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Dabar jau aišku, kad bus 
išleistas poeto A. Dagilio eilė
raščiu rinkinys. Darbo imasi 
Laisvė.

Bet reikia pinigu. Plikomis 
rankomis šiais laikais knygos 
neišleisi, štai kodėl renkamos 
knygai prenumeratos. Tik vie
nas doleris, l’ž tą vieną dolerį 
dar tavo vardas ir pavardė 
bus Įdėta gale knygos! Ten 
gy v u os i amžinai...

Man atrodo, jog tai yra la
bai graži proga kiekvienam 
prisidėti prie šio eilėraščių 
rinkinio išleidimo. Įdėk Į kon- 
vertą doleri ir atsiųsk Laisvės 
administracijai.

O gal turi nuliekamą pen
kinę ar dešimtinę? Paaukok 
knygos išleidimui. Dvasiniai 
tapsi daug turtingesnių, taip 
J^sdinęs doleri kitą.

. Aną sekmadieni Kultūrinio 
orumo programoje, o praė

jusį sekmadienį vaidinime ir 
po vaidinimo “Trijų .Mylimų
jų’’ matėme gražiai pasiro
dant trečiąją Amerikos lietu
vių kartą. į mane tai padarė 
labai gilų Įspūdi. Kaip gražu, 
kaip prakilnu!

Ir štai aš galvoju : Ar nega
lėtų viena kuri organizacija, 
arba susidėjusios kelios, ar 
gal grupė grandpa ir grand
ma, suruošti tokią iškilme, 
kokios Amerikos lietuviai dar 
nebuvo matę? Aš turiu minty
je trečiosios kartos—tų ber
niukų ir mergaičių—dainų, 
muzikos, šokių, deklamacijų 
festivali, lyg ir k o n t estą.

Kiekvienam dalyviui reikė
tų duoti dovana arba dovanėle 
—goriausiai pasirodęs gautų 
geriausią dovaną.

Pamatytumėte, kiek ten 
jaunučio talento pasirodytų. 
Tik pasirodymas ant estrados 
iš vaikų atminties niekuomet 
nebe išdiltų.

Lapkričio 9 d. p a s i m i r ė 
C I O prez. Philip Murray, 
o lapkričio 21 d. — Amerikos 
Darbo Federaci jos prezidentas 
William Green. Kaip susitarę.

- Susyk netekome dviejų prezi
dentų, dvieju žymių, aukštų 
žmonių, senų veikėjų. Bet a- 
budu buvo konservatyviški ir 
biurokratiški darbininkų va
dai. Tose aukštose vietose sė
dėjo ilgai, gal per ilgai.

★
"’M, federacija turi Greeno. į- 

nėdinj George Meany asmeny
je. Tuo tarpu CIO turės būti 
persiimta. Murray vietos labai 
nori keletas lyderių. Dabar 
eina derybos ir manevrai, ku
riam turės atitekti* Murray 
garbė ir “karūna.“

Gerai būtų, kad tų sąjūdžių 
nauji prezidentai iš naujo 
rimtai pasikalbėtų apie darbo 
unijų suvienijimą. O gal ir jie, 
atsisėdę Į balnus, nebenorės 
pasitraukti ?

Skaitau sekamą: “Beveik 
visi latvių rašytojai ir poetai 
atsidūrė tremtyje. Tėviškėje 
liko tiktai saujelė komunistiš
kai nusiteikusiųjų.“

■ * Niekas jų, žinoma, netrė- 
mė. Jie buvo susižavėję Hitle
rio galybe ir pas jį pabėgo. 
Baisiai apsigavo. Dabar užsie
nyje, baladojasi, atitrūkę nuo 
tautos ir tėvynės, kaip tos 
dūšios be vietos,—ir skursta

| ,ir nyksta.
Gaila žmonių, gailaTalcnto.

■ Bet ar gi kas tuos “mokytus“ 
žmones pamokins? Jiems dar 
5ms daug laiko atsipeikėti ir 

, pamatyti savo klaidą.
p Panašiai užsieniuose skursta 

. ir nyksta nemažai lietuviškų
rašytojų ir poetų. Jie irgi de
speratiškai žiūri Į savo tam
sią ateitį.
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Valdinė bausmių trumpinimo 
komisija nepaleidžia Hisso

KORĖJOS TAUTININKAI 
LAUKIA EISENHOWERIO 
KAIP “IŠGANYTOJO”
Atlėkė vyriausias komandierius 
užtikrini jam griežtą apsaugą

Seoul, Korėja. — Iš Japo
nijos atlėkė generolas Mark 
Clark, vyriausias ameriko
nu komandierius Tolimuose 
Rytuose. Clark tariasi su 
kitais saviškiais generolais 
Korėjoje, kaip • apsaugoti 
busimąjį prezidentą Eisen- 
howeri, kuomet šis atvyks 
Korėjon. Atvykimo laikas 
aklinai slepiamas. *

Pietinės Korėjos, tauti
ninkų valdžia prikabinėjo 
didelių plakatų sostinėje 
Seoule, karštai sveikin
dama atvyksiantį Eisenho- 
werį, kaip jų “išganytoją.” 
Šūkiai plakatuose prašo Ei- 
senhoweri tol laikyti jan
kių kariuomenę Korėjoje, 
iki tautininkai išvien su ja 
užkariaus visą šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką.

Skersai gatvių Seoule ^pa
statyta 20 puošnių vartų 
(bromų), pro kuriuos Ei- 
senhoweris važiuos į vai
zdžios rūmus. Rūmai tam 
tyčia naujai permaliavoti, 
ir ant greitųjų įtaisytas ap
šildymas garu, - vis tai tik 
dėl Eisenhowerio atsilan
kymo.

Mieste įvestas griežčiau
sias karo stovis ir daroma

Vokiečiai mušią šalin 
jankius, norinčius kraut 
amuniciją kaiminystėje

Buettelborn, Vokietija.— 
Susirinkę vokiečiai kaimie
čiai nutarė “dalgiais ir 
spragilais” mušt šalin ame
rikonus, jeigu amerikonai 
mėgintų paimt buvusiąją 
Vokietijos karinių lėktuvų 
aikštę kariniams savo tiks
lams.

Amerikos armija planuo
ja pastatyt savo amunicijos 
sandėlius toje vietoje.

Vokiečiai valstiečiai iš
ardė likusius senosios lėk
tuvų stoties įrengimus ir 
giliomis vagomis išarė tą 
plotą.

Jakarta, Indonezija.—Su
matroje ir kitur generolai 
sukėlė tris divizijas indo- 
nezų armijos prieš valdžią.

Ištikimos valdžiai telieka 
tiktai keturios divizijos.

Maskva. — Sovietų spau
da vadina “kHminalinias 
nuodais.” amerikines “ko
mikų” - juokų knygeles.

nas Martin,ir Amerikos Legio
no komandierius Gough neno
ri ir nelaukia Korėjos karo 
pabaigos. Vienas reikalauja 
tuojau mesti karan japonus. 
Kitas liepia Čiango armiją iš 
Formozos iškelti Kinijon.

Kitais žodžiais, jię nori šį 
karą padidinti, išplėsti. Jie 
tikisi kad gen. Eisenhowerio 
misija korėjon jų troškimus 
patenkins.

užtemdymo ir visiško nutil
dymo pratimai. Užginta* 
žmonėms pasirodyti gatvė
se nuo 9 valandos, vakare 
iki saulėtekio. Įsakyta su- 
siregistruoti policijoj vi
siems 800 tūkstančiu' Seou- 
lo gyventojų.

Korėjos frontas toje 
pačioje vietoje
: Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai antradie
nį užėmė dvi kalnų pozici
jas, viduriniame \ Korėjos 
fronte. Paskui amerikonai 
su savo talkininkais kontr
atakavo ir po kelių valandų 
atgriebė pozicijas.

Areštuotas saržentas 
už “bandymą parduot 
lėktuvo sekretus”'

Tokio, Japonija. — Tapo 
suimtas amerikonu lakūnas 
saržentas Giuseppe Cascio; 
kaltinamas, kad bandė par
duot tūlam civiliniam korė
jiečiui sekretus n a u j o j o 
Amerikos rakietinio lėktu
vo F-86 saber jet. O tas 
korėjietis, sakoma, būtų ga
lėjęs sekretus perleist So
vietams ar Šiaurinės Korė
jos komunistams.

Už tai gręsia saržįentui 
Cascio amžinas kalėjimas.

Areštuotas fr kitas oro 
jėgų**" saržentas, John P. 
Jones, kuris raštu davė 
anam vadinamus sekretus.

t .! ■ ■■ . .1 ....... ..  ■■ <1 ■■■■»,„ I > t...........

