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Kalbėkite, kaip norite, bet 
pats geriausias ir dramatin- 
giausias šių laikų Amerikoje 
apsireiškimas yra keturioli
kos milijonų negrų kova už 
teises ir gyvenimą. Dažnai aš 
paskaitau New Yorke leidžia
mą mėnesinį laikraštį “Free
dom”. Kiekvieną sykį mane iš 
naujo sujaudina.

Nėra žmonijoje piktesnio ir 
žemesnio dalyko už rasinę dis
kriminaciją. Man baisu pažiū
rėti į tą baltą žmogų, kuris 
neapkenčia kito žmogaus tik 
todėl, kad tas yra juodosios 
ar geltonosnos rasės žmogus.

Aš visuomet pamanau: 
žmogeli, žmogeli, tu ne tik be 
proto, bet ir be sąžinės!

★
Juk keista, ar ne, kad įįioje. 

šalyje, išgarsintoje ir išgar
bintoje šalyje, milijonams 
Juonių reikia kovoti už ly
gią teisę naudotis tais pačiais 
gyvenimo patogumais, kokiais 
naudojasi, kiti milijonai.

O kas keisčiausia, kad tūli 
baltieji tamsuoliai įsivaizduo
ja. jog šitos diskriminacijos 
negrai nejaučia ir nesupranta. 
Gi jie ją jaučia ir supranta,—- 
dar kaip jaučia ir supranta!

★
Štai “Freedom” primena 

vieną penkiolikos metų sukak
tį. Gyveno moteriškė vardu 
Bessie Smith. Ji gyveno Missi
ssippi valstijoje. Ji buvo žymi 
aktorka, puiki liaudiškų dainų 
dainininkė.

1937 metais lapkričio mėne
sio vieną dieną ištiko nelaimė. 
Automobiliu važiuojant ji bu
vo sunkiai sužeista. Jos drau-

krf?ai ir prieteliai ją nuskubino į 
avieną ligoninę. Ten pamatė, 
kad jos oda tamsi, ir nepri
ėmė. Nuvežė į kitą. Ta pati 
istorija. O čia jai iš žaizdų 
bėga kraujas. Sulaikyti galė
tų tiktai ligoninėje. Ir taip, 
vežiojant nuo vienos ligoninės 
prie kitos, moteriškė mirė 
kraujo nubėgimu.

Argi gali tokį atsitikimą pa
miršti milijonai save gerbian
čių žmonių? Ar gali jie tylėti 
prieš tokią baisią beteisę, 
prieš tokį baltųjų žvėrišku
mą?

Įžymusis dainininkas ir vi
suomenininkas Paul Robeson 
rašo, kad jis lankėsi pas mok
slininką AlbertwEinstein. Kar
štai su juomi pasisveikino. Še

ini pažįstami, draugai.
T Mokslin. sveikata esanti sun
kioje padėtyje. Bet jo dvasia, 
jo sąžinė, jo protas ir išmintis 
tebešviečia, kaip ir visuomet. 
Jam viskas rūpi. Jam rūpi 
mokslas, jam rūpi žmonės, 
jam rūpi taika. Jis smerkia 
Valstybės Departmentą už ne
davimą moksMninkams ir kul- 
tūrnešiams pasportų ir leidi
mų važinėti po pasaulį.

Paul Robeson yra vienas iš 
tų, kuriem neleidžia niekur iš
važiuoti iš Amerikos. Moksli
ninkas Einstein piktinasi tokia 

^valdovų trumparegyste.

Iš “Freedom” sužinau ir ki
tą įdomų dalyką. Rašo, kad 
neseniai įvykęs Kinijos sosti
nėje Pekinge Azijos kraštų 
taikos kongresas išrinko Ro- 
besoną į pastovų komitetą. 
Kongrese dalyvavo 20 kraštų 
atstovai.

Jie yra girdėję apie tą didį 
amerikietį. Jie jį pažįsta iš 
jo darbų ir dainos. Jie žino, 
kad jis yra jų draugas—drau
gas visų kovojančių už taiką 
ir žmoniškumą. Todėl jie no- 

Yp, kad jis aktyviškai dalyvau
tų Azijos tautų kovose už tai
-ką.

Ir jis norėtų dalyvauti. Bet 
jis varžomas. Jis negali gauti 
pasporto, negali niekur išva
žiuoti.

(Tąsa 4-tam puslap.)

No. 222

VIŠINSKIS RAGINA
SUDARYTI KOMISIJA 
DĖL TAIKOS KORĖJOJ
Reikalauja sugrąžint belaisvius 
pagal tarptautinę sutartį

United Nations, N. Y.— 
Andrius Višinskis, Sovietų 
užsienio reikalų ministras, 
siūlė įsteigti vienuolikos ša
lių komisiją, kuri turėtų 
darbuotis dėl karo baigimo 
Korėjoje.

Kalbėdamas politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete, Višinskis reikalavo 
sugrąžinti karo belaisvius 
pagal tarptautinės konfe
rencijos. nutarimą Genevoj 
1949 .metais, be jokių išsi- 
sukinėjitnų.

Jisai tvirtino, kad ame
rikonai tiktai persekioji
mais ir gąsdinimais priver
tė kai kuriuos belaisvius— 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus bei kinus, — sakyti, 
būk jie .nenorį namo grįžti.

Višinskis atmetė Meksi
kos pasiūlymą, kad “neno- 
rintieji grįžt” belaisviai bū
tų laikinai perkraustyti į 
nedalyvaujančius šiame ka-

Vietnamiečiai atėmė 
iš francūzu miestą

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atėmė iš 
francūzu miestą Lai Chau, 
už 35 mylių i pietų rytus 
nuo' sostinės Hanoi.

Prancūzai nuleido iš lėk
tuvu 1,000 savo kareiviu v r v
užfrontėn Fu Doan srity
je, 60 mylių į šiaurvaka
rius nuo Hanoi. Prancūzai 
sako, tie jų kareiviai - pa- 
rašiūtistai susijungę su sa
vo fronto kariuomene ir 
privertę liaudininkus 
trauktis atgal.

Prancūzų lakūnai, varto
dami amerikinius lėktuvus, 
įkandžiai bombardavo liau
dininkų vieškelius.

Thailando valdžia 
gaudo savo priešus

Bangkok, Thailand. — 
Thailando (Siamo) policija 
padarė medžioklę prieš įta
riamus suokalbininkus, pla
navusius nuversti valdžią. 
Suėmė daugiau kaip 100 
žmonių.

Tarp suimtųjų esą keli 
nužiūrimi slaptosios komu
nistinės spaudos darbuoto
ji . * v .

Areštuota ir pustuzinis 
Thailando armijos ir laivy
no oficierių kaip valdžios 
priešų.

Tito darys karinį sąryšį 
su Turkija ir Graikija

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovasx Tito ketina grei
tai pradėti derybas su Tur
kija ir Graikija dėl karinio 
sąryšio sudarymo prieš So
vietų Sąjungą, kaip prane
ša New Yorko Times ko
respondentas Sulzberger.
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Egiptas ginčijasi su anglais 
apie Sudano konstituciją^ 
reikalauja grąžint jį Egiptui

re kraštus, iš’ kur vėliau 
galėtų grįžt namo, jei norė
tų.

Višinskis siūlė sudaryti 
taikos, komisiją iš atstovų 
nuo Jungtinių Valstijų, An
glijos, Franci jos, Sovietų 
Sąjungos, Kinijos Liaudies 
Respublikos, Ihdijos, Bur- 
mos, Čechoslovakijos, šiau
rinės Korėjos Liaudies. Res 
publikos ir Pietinės (tauti
ninkų) Korėjos.

------  -------------- ----....... — --------------

Pietinės Afrikos negrai 
paskelbė streiką prieš 
baltuosius žudikus

Port Elizabeth, Pietų 
Afrika. — Tautinis Afri
kiečių Kongresas paskelbė 
čia streiką, protestuojant 
prieš baltųjų policiją, kuri 
per kelias, dienas nušovė’ 
daugiau kaip 30 negrų bei 
kitų spalvuotų žmonių.

Streikas sustabdė visus 
laivų, prįkrovimo bei iškro
vimo darbus.

Premjero Maląno policija 
vėl atakavo demonstruo
jančius .negrus, indus ir 
pusjuodžius.

Demonstrantai reikalau
ja panaikint įstatymus, 
kurie užgina negrams ir 
kitaspalviams gyventi bal
tųjų srityse bei kitaip mai
šytis su jais, v

Daugelis demokratą 
Kongrese remsią 
Eisenhower io planus

Washington. — Demo
kratas senatorius Burnet 
R. May bank, iš South Ča- 
rolin.os, pasižadėjo remti 
“sveįkus pasiūlymus,” ku
riuos .Kongresui duos busi
masis u prezidentas Eisen- 
howeris. Maybank yra. pir
mininkas svarbios piniginės 
Senato komisijos.

Kitas, demokratas sena
torius, Harry F. Byrd, iš 
Virginijos, pareiškė, jog de
mokratai senatoriai ir kon- 
gresmanai iš pietinių vąls- 
tijų padės įvykdyti “svei
kus konstitucinius” Eisen- 
howerio sumanymus.

Nors Eisenhoweris turės 
tik pora daugiau republi- 
konų kongresmanų ir gal 
tik vieno senatoriaus dau
gumą, bet demokratai, ypač 
iš pietinių valstijų, duosią 
jam užtenkamai paramos, 
kaip teigia May bank ir 
Byrd.

BELGIJA VažINA 
KARINES IŠLAIDAS

Brussels, Belgija.—Belgų 
valdžia numušė 38'milijo
nus dolerių išlaidų kari
niams tikslams per metus, 
nepaisant Amerikqs reika
lavimo vis smarkiau gin
kluotis prieš komunizmą.

London.— Angliškoji Su
dano valdžia šjemet gegu
žėje parašė naują konstitu
ciją tam kraštui ir pasiūlė 
ją Egiptui ir Anglijai už- 
girti. Naujoji konstitucija 
žada platesnę Sudanui 
naminę savivaldą, “lais
vus” s u d a n i e č i u seimo 
rinkimus ir ketina, galų ga
le, leisti Sudano gyvento
jams nųsispręsti per visuo
tinus balsavimus, ar pasi
laikyti Anglijos globoje, ar 
paskelbti Sudaną savisto
via, nepriklausoma valsty
be.

Anglijos valdžia jau už- 
gyrė šią .konstituciją, bet 
Egiptas reikalauja dikčiai 
ją pataisyti. Sako, turi bū
ti leista Sudano gyvento
jams ne tiktai paskelbti sa
vo nepriklausomybę, bet ir 
prisijungti prie Egipto.

Taigi ir eina ginčai tarp 
Egipto premjero Naguibo 
valdžios ir Anglijos dėl 
šio ir kitų konstitucijos 
dėsnių pakeitimo.

Alnglai taip sutaisė kon
stituciją, kad Sudanas tap
tų savivaldine anglų impe

Padaugėjo socialistą 
ir nacią balsai

Bonin* Vokietija. — Mies
tų ir apskričių rinkimuose 
vakarinėje Vokietijoje so
cialistai gavo 36 procentus 
visų balsų, o naciškos par
tijos — apie 25 procentus.

Už nacius balsavo apie 
pusketvirto milijono vokie
čių. Jų balsai pakilo be
veik 7 procentais aukščiau, 
negu pirmesniuose rinki
muose.