Anglai baus ištisus 
Kenyjos negrų kaimus

Nairobi, Kenya. — Anglų 
policija ir kariuomenė su
šaudė dar 17 Kenyjos ne
gini kaip “teroristų,” sužei
dė 30 ir areštavo dar kelis 
šimtus.

Anglų valdžia grasina 
bausti ištisus negrų kai
mus, kur užtiks priešingų 
Anglijai, negrų.

(Gal juos baus panašiai, 
kaip Malajos patrijotus, 
kurių kaimus anglai degi
na.)

Kainų direktorius Woods su 
protestu apleidžia tarnybą

Washington. — Tighe 
Woods, kainų direktorius, 
pasitraukia iš tarnybos; 
kartu protestuoja, kad per
eito Kongreso išleistas įsta
tymas toks netikęs, kad 
įsako nuolat kelti reikmenų 
kainas.

Teigiama,^kad prez. Tru- 
manas rengiasi visai panai
kinti tokią kontrolę, kuri 
tik didina kainas.

Washington, — Valdinė 
bausmių trumpinimo komi
sija atmetė Algerio Hissc 
prašymą paleist jį iš kalėji
mo.

Hiss, buvęs valdininkas, 
nuteistas 5 metus kalėti fe- 
deraliame Lewisburgo,' Pa., 
kalėjime už tai, kad jiš me
lagingai prisiekęs.

Byloj prieš Hissą 1951 
metais Whittaker Cham
bers, prisipažinęs šnipas, 
pasakojo, kad Hiss nešęs 
jam valdžios sekretus, ku
liuos C h a m bers turėjęs 
perduoti Sovietų agentams. 
Bet Hiss prisiektinai užgin
čijo Chamberso pasaką. Už 
tai ir baudžiamas.

Amerika davė kitom šalim 
82 bilijonus dolerių

Washington. — 
paskelbė, kad Jungt.’ Valsti
jos per paskutinius 21 me
tų suteikė 82 bilijonus do
lerių (tai yra 82,000 mili
jonų) karinės ir medžiagi
nės paramos įva iT i e m s 
kraštams.

Anglija gavo 35,913 mi
lijonų dolerių, sudedant 
krūvon amerikinę paramą 
laike Antrojo pasaulinio 
karo ir per visą laiką po 
karo.

Sovietų Sąjungai Ameri
ka davė 11,242 milijonus 
dolerių vertes ginklų ir ki
tų reikmenų pačiam karui 
prieš Hitlerį.

Kitos šalys gavo iš Ame
rikos sekamas paspirties 
sumas, priskaitant ii* tūks-

Karinis Irako režimas 
uždaro partijas; gaudo 
anglu-amerikony priešus

Bagdad, Trak. — Naujo
ji Irako premjero generolo 
Mahmudo Nur al-Dino val
džia įvedė aštrų karinį sto
vį prieš riaušininkus:

Uždarė visas politines 
partijas ir 12 laikraščių; 
baustinai užgynė demon
stracijas; uždraudė civili
niams 'žmonėms išeiti gat
vėn nuo sutemos iki saulė
tekio; areštavo Nepriklau- 
s.omingųjų ir Liaudies 
Fronto partijų vadovus; 
suėmė ir tautiniai - maho- 
metoniškų organizacijų vei
kėjus, skelbiančius kovą 
prieš anglus - amerikonus.

Demonstrantai lapkr. 23 
d. padegė amerikonų žinių< 
ištaigą ir akmenimis dau
žė Anglijos a m b a s a d ą, 
šaukdami: “Šalin anglų - 
amerikonų planus!” t “šalin 
tokius rinkimus, kuriuos 
padiktavo svetimieji impe
rialistai !”

Policija puolė ■ demon
strantus; nušovė 11 ir su
žeidė ’ 58.

Diktatorius p r e m j e r as 
M ah m ūdas, mėgindamas 
nuramint žmones, ketina 
pataisyti rinkimų įstatymą 
ir numušti taksus.

Hiss, jau atbuvęs 20 mė
nesių bausmės, tai yra, 
tręčdalį .jos, turėjo teisę 
būti paliuosuotas pasitai
symui per 40 liekamų mė
nesių kaipo pavyzdingas 
kalinys. Kalėjimo viršinin
kai liudijo, kad Hiss pavyz
dingai laikėsi.

50,000 laiškų bei telegra
mų ragino bausmių trum
pinimo komisiją paleisti 
Hissą.1 Bet jinai atmetė 
prašymus ir raginimus, pa
likdama Hissą dar kalėti.

Kriminaliniai kaliniai pa
prastai paleidžiami pasitai
symui po vieno trečdalio 
bausmės‘ atbuvimo. Bet 
Hiss yra politinis kalinys.

Valdžia tančius milijonų dolerių, po
karui joms duotų kovai 
prieš komunizmą.

Francija gavo 6,986 mili
jonus ,vakarinė Vokietija 
3,539 milijonus, Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai 3,114 
mil., Italija 2,631 mil., Ja
ponija 2,474 mil., Graikija 
1,403 mil., Turkija 378 mil.; 
Pietinės Korėjos#- tautinin
kai—488 milijonus dolerių, 
neskaitant daugelio bilijo
nų dolerių, kuriuos Ameri
ka išleido pietinių tautinin
kų karui prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką.

Amerika po Antrojo pa
saulinio karo stiprina gin
klais ir pinigais bent 35 
kraštus prieš komunizmą.

Komunistai reikalauja 
atmest pradini McCarrano 
komisijos nutarimą

Washington. — Komunis
tų Partija reikalavo, kad 
plačioji McCarrano valdinė 
Komisija Neištikimiesiems 
Veiksmams Kontr oliuoti 
panaikintų pirmesnį siau
rosios komisijos nutarimą. 
Siauroji komisija _ reikala
vo, kad Komunistų Parti
ja užsiregistruotų teisingu
mo departmente kaip “Mas
kvos agentas.”

Komunistų advokatai V. 
Marcantonio ir Joseph Fo- 
rer nurodė, kad trys FBI 
šnipai po priesaika melavo, 
būk Amerikos Komunistu 
Pąrtija veikia pagal įsaky
mus iš Maskvos.

Siaurosios komisijos pir
mininkas Peter C. Brown 
iš anksto per televiziją ap
kaltino šią partija kaip So
vietų agentus. Todėl jos 
nutarimas privalo būti at
mestas, s.ako komunįstų ad
vokatai.

KETVIRTADIENĮ LAIS
VĖ NEIŠEIS, nes tai bus 
nacionale švente Thanks
giving Day —Padėkų Die
na. t

ORAS.—JIūšią lietaus ir 
nešalta; '

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

VIŠINSKIS ATMETA 
INDIJOS PLAN^ DEL 
BELAISVIU GRAŽINIMO
Sako., tas planas dar pratęstų 
Korėjos karą neribotam laikui

United Nątions, N. Y.— 
Andrius Višinskis, Sovietų 
užsienio reikalų ministras, j 
atmetė Indijos pasiūlymą1 
dėl karo belaisviu gražini-! 
mo.

Kalbėdamas. politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko-

T

Komunistas išrinktas 
į Francijos seimą

t

Paryžius. — Per papildo
muosius. Francijos seimo 
atstovų rinkimus Lot pro
vincijoj tapo išrinktas ko
munistų kandidatas Henri 
Thamier, laimėdamas prieš 
valdžios ir socialistų kan
didatus.

Prancūzai gal bus 
priversti pasitraukt 
iš Vietnamo

Hanoi, Indo-Kina. — Tū
li francūzų karininkai sa
kė, gal jie bus priversti vi
sai pasitraukt iš Vietnamo, 
kaip teigia United Press. 
Vietnamas yra viena iš tri
jų In do-Ki n os dalių.

25,000 Vietnamo komu
nistų - liaudininkų atakuo
ja apgultus francūzus Na- 
san tvirtovėje. Kiti liaudi
ninkai' apsupa francūzus 
Laičau, 300,000 gyventojų 
mieste, toliau į šiaurę, už 
keliolikos mvliu muo Kini
jos rubežiaus.

Prancūzai sako, kad, at
imi šinėdami liaudininkus, 
jie pagrobę sovietinių au- 
to-sunkvežimiu ir kitu ka
rinių įrengimų. Skundžia
si ‘Amerikai, kad Sovietai 
per1 Kinija siunčią naujus 
ginklus Vietnamo liaudi
ninkams.

Kiek francūzų žuvo 
Vietnamo kare 

/ 
%

Paryžius.—Francūzų ko
manda skelbia, jog per 7 
metus karo prieš Vietnamo 
liaudininkus 28,246 fran
cūzai buvo užmušti ar be 
žinios dingo; o francūzų 
talkininkai prarado* 21,250 
kareivių kaipo užmuštų bei 
dingusių.

k Francijos valdžia šaukia
si daugiau pagalbos iš 
Amerikos, nors Amerika 
jau duoda’ po 500 /bilijonų 
dolerių per metus tam 
franeūžų karui.

Franci j a išleidžia dau
giau kaip 1,000' milijonų do
lerių karui prieš Vietnamo 
liaudininkus per metus.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
skandinę 5 karinius Ameri
kos laivukus.

mitete, Višinskis sakė:
Indijos planas dėl paliau

bų yra tik truputį skirtin
ga Amerikos plano kopija. 
Indija apeina Genevostarp* 
tautinės konferencijos nu-
tarimų — visus belaisvius 
namo grąžinti. Jinai per
ša pelkių narių komisiją, 
kuri nutartų, kokius be
laisvius grąžinti, o kokius 
toliau palaikyti stovyklose 
bei į kitus kraštus perkelti.

Bet iš tikrųjų tai penk
tas komisijos, narys, Jung
tinių Tautų paskirtas, da
rytų sprendimą, kuriuos 
belaisvius grąžinti, o ku
riuos sulaikyti, kaip “atsi
sakančius” namų grįžti. 
Vadinasi, sprendimą dary
tų viena kariaujančiųjų pu
sė, tai yra, amerikonų va
dovaujamos Jungtinės Taf
tos.

Taigi , belaisvių klausi
mas pasiliktų gineijaipas ir 
dm* toliau pratęstu karą. O 
juk ir dabar amerikonai ve
da karą tik už “atsisakan
čius grįžti belaisvius.”

Amerikonai laužė tarp
tautinę sutartį, kuomet jie 
varu privertė tūlus belais
vius atsisakyti nuo grįži
mo, kaip tvirtina Višinskis.

Iš savo pusės. Višinskis 
siūlė, kad klausimus dėl be
laisviu gražinimo ir paties 
karo baigimo privalo spręs
ti vienuolikos šalių komisi
ja, atstovaujanti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, 
taip pat dalyvaujant Šiau-. 
rinės Korėjos liaudiniu* 
kams ir Kinijos Liaudies 
Respublikai.

Padaryta antra kebli 
širdies operacija

Long Branch, N. J. — 
Daktaras Alfredas R. Hen- 
dersonas per operaciją Me
morial Ligoninėje sėkmin
gai pataisė sugedusius vož
tuvėlius (čiaupas, values) 
dviejose širdjes kamaraitė
se vienos moteries, 41 metų 
amžiaus. Tam tikra pumpa 
(siurblys) palaikė kraujo 
apytaką, kol buvo daroma 
širdžiai operacija. Į širdi- 
nes k r a u j a g y sies buvo 
ijungti guminiai vamzde
liai, kuliais elektrinė pum
pa ir varinėjo kraują.

' širdies vožtuvėliai buvo 
pagadinti per reumatinį 
drugį.

Tai dar tik antra tokia 
širdinė operacija Ameriko
je pavyko padaryti, varto
jant naujai išrastą pumpą 
vieton širdies.

Pirmoji operacija, tai
sant širdies vožtuvėlius sti 
tos pumpos pagalba, buvo 
kitam asmeniui gerai pa
daryta' pirm poros mėnesių 
Hahneman Hospital’yj, Phi- 
ladelphijoj. Dr. • Henderso- 
n,as dalyvavo ir šios opera
cijos daryme.
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AMERIKOS KIŠENEJE
Dabar turime pilnus davinius, kiek Amerikos žmo- ’ 

nėms jau kaštavo išlaikymas ekonominiai ir moraliniai Į 
subankrutavusio Europos kapitalizmo. Stebėtinai daug, [ 
•baisiai daug kaštavo. O kas blogiausia, žinoma, kad ; 
toms išlaidoms jokio galo nesimato. Naujai išrinktas [ 
prezidentas, generolas Eisenhoweris, jau nebenori nė 
kalbėti apie palengvinimą Amerikos žmonėms taksų 
naštos.

Daugiausia Amerikos dolerių supilta Britanijon, 
Francūzijon, Italijon ir Vakarinėn Vokietijon. Brita
nijai teko net $30,000,000,000, Fratticūzija gavo $5,900,- 
000,000, Vakarinė Vokietija $3,400,000,000, ir Italija $2,- 
500,000,000.

Šios visos milžiniškos sumos nuėjo apginklavimui, pa- ■ 
laikymui galioje ir sustiprinimui kapitalistų klasės. Kas1 
būtų atsitikę, jeigu šių kraštų kapitalistams būtų buvę 
po Antrojo karo palikta stovėti ant savų kojų, patiems > 
gelbėti savo kailį? !

Bet kai svetimais ginklais ir doleriais begali socialinė i 
santvarka išsilaikyti, kur belieka moralinis pagrindas [ 
jos gyvavimui? Jokio pagrindo nebelieka. Ji pasidaro1 
nepateisinama, nemorališka. Jos žlugimas neišvengia
mas.

IMPERIALISTŲ PROTAS
Britanijos kolonijoje Kenya lapkričio 23 d. policija 

šaudė į žmonių mimą. Penkiolika žmonių ant vietos nu
šauta. O kiek sužeista, niekas nė nesuskaitė.

Ir šitokiomis priemonėmis britai imperialistai tikisi 
palaikyti savo viešpatavimą toje kolonijoje. Juk tas-jų 
brutališkumas ir šaudymas beginklių žmonių garsiai nu
skambės po visą Afriką. Ne tik Kenyjos, bet visos Afri
kos žmonių galvose ir širdyse užliepsnos giliausia ne- ! 
apykanta svetimiems plėšikams.

Bet; gal ir gerai, kad taip atvirai brutališkai impe- j 
rialistai elgiasi. Greičiau: jie savo viešpatavimui ant to
limų kraštų ir žmonių,/abą padarys.

Kaip ten nebūtų, bet kapitalistiniai imperialistai pa
gano ir proto neteko. Jie negali įsidėti sau į galvą, jog 
dabar kiti laikai, kita gadynė. Jie nesupranta, kad 
Afrikos ir Azijos žmonės virsta galingiausiu vulkanu. 
Tas vulkanas jau padarė jiems galą Kinijoje. Dalis to 
vulkano francūzams imperialistams degina padus Indo
kinijoje. Milžiniškos tų kontinentų masės, per amžius 
laikytos tamsoje ir alkyje per Europos imperialistus, ky
la kovoms ir naujam gyvenimui.

WILLIAM GREEN
Bėgyje keliolikos dienų Amerikos darbo unijų sąjū

dis neteko dviejų žymiausių ir seniausių vadų. Mirė 
ir Amerikos Darbo Federacijos prezidentas William 
Green. Mirė taipgi, kaip ir CIO prezidentas Murray, 
širdies liga. Širdies ligai, žinoma, atėjo talkon ir Green 
amžius. Jis mirė 82 metų amžiaus — daugeliui žmonių 
tikrai pavydėtino amžiaus. Tik maža dalis yra tokių 
laimingų. - t

William Green, kaip prieš jį Samuel Gompers, arba 
CIO prezidentas Murray, arba mainierių unijos prezi
dentas John L. Lewis, buvo pavirtęs amžinuoju prezi
dentu. Niekas nė nedrįsdavo prieš jį kandidatuoti Fe
deracijos konvencijose. Toje aukštoje, svarbioje ir gar
bingoje vietoje jis išsėdėjo nuo 1924 metų.

Green buvo senas, įgudęs ir patyręs unijistas, atėjęs 
iŠ mainierių unijos, kaip ir Murray. Jis buvo iki kautų 
smegenų konservatyvus . Kapitalizmas ir alginė vergija 
jam buvo jo religija.. Rėmė jis kiekvieną mūsų vaL 
dančiosios klasės avantiūrą. Nestatydamas nė vieno 
klausimo ženklelio, jis buvo vienas iš pirmutinių pasi
sakyti už prezidento Trumano karinį žygį Korėjoje, ir 
dėjo visas pastangas organizuotus darbininkus įkinkyti 
į valdiškąjį vežimą. Visi Trumano administracijos žy
giai Europoje taip pat susilaukė William Greeno karš
iausio palaiminimo.

Green buvo biurokratas. Netikėjo į darbo unijų demo
kratiją. Buvo vienas iš energingiausių ragangaudžių, 
noŲS, reikia pripažinti, jis ir jo kolegos neišvystė Fede
racijoje tokio teroro prieš pažangiuosius, unijistus, kaip 
Murray CIO sąjūdyje.

Atminkime ir tą, jog kai didžiosios depresijos metu 
komunistai ir kiti pažangūs žmonės reikalavo Amerikoje 
įvedimo darbininkams nedarbo apdraudos ir visiems 
žmonėms senatvės apdraudos, William ir visa Federaci
jos vadovybė atkakliai priešinosi. Jų šūkis buvo: 
“Mums nereikia almužnos!” Tik paskutiniais heleriais 
-metais ur jie pasidarė tų socialinių pasiekimų šalinin
kais. : ų- - g ! ||!