Premjero Adenauerio 
K r i k š č i o n iu Demokratu 
Partijos balsai nupuolė ke
liais procentais.

Darbiečiai ragina pareikšt 
nepasitikėjimą Churchillui

London.—^Darbiečiai An
glijos seimo nariai siūlė 
pareikšt nepasi tikėjimą 
premjerui Churchillui to
dėl, kad Churchillo konser
vatorių valdžia žada su^ 
grąžint privačiams kapita
listams tūlas pramones, ku
rias suvalstybino buvusioji 
darbiečiinsocialistų valdžia.

Darbiečiai taip pat kalti
na Churchillo valdžią už 
fabrikinių darbų nupuldy- 
mą ir žmonių būklės blogi
nimą, v

Aukse. Teismas palaiko 
negrų teises traukiniuose

Washington. — šalies 
Aukščiausias Teismas pa
tvirtino žemesniojo teismo 
sprendimą, kuris uždraudė 
skirstyti negrus nuo baltų
jų traukiniuose pietinėse 
valstijose. /

ORAS. — 'Dalinai apsi
niaukę, vidutiniai šalta. 

rijos dalim po to, kai jis 
pasiskelbs “savistovia vals
tybe.” Sudanas tuomet bu
tu taip susirišęs su anglų 
imperija, kaip dabar yra 
Kanada, Australija,.. Indija 
ir kiti savivaldiniai tos im
perijos. kraštai.
Anglų užgrobtas kraštas
Tautinė Egipto valdžia 

reikalavo, kad Anglija at
šauktų savo armiją iš Su
dano ir visai pasitrauktų iš 
jo valdybos. _Nes Sudanas 
vra senovinė Egipto žemė, 
kurią anglai 1898 metais 
per kara užgrobė. Todėl jis 
privalo būti Egiptui sugrą
žintas.
Sudanas, yra daugiau kaip 

milijono ketvirtainiu mylių 
plotas su šešiais milijonais 
gyventojų, j pietus nuo 
Egipto.

Anglija, užkariavus Su
daną, įvedė jame neva ben
drą partnerių valdžią, kur 
Egiptas dalyvausiąs “ly
giomis teisėmis” su anglais. 
Iš tikrųjų gi Anglija pati 
viena valdė ir tebevaldo 
Sudana per savo paskirtą 
general - gubernatorių.

7 N. J. politikieriai gavę 
$228,000 iš raketierių

Hackensack, N. J. — Ber
gen apskrities grand džiū- 
rė apkaltino Haroldą J. 
Adonisą, buvusį sekretorių 
republikono New Jersey’s 
gubernatoriaus Alfredo 
Driscollo, ir šešis kitus po
litikierius, kad jie priėmė 
228 tūkstančius dolerių iš 
gemblerių - raketierių. O 
tais pinigais jie “šmėravo” 
apskrities valdininkus, kadz 
nepersekiotų gemblerių - 
gengsterių.

Į tą skandalą įsivėlę keli 
republikonai valdininkai ir 
jų padėjėjai.

New Jersey komunistas 
gavo 5,459 balsus

Newark, N. J. — Charles 
Nusser, Komulmstu Parti- z v
jos kandidatas į Essex ap
skrities “freeho Įderins” 
(prižiūrėtojus), gavo 5,459 
balsus rinkimuose pereitą 
antradienį. Jo šūkis, rinki
minėje kampanijoje buvo— 
sustabdyt karo veiksmus 
Korėjoje!

Nusser buvo amerikiečių 
Lincolno . Brigados 'kovū- 
rias Ispanijos .respublikoje 
kare 'prieš Franko fašįstus.

Nam H protestuoja, kad 
jankiai šaudė belaisvius* v

Korėja; — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų koman- 
dierius gen. Nam II, vy
riausias jų atstovas dery
boms dėl paliaubų, užpro
testavo, kad amerikonai su
žeidė dar 21 belaisvį Pon- 
gam salos stovykloje. Pro
testas vadina amerikonus 
belaisvių kankintojais ir»

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.
~ .... . . . ■ ,Tir

PASITRAUKIA TRYGVE 
LIE, GENERALIS JUNGT. 
TAUTU SEKRETORIUS
Tikisi, kad naujas sekretorius 
gal geriau patarnautų1 taikai

United Nations, <N. Y. — 
Generalis Jungtinių Tautų 
sekretorius Trygve Lie lap
kričio 10 d. pareiškė jų sei
mui - asamblėjai, kad jis 
pasitraukia iš tarnybos. Sa
ko, “gal geriau taikai pa
tarnautų naujas sekreto
rius, kurį visos penkios, di
džiosios valstybės Saugumo 
Taryboje vienbalsiai pasi
rinktu.”

Lie nusivylęs, kad buvo

Irano karalius atsisako 
pasirašyt seimo tarimus 
prieš Anglijos sėbrus

Teheran, Iran. — Irano 
seimas yra nutaręs pa
traukti teisman- buvusįjį 
premjerą Ahmedą Ghava- 
mą ir konfiskuoti jo pini
gus bei kitokią nuosavybę. 
Karalius (šachas) atsisakė 
savo parašu užgirti šį nu
tarimą. ' . ■ v

Seimas kaltino Ghavamą 
už parsidavimą Anglijai. 
GhaVamas stojo už leidi
mą anglams vis naudoti 
Irano naftos - aliejaus šal
tinius.

Karalius taipgi atsisakė 
pasirašyti kitą seimo nuta
rimą, reikalaujantį paleist 
iš kalėjimo iranietį, kuris 
pernai nužudė tuometinį 
premjerą Ali Razmarą, An
glijos. pakaliką ginče dėl 
naftos pramonės.

Tanganyikos negrai 
jau taip pat kelia 
maištą prieš anglus
Tanganyika, Afrika.—Jau 

ir Tanganyikos negrai pra.-' 
dėjo užpuldinėti anglus ir 
Anglijos pastumdėlius.. Jie 
ima pavyzdį iš Kenyjos ne? 
grų koVos prieš anglus.

Tanganyika, lingių kolo
nija rytinėje Afrikoje, turi 
360,000 ketvirtainių mylių 
plotą ir apie 5. su puse mi
lijonų gyventojų. Tanga-, 
nyika rubežiuojasi su Kė
ny ja.

Anglų kariuomenė ir po
licija sumedžiojo jau 6,000 
Kenyjos negrų, kaip slap
tosios Mau Mau organiza
cijos. narių, kuri vadovauja 
kovai pries' anglus.

Pirmadienį anglai suėmė 
dar pusantro šimto vadina
mų teroristų ir užgrobė 4,- 
000 galvijų.

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos. valdžia uždraudė įga- 
bent alkoholinius gėralus iš 
kitų šalių.

“skerdikais.”
Amerikonai sako, belais

viai demonstravo, nepai
sant paliepimo sustoti. To
dėl juos ir apšaudė.
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bergždžios jo pastangos dėl 
Korėjos, karo baigimo.

Bet jis pirmas 1950 me
tais birželio 25 d. atsišaukė 
į Saugumo Tarybą, ragin- , 
damas visomis Jungtinių 
Tautų jėgomis “apginti 
Pietinės Korėjos tautinin
kus nuo šiaurinės Korėjos 
liaudininkų.”

Sovietai nepripažino Lie
1950 metų rudenį baigė

si pen kinetinis Lie terminas 
kaip Jungtinių Tautų se
kretoriaus. Amerika rei
kalavo išrinkti Lie naujam • 
terminui. Sovietų Sąjunga 
Saugumo Taryboje vetavo- 
atmetė anglų - amerikonų 
bloko nutarimą laikyti Lie 
dar 5 metus. Tad anglai - 
amerikonai pervarė Jungti
niu Tautų seime savo su
manymą — pratęsti Lię’p 
tarnybą trejiems metams. .

Sovietų Sąjunga tvirtino, 
kad seimas neteisėtai pail
gina Lie sekretoriavimą. 
Sovietų delegatai todėl jau 
nesiskaitė su Lie ir turėjo 
reikalus tiktai su Jungtinių 
Tautų sekretoriatu, pra
leisdami Lie vardą.

Puikus džiabas
Trygve Lie, Norvegijos 

advokatas., gavo $40,000ne-' 
taksuojamos algos iš Jung- • 
tinių Tautų per metus. Be 
to, jis po pasitraukimo gaus 
visam amžiui po $10,000 
kasmet netaksuojamos.pen-' 
sijos iš Jungtinių Tautų.:

Įteikdamas pasitraukimo 
pareiškimą, Lie sveikino 
Jungtines Tautas, kad jos 
“atgal atmetė užpuolikus 
Korėjoje.” Jis čia vėl pasa
kojo, kad karo baigimas, č 
priklausąs tiktai nuo Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
ir Kinijos Liaudies Respu
blikos.

Anglija pasikvietė 
Tito i svečius

London. — Anglijos val
džia kvietė Jugoslavijos 
valdovą Tito į svečius. Ti-z 
to sutiko atsilankyt Londo
nan kada nors po naujųjų 
metų.

Neseniai Anthony Eden, 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras, viešėjo pas Tito.

Amerikiniu naciu 
smogiką klubas

New Orleans, La.—Poli
cija užklupo “Nacių smogi- x 
kų klubą,” susidedantį dau
giausia iš keliolika-metinių 
amerikonukų. Bet tikrieji 
klubo vadai buvo suaugę 
fašistiniai asmenys.

Klube policija rado gin-. 
klų sandėlį ir vokiškai at
spausdintas narystės kor
teles su Hitlerio paveikslu.
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DU ŽYMŪS AMERIKIEČIAI,
NE AMERIKOJE GIMĘ

TRIJŲ DIENŲ BĖGYJE mirė du žymūs amerikiečiai, 
gimę ne Amerikoje,* tačiau pasirinkę šią šalį savo tėvyne 
ir jai daug nudirbę.

Lapkričio 6 dieną Bethesda, iviaryland, mirė kongres- 
manas Adolph J. Sabath, išzChięagos. Jis mirė, sulaukęs 
86 metų amžiaus. »

Sabath gimė 1866 m. balandžio mėnesio 4 dieną Zabori 
miestelyj, Bohemijoj, kuri šiuo metu yra Čechosiovaki- 
jos dalimi. Atvyko į Ameriką turėdamas 15 metų am
žiaus. Čia dirbo įvairius darbus ir mokėsi.

1907 metais buvo išrinktas į Jungtinių Valstijų Kon
gresą ir išbuvo jo nariu iki savo mirties. Šiemet, lap
kričio 4 dieną, velionis ir vėl buvo išrinktas Kongresai!, 
nežiūrint to, kad jis jau sirgo.

A. J. Sabath buvo demokratas, tačiau priklausė tos 
partijos liberaliniam sparnui. Kongrese jis nuolat kovo
jo už darbo žmonių interesus. Jo durys visuomet buvo 
atdaros žmonėms, norintiems pareikšti savo mintis, kad 
jas kangresmanas perduotų Kongresui. Dėl to žmonės 
jį mylėjo ir gerbė.

Daug gero velionis atliko žmonėms. Jis balsavo prieš 
reakcinius bilius, balsavo už bilius, naudingus liaudžiai; 
ne tik balsavo, o ir ne vieną gerą bilių buvo Kongresui 
pasiūlęs.

Prieš savo mirtį Adolph J. Sabath žadėjo ryžtingai 
kovoti už atšaukimą Smitho, McCarrano ir Walterio-Mc- 
Carrano Įstatymų, pražūtingų liaudžiai.