. Taigi, William Green nebuvo pažangus vadas. Jo mir
ties negalima skaityti dideliu nuostoliu Amerikos dar
bo žmonių kovoms už geresnę, šviesesnę ateitį.

Kas užims jo vietą? Ar Federacijoj iškils kova už 
^Villiam Green “karūną”? Neatrodo. Visų spėjama, 
kad Federacijos prezidentu bus paskirtas jo buvusioji 
Federacijos vadovybėje dešinioji ranka, dabartinis Fe-

dirba po 30, kitos po 40 nį 
daugiau metų. Ir visos jau 
yra peržengusios savo am
žiaus 50-s.ius, išskyrus ma
žą skaičių atvykusių po pir-| 
mojo karo, taipgi Ameri
koje gimusias ir tūlas nau
jakures. .

Visos dabar peržengusios 
50 mėtų dar turės eiti i dar
bą per 10 ar 15 metų, kad 
gautų bent šiokią tokią var
ganą senatvės pašalpą. Tai 
yra, turės eiti ' tos, kurios 
turi kokią nors specialybę 
ir pastovų darbą. Norin
čios gauti darbą 50 metų 
ar vyresnės moterys ma
žai tam teturi progos. Jos 
—per senos dirbti, bet per 
jaunos gauti senatvės pen
siją.

Įr. senuose, įprastuose 
darbuose dirbti tūloms ge
rokai peržengusioms 50-j į 
kryželį darosi sunku. Ne
seniai' man teko būti vie
noje centrinėje krautuvė
le, rinktis žieminį drabužį. 
Diena buvo- šutri, oras 
drėgnas. Specialėmis va
karo valandomis krautuvė 
kimštinai prisipildžiusi pir
kėjomis. Kelioms baindė 
patarnauti viena apie 60 
metų moteris, pagelbėti už
sivilkti ir nusivilkti sunkų 
drabužį, jį nukabinti ir pa
kabinti atgal. Kada man 
vieną užsivilkus jinai pra
dėjo užsegioti, jos rankos 
drebėjo. Ji suprato, Jog tai j 
pamačiau, ir atsiprašinėda-: 
ma pradėjo aiškintis, kad 
reumatizmo pažeistos jos 
rankos tokiame ore pasida-i 
ro nelanksčios, netaiklios, 
silpnos. Pasisiūlau pati už
segioti.

“Ne,” skubiai įspėjo ji, 
“to nedaryk. Mano abu bo
sai į mane žiūri. Aš dar 
noriu dirbti, aš turiu dirb
ti.”

Man parūpo sužinoti, ką 
darytų tokioje padėtyje 
esanti moteris Tarybų Są
jungoje. Namie susiieško
jau Tarybų Sąjungos pro
fesinių sąjungų (unijų) iš
leistą knygelę apie tai, kaip 
tenai veikia socialio saugu
mo įstatai (social insur
ance). Ten pasakyta:

“Visi dirbantieji, už algą 
darbininkai turi teisę prie 
senatvės pensijos jiems su
ėjus atitinkamą amžių ir po 
išdirbto tūlo skaičiaus me
tų, nežiūrint jų tinkamumo 
dirbti ar sveikatos. Vyrai ■ , <
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deracijos-sekretoriųs-iždininkas George Meany. ;
Tik vienas, klausimas-dabar tebėra neaiškus: Kaip 

Murray ir Green mirtis paveiks taip seniai diskūsuojamą 
klausimą vienybės tarpe Federacijos ir CIO? Kad jie
du buvo vienybės priešai, tai visiems aišku. Bet ar svei
kiau į vienybės klausimą žiūrės naujieji tų dviejų sąjū
džių prezidentai, tai tik ateitis/parodys.

turi teisę gauti senatvės 
pensiją suėję 60 metų ir 
po išdirbimo 25 metų. Mo
terys turi teisę tokias pen
sijas gauti suėjus 55 metus 
ir po išdirbimo 20 metų.

“Pensijonieriai, kurie pa-; 
silieka dirbti, gauna savo | 
pensiją nežiūrint, kiek jie, 
uždirba.”

t

Sužinojau ir tai, kad ka
syklų, metalo ir kitų sun
kiųjų ar sveikatai pavo
jingų darbų dirbėjai' vyrai 
ar moterys gali gauti pen-

I sija suėję tiktai 50 metų ir i 
išdirbę industrijoje 2.0 me-1 
tu. ' .,

Galinčius ir norinčius 
dirbti niekas, neatštatinėja 
iš darbų. Vieni dirba savo 
seną darbą. Kiti pasirenka 
savo amžiui atitinkamus 
darbus. Ir tebešauna pen- 

i siją, kurios suma prilygsta 
• nuo 50 iki 60 nuošimčių jų 
buvusio uždarbio.

Sužinojau, jog Tarybų 
[Sąjungoje didelę reikšmę 
-turi klausimas: “Kiek me
tų, kai dirbate?” Jeigu tas. 

[klausimas turėtų tokią 
I i reikšmę pas mus, Amęriko- 
I je, atidirbusios po tris ir 
; keturias dešimtis metų ša- 
pose mūsų moterys visos 

Į galėtų ilsėtis ir ramiai pa- 
! gyventi. Nereikėtų laukti 
į 65-jų, kurių daug mūsų mo- 
i terų nesulaukia. A-a.

Keičiasi laikai...
Cairo mieste išstatyti- 

pardavimui du buvusiojo 
karaliaus Farouko limuzi
nai, kožnas su dviemis. pla
čiomis lovomis. K’aralįus 
turėjęs virš 100 automobi
liu, v

Paprastoji varškė sumai
šyta su saldžiąja grietine 
tuo pat tirštumų, kaip grie

tinės sūris, turės ne ma
žiau maistinės vertybės, 
bet atsieis daug pigiau, ne
gu gatavai s apiaktasis 
“cream cheese.”

Amerikoniškoji r ū k š t i 
Smetona (jeigu jos negau
nate tiesiog nuo farmerio) 
dažniausia/ visai- neturi 
Smetonos. Verčiau pirkti 
saldžiąją, kurios dar neiš
moko ar neišdrįso padary
ti visai be Smetonos.

Brooklyn, N. Y. — Be
protnamiu tapo pasiųstas 
Irving .Green, padegęs na
mą, kur gaisre žuvo 7 žmo
nės.

Rochester, N. Y.
Lapkričio 8-tą įvyko Mo

terų Klubo 12-kos metų su
kakties parengimas. Pavy
ko gerai. Svečių ir vieš
nių susirinko gražus būre
lis. Visi pas klubietes va
karieniavo ir laiką praleido 
linksmai.

Klubietes labai dėkingos 
už atsilankymą ir paramą 
geriems darbams.

Maistą aukojo šios drau
gės: V. Bullienę, G. Labei- 
kienė, S. Vaivodienė, K. Že
maitienė, L. B.,. E. Čereš- 
kienė, A. Duobienė, D. Vai
tas, S. Palapie.nė, OnaGen- 
drėnienė. Po vyno butelį— 
F. Mockiene, P. Sadusich, 
kuriuos išleidus pelnyta 
$10.

Pinigais, aukojo: P. An-j 
derso.n $2, O. Gricienė $1.- [ 
50„ R. S. $1.25. Po $1:1 
A. Usevičiene, A. Gužaus- i 
kienė. Po 75c.: R. Baraus
kas ir Giedraitis.

Virėjomis buvo K. Žemai
tienė, V. Bullienė, G. La- 
beikienč, L. B., D. Valtie- 
nė. Tikietus pardavinėjo V. 
Greibienė, E. Čereškienė. 
Už baro dirbo E. Shopienė, 
J. Labeika. Maistu suve
žė K. Žemaitienė.

Visiems dirbusiems., auko
jusiems ir dalyviams Mote
rų Klubas širdingai dėkoja 
už gražią paramą.

Lapkričio 12-tą įvyko Mo
terų Klubo susirinkimas. 
Išduotas raportas iš paren
gimo, kuris buvo priimtas 
su pagyrimu. Nutarta pa
aukoti $50 biedn.ų vaikučių 
paramai.

Nutarta kitą susirinkimą 
turėti su arbatėle ir ska
niais keiksais, kuriuos pa
čios draugės susinės. Įvyks 
gruodžio 10-tą. Prašome vi
sas drauges dalyvauti ir 
naujas nares atsivesti.

Draugė D. Valtienė pra
nešė, kad jau daug drau
gių užsimokėjo duokles už 
1953 metus. Tai labai geras' 
darbas . atliktas.. Atrodo, 
kad mūsų klubas gerai gy
vuoja. Bravo, draugutės! 
Dirbkime vieningai, o pa
sekmės bus geros.

L. Bekešienė

DŽIOVINTAS PIENAS
Džiovintasis pienas (pu

dros formoje) tinka page
rinti maistingumą pyragų, 
pudingų, padažų.

Gaminamiem be m i 11 ų 
prisieina pieną sušlapinti, 
išplakti mažame kiekyje 
šalto skysčio ir tada, po 
biskį įpilant karštojo, iš
maišyti. Sausą ar tirštai 
atskiestą džiovintą pieną 
supylus į karštą skystį su
traukia į gumuliukus.

Pienas ir sūris pagelbsti 
subudavoti kaulus ir dan
tis. Neskūpauk jų savo di- 
jetai. Ypač to reikia au
gantiems.

Valymas drabužių
Riebalines dėmes

Grietinės dėmė yra sudė
tinė: riebalų ir proteinų. Iš 
plaunamo drabužio išima 
šiltas (ne karštas) muiluo
tas vanduo. Jeigu tas neiš- 
Čmė, keliolika minu tų pa
mirkyk valymui skiedinyje 
(cleaning fluid). Plauk šil
tame muiluotame vandeny
je; perplauk ir džiauk.

Grietinės dėmę iš Beskal
biamo drabužio valyk uždė
tą ant sugeriančio 'minkšto 
audinio, iš viršaus spaudi
nė j an t, tekšnojau t tik bis- 
kelį suvilgytu valymui skie
dinyje švariu gabalėliu au
dinio. Arba vartok valo
mąją pudrą. , Katrą varto
ti, spręsk pagal audinio rū
šį.

Skiedinį, ar pudrą pirk 

vaistinėje.
Taukų dėmę, jeigu tau

kai yra be mėsos syvų, vien, 
tik riebumas, ir jeigu dėmė 
šviežia, iš baltų plaunamų 
drabužhj išims karštas 
muiluotas vanduo. Pamir
kyk karštešniame, negu 
ranka kenčia. Jeigu ta,s ne- 
išėmė, pavirink.

Senas taukų dėmes pa
mirkyk valymui skystyje 
pirm plovimo.

Neplaunamo drabužio rie
balinę dėmę valyk valymui 
skysčiu ar pudra.

Jei daug užlieta, pirm 
valymo nuspausk tarp su
geriamųjų popierių lakštų 
ar minkštų skudurų, užtie- 
sus ant ko lygaus ir spau
džiant kuo lygiu, kaip pro
su (bet šaltu, ne karštu — 
karštis {stiprina taukų dė
mę).

Spalvingi plaunamieji. 
Pirm plovimo pavilgyk ar 
pamirkyk taukų dėmes va
lymui skiediniu ir plauk 
tiktai šiltu (ne karštu) 
muiluotu vandeniu.

Veik visokį valgomieji, 
tyri aliejai valosi taip pat, 
kaip taukai. Bet su vaisti
niais aliejais ar kokiais 
nuo dažų aliejais gali bū
ti kitaip.

Šeimininkėms
KALAKUTAS 
ŠVENTĖMS

Jeigu perki sušaldytą, at
simink, kad pašalas išeiti 
užtrunka po apie 6 valan
das per svarą laikant šal
dytuve. Vidutinio dydžio 
kalakutas užtruktų apie 
trejetą dienų.

Norint paskubinti, įdėk 
indan ir pamažu leisk šaltą 
vandenį per trejetą valan
dų. Paskiau pabaik atleis
ti šaldytuve. Tuo būdu už
teks apie paros laiko.

Perkant, parink paukštį 
su plačia krūtine ir plačio
mis šlaunimis, vaškinei gels

va oda. Toks bus. mėsin
gas ir mėsa gera.

Turint valgydinti daug 
žmonių, imk ne mažiau tri
jų trečdalių svaro išvalyto 
kalakuto kiekvienam. Lie
tuviams, kaipo mėsos val
gytojams, jeigu padedama 
ant stalo patiems pasiimti, 
dažnai ir po svarą būna 
per maža. (Kalakuto atsi
meta nuo 3 iki 5 svaru žar
nomis, galva, kojomis, kau
lais.)

Nuvalyk, išvalyk. Ištrink 
vidų druska.- Laikyk šal
dytuve iki reikės kepti, ar
ba prikimšti.

Jei kepi kimštą:
Liuosai prikimšk kaklą, 

užrišk ar užsiūk galą, at
versk atgal ir prišmeik prie 
nugaros. Atlenk aukštyn 
ant nugaros ir sparnus. Vi
dų taip pat liuos.ai pri
kimšk ir susek tam' tyčia 
sagomis arba užsiūk. Su
rišk kojas ir, pritraukusi 
artyn uodegos, pririšk.

Dėk paukštį gilion kepa- 
mon blėton (roaster) ant 
grotelio. Aptepk odą tir
pytais riebalais. Uždenk 
viršų ir šonus riebalais su
drėkinta marle ar šiaip 
švariu’ marškoniu audiniu. 
Įkaitink pečių iki 300 F 
laipsnių. Kepk nudengtą. 
Nepilk vandens. Nėra rei
kalo nei vartyti, nei laisty
ti, jei neatrodo perdžiūvęs. 
Tačiau,' jei skuduras atro
do visai išdžiūvęs, palais
tyk jį nuo paukščio blėton 
suvarvėjusiais riebalais.

Kepti laikas: iki 10 sva
rų. apie pusę valandos per 
svarą; iki 18 svarų po apie 
18 minučių per svarą;, iki 
25 svarų po apie 12 minu
čių per svarą. Bendrai bus 
apie 4-5 valandos, priklau
sant nuo paukščio rūšies. 
2 pusk—Laisvė (Lįhęrty)-Treęiąd., Lapkričio-Nov. 26, 1952

Patikrinti, ar iškepęs, paė
mus už galo blauzdos kau
lo, pajudink. Jeigu lengvai 
sukiojasi, bus iškepęs.
\ Dabar parduoda ir po pu
sę kalakuto, kas yra prak
tiška mažai šeiniai. Tuomet 
kemšalą paruošk ant blė-J 
tos taip, kad tiktų pu^« 
paukščio apgaubti. Kep V 
biskį didesniu karščiu — 
325 F, nes perplauto ilgai 
laikymas pečiuje daugiau 
išdžiovintu mėsa.

Kemšalas su riešučiais
Apie 15 svarų kalakutui 

prikimšti reikia maždaug 
tiek kemšalo:

trys ketvi rtosios dalys 
puoduko sukapoto svogūno 

puodukas ir pusė su
pjaustytų selenų

trys, ketvirtosios dalys 
puoduko sviesto ar marga- 
rinos (ar kitų riebalų)

priešpilnis šaukštelis 
druskos

po žiupsnį sage ir juodų
jų pipirų

ketvirtoji dalis puoduko 
skysčio, kuriame virei skil
vį, kepenis, širdį (arba van
dens)

puodukas smulkiai su
pjaustytų riešutų (galiiflį 
vartoti gatavai sutaisytų^ 
dėželėse buttered almondsp.

Pamažu pakepink svies
te daržoves apie 10 minu tų. 
Užpilk pasklidai ant trupi
nių ir kratyte pakratyk, 
kad visi biskį apsiveltų. 
Taip pat .pasklidai užbars- 
tyk druską, pipirus, ir ap
šlakstyk skystį. Vėl pakra
tyk. Paskiausia įmaišyk 
riešutus.

• Tai bus sausasis kemša
las, kuris iškepus stovės at
skirais šmoteliais, bus tik 
biskį sudrėkęs daržovių ir 
mėsos garu ir syvais. N. G.

Brooklyne ir apylinkėse 
yra labai populiarus atski
rai blėtose keptas, kaip ku
gelis, kemšalas. Tokį pa
prastai kepa bankietams, 
iš duoninės arba sausainių 
su kiaušiniais ir pienu pa
darytos minkštos tešlos. 
Taipgi deda svieste pa
spragintų svogūnų ir sele- 
rių. Jo receptą jau esame 
talpinę seniau ir gal vėl 
kada pakartosime. Įgudu
sios mūsų šeimininkės teš
los tirštį nutaiko ir nežiū
rėdamos i receptus. Sk. V.

Today s Pattern

Užsakymą su 35 centaisJf 
pažymėjimu formos nutfflL- 
rio ir dydžio siųskite.* Pe
teri! Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



Washington, D. C
Didžiojoje revoliucijos 
paminėjimo iškilmėje

Apturėjome pakvietimą iš 
Tarybų Sąjungos Ambasados 

i dalyvauti minėjime 35 metų 
I^Dkakties nuo įsisteigimo Ta
rybų Sąjungos. Pakvietime 
sako: Pradžia 5 vai. po pietų, 
ir tęsis iki septintos vai. vak., 
lapkričio 7 d.