*

LAPKRIČIO 9 DIENĄ San. Francisco mieste mirė 
kitas žymus amerikietis, Philip Murray, z prezidentas 
CIO ir plieno pramonės (United Steelworkers of Ame
rica) unijos.

Jis mirė sulaukęs 66 metų amžiaus.
Philip Murray gimė 1886 m. gegužės 25 dieną Blantyre | 

mieste, Škotijoje. Sulaukęs 10 metų amžiaus, Murray ! 
pradėjo dirbti anglies kasyklose; sulaukęs 16 metų am- | 
žibaus,, jis atvyko į šį kraštą ir apsigyveno Irvin, Pa., 
kur dirbo angliakasiu ir mokėsi per koresponde^cinę 
mokyklą.
a Tuoj Murray buVo išrinktas naujai sukurto mainierių 
unijos lokalo prezidentu, gi jau 1910 metais jis buvo iš
rinktas į mainierių (United Mine Workers) unijos ge
neralinę veikiančiąją tarybą.

Per ilgus metus Murray dirbo bendrai su John L. 
Lewisu. Juodviejų ryšiai nutrūko 1940 metais, kai Lew
is pasisakė’prieš išrin.kimą Roosevelto. Murray rėmė 
Roosevelto išrinkimo reikalą, o vėliau ištikimai rėmė 
Trumaną.

Kai 1940 metais angliakasių unija pasitraukė iš CIO, 
tuomet, vieton Lewiso, Murray buvo išrinktas tos fede
racijos prezidentu. Tas pareigas jis ir ėjo iki savo mir
ties. Be to, kaip žinia, jis buvo prezidentas plieno pra
monės darbininkų unijos, turinčios apie 1,000,000 narių.

Kadaise Murray laikėsi pažangios politinės linijos. Jis 
. kovojo prieš kongresinius ragangaudžius, gynė Harry 

Bridgesą, gyrė ir visur gynė kairiuosius darbo unijų 
vadovus; su jais tampriai bendradarbiavo.

Bet 1946 metais Murray pakrypo į dešinę: jis pradėjo 
remti “trumaninę doktriną,” jis pradėjo remti visą tru
maninę politiką ir, ilgainiui, susidėjo su reakcininkais, 
na, ir pradėjo šalinti iš CIO tas unijas, kurios nenutiko 
trumaninę politiką remti.

Kaip matome, savu laiku Murray buvo suvaidinęs žy
mų ir teigiaaną vaidmenį Amerikos darbininkų judėjime. 
Tik per pastaruosius keleris metus jis pašlijo ir tai pa
darė nemaža žalos Amerikos darbininkų judėjimui.

Praėjusiuose prezidentiniuose rinkimuose Murray 
U smarkiai rėmė Stevensčną, bet, kaip visi daviniai rodė, 

< jis neįtikino daugumą unijistų, CIO narių, kad ir jie 
balsuotų už Stevensoną.

•Per keletą pastarųjų metų Murray nesveikavo ir vis 
norėjo pasitraukti iš CIO vadovybės, tačiau jo bičiuliai 
įtikino jį, kad nesitrauktų. , ;

- Kas užims. Murray vietą CIO ir plieno pramonės dar
bininkų unijoje, liekasi palaukti ir pamatyti.

.ŠIUO METU, kai reakcininkai žiauriai puola svetur- 
gimius veikėjus, už taiką kovotojus, kai vis daugiau ir 
daugiau kyla balsų prieš sveturgimius, tai dar ir dar ten- 

. ka pabrėžti tą faktą, jog suminėtieji du vyrai-veikėjai 
yrą gimę ne Amerikoje, tačiau, kaip ir milijonai kitų 
sveturgimių, nemaža gero padarę šiam. kraštui.

London. — Teigiama, kad 
Amerikos karinis laivynas 
galingesnis už visų kitų 
krąštų laivynus, krūvon 
juos sudėjus.

Canada and Brazil, per year $8.0G 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per, year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.5C

Washington. — Praneša
ma, jog Kompanijos siūlo 
Trumanui pelningas tarny
bas po to, kai jis užbaigs 
prezidentavęs.

MOTERŲ K AMPEI IS
Mrs, Bass atliko didį darbą 
progresui ir taikai

Progresyvių ir darbiečių 
kandidatė į mūsų šalies vi- 
ce-prezidentą Mrs. Charlot- 
ta Bass yra jau ne jaunutė 
moteris. Tačiau, priėmusi 
kandidatūrą, ji savo’sunkią 
prievolę atliko pavyzdin
gai, kaip atlikti ištesėtų ne 
kiekviena jauna moteris ir 
ne bile kuris vyras,

’ Mrs. Bass apkeliavo sker
sai ir išilgai šalį. Ji ne- 

| klausė, ar didelis bus mi- 
j tingas. Nesakė — jei di- 
. delis, kalbėsiu, o jei mažas, 
nekalbėsiu. ' Ji kalbėjo di
deliuose ir mažuose. Kal
bėjo salėse,1 bažnyčiose ir 
gatvių sankryžose.

Ji žinojo, kad nebus iš
rinkta, tas pastangas dėjo 
ne sau asmeniškai. Ji dar
bavosi tam tikslui, kuriuo 
progresyvių ir darbiečių ( 
partija statė kandidatus— 
kovoti už taiką ir progre
są.

Kada jinai stojo kalbėti 
didžiojoje Madison Square 
Garden salėje, New Yorke, 
savaitę pirm rinkimų, ji 
prisipažino:

“Jaučiuosi biskį pavargu
si. Bet aš dar keliausiu. 
Nors šios kampanijos pa
siekėme paskutines dienas, 
bet mums čia nėra užbaiga, 
o tik pradžia... ”

Nebuvo progos prieiti, 
sužinoti, kiek ji atlankė mi
tingų, kiek sakė prakalbų. 
Tačiau iš jos aprašymo dar
bininkų laikraštyje tiktai 
vienos savo dienos matosi, 
jog labai daug.

Aprašytą dieną, spalio 
4-tą, Texas valstijoje, ji 
kalbėjo: 10:30 ryto—Light
ed Prayer bažnyčioje; 12:- 
30—Mt. Horeb bažnyčioje; 
3 vai. — Zion. baptistų baž
nyčioje'; o vakarą — St. 
John baptistų bažnyčioje. 
Išvaka>ryje ji buvo atvažia
vusi tolimą kelionę ir tą 
vakarą kalbėjusi per radi
ją.

Kalboje ji reiškė paguodą 
ir užtartį nuo sausros nu- 
kentėjusiems valstiečiams. 
Ji parodė, kad jeigu mūsų 
valdžia vykdytų taiką, bū
tų ištekliaus visą mūsų der
lingą žemę aplaištyti iš to
liau ar iš žemės gelmių at
vestu vandeniu, nereikėtų, 
jo laukti nuo dievo, kuris 
žmones užmiršta.

Ji kalbėjo apie nuostolį 
mūsų šaliai dėl tęsimo karo 
Korėjoje. Apie atimtą jau
nuolių gyvenimą. Apie šird
gėlą ir sunkumus tų virš 
šimto tūkstančių šeimų, ku
rių mylimieji tapo nužudy
ti ar .sužaloti kare.

Jos kalba visur "sutikta'su 
didžiu entuziazmu. Net ra
dijo stotyje (kada ji atėjo, 
tūli ją' pasitiko su įmatomu 
nepasitenkinimu), kuomet 
ii užbaigė kalbą, padavinė
jo ranką ją pasveikinti.

Mrs. Bass, buvusi laik
raščio California Eagle lei
dėja ir redaktorė ’ per de- 
sėtkus metų,’ žino,, ką ir 
kaip ‘kalba. Ji atnešė į 
žmones - daug apšvietus. 
Tarp negrų jinai jau per 
ilgą eilę metų buvo žinomą 
kaipo žymi visuomenininke. 
Baltiesiems’ją arčiau pažin
ti suteikė progą šie rinki
mai.

Jos kandidatūra suteikė 
moterims daug vilties, ir 
naujo ūpo, 'o progresyvių 
partijai ■—gero kredito. Jo
kia valdančioji partija nie
kada ne'statė moters kan
didatu taf ąukštąi pareigai. 
Mrs. Bass pagirtinas pasi

rodymas paragins ir val
dančiąsias partijas pagal
voti apie statymą kandida
tais daugiau moterų. Ne- 
statymas moterų pradės 
būti tūms partijoms pavo
jingu dabar, kada progre
syvių partija patikėjo mo
teriai tą atsakingą rolę. 
Pagaliau, Amerikoje mote
rys dabar yra dauguma 
gyventojų. Su moterimis 
politikieriams teks. skaity
tis, nors ir ne iš meilės mo
terims. Bet-— •,

Reikia visuomet atsimin
ti, j°g pradės skaitytis, su
teikti bent dalį svarbiųjų 
vietų tiktai tuomet, kai 
moterys organizuotai ir vei
kliai pradės dalyvauti visa
me’šalies politiniame gyve
nime. Kada dauguma mo
terų išeis balsuoti. Apie’tai 
moterims, reikia kalbėti ir 
kalbėti ne vien tiktai pirm 
rinkimų, bet visuomet.

Pažymėtina, kad ir vy
rams būti darbininkų Hr 
liaudies kandidatu nėra 
lengva. Tam pavyzdžiu ga
lime paimti ir bronxietj 
kandidatą į kongresmanus, 
žinomąjį autorių Howard 
Fast.

Savaitę pirm rinkimų 
Fastas jau turėjo savo už
rašuose 125 pasakytas pra
kalbas, kurių 85 buvo atvi
rame ore. Tiktai kalbėju
sieji tokiose sąlygose pilnai 
supras to sunkumą.

Kalbėjimas—dar tik ma
ža pradžia prakalbos. Kan
didatas — ne gaidys ir. ne 
kunigas, vieną ir tą patį 
visur ir vįsąda negali gie
doti. Kas sušiedija turi s.ąr 
vo problemas. Jas turi su
žinoti ir joms atrasti at
sakymą. Kitaip jo kalba 
prilygtų šaudymui žirniais 
į sieną.

Pavargsta rinkimų kam
panijoje net valdančiųjų 
partijų kandidatai, nors jų 
padėtis visai skirtinga. 
Juos veža—geriausiose są
lygose — lėktuvai, specia
liai traukiniai, limuzinai. 
Jie apsistoja , geriausiuose 
viešbučiuose. Su jais ke
liauja, jiems faktus renka, 
kalbas rašo ir taiso visokį 
ekspertai. Tas kalbas jie 
sako galingose, milijonus 
dolerių kainuojančiose tele
vizijos ir radijo programo
se. Jiems mitingai didžiau
siose, patogiausiose salėse.

Radijo kalbomis ir raš
tais spaudoje jie vienu kar
tu pasiekia milijonus klau
so vų ir skaitytojų.

Darbininkų , kandidatas 
turį sunkumų kelionėse. J 
daugybę ųiitingų važiuoti 
tenka ?ąnt kampų laukiant 
buso ąr lapuojant de.sėtką 
blokų pėsčiam. O kalbos 
f kad ir, didžiausio ji išmintis) 
tepasiekia, mažus skaičius 
piliečių, nės darbininkai ne
turi ištekliaus dąug milijo
nų dolerių kainuojančiai 
radijo ar spąudoje vietai 
nupirkti. Tai dėl to darbo 
žmonėms taip. sunku pa
skleisti savo informaciją ir. 
savo kandidatus išrinkti.

Tačiaįi. kpda nors darbi
ninkai išmoks suprasti savo 
reikalus. Tuomet jie į Kon
gresą ir valdininkais rinks 
savo atstovus, o ne milijo
nierių ię karo rengėjų at
stovus. Darbo žmonės «A- 
merikoje, kaip kad ir visa
me’ pasaulyje,1 yra daugu
moje, bet pralaimi dėl to, 
kad tebėra nesusipratę ir 
susiskąldę.

Pastatymu > Mrs. Bass

Motina ir vaikas.
Daržovių piure kūdikiui

Piurė (puree) daroma 
taip: Ima 200 gramų švie
žių daržovių (morkų,griež
čių, kopūstų), plauna jas 
šepečiu, nuvalo, supiausto, 
stato troškinti pridengtame 
kaistuvėlyje. Į kaistuvėlį 
įpilama visai nedaug karš
to vandens, kad daržovės 
troškio tusi savo sultyse. 
Virimui pagreitinti prideda 
nepilną šaukštelį smulkaus 
cukraus.

Bulves reikia nuplauti še
pečiu, nulupti (kiek galima 
ploniau) ir vėl greit nu
plauti (nuluptų bulvių ilgai 
nelaikyti šaltame vandeny
je), supiaustyti stambiais 
gabalais ir sudėti į daržo
ves, kai jos pusiau gatavos. 
Po kokio pusvalandžio, kai 
daržovės ir bulvės suminkš
tėja, jos trinamos karštos 
per sietą. Įpilama, pusė sti
klinės karšto pieno ir žiups
nelis druskos, visa tai ge
rai sumaišoma, vėl statoma 
ant ugnies iki pasirodo ga
ras, kartu plakant, kad ty
rė būtų putni, be gumulė
lių. Į gatavą tyrę dedama 
pus.ė šaukštelio sviesto.

Taip sutaisytos daržovės, 
atrodo, turėtų būti labai 
naudingos • ir silpnus vidu
rius turinčiam ligoniui.

Keptas obuolys. Nuno
kti sįv vidutinio didumo 
obuolį reikia nuplauti, iš
imti jo šerdį su sėklomis ir 
padėti ant keptuvėlės, įpy
lus truputį vandens.. Į obuo
lio vidurį supilama šaukš
telis s m u 1 k aus cukraus 
cukraus (kad užsipildytų 
visas įdubimas), o po to 
keptuvėlė statomai pusva
landžiui į’ orkaitę (pečių). 
Labai mažiems vaikams 
keptą obuolį sutrina per 
sietą.

Tuo būdu, 9 mėnesių kū
dikis krūties tegauna 2 
kartus, o tris kartus jis 
valgo: i vieną kartą košę, ki
tą kisielių, trečią piurę. Be 
to jis dar gauna sunkų, ku
rių kiekį iki to laiko galima 
padidinti iki 3-jų valgomų
jų šaukštų (apie 50 gra
mų). (Apie sunkų, košės 
ir kisielių paruošimą buvo 
pirmesnėse šio skyriaus lai
dose.)

Jei kūdikis yra linkęs į 
vidurių užkietėjimus, piurę 
kartais galima, pakeisti ne
stipriu buljonu su išmirky
tu jame baltu sausainiu ir 
sutrintomis daržovėmis. 
Apie tai bus sekamose šio 
skyriaus laidose.

Moterys reikalavo 
kainų kontrolės

“Kalbos nieko nekontro
liuoja.” “Ir turėjimas kai
noms kontroliuoti įstaigos 
•nieko negelbsti, jeigu jį ne
veikia.”

Taip ir'panašiai išmetinė
jo ir tikrovinės kontrolės 
reikalavo 250 kaliforniečių 
moterų susitikime su val
dinės .kairoms kontroliuoti 
įstaigos vifšininku Tighe 
Woods. Jos buvo sukvies
tos apie tai pareikšti savo 
nuomonę.

Ne visos susirinkusios, 
moterys suprato tikrąją in
fliacijos priežastį, nukirtu
sią dolerio vertę pusiau, o 
tūlais atvejais' įr daugiau 
pusės. Vienos sakė,. kad 
“perkupčius \ kaltas.” Kitos 
kaltino “persilpnus įstatys 
mus.” Bet buvo tokių, ku
rios parode tikrąją priežas
tį.

kandidatų progresyvių par
tija žengė didelį žingsni 
pirmyn moterims paraginti 
į politiką ir baltųjų su ne
grais vieningumui auginti.

B-te.

Viepa jauna moteris dra
matiškai pavaizdavo tą 
spaudimą, kokiame kartais 
visiškai sutriuškinamos šei
mos. Tos šeimos, kurios iš 
uždarbio būna priverstos 
mokėti a/ukŠtas kainas ir 
rendas.. M rs. Ger a 1 d i n e 
Garret sakė:

“Už kelių savaičių lau
kiuosi kūdikio. Tačiau tu
riu vąlgyti arklieną ir apsi
eiti be gero maisto, nes mes 
negalime išsiversti su mano 
vyro parsinešama mažiau 
$200 mėiiesiui alga.”

Tą padėtį sunku suprasti 
tiems, kurie pradeda gyve
nimą su prasigyvenusių 
tėvų palikimais, ar tebesi
naudodami jų darbu. Bet 
tas nedateklius baisus, ne
nugalimas tiems, kurie turi 
pradėti gyvenimą iš nieko, 
su mažąis uždarbiais.

N. K.

Viena gerų naujovių dauge
lyje šio sezono drabužių .yra 
prašalinimas išsikišusių pe
čių, kurie moteris paversdavo 
į kryžius. Jeigu kuri su to
kiais iškyšuliais būtų užgimu
si, tikriausia būtų juos praša
linusi operacijos keliu. Bet 
kad buvo uždėti dėl mados, 
vatiniai, kentė tą nenormalu
mą.

Šeimininkėms

t ■

Ryžiai su grybais
Du puodukai išvirtų ry

žių • .
2 gerai išplakti kiaušiniai
4 šaukštai sviesto 
žiupsnis druskos < 
puodukas sutarkuoto

American sūrio
2 smulkiai sukapoti 

gūnai
1 kenas pieno
1 kėnąs grybų.
Pridėk prie išvirtų ryžių

svo-

pieną ir sūrį. Pakepink 
svogūną iki gražiai apgels. 
Sumaišyk viską kartu, 
kiaušiniu^, paskiausia.

Supilk į kepamą blėtą. 
U^barstyk ant viršaus dar 
biskį sūrio trupinių, uždės- 
tyk gabaliukais sviesto. 
Turėk pečių įkaitintą iki 
325 F laipsnių karščio. 
Kepk arti valandą laiko, 
iki. gražiai apgels. V.

Valymas neplaunamų 
drabužių

Didesnė pusė darbo at
likta, jeigu dėmę pagauna
me pat pradžioje.

Ką tik užlietas spalvin
gas vaisių sultis, arbatą, 
kavą ir net rašalą iš plau
namo drabužio (jeigu tik 
viena dėmė) valyk taip: 

' Užtiesk įėmę ant gilaus 
indelio (stiklinės, bliūduko 
ar puodo). Gumine rinku- 
te ar siūlu surišk, kad lai
kytųsi vietoje. Daugiau
sia sulietoje vietoje įspausk 
įdubimą.

Valyti-pradėk nuo dė
mės kraštų. Švariame van
denyje padažytu švariu 
skudurėliu tekšnok^ vary
dama viduriop. O susitepęs 
vąnduo lai varva indan. 
Kada jau matomo dažo kaip 
ir- nelįks, į - audinio siūlus 
įsigėrusį likutį dažo išplauk 
spaudydama dėmės vietą 
švariame vandenyje.

Jeigu drabužis pilnas dė
mių, 'ar visas sulietas, merk 
į šaltą vandenį, jį kaitalio
jant taip greit, kaįp greit 
spėji prileisti, iki prašalin
si daugumą dažo. Paskui 
gerai numirkyk šaltame 
vandenyje pirm merkimo į 
karštą. Tada plauk arba ir 
pavirink karštame stipriai 
muiluotame vandenyje, į 
kurį dar įpilta šaukštas
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bleach, 
carbon 
nekal-

plauna-

bleach į kvortą vandens.
Greta muilo ir 

verta namie turėti 
tetrachloride. Tai 
čiausias chemiškas 
neplaunamiems ir 
mųjų tūloms dėmėms valy
ti. Ir yra nedegantis. Pirk 
vaistinėje. To' valymui 
skysčio (cleaning fluid — 
ištark “klyning flūd”) yra 
ir groserio krautuvėse po 
įvairių firmų vardais. Ta
čiau tūli turi kitokių prie
maišų. Vaistininkas tai ži
no, groserninkas—ne.

Valymui su valomuoju 
skysčiu turėk du skudurus. 
Vieną, storai sulankstytą 
ar susuktą į rutuliuką, lai
kyk apačioje drabužio po 
dėme. O kitu, mažesniuoju, 
iš viršutinės audinio pusės 
lengvai /tekšnok ar spau
dyk nuo krašto viduriop. 
Apatinį skudurą ^dažnai su
kiok, kad vis švari vieta 
liestų drabužį, jau sudažy- 
tas valomasis skystis turė
tų kur susigerti, neatsestų 
atgal į drabužį.

Minėtiems valymo bū
dams taipgi yra išimčių:

Jeigu kavoje ar arbatoje^ 
buvo tirštokai grietinės,' 
turėsi pirmiausia su valo-* 
muoju skysčiu išvalyti grie
tinę, tada merkti Į šaltą 
vandenį.

Kita išimtimi yra vienų 
riebalų dėmė. Ją valyk iš 
drabužio išvirkščios pusės. 
Jeigu turėtum pakankamai 
padidinantį stiklą, pamaty
tum, kad tas šonas, iš ku
rio riebalai užlieta, yra sto
resnis, tirštesnis. Taigi, 
riebalus varysi atgal. Po 
kožno pavilgymo nuspau- 
dyk sausu sugeriamu sku- . 
duru, tada vėl vilgyk, vėl 
nuspaudyk.

Dar kitą išimtimi bus sa- 
tinin.is audinys. Jį valyk iš 
vidurio link kraštų. Išva-^ 
liūs, baigk biskelį pavilgy- T 
tu valomajame skystyje 
minkštu skuduru nelygiais 
bruožais išbraukydama to
lyn už dėmės kraštų, kad 
paslėpti rubežių. Tą patį 
padaryk ir su išvalytos rie
balinės dėmės kraštais.

Skysčio vilgyk po mažai, 
kad nevarvėtų, nesklistų 
drabužyje. Ir neužimk iš 
karto perdaug plataus plo
to.

Daugiau informacijų bus 
sekamuose skyriuose.

Today’s Pattern

9217 
34—48

Pattern 9217: sizes 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48. Size 36 takes 3% 

.yards |%»iuch. Transfer included. \

Užsakymą su 35 centais irt 
pažymėjimu formos numeni 
rio ir dydžio siųskite? Pat-"? 
terh Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

y.

i



Įvairios Žinios
Laimėjo ir užbaigė streiką

Pittsburgh, Pa. — šio mies
to prekinių sunkvežimių vau 
ruotojai visą savaitę streikavo 
prieš Algų Stabilizacijos Tary
bos nutarimą atmesti algų pa
dėjimą. Streikas palietė 1,500 
(Prbininkų. Kai pagaliau Ta
ryba nutarė darbininkų reika
lą iš naujo persvarstyti, strei
kas tapo atšauktas.