Man, kaipo darbininkui, 
laikas truputį buvo neparan
kus. Mat, aš dirbu iki penktos 
valandos. Ėjau tiesiog iš dar
bo. Susitarėme su žmona, kad 
susitiksime prie Ambasados 
pusė po penktos. Taip ir pa
darėme.

Tarybų Sąjungos Ambasa
da randasi dideliame gražia
me pastate. Ant namo plevė
suoja didelė raudona vėliava. 
Atėję į iškilmę žmonės susto
davo ją pamatyti.

Prie durų stovėjo keletas 
Ambasados tarnautojų, kurie 
maloniai priimdinėjo pakvieti
mo korteles iš atsilankiusių 
svečių. Užlipome į antrąjį 
aukštą. Ten visus svečius pa
sitiko ambasadorius Georgi N. 

wkarubinas, kariškas atašė 
^Brig. Gen. Alexander F. Sizo- 
fvas ir žmona.

Aukščiausio rango Jungti
nių Valstybių valdžios atsto
vas buvo “Chief of Protocol” 
John Farr Simmons. Kiti at
stovai ir didikai, kurie atvy
ko į tą iškilmę, buvo: Norve
gijos ambasadorius Wilhelm 
de Morgenstierne su ponia, 
Anglijos ambasad. Franks su

didelis tortas, kuris 
šimtu svarų, ant ku- 
parašyta: “35 Ok-

žmona, Kanados, Švedijos, In
dijos, Indonezijos ambasado
riai su žmonomis, ir visa eilė 
kitų kraštų ambasadorių su 
žmonomis.

Svečių buvo tiek daug, jog 
pripildė keturius didžiulius 
Sovietų Ambasados kamba
rius. Jų buvo virš tūkstančio. 
Tarpe svečių buvo visokių 
spalvų, tautų ir rasių žmonių, 
kurie jau bent tuo laiku buvo 
pamiršę ‘kas tu, kas aš.’’

Du dideli stalai buvo ap
krauti skaniais valgiais. Taip 
pat buvo visokių gėrimų. Bu
vo labai 
svėrė du 
rio buvo 
tiabr”.

Ponia Gertrude Sekaninova, 
čechoslovakijos delegatė Jun
gtinėse Tautose, gavo šlovę tą 
didžiulį-tortą pjaustyti ir da
linti svečiams. Sovietų amba
sadoriaus žmona tuo tarpu 
randasi Maskvoje. Tik už ke
leto savaičių ji pribus Wa- 
shingtonan.

Iš New Yorko atvažiavo 
Paul Robesonas su žmona. 
Iškilmėje buvo apie šimtas 
negrų svečių. Buvo daug sve
čių iš kitų miestų: Bostono, 
Chicagos, ir iš Kanados. Tar
pe svečių buvo Novikas, re
daktorius žydų dienraščio 
“Morgen Freiheit” ir genera
linis IWO žydų sekcijos sek
retorius R. Zalcmanas, žymu
sis aktorius Howard da Silva 
ir kiti.

Labai gražiai atrodė mote
rys, pasirėdžiusios savo fau

tiškais rūbais: Pal^istąno, In
donezijos, Indijos ir Ėthiopį- 
jos. A ‘

Kėdžių atsisėdimui nebuvę. 
Tai buvo taip vadinamas “bo- 
fe” patarnavimas. Kiekvienas 
turėjo pasiimti lėkštę ir mais
tą ir stovėdamas valgyti. Sve
čiai, didikai, atstovai ir darbi
ninkai maišėsi sykiu? balti ir 
negrai, visi susimaišė į vieną 
linksmą šeimyną. Ambasado
riai, generolai, pulkininkai ir 
taip sau karininkai stovėjo 
petys petin su civiliniais žmo
nėmis. Ten buvo visokių pa
kraipų ir nuomonių žmonių.

Ta didelė šventė ir iškilmė 
parodė, kad tarpe žmonių nė
ra skirtumo. Visi žmonės ir 
visos tautos gali gyventi šia
me viename pasaulyje, kaip 
viena linksma, be jokip išnau
dojimo šeimyna.

Taika viešpataus tarpe vi
sų tautų ir gyventi bus leng
viau ir geriau. Saulutė švies 
be jokio skirtumo dėl visos 
liaudies. Steponas Yoniškietis.

Newark, N. J.
Šį sekmadienį visi 
keliai į Nevvarką

šį sekmadienį, 30 d. lap
kričio, visi keliai veda į Ne
wark, N. J., Ųkrainų svetai
nę, 57 Beacon St. Čia laukia
me svečių, kaip vietinių, taip 
ir iš apylinkės kolonijų. A

Laukiame todėl, kad čia į- 
vyks gražus ir įspūdingas L. 
D. Susivienijimo 3-čjos Apskr. 
bendrai su LDS 8-ta kuopa, 
rengiamas koncertas ir šokiai. 
Rengėjai užtikrina visus atsi
lankiusius kad visi būsite pil-

nai patenkinti dainomis ir mu
zika. Turime priminti, kąd 
programoje dalyvaują Siętyno 

.ir rusų chorai, Leo Yęnikąs, 
kaip,ę baritonas, Geraldine O- 
verstreet, operos dainininkė, 
kaipo soprano, Kenneth Sten- 
sler, kaipo Hrmonistas ir Vik
toria Novak, pagarsėjusi rusų 
dainininkė. Pasibaigus progra
mai, bus šokiai prie geros 
muzikos.

Reikia pasakyti ir tas, kad 
Geraldine Overstreet, operos 
dainininkė, pirmu kart daly
vaus lietuvių pąrenęįmę. Ir 
rengėjai, ją gaudami, yrą pil
nai pasitenkinę. Mes tikjm.es, 
kad atsilankę ir jūs būsite pa
tenkinti išgirdę jos puikų dai
navimą.

Tik LDS kuopų nariai ir 
visi, simpątikai nepąfiiirškite 
šio sekmadienio, dalyvauti šia
me mūsų parengime ir ragin
kite ir kitus draugus bei pa
žįstamus dalyvauti jame. 
Taipgi prašome visų LDg kuo
pų sekretorių Apskr. ribose 
platinti įžangos tikietus, ir už 
parduotus tikietus grąžinkite 
pinigus ar neparduotus tikie
tus koncerte, kad būtų galima 
padaryti gerą ir greitą apys
kaitą iki metinės LDS Apskr. 
konferencijos, kuri įvyks 14-tą 
dieną gruodžio. Nesivėluoldte, 
būkite laiku, kad programa 
galėtume pradėti punktualiai, 
3:30 vai. dieną.
Kelrodis

Atvykę į Newarko. Penn, 
stotį imkite busus 25-tą 
Springfield Ave arba 31 So. 
Orange,, ir važiuokite tiesiai 
iki Beacon St. O karais Sprin
gfield Ave važiuokite iki 
aeon St. Kvečia Rengėiąi

Worcester, Mass
Matykite puikią 3-jų veiks

mų Komediją—‘TRYS MYLI
MOS/’ parašyta Julijos že
maites. , ‘

ir

Be-

10-24-52

UŽBURTOJI SIELA
—23—Parašė ROMAIN ROLLAND

(Tąsa)
Staiga ji netekdavo pagrindo po kojo

mis. Vėl įvykdavo sąmonės stabterėji- 
mų, kaip pereitą rudenį Burgundijoje, 
tų tuštumų, į kurias nugrimzta... Tuš
tumų? Ne, jos nebuvo tuščios, kas gi iš 
tikrųjų dėjosi?.. Šie keisti reiškiniai, 
neramūs, prieš dešimt paskutiniųjų mė
nesių, gal būt, dar net nepastebėti, atsi
palaidavo vasaros jausmų krizės metu ir 
dabar vis dažnėjo. Aneta, nors ir ne
aiškiai, jautė, kad šios sąmonės, be
dugnės atsiverdavo taip pat naktimis, 
kartais miegant... sunkūs hipnozės sap
nai... Iš jų pabusdama, ji sugrįždavo iš 
labai toli; jų nė atsiminimo nepasilikda- 
vo, bet vis dėlto būdavo nuojauta, kad 
buvo dėjęsi svarbių dalykų nežinios pa
sauliuose, anapus ribų to, kas yra Pro
to leidžiama ir toleruojama; tąi buvo 
kažkas gyvuliška ir antžmogiška, kaž
kas, kas galėtų įvykti graikiškųjų bai
dyklių ar katedros smakų tarpe. Befor- 

Ąbiis dumblas, limpąs prie pirštų. Ji jau
tėsi gyva pririšta prie šito sapnų nepa
žįstamojo. Slėgė liūdesys, gėda, šiltas 
sunkumas bendravimo, kurio nebuvo 
galima aptarti. Kūnas likdavo prisigė
ręs "bodaus kvapo, kuris tęsėsi per dienų 
dienas. Tai buvo tartum paslaptis, ne
šiojama tarp prabėgančių dienos vaizdų, 
glūdinti už švelnios., bemintės kaktos už
darų durų; abejingos akys žvelgdavo į 
vidų, o rankos būdavo klusniai sunertos 

'viršum pilvo—miegančio ežero...
Aneta nešiojosi šitą amžiną svajonę 

visur, kur tik ji ėjo: gatvių judėjime, 
moksliniame paskaitų ir bibliotekų su
stingime, maloniame saloninių pokalbių 
banalume, kur gaivindavo krislelis flir- 

A to bei pašaipos. Pobūviuose ne vienas 
pastebėdavo nuklydusį žvilgsnį šitos 
mergaitės, kuri išsiblaškiusi šypsodavo
si ne tiek iš to, kas buvo jai sakoma, 
kiek iš to, ką ji pati sau pasakojosi; at
sitiktinai ji sugaudaVo keletą prale
kiančių žodžių ir vėl iškeliaudavo toli, 
klausydamasi nežinia kokių paukščių, 
paslėptų savo paukštides gilumoje.