Bus teisiamos astuonios 
vienuolės

Athens, Graikija. — Ir fa
šistinė Graikijos valdžia susi
rūpino kriminalizmo išsiplėto
simu tarpe vienuolių. Bent as
tuonios tapo areštuotos ir sun
kiai Įkaitintos. Jeigu jos bus 
surastos kaltomis, joms gręsia 
mirties bausmė. Jos kaltina

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —13—

(Tąsa)
Kartais ji užsidarydavo už dvigubų du- 

žiaurioje nebylystėje, kurios ji nė pa
ti nesuprasdavo. Silvi ją daug geriau 
suprato. Po penkiolikos jų bendro gy
venimo dienų Silvi daugiau žinojo apie 
Anetą, negu pati Aneta apie save.

Bet ne todėl, kad jos protiniai sugebė
jimai būtų iškilę aukščiau negu viduti
nės, meilios Paryžiaus merginos. Išsky
rus labai teisingą, pastabų ir praktišką 
nujautimą, kuriuo ji anaiptol ne visuo
met naudodavosi, nes dažniausiai ji la
biau norėdavo paklusti savo užgaidoms 
— nieku kitu ji taip labai nesiskyrė iš 

.savo aplinkos. Tikrai, ją viskas džiugi
no, bet nieku ji nesidomėjo iš pagrindų, 
išskyrus madą, kuri savyje nieko neturi. 
Meno srityje (paveikslai, muzika, skai
tymas) ji neiškilo aukščiau už padorų 
vidutiniškumą; ne visados ji ir tiek pa
siekdavo. Anetai dažnai būdavo koktu 
dėl jos skonio. Silvi susiprasdavo ir sa
rdavo..
T— Uf! aš ir vėl užkliuvau... gerai, pa
sakyk man, ką “dėvi” padorūs žmonės!

(Ji kalbėjo apie paveikslą, kaip kalba
ma apie skrybėlę.)

— ... Kuo reikia gėrėtis? Kartą suži
nojusi, aš padarysiu lygiai taip gerai, 
kaip ir kitas...

Bet kartais ji nebūdavo tokia taiki; 
ji atkakliai laikydavosi kokio nors felje
tono didvyrio ar kokio nors lėkšto ro
manso, kurie jai atrodė kaip paskutinis 
meno ir jausmų žodis. Tačiau ji priver
tė savo vyresniąją seserį pastebėti ver
tingumą arba, greičiau, m-enines viltis 
vienos srities, kurią iki šiol Aneta spyria- 
vosi neigti, jos nepažindama, būtent, ki
no meno, dėl kurio Silvi skersai išilgai 
kvailiojo.

Atsitikdavo ir taip, kad, nesugebėda
ma pajausti grožio veikalo, kurį jos 
Raitydavo kartu, Silvi suprasdavo ge
riau negu Aneta esmę tų puslapių, kurių 
nepaprastas realumas vesdavo iš pusiau-, 
svyros jos seserį: Silvi geriau pažino gy
venimą. Tai yra Knygų Knyga. Ne 
kiekvienas ją perskaito, kuris nori. Kiek
vienas nešiojasi ją savyje, rašydamas 
nuo pirmos iki paskutinės jos eilutės. 
Bet, norint ją perskaityti, reikia, kad 
šiurkštusis mokytojas Bandymas išmo
kytų jos kalbos. Silvi buvo gavusi pa
mokas labai anksti; ji skaitė laisvai.

• Aneta pradėjo vėlai. Pamokos, lėčiau 
įsiskverbdamos, turėjo pasiekti giliau.

*
Šiais metais vasara buvo- nepaprastai 

karšta. Apie vidurį rugpiūčio gražieji 
sodo medžiai jau buvo nudegę. Tvankio-. 
mis naktimis Silvi tiesė savo snapelį, go
džiai rydama oro dvelkimą. Ji buvo pa
sitaisiusi, bet liko pablyškusi ir nevalgi. 
Visą laiką ji mažai valgė; jeigu jai bū
tų leidę, kai kuriais vakarais ji būtų val
giusi tik ledų ir vaisių. Bet Aneta bu
dėjo. Aneta barė. Ji turėjo pasistengti. 
— Pagaliau buvo nuspręsta kelionė į 
kalnus, atidėliota nuo savaitės į savaitę 
su slapta mintimi, kad gal bus galima 
jos išvengti. An-etai būtų buvę geriau 
laikyti seserį sau vienai visą vasarą.

, A^°s nuvyko į vieną poilsinę senojoje 
«?eicarijoje, Grizono kantone,, kur Ane- 

įA ta jau seniau buvo gyvenusi; ji prisimi- 
. nė tą gerą ir , paprastą išlaikymą 
ramioje kaimiškoje aplinkoje. Bet 
per keletą metų čia viskas buvo, pasikei
tę. Viešbutis buvo išsišakojęs. Išaugo 
ištaigingų rūmų miestas. Lankose buvo

išrausti automobiliams keliai: miško gi
lumoje girdėjosi elektrinio tramvajaus 
girgždesys. Aneta norėjo sprukti. Bet 
abi buvo pavargusios po kelionės kaitro
je visą naktį ir dieną; jos nežinojo, kur 
eiti; nebebuvo kito noro, tik pasilikti iš
sitiesus, nejudant: nors ir viskas čia pa
sikeitė, bet oras liko krikštolo tyrumo; 
Silvi jį čiulpė liežuviu, kaįp Paryžiuje 
gatvės triukšme laižydavo stiklinėje lėk
štutėje ledus, atsistojusi prie keliaujan
čio prekėje vežimėlio. Buvo nuspręsta 
pasilikti kelias dienas, ’kol oras atvės. 
Paskui jos apsiprato. Pasidarė gražu ir 
miela.

Sezonas buvo gyvas. Teniso žaidimas 
viliojo linksmą trijų ar keturių tautų 
jaunimą. Būdavo rengiami šokių vaka
rai, smulkūs vaidinimai. Dūzgiantis 
spiečius klajojo, meilinosi, paradavo. 
Aneta būtų ir be to apsiėjusi. Bet Silvi 
nuoširdžiai linksminosi; jos rodomas pa
sitenkinimas perėjo ir seseriai. Abi bu
vo gerai nusiteikusios ir neturėjo jokio 
pagrindo nesidžiaugti savo” amžiui tinka
mais pasilinksminimais.

Jaunos, linksmos, kiekviena savaip pa
trauklios, jos netrukus tapo dėmesio cen
tru. Aneta buvo pačiame gražume. Gry
name ore ir sportaudama ji tobulai iš
ryškėjo. Tvirta, puikiai sudėti, mėgs
tanti vaikščioti ir gyvus žaidimus, tenise 
ji buvo puiki partnerė; akis taikli, kojos 
vikrios, rankos mostas staigus, atsikir
timai kaip žaibas.' Paprastai nuosaikių 
judėsiu, kartais, reikiamais momentais, 
ji‘parodydavo nuostabų šuolį, perkūniš
ką veržlumą. Silvi sužavėta plojo, ma
tydama ją kūlvirciais šokinėjančią; ji 
didžiavosi savo seserimi. Ji gėrėjosi 
ja juo labiau, nes pati negalėjo pasekti 
jos pavyzdžiu: ši liekna paryžietė neti
ko sportiškiems žaidimams; ji nelabai 
tesuprato jų patrauklumą. Reikėjo per 
daug judėti! Jai buvo maloniau, o svar
biausia, protingiau — pasilikti žiūrovę. 
Ji negaišo...

Ji suspietė aplink save ratelį .ir ten 
viešpatavo, tartum visą savo gyvenimą 
Ji tai ir tebuvo veikusi. Gudri muselė 
mokėjo pamėgdžioti tai, ką ji pastebėda
vo aukštų i. sluoksnių moteryse tinkama, 
įdomu ir lengva pasiskolinti. Išraiška 
—lyg ji nebūtų ųiekur nė pirštelio pri

kišusi, maloniai išsiblaškiusi, tuo 'tarpu 
akys ir ausys nuolat pastatytos,— niekas 
iš jos nepasprukdavo. Bet mėgiamiau
sias jos modelis vis dar liko Anetą. Sa
vo neklystančiu instinktu ji mokėjo ne 
tik kopijuoti ją įvairiomis smulkmeno
mis, bet kopiją atkurti truputį kitokiais 
pavidalais ir kai kuriais atvejais net pa
sielgti priešingai, — o! lygiai tiek, kiek • 
reikėjo pasirodyti laisvai. Dar protin
gesnė ji buvo, neperžengdama ribų to* 
ploto, kurį jautė esant tvirtą po savo ko
jomis. Ten ji buvo tobula ir elgesiu, it 
kalba. Šaunus kilnumas,' paryškintas 
švelnaus išdidumo atspalviu. Aneta ne
išsilaikydavo juokais, girdėdama ją sa
vo ratelyje pasakojant su žavingu savi
mi pasitikėjimu visa tai, kuo vakarykš
čiai ji būdavo ją prilesinusi. Silvi jai 
gudriai mirktelėdavo. — Re abejo, ne
galima būtų buvę leistis su ja per toli į 
kalbas. Nors ji ir labai buvo sumani ir 
turėjo gerą atmintį, jai būtų gresęs pa
vojus pamesti siūlo galą; bet ji nesileido 
vedžiojama: ji saugodavo savo ribas... 
Be to, jį mokėjo pasirinkti-bendrininkus.

(Bus daugiau)

mos,, kad suokajbingafi ir* tiks
liai neduodamos kitoms ketu
rioms vienuolėms vaistų, jas 
numarino. Reiškia, jos f akli
nai buvo nužudytos. Be to, 
vienuolyno perdėtinė kaltina
ma suktu budu paėmusi iš vie
nos vienuolės $8,000.

—-o—
Laiminga nelaimė ant jūrų

Quebec, Kanada. — Lapkri
čio 3 d. ant St. Lawrence upės 
susidūrė net keturi prekiniai 
laivai. Bet tai buvo laiminga 
nelaimė, nes nė vienas laivas 
nebftvo rimtai, sužalotas ir nė 
vienas jūrininkas nebuvo su
žeistas.

New Britain, Conn.
Jau netenkame Susninkų 

Jurgio-žilinsko, išvyko nuola

tinai apsigyventi į Worcester, 
Mass. Jo persikėlimas į naują 
vietą susijęs su pakeitimu gy
venimo. J. Žilinskas su H. Ja? 
nuliene suėjo j porinį gyveni
mą.

Po vedybinių 'ceremonijų 
jiedu atvyko į New Britąiną 
sutvarkyti jo namo reikalus.

Besižvalginėdami po miestą 
užsuko pas juodviejų artimus 
draugus. Jurgis linksmai nusi
teikęs, gyrėsi, jog prisiartinus 
šaltąjai žiemužei, su savo 
nauja žmonele žada apsilan
kyti Floridoje, pasikaitinti 
karšta saulute. Sugrįžę mano 
įsikurti, įsigyjant sau tinka
mą gyvenimui namą Usterio 
mieste.

Velinam jiem laimės.
Vikutis.