Mažosios vidinės tautelės koncertas 
buvo toks triukšmingas, jog Aneta susi- 

■ .griebė jo beklausanti vieną dieną, kai 
Silvi, mylimiausioji, buvo čia, priešais 
ją, jai juokėsi, kurtino ją savo mielu ple- 

apėjimu, jai sakė... Ką gi ji jai sakė?.. 
•Silvi tai pastebėjo; ji supurtė ją juokda- 
.masi:

— Tu miegi, tu miegi, Aneta!
Aneta priešinosi.
— Taip, taip, aš mačiau, tu sapnuo-

ji stovėdama, lyg senas vežiko arklys. 
Ką gi tu veiki per savas naktis?

— Padauža’.'. O jei aš paklausčiau 
apie tavąsias?..

— Apie manąsias? Nori žinoti? ‘La
bai gerai! Aš tau papasakosiu. Nebus 
nuobodu.

—Ne! Ne! — šaukė Ąneta juokda- 
rpasi, visai pabudusi.

Ji uždėjo ranką ant sesers burnos. Bet 
Silvi, ištrūkdama ir suimdama jos galvą, 
žiūrėjo jai į akis:

— Tavo gražiosios nakvišos akys... 
Parodyk, kas yra jų viduje... Apie ką tu 
svajoji, Aneta! Sakyk! Sakyk! Sakyk, 
ką svajoji! Papasakok. Na, papasakok!

— Ką gi tu nori, kad tau papasako
čiau?

— Pasakyk, apie ką galvojai?
Aneta gynėsi, bet ji visuomet nusileis

davo. Jom abiem būdavo gyvas, nuošir
dus džiaugsmas — gal būt, taip pat ir 
egoizmas — viską pasipasakoti. Tai jų 
niekad nenuvargindavo. Aneta bandė 
atrinkti svajones ne tiek Silvi, kiek sa
vo pačios paguodai. » Ji aiškino ne be, 
vargo, bet su didžiausiu atsidėjimų ir 
rimtumu, — tai Silvi juokino, —, visas 
savo kvailas mintis, — naivias, nekaltas, 
keistas,, drąsias ir netgi kartais...

— Na,.gerai! Na, gerai! Ąneta!.. Pa
sakyk gi, kada tu pasiryši!.... —sušuko 
Silvi, dėdamasi pasipiktinusi.

Jos vidinis gyvenimas, gal būt, ne ma
žiau buvo keista^ (nęi ^augįau, nei ma
žiau kaip mūsų visų), bet ji to, nežinojo, 
ji tuo nesidomėjo, kaip ir kiekvienas 
praktiškas žmogiūkštis, vieną kartą Vi- , 
sam laikui tikįs tai, ką mato, tai, ką pa
liečia, sąmoningas ir įžūlias paviršuti
niškojo gyvenimo svajones ir atstuniiąs 
kaip nesąmonę visa, kas galėtų tą gyve
nimą drumsti. <•

Ji juokėsi iš visos širdies, klausyda
masi savo spsers. Toji Anętą, vis. dėlto 
kas būtų galėjęs apie tai pagalvoti! Sa
vo nekalta išraiška jį jums rimtai pasa
koja kartais klaikius dalykus. Be to, ji 
klydinėja tokiuose paprastuose dalykuo
se, kuriuos visas pasaulis žino. Ji Silvi 
visa pasakoja su juokingu įsitikinimu. 
Šioje srityje dievas žino, kokios paikos 
mintys slinko per jos galvelę!.. Silvį ji 
atrodė sudėtinga, miela, juokinga, po 
šimts, neišpainiojama. Vis ta liga įsį- 

• kalti plaktuku į galvą įai, ką iš. tikrųjų 
reikėtų tik “giedoti taip, kaip eina bal
sas” !

Chicago, III.

iš
ti

" Lillian Graunąs 
Domicėlės rolėje

Kviečiame Worcesterio 
apylinkės lietuvius dalyvau
ja pkričio-Nov. 30, Lietuvių 

Salėje, 29 Endicott St. Čia bus 
suvaidinta juokinga komedija 
“Trys Mylimos.” Vaidintojai 
bus iš New Yorko, kurie vi
suomet gerai atlieka .savo už
duotį.

Vaidins: Eddie Dagis (Liu
dviko rolėje) ; Lillian Grau- 
nas, (Domicėlės rolėje) ; Jo
nas Grybas, (Kozirio rolęje) ; 
Eva Graunas, (Petronės rolė
je) ir Magdalena Juškienė, 
(motinos rolėje).

Veikalo režisierius: Jonas 
Juška.

Pradžia 2:30 vai. dieną. Ti
kintas 99c. asmeniui.

Beje^ dar prie komedijos 
bus suvaidinta du dialogai: 
“SUDARKYTAS SENBER
NIS” ir “JONELI, NESI- 
KARKJ”

šis parengimas yra rengia
mas naudai dięnr.aščio Laisvės. 
Tad kvieęiame-dalyvauti, ne
praleiskite progos nepamatę 
šios puikios programos.

—Rengėjai; LIJO 11 ir
155 kuopos.

skanių1 valgių vaišes ir gėri
mėlio. Mūsų darbščios mote
rys ir geros draugijos simpa- 
tikės Stella Vaičiulionienė, 
Gera Dypukę, Margaret Matt 
maistą suaukavo, kas kuopai 
davė kiek įplaukų. Po visko 
suvedus skaitlines (pasirodė, 
jog $23 liko pelno, kuris bus 
sunaudotas geriem tikslam.

K. M.

ŠYPSENOS
1-mąs draugas: “Tu/ Jo

nai, taip ilgai ęini kas va
karas pas tą merginą, tai 
kodėl su ja neapsivedi?” 
z 2-ras draugas: “Jeięu aš 
su ja ;ąp$ivesčiąu, tai ne
turėčiau kur eiti ir privers
tas bučiau sėdėt namie-.”

Perkrikštas.

Puikus susirinkimas f
14 dieną lapkričio LLD 19 

kuopos sus. buvo skaitlingas, 
draugiškas, linksmas ir kon
struktyvus.

Keletas draugų pasimokėjo 
duokles už šiuos metus ir keli 
jau pasimokėjo už 1953. Pa
girtini draugai, kurie prade
da mokčtis duokles iš anksto.

J. Pateckas mokėdamas 
duoklę pridėjo dolerį į knygų 
fondą. Tą gabų veikalų lošė
ją reikia priskaityti LLD sim- 
patiku. ' /

Susirinkimas išrinko delega
tus į 30-tos lapkričio Svetur- 
gimių Gynimo Konferenciją, 
kuri įvyks Vilnies svetainėje 
ir prasidės 2-rą vai. po pietų.

Diskusuota šių dienų opiau
si klausimai, kaip streikąi, al
gų kapojimai, skubos siste
mos plėtimas, unijų ąrdymąs 
ir abelnai darbininlrju varžy
mai. Susirinkimas prižadėjo 
ręmti visais galimais būdais 
darbininkų kovas prieš išnau
dotojus.

Po susirinkimo, tmigjonię
.jt. j......^...„.,...^.-.1.,.

Lietuvių Pfetmo Bendroves
Syvažtaviųnis ir banketas

Noyime dar kartą priminti, jog Lietuvių Namo. Ben
droves. (Lietuvių Kultūrinių Centro) šėrininkų metinis 
Suvažiavimas įvyks šeštadienį, lapkričio 29, Liberty A u* 
ditorijoję- \

Šųvąžiavįinąs prasidės kaip 4 yą|. po pietų. šęrįpinkŲ 
registraciją p^ąsįdčs kaip 12 y^al.