GARSINKITĖS LAISVĖJ

r
CfflCAGOS ŽINIOS

Prisiminus gerą, 
veiklią draugę

Lapkričio 4 d., prieš z7 me
tus, žiaurioji mirtis nutraukė 
gyvybės siūlą plačiai, pažan
giesiems lietuviams, žinomai ir 
visy mylimai Verutei Vėšie- 
nei-Navikaitei. 
■. ■ ■ '

Vėliopė į šią šalį atvyko, pa
čio j e jaunystėje ir energijoje, 
rodos, turėdama ne pilnai 16 
metų: Svetimos šalies aplinką 
ir papročiai nežavėjo jo$, be 
to, sunkus dąrbas yeįLe ją 
slegiančiai. Vistįk Verutė ne
palūžo. Ji kupina jaunystes ir 
energijos drąsiai ėjo gyvenimo 
keliu. Tas gyvenimo kelias ir 
visi sunkumai buvo jos gyveni
mo mokykla. Ji patyrė, kad, 
darbo žmonių klasė yra 
skriaudžiama it išnaudojama 
ir kad dėl savo būvio reika
linga kovoti. Sekmingesnei ko
vai, reikalinga apšvietos. Ve
rutė neleido veltui, atliekamo' 
nuo darbo, laiko. Vakarais ji 
lankė mokyklą, kur pramoko 
anglų kalbos ir lietuviškai ra
šyti. Be to, ji skaitė naudingas 
knygas. Kiek prasilavinus, Ve
rutė stoja į organizacinį veiki
mą ir užima raštininkės vie
tą?

Verutė buvo ne tik susipra
tusi darbininkė, ji buvo me
no ir dailės mylėtoja. Ji daug 
darbo ir triūso įdėjo į pažan
giųjų lietuvių meno veiklos 
šaką. Ji beveik visuose tų lai
kų stambiuose veikaluose užė
mė svarbias roles ir jose pui
kiai pasižymėjo. Stebint jos 
vaidybą atrodė, kad Verutė ne 
vaidina, bet pati pergyvena 
vaidinamą veikalą.

Verutėj artima buvo daina 
ir ji ją mėgo, todėl dalyvavo 
ir choruose. -

Deja, neilgai mes galėjome 
Verutės gabumais ir nuošir
dumui džiaugtis, žiauri ir kan
kinanti liga pakirto jos svei
katą, o vėliau negailestingoji 
mirties šmėkla užgesė 5‘os gy
vybę. Netekę jos, pažangieji 
menininkai ir abelnai veikėjai, 
visose veikimo srityse, pajuto 
spragą. Mūsų gyvenime yra 
griežta taisyklė, kad vien liū
desiu ir ašaromis negalima už
pildyti tuštumos, kurią palie
ka mūsų pirmtakūnas, atsi
skirdamas iš gyvųjų tarpo. 
Tad ir šiuo atveju bene būtų 
geriausia prisiminimo ir pa
gerbimo velionės Verutės iš
raiška, jei mes suglaudę savo, 
gretas daugiau dirbtume me
no ir- darbo žmonijos, pažan
giosios veiklos darbe, turėda
mi mintyje, kad vykdome tas 
idėjas ir darbus, kur juos Ve
rutė taip mylėjo ir su dideliu 
pasirįžimu dirbo. Tos idėjos; 
kuriomis Verutė gyveno ir, 

joms aukavosi . vistik kada 
nors prigis ir naujoji aušrelė 
tikrai patekės, kuri tikrai nuš
vis darbo žmonijai šviesiu 
saulėtu gyvenimu.

Ilsėkis, Verute, ramiai šios 
šalies šaltoje žemelėje, o mes 
Tavo sankeleiviai, tęsime pra
dėtą darbą pirmyn. i

Albertina Jakiene. 

Gražus Buvo Vakarėlis

Moterų Kultūros Klubo va
karėlis, rengtas 1 d. lapkri
čio, buvo gana gražus ir 
linksmas, nors ir netolūs skait
lingas, kaip kad klubietės ti
kėjosi. A'čiū pasidarbavimui 
Lucillę Matuz, svetainė buvo 
skoningai išrengta su ‘ Hallo
ween” spalvomis, o mūsų dar
bščiosios šeimyninkės, Jenčie- 
nė, Budrienė ir Albrecht pa
gamino labai skanių valgių, 
kuriais (kaip girdėjau) sve
čiai buvo patenkinti.*

Turėta trumpa programėlė. 
Kalbėjo J. Mažeika rinkimų 
klausimu, protarpiais pagrie- 
žė ant akordionų 2 jaunuoliai 
ii* vienas su jais, ant "nami
nio instrumento”. Buvo pa
kviesta ir trumpai kalbėjo O- i 
na Remeikienė. Visiem daly-1 
viam program, kaip ir tiem, ! 
kurie parėmė Moterų Kul
tūros Klubą savo atsilankymu 
tariame širdingą ačiū.

' Kaip ir visuomet, nemaža 
grupė narių atėjo parengi
mai! nešinos dovanų. Aukavo I 
maisto ir kitų dalykėlių.

Prie užbaigos reikia tarti 
kritikos žodį nekurtoms mūsų 
narėms, kad nematė reikalo 
dalyvauti savam, savo organi
zacijos parengime. Ypatingai 
tos, kurios arti gyvena, visgi 
galėjo atvykti nors ant valau-1 
dos . kitos parengiman. Net 
Valdybos narės ne visos buvo.

Eugenija.

Worcester, Mass.
Nominavo Draugijos Valdybą

Lapkričio 4 d. įvyko LS ir 
DB Draugijos priešmetinis at? 
virlaiškiais šauktas susirinki
mas. Narių gerokai daugiau 
susirinko, negu paprastai,, apie 
šimtas iš apie 500 esamų 
Draugijoje narių. Iš finansinio 
raporto pasirodo, kad praeitą 
mėnesį buvo dvi pomirtinės iš
mokėta ir gerokas skaičius li
gonių pašalpų. Buvo ir kiti iš
mokėjimai, taip, kad praeitą 
mėnesį virš .$400 buvo dau
giau išmokėjimų, negu įplau
kų. Reiškia ,-ne vien nariais 
bet ir turtu numažėjo.m spalių 
mėn. Senajai kartai vis dau
giau Senatvė didėja ir, be abe-

jo, bus dar skaitlingesnių mi
rimų ir dar daugiau pomirti
nių išmokėjimų. Už tat Drau
gijos finansus stropiai reikia 
prižiūrėti, bei taupyti.

. Apart kitų visų paprastų 
reikalų, susirinkimas nomina
vo kandidatus dėl sekančių 
metų valdybai: į pirm, nomi
nuoti J. J. Bakšys ir D. G. Ju- 
sius (esantis pirm. J. Norvai
ša neapsiėmė, nori pasilsėti), 
į vice-pirm. Albertas • Mazur
ka,' už r. sek. — J. Kižys, fin. 
sek. — J. Petkunas, ižd. — 
M. Sukackienė, iždo globėjais 
— M. Kižienė ir Richard Ja
nulis, nfaršalka — Novikienė, 
ir septyni kandidatai dėl pen
kių direktorių, jų tarpe 4 mo
terys. Jei visos bus išbalsuo- 
tos, tai didžiumą komiteto tu
rėsim iš moterų. Be to, yra, 
keturi jaunosios kartos kandi
datai. Manau, kad tai geras 
apsireiškimas.

Balsavimai įvyks lapkričio 
30 d. nuo 2 vai. po pietų iki 
6 vai., knygyno kambaryje, 29 
Endicott St.

Tą pačią dieną ir tuo pat 
laiku svetainėje, 29 Endicott 
St., įvyks lietuviškas teatras; 
bus perstatyta juokinga ko
medija “Trys Mylimos”, vai- 
dintojai-mėgėjai bus iš Brook
lyn, N. Y. Tai neveltui bus 
žygis ateiti balsuoti.

Draugijos Narys.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

■4

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 
BANKETĄ IR KONCERTĄ 

Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
RUBA HALL 

414 Green St., Philądelphijoj
Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.)

Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai
svės’ vajum ir atžymojimui gimtadienio draugo A. 
Smito, kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomeni
ninkų pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 
platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėjų d. A. 
Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon
certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva
nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos.

Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir 
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 
už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.

Rengimo Komisija,

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spaliu, mostis bus 3 ftz. dėžutė

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apscrga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Ąthlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz.

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtihimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

Su užsakymais siųskite Mpney-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartfordo galite gauti vaistinėse ant; Park ir Hudson; Governor Jr 
Sheldon gatvių. ' . ..

Adresuokite: M.‘ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn, 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn. .

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.
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Pittsburgh, Pa.
Mirė Albinas Kaulakis, 61 

m. amžiaus. Buvo stambus 
Soho dalies biznierius. Mirė 
spalio 23 d. Buvo ilgus metus 
LMD gaspadorius. Palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse. Liko 
žmona, du sūnūs ir gėrimų į- 
staiga.

Frank Petrutis laiptais nu
sirito ir galvą persimušė. Ra
do mirusį kitas jo draugas pa
rėjęs iš darbo. Gyveno po nu
meriu 2034 Forbes St. Mirė 
lapkričio 3 d. Buvo Jšėjęs ant 
pensijos.. Jo brolis Petrutis gy
vena Chicagoje. Petrutienė su 
duktere atvažiavo iš Chicagos 
į laidotuves. Palaidotas ant 
laisvų kapinių. J. Urbonas.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pąjieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai > gausite 
daug pasiūlymų.

MATTHEW A, 
BUYUS I 
(ĘUYĄUSĘAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

e*«b’

426 Lafayette St, 
j Newark 5, N. J. 
i MArket 2-5172

Valdiską AJgų Stabilizacijos Taryba maini.erįuį sako: 
“Jeigu tau bus pridėtą po 40 centu daugiau algos į die
ną, tai velniop nueis visa mūsų ekonomija.?



Laisvės koncertas 
buvo sėkmingas

/

Dienraščio Laisvės metinis 
koncertas praėjus j sekmadienį 
turėjo liaudišką dainų prog
ramą ir gausiai publikos. Pub
liką sudarė didelėje daugumo
je vietos lietuviai: darbo žmo
nės iš šapų, ofisų, raštinių, 
profesijų, smulkaus biznio į- 
staigų. Kai kurie atvyko išti
somis šeimomis: senimas, jau
nimas, net ir mažieji. Ir buvo 
svečių iš gana toli.

Laisviečiai dėkingi visiems 
teikusiems ’programą ir atvy
kusioms jos pasiklausyti. Apie 
koncertą plačiau bus sekamo
se laidose.

Jaukiai nuotaikai daryti dar 
linksmensne prisidėjo ir tas, 
kad nebuvo pikietuotojų. Išsi
pildė tas, ką pažangieji se
niau sakė, kad ateis laikas, 
kuomet naujakuriai nebesileis 
piktų kurstytojų stumdomi 
kenkti senesniųjų savo brolių 
lietuvių spaudai, organizaci
joms, menui. Nebesileis sukur
stom!, kuomet arčiau pažins 
mus ir mūsų draugingus ir vi
suomenei naudingus siekius.

Iš LDS 1 kuopos 
susirinkimo

Brooklyn, N. Y. —Lapkr. 4 
d. L. A. Pil. Klubo svetainėje 
atsibuvo LDS 1 kuopos susi
rinkimas. Kaip visuomet, taip 
ir šiame susirinkime, pirmiau
sia išklausyta komiteto rapor
tai.

Finansų .sekretorius A. Gil- 
manas raportavo, kad keli na
riai yra susispendavę. Neku
rto nariai nėra pridavę savo 
adresų, tai negali juos para
ginti, kad pasimokėtų. Taigi, 
tie nariai, kurie esate skolingi 
už du mėnesius ir šis jau tre
čias, matykite finansų, sekre
torių ir pasimokėkite iki 20 d. 
Šio mėnesio, tai dar nesusi- 
spenduosite. Fin. sekretoriaus 
antrašas: A. Gilman, 131 i 
238th st., Laurelton 13, N. Y. I

Skaitytas ir priimtas laiškas 
nuo LDS 3 Apskrities Komite
to, Apskrities komitetas pra
nešė, kad apskr. kuopų konfe
rencija įvyks gruodžio 14 d., 
•Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Prašo kuopą 
išrinkti delegatus. Kadangi tą 
dieną pripuolė rinkimų diena, 
narių nedaug atsilankė, tai 
delegatų rinkimą palikom ki
tam susirinkimui, kuris įvyks 
gruodžio 2 d. Kadangi sekan
tis susirinkimas bus priešmeti- 
nis, kuriame bus perrenkamas 
kuopos komitetas ateinantiems 
metams, ^ai nutarta susirinki
mą šaukti atvirutėmis ir pla
čiai išgarsinti per Laikraščius.

Antras laiškas buvo nuo 
Lietuvių Civilinėms Teisėms 
Ginti Komiteto. Šis komitetas 
taip pat kvietė išrinkti delega
tus į konferenciją, kuri įvyks 
lapkričio 23 d. Liberty Audi
torijoje, Richmond Hill, N. Y. 
Išrinkom du delegatus ir nuta
rėm paaukoti penkis dol. dėl 
civilinių teisių gynimo.

Beje, LDS III Apskrities 
Komitetas taipgi laišku prane
šė, kad apskritis bendrai su 
Lt>S 8 kuopa iš Newark, N. J., 
rengia puikų koncertą ir balių. 
Jvyks sekmadienį, lapkričio 30 
d., Ukrainų svetainėje, 57 Be
acon St., Newark, N. J. Komi
tetas prašo kuopų ir narių tal
kos, kad skaitlingai atsilanky
tų į koncertą. Įžangos tikietai 
tik vienas doleris. Pradžia 
koncerto 3:30 po pietų.

M. Stakovas.

Apiplėšė ir užrakino

Trys jauni, gražiai apsiren
gę, gražūs vyrukai plėšikai į- 
sekė į krautuvę paskui jorę į- 
leistus specialius kostumerius 
New Yorke prie 22 Orchard 
St. Jie susižėrė sau iš kasos 
gale savaitės surinktus $3,000, 
apkraustė savininkus ir kostu
merius. Išeidami nulupę nuo 
sienos telefono laijdą ir duris 
užrakinę savo spyna.

Motery parodai 1-ma 
dovana iš kitur

Lig šiol tiktai vienos brook- 
lynietės ir richmondhillietės 
lietuvės tebuvome prisidėju
sios dovanomis prie daugelio 
kilmės moterų ruošiamos paro
doj. Pirmiausios iš kitų miestų 
talkon atėjo grupė worceste- 
riečių. Tai ir gerai, nes pai-o- 
da-bazaras rengiamas naudai 
visašališkojo moterų veikimo 
taikai ir draugingumui, no 
vien newyorkiečių.

Laiškelyje iš Worcester ra
šo :

“Mos, kelios draugės, Lais
vėje pamatėme pranešimą, 
kad yra rengiama paroda. Nu- 
sitarėm ir mes prisidėti su ke
liais daiktais. Būkite toki geri 
perduoti šiuos daiktus paro
dai. Yugoslavų salėn nesiun- 
čiame, nes nežinome, ar bus 
kam priimti.

"Visi daiktai nauji.
‘Draugiškai, E. Kanapkis.”

Dovanų pundeliui sudaryti 
su įvairiais savo dirbiniais ir 
kitokiomis dovanomis prisidė
jo draugės M”. Deksnienė, O. 
Stankienė, A. Wasiliene, E. 
Kanapkienė. Viso jos sudėjo 
15 skirtingų daiktų bei setų.

Dėkingos esame worcoste- 
rietėm ir laukiamo daugiau1 do
vanų iš visur.

Paroda ir išpardavimas at
siųstų dovanų įvyks jau gale 
šios savaitės, 15, ir 16 lapkri
čio, nuo 1 vai. dieną iki pu
siaunakčio. 'Vieta: Yugoslav 
Hali, 405 W. 41st St., New 
Yorke (pora blokų nuo Times 
Square).

Abiem is dienomis gražios 
programos, dalyvaujant dau
gelio tautų menininkams. 15- 
tos popietį programa vaikams, 
o vakarinėje dalyvaus ir lietu
vių Aidas ir Sietynas. Sekma
dienį suaugusiųjų programa į- 
vyks po pietų.

Laikraštis ragino 
sustabdyti mūšius

Angliškasis darbininkų dien
raštis Daily .Worker pasiuntė 
naujai išrinktam prezidentui 
generolui Eisenhoweriui laiš
ką. Jame ragina paaukoti vie
ną dieną susitikti su preziden
tu Trumanu tuojau ir bendrai 
įsakyti karo vadams sustabdy
ti mūšius. Jie tam turi galią.

Tokį pat paraginimą laik
raštis pasiuntė ir baigiančiam 
savo tarnybą prezidentui Tru- 
manui.'

Laiške Eisenhoweriui, greta 
kitko, sako:

“Negalima užmiršti, kad 
kuomet jūs išvykote į Georgi
jus golfo klubą, Karo Depart- 
mentas paskelbė kitą savaiti
nį sąrašą 1,174 kare nukentė
jusių amerikonų...”

“Amerikos liaudis nori tai
kos Korėjoje ir tikisi tai ^au
ti,” pareiškia laikraštis baig
damas atsišaukimą.

Petrui Poškaičiui 
sukako 78 metai

Laisvės koncerte, praėjusį 
sekmadienį, sveikinuosi su 
nuoširdžiu laisviečiu, brookly- 
niškiu Petrui Poškaičiu.

— Kaip sveikata?
— Kol kas gyvuoju, — at

isako jis, tvirtai spausdamas 
mano dešinę.

Jis‘toliau aiškina: šių metų 
spalio 5 dieną jam sukako ly
giai 78 metai, amžiaus. Šia 
proga Petras išsitraukė iŠ ki
šenės dešimkę ir duodą man, 
tardamas:

— Tai bus Laisvutei dovana 
ir sykiu mano gimtadienio pa
rtinėj imas,

P. Poškaitis nuolat paremia 
Laisvę dešimke ir po daugiau^ 

Ilgiausių tau, Petrai, metų!

Algų Stabilizacijos Tarybos pirmininkas Archibald 
Cox (centre) kalbasi su laikraščių reporteriais ir aiš
kina jiems, kodėl Taryba nutarė neduoti mainieriams 
pilno algų pakėlimo, tai yra, $1.90 i dieną. Girdi, toks 
pakėlimas pakenktų Amerikos ekonominei gerovei! 
Taryba, kaip žinoma, užgyrė pakėlimą tiktai iki $1.50 
per dieną. '

Iš Teismo Rūmų
—• h

Foley Square, N. Y. — Lap
kričio 7-tą viena trylikos tei
siamųjų, žymioji darbininkų 
vadovė komunistė Elizabeth 
Gurley Flynn baigė savo paro
dymus, kaipo Ii ūdytoja ir 
kartų, kaipo pati savęs apgy
nėja. Ji neturi advokato, pati 
save ir savo partiją apgina.

Advokatė Mary Kaufman, 
kuri turi porą kitų bylos daly
vių apginti, paklausė liudyto
jos Flynn, kas yra revoliucija.

Tas klausimas šiandieną be 
galo svarbus, kadangi valdžios 
agentai bando parodyti, būk 
darbininkų vadai esą pasimoję 
“spėka ir prievarta vykdyti 
revoliuciją.”

Tokį raudonumo baubą 
valdovai pasigamino tikslu pa
dalinti darbininkus, sukurstyti 
vienus prieš kitus, kad galėtų 
išnaudoti abiejus. W

Liudytoja Flynn išaiškino, 
kad revoliucija yra pačios 
liaudies padaras .Liaudis, va
dovaujama pažangiosios kla
sės, įvykdo revoliuciją, kuo
met pamato, kad iš to bus 
daugumai gyventojų džiaugs- 
mingesnis gyvenimas. •

Demokratija po liaudies 
revoliucijos būtų aukštesnės 
rūšies, sakė liudytoja, nes bū
tų, nauja valdžia, kurioje dar
bo žmonės patys taptų tikrai
siais šalies valdovais.

Atsiekti tokiai revoliucijai, 
kuri siekia pagerinti šaljes gy-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

O štai iš istorijos. Labai se
niai. Tai buvo laikai, kai dar 
ir Bostone buvo perkami ir, 
parduodami negrai vergai. 
Mr. ir Mrs. Wheatley nuėjo į 
vergų marketą. Pamatė iš 
Afrikos atgabentą ir išstatytą 
pardavimui mažytę mergaitę. 
Jiems gi Reikėjo “lėlės’; įų, 
dukrelei žaisti. Jie. nusipirko:’

Tuojau pasirodė tos ‘lauki- 
nėš” mergytes’d i d ei i gabumai. 
Ji išmoko gerai skaityti ir ra
šyti. Slaptai ‘pradėjo rašinėti 
poeziją. Wheatley duktė Mary 
“pagavo” ir jos eilėraščius 
perstatė motinai. Wheatley 
buvo geri žmonės.

Mergaitė buvo silpnos svei
katos. Gydytojas .patarė va
žiuoti per mares. Ją Wheatley 
išleido į Angliją. Ten buvo 
atspausdinta ir išleista tos 
jaunutės poetės eilėraščių dvi 
knygos. Paskui ji sugrįžus A- 
merikon daug rašė. Ir taip A- 
merikos istorija turėjo gabią 
negrę poetę dar vergijos lai
kais vardu Phylis Wheatley. 
Ir vardas “Phylis” buvo jos 
savininkų jai duotas todėl, 
kad mergaitė labai mylėjo me
džius, lapus, viską, kas žalia, 
kas gamtiška. Graikų kalboje 
“Phylis” reiškia žalią lapą.

Ventojų daugumos būvį, nėra 
reikalo naudoti spėką ir prie
vartą. Kad tam reikia tiktai 
konstitucinės teisės demokra
tiniu būdu pakeisti santvarką 
ir įvesti liaudies valdžią, o 
tuomet eiti link socializmo.

Teisėjas Dimock norėjo ži
noti, kas per žmojiės būtų tie, 
kurie , būtų valdomąja klase 
Amerikoje, kai liaudis pati 
taptų savininke industrijų, 
kurioms vadovautų darbinin
kai. “Kaip jie išsaugotų nuo 
įėjimo valdžion advokatus ir 
generolus?” klausė jis. Ji at
sakė :

“Gerbiamasai, gal būt kad 
mes jų iš valdžios visai rieat- 
ribotumpj bet liaudis sustab
dytų jų ;monopoližavimą peli
tinės galios.” - •.

Miss Flynn baigė savo tie
sioginį liūdymą lapkričio 7-tą. 
Lapkričio 10-tą prokuratūra 
pradėjo jos perklausinejimą. 
Kaip ilgai jis tęsis, sunku pa
sakyti.

Teisiamųjų apgynėjai atsi
šaukė į visus civilinių teisių ir 
laisvių šalininkus, .kurie dieno
mis nedirba ar gali išeiti iš 
darbo, užeiti i Foley Square 
teismabutį taip dažnai, kaip 
galima. , Pilnas ’ teismabutis 
prietelingų teisiamiesiems ste
bėtojų suteikia moralės para
mos teisiamiesiems ir teisėjus 
paragina rimčiau pagalvoti, 
kame priežastis, kad teisia
mieji turi draugų.

Įdomaujantiems politinėmis 
bylomis ir politiniu mokslu 
taip pat tenka pasisemti svar
bių pamokų toje istorinėje 
minties kontrolės byloje.

Paprastai sesijos prasideda 
apje 10, baigiasi. ,3 vai. nors 
tam fbūna ir išimčių. Teisma
butis randasi prie pat Cham
bers St. stoties: ant BMT lini- 
Jųv ję ^netoli prieiną kitų, sub- 
į iitiĮjo^ j \ t Rep.

7'1' į- ‘r1 \
Pabaudė už hėšvar^ < 

•i ‘ I ' ' J v ' • •

New Yorke 15 šapų ir 16 
atskirų barberių ir grožio sa-> 
lionų operuotoji] ir darbinin
kų pabausti. Pabaudos dau
giausia skirtoS.už neprisilaiky- 
ma higienos, taisyklių. Atra-

* į t

dę vartojant',' nesterilizuotus 
instrumentus, nenusiplovus 
rankų einant prie Kito ašmens 
dirbti; vartojant daugiau, ne
gu vieną, rankšluostį. Nelai
kant, atskiruose, uždengtuose 
induose atskirtus švarius nuo 
nešvarių rankšluosčius. (

---- ----------------
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Susidūręs su taįsikif, tfriva- 
Jiškas auto smog'ė į laikraščių 
stotelę prie 4th Ąve. ir 23rd 
St., New York ė. Stotis subyrė
jo, laikraščiai išlakstė su vė
ju, bet auto’vairuotojas išliko 
sveikas. Sužąląs taksiko vai
ruotojas.

Klaudijai Jonės įsake 
pasiduoti deportavimui

Klaudia Jones, vadovau
janti negrė komunistė, gavo į- 
saką šio mėnesio 19-tą prisi; 
statyti į Ellis Island/su bagažu 
ir viskuo; pasiduoti deportaviT 
mui. Taip praneša Amerikinis 
Sveturgimiams Ginti Komite
tas.

Miss Jones buvo atvežta į 
Jungtines Valstijas aštuone-r 
rių metų amžiaus mergiščia ir 
be pertraukos čia gyvena pas
taruosius 28 metus. Suėjusi 21 
metus amžiaus ji pakartotinai 
prašiusi pilietybės, bet'piliety
bės jai nedavė. O dabar grąsi- 
na išdeportuoti į Trinidad, 
britišką Vakarinių Indijų, sri
tį, kur jinai, lietuviškai tariant 
nepažįsta “nei gyvos dūšios.”

Paskelbdamas tą įsaką, ko
mitetas, greta kitko, pažymi, 
kad Miss Jonės taipgi yra vie
na teisiamųjų Foley Square 
teismabiityjė vykdomoje dar
bininkų vadų komunistų bylo
je. Kaipo tos bylos dalyvei, jai 
teismo yra įsakyta niekur ne
sitraukti, neišvykti iš to teismo 
jurisdikcijos. Gi to paties 
Teisdarybės Department© kita 
ranka stumia ją išvažiuoti de
portavimui. Dėl to komitetas 
sako:

“Atrodytų, kad Teisdarybės 
Depaftmentas turėtų sugebėti 
geriau kooperuoti bent jau 
pats su savimi.’*

Miss, Jones, reikia žinoti, 
nėra joks “visur esantis”, 
tiktai paprastas žmogus. Ji ne
gali vienu ir tuo pačiu kartu 
būti Foley Square teismabu- 
tyje New Yorke ir deportaci
joje Anglijos valdomame kra
šte.}’. L.. •

“Mirtis Korėjoje neina 
atostogauti’"
• Taip pareiškė brooklynietis 
Simon W. Gerson, komunistas, 
savo telegramoje išrinktam 
prezidentui generolui Eisenho
weriui.

Z

Gerson, dalyvavęs rinki
muose kaipo Peoples Righfs 
kandidatas, visą savo rinki
mų kampaniją pašventė tai
kai. Taikai pasidarbuoti buvo 
jo vyriausias siekis priimant 
kandidatūrą.

Tai pasivažinėjo!

Williamsburgo policija per 
dvi mylias vaikėsi grupę jau
nuolių vogtoje mašinoje. Tuo 
laikotarpiu buvo prisidėję 35 
radio auto, paleista 50 šūvių. 
Bėgliai, aplamdę šonus ke
liems pastatytiems auto, pa
galiau, atsimušė į stulpą, bet 
visi keleiviai išliko nesužeisti.

Du vyrukai, 19 ir 16 metų, 
areštuoti. O merginos, 18 ir 
15 metų, po perklausinėjimo, 
paleistos. Jos buvusios su tais 
vaikinukais susitikusios vestu
vėse ir pri ėmusios pakvietimą 
pasivažinėti visai nežinoda
mos, kad jas pavažinės vogta 
mašina, per tą kulkų šerengą.

Bučeris Frank Bologna, tu
rįs parduotuvę 85-35 169th 
St., Jamaica, sulaikytas tar
dymui kaipo padegėjas savo 
vasarnamio. Aiškinasis, kad 
norėjęs pats nusižudyti, ne 
namą padegti. Esą, • lindėjęs 
dėl žmonos mirties. .

Atidaryti pirmieji apart- 
mentai antrosios dalies Alfred 
E. Smith . Houses projekto. 
Kada,viską užbaigs, naujojo
je dalyje talpinsis 795 šeimos, f r-- ----------------------  , J

Bronxe suimti du jauni vy
rukai bandant apkraustyti bu
tą. Vyrijai, abu bedarbiai 
dėl to, kad slapstėsi nuo ėji
mo kariauti, bandę apsiginti 
nėo alkio vagišiavimu.

Ragino organizacijas 
veikti taikai

Amerikinės Taikos Kruša- 
dos*Centras New Yorke atsi
šaukė į savo skyrius, į kitas 
organizacijas ir į visą Ameri
kos liaudį skubiai veikti tai
kai. Ragina siųsti telegramas, 
rezoliucijas, laiškus naujai iš
rinktajam prezidentui Eisen
howeriui, taipgi esamajam 
prezidentui Trumanui.

Organizacija savo telegra* 
mose busimajam ir esamajam 
prezidentams ragina sustab
dyti mūšius tuojau ir sugrą-' 
žinti iš Korėjos visus mūsų 
vaikinus namo pirm Kalėdų.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

LABORERS
CARPENTER’S HELPERS

• Needed at once
• Will pay good wages to those

who qualify
• Steady work
• Good working conditions

Apply in Person
TRACTOR SERVICE INC. .

1 Penfield Ave., Jeffersonville, Pa. 
(216-222)

UPHOLSTERERS. 1st class, per
manent position: pleasant surround
ings. Good salary for right men. 
Apply in person. M. J. Freed, 515 
Market St., Chester, Pa. Personnel 
office.

(220-222)

TOOL MAKERS. Tool Makers 
apprentice. Machinists. Lathe Oper
ators. High rates. Good working 
conditions. Paid holidays and vaca
tions. Long progfam. Apply:

II. & H. AVIATION
314 Parker Ave., Woodlynne 

Emerson 5-7088
Mr. Walter Hajduk.

(220-222)

MACHINISTS. SCRAPERS. FIT
TERS. ENGINE LATHE. PLANER 
OPERATORS.

Steady interesting work; conve- 
venient location. Experienced in 
building machinery. Fine working 
conditions. Good wages. Apply or 
phone. u
SHARPE MACHINE TOOL CORP.

36 S. Delaware Ave., 
WA. 2-2030 for appointment 

‘(221-223)

PRESSMEN
Webb & Sheet Feed

\ Rotary Men
We have several fine openings 

with steady work in the offerings. 
Any competent pressmen may apply 
to:
CUNEO EASTERN PRESS, Inc.

Erie Ave. & G Street 
Philadelphia, Pa. (34) 

(221-224)

HELP WANTED—FEMALE

Woman settled, general housework 
and cooking, live in,. nice home, 
must be fond of children, experien
ced and references required, steady 
position for right woman. Phone 
Bryn Maur 5-4693 for interview.

(216-222)

Housework; general," settled re
liable woman. Must be fond of chil
dren. Steady position; good salary 
and nice home for right woman. 
Phone Whitemarsh 8-3198 after 6 
P. M. •

(221-223)

MALE and FEMALE

MAN & WIFE. Cooking, house
work, houseman; butler. Little 
driving. Refined, reliable; A-l re
ferences. Live in. Phone TE. 9-4210.

(221.-223)

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)--Trečiad., Lapkričio-Nov. > 12, 19B2

Ką planuojate rengti si ru- 
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Draugiškas vakaras yra šaukidC 
mas penktadieni, lapkričio (Nov.9 
14 d., pradžia 7:30 vai., Liet. Taut. 
Namo žemutinėje salėje, 8 Vine st., 
rengia Liet. Moterų Apšvietus Klu
bas ir L.L.D. 6 kuopa. Kviečiame 
visus dalyvauti Šiame parengimo. 
Bus namie gamintų gerų užkandžių,’ 
šiltų ir šaltų gėrimų. Taipgi pasi
tarsime darbininkų ‘judėjimo reika
lais. 1

Rengimo Komitetas. 
(222-223)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus susirinkimas

ALDLD 10-tos kuopos susirinki
mas turi jvykti 16 d. lapkričio-Nov., 
nedėliojo. Moterų Klubo susirinki
mas kaip 3 valandos, o 10-tos kuo
pos kaip 4:30, rusų name, 1150 N. 
4th st react.

Didelis reikalas dalyvauti susirin
kime ir pasirinkti tinkamus darbus 
būsimame bankete, kuris jvyks 22 
lapkričio.

Tikimės daugelio svečių net iš toli 
atyvstančių, o vietinių tai labai 
skaitlingai. Mes turėsime svečius 
priimti ir jiems patarnauti. Taigi 
susirinkime laiku. Turime ir dau
giau svarbių raikalų.

Kuopos Komitetas.
(221-223)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185-tos kuopos susirinkiirtw 

jvyks 12 d. lapkričio, 7:30 v. vakL 
110-06 Atlantic Avė. Malonėkit^ 
pribūti. Kurie dar neužsimokėjote 
už šiuos metus, ateikite ir užsimo
kėkite.

(220-221)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS . 46 kp. susirinkimas jvyks 

lapkričio 12 d., 7:30 v. vak., Liberty 
Auditorium, 1104)6 Atlantic Ave., 
Richmond Hill. Visi nariai dalyvau- 

| kite, nes turėsime prisirengti mūsų 
parengimui, kuris jvyks 23 d. lap-

! kričio.
Valdyba.

(220-221)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prosytojas; 

geros rūšies vyriškų kautų. Nuola
tinis darbas. MARKOWITZ, 17 E. 
16th St., New York City, N. Y.

(220-224)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

ROUGH WOOL SPOTTER. Exp. 
Steady position; good salary; good 
working conditions. Apply in per
son.’ Moorestown Steam Laundry, 
N. Washington Ave., Moorestown, 
N. J.

(221-223)

PHOTOGRAPHERS. PROOF 
PASSERS. Exp. only. Finest Quali
ty work in town. Up to 26% com- 
mision. All the work you can handle. 
There is not a better deal anywhere. 
Call MI. 4-8171. Ask for Mr. Kay. 

(221-223)

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

E--------------------- ----------------------- —

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G» 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238
f]-----------------------—----------------- ——®
T