Būtų gerai, kad tįe šeriniųkai. kuriems kuk^ leidžia, 
tteitų užsiregistrųpti pyieš 1 yA

Tię, kurie įki pjįetų dH’b& gąl\ tiesiai į ĄųdiWlU at
vykti ir čia pietus pavalgyti, nes valgykla bus ątdara 
visą dieną. Kas tik norės, tą diemą galės skaniai pasį- 
valgyti. • . \"

Taipgi svarbu visiems primigti ųai, kad tuoj po šeri- 
ninkų suvažiavimo įvyks Lietuvių K^iitūrįnio Centro me
tinis bankietas. Prasidės 7 vai. vakare.

Kviečiame šerininkus įy ne šerinin'lkps šįame bankiete 
dalyvauti. Įžanga $3.00. GaspądiW> parneš gejiąųsiu^ 
valgius. , * \

Kaip matote, svarbu dalyvauti suvažiavime ir ban
kiete. \

Kaip visada, taip ir šiais metais atsiims tokių šerinin- 
ku/kurie del kokių nors aplinkybių negalėtų suvažiavi
me dalyvauti. Tokių ščrininkų mnlonjay prašome išpd- 
;?ytį jiems pasųistus įgaliojimus (proxy) -ir prisipsti T * 
berty Ąudftorijos adresu. , . . \

Pasimatysime metinėje mtBp K^tųrinią Centro suei
goje. . .. ■' T: \ ‘

L . - - LNB direktoriai
. 1 v . ' ••. ■ .L'. / .

Iš negrų darbo tarybos konvencijos
CLEVELAND, Ohio* — 

Pirma konvencijos sesija 
vyko St. Matthews Metho- 
distų Bažnyčioje, lapkričio 
21, Cleveland, Ohio, kurio
je, apart delegatų, dalyva
vo ir pašalinė publika, ku
ria gana erdvinga bažnyčia 
buvo pripildyta.

Sesiją atidarė Clevelando 
Negrų Darbo Tarybos pir
mininkas Bert Washing
ton, su Amerikos bei negrų 
himnais ir invokacija.

• «

Šioje sesijoje tapo pri
imtas konvencijos dieno- 
tvarkis, išrinktos vis^s kon
vencijai reikalingos komi
sijos bei komitetai, ir cen
tro sekretorius Coleman 
Young išdavė gausingą ra- 
portą'iš praeitų - pirmuti
nių Nacionalės Darbo Tary
bos gyvavimo metų nuveik
tų darbų. Tarp kitko, Young 
sakė:

Mes per šiuos pirmuosius 
mūsų organizavimosi metus, 
kaip ir komunistai, buvo
me svaiginami šmeižtais, 
kurie pastaruoju laiku pa
tapo reakcijos svarbiausiu 
botagu tiems, kurie kovin
gai reikalauja Amerikos 
negrams ir visiems žmo
nėms laisvės ir lygybės.

Mes buvome šnipinėjami 
ir šmeižiami. Mes buvome 
smerkiami. Negrų darbi
ninkų klaidintojai suorga
nizavo kitą organizaciją, 
tik ne kovai prieš Jim 
Crow... ne pasmerkimui 
korupcinės diskriminacijos, 
kuri pririša negrus darbj- 
ninkus prie žemiausios mū
sų šalies ekonominės ran
gos, bet kad pakenkti Na- 
cionalei Negrų Darbo Ta
rybai žengti pirmyn kovoje 
už lygias teises negrams. 
Bet jie nepajėgia sulaikyti 
Amerikos negrų ir baltų 
žmonių organizuotų pajė
gu.

Young savo raporte įro
dinėjo miestas po miestui, 
kiek kuriame gauta geres
nių darbų dėl negru mote
rų ir vyrų, ir kuriuose 
miestuose iškovota įvedi
mas teisingos samdos įsta
tymo. Detroito Negrų Dar
bo Taryba iškovojusi savo 
mieste tokį teisingos sam-

dos įstatymą, kuris nusako, 
kad samdytojas, pavarto
jęs diskriminaciją saincįy- 
me, bus nubaustas 60 dienų • 
kalėjimo ir 200 dolerių pa
baudos.

Kalbėjo ir sufrėiĄUoto- 
Chicago^ unijos, vado. ĮĮa- 
rold, Ward žmona sų dviem 
kūdikiais. Ji trumpai nu
švietė jos vyro sufrėmąvv 
mą. Wardo apgynimui bu
vo padaryta kolekta.

Suvaidintas veikaHųkas
4 jauni žmonės, iš Chica

gos, suvaidino iš darbinin
kų streiko eigos veikąliuką 
labai vykusiai. Matomai, 
veikai!ūkas buvo pritaiky- 
t a s. Harweste? streikui, 
kaip einant streikui kom
panijos agentaį lando, prie 
lėtesnių^ darbininkų, įkalbi- _ 
nedarni juos skebaųti. O 
kada suklaidintas darbinin
kas, išskebavęs savaitę,’ 
grįžta namo, jo žmona, vie.*: 
toj grįžusį iš darbo, pabu
čiuoti, vadina jį skebų. O 
kada darbininkas, paklau
sęs savo žmonos, nebeina 
skebaųti. tuomet kompani
jos agentai reikalaują iš jo. 
pagalbos suf rė m a v i m ų i 
streįkierių. J,.

(Bus daugiau)

Turkai darys karo sutartį 
su Graikija ir Jugoslaviją

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia siunčia savo kaL ' 
rinkikus į Graikiją ir Jugo
slaviją. Planuoja karinę 
sutartį su graikų ir jugo
slavų valdžiomis prieš So
vietų Sąjungą.

MATTHEW A
BUTUS
(BUY AUŠRAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čią pat; 
dauguma žmonių apserga 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; Sintis, Athlete’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 sudrūtinimui 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 mortis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsirądusius Piles ar 
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 Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., Tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėje ant: Park ir Hudson; Governor Ir 
Sheldon gatvių. •

Adręsuokitę: M. ŠVILPA, P. O. Box 73, 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.

CHARLES J. ROMAN

gražiai moderniškai įruošta 
ūsų patarnavimu ir

kainomis būsite patenkinai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie jnanęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir 
mūsų šermeninė.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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NwWko^^fe?inloi
Iš atsibuvusio banketo

Lapkričio 15 d. klubiečiai 
turėjo surengę puikų banketą 
pagerbti savo gaspadorių Juo
zą Zakarauską jo darbuotės 
klubui 10 metų sukaktyje. J- 
vyko nuosavose salėse, 280 
Union Avė., Brooklyne.< ........ ....... ■-

JUOZAS ZAKARAUSKAS 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo, Brooklyne, gaspadd- 

rius per pastaruosius 10 metų.

Publikai susėdus prie stalų, 
prasidėjus vakarienei, J. Ste
ponaitis pakvietė šio vakaro 
vedėju Kazimierą Kreivėną. 
Baigiant vakarienę, prasidėjo 
draugijų ir organizacijų atsto
vų kalbos ir linkėjimai Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
gaspadoriui Zakarauskui. Kal
bėjo: kriaučių 54-to skyriaus 
delegatas V. Ubarevičius, nuo 
šv. Jurgio Draugijos—Juozas 
Kairys; Vienybės redaktorius 
Juozas Tysliava; Dariaus-Gi
rėno komiteto pirmininkas J. 
Šaltys; klubo biznio skyriaus 
sekretorius Pranas Vaitukai
tis; senas šio klubo veikėjas 
Juozas Draugelis; dienraščio 
Laisvės gaspadorius Pranas 
Buknys; iš moterų kalbėjo 
tik viena Sophie Petkienė.

Daktaras dentistas Anta

Parėmė čikagiečiu 
dienraštį Vilnį

Praėjusį sekmadienį Kultū
riniame Centre įvykusiame pa
rengime gražus būrelis pažan
gių lietuvių nuoširdžiai parė- j 
mė Chicagos dienraščio Vii- , 
nies finansinį vajų.. Nežiūrint j 
daugybės kitų reikalų, ku
riems dažnai prašome aukų,x 
Brooklyno ir apylinkės lietu- | 
viai supranta, .kad svarbu yra | 
nepamiršti ir dienraščio Vii- 1 
nies.

Per mane Vilniai aukojo se
kami :

Brooklyno Jonas $5.
Po du doleriu: Baltrušai-i 

čiai, P. ir O. Dėnnis ir A. Bim- I 
ba.

Po vieną dolerį: Amelia 
Raulušaitienė, Cedronai, G riš-į 
ko, Mažyliai, W. J. Danelevi- 
čius, Krunglis, E. Morkus, 
Warisonas, Ch. Aleksynas^ 
Bečienė, P. Babarskas, Grau-1 
nas, Gavrilovičius, W. Luoma
nas, P. BeČis. Draugė iš Flu- 
shingo, A. B., Ch. Jankaitis, 
John Michael. Kazokienė, M. 
Kulikienė, J. S., Depsienė, S. 
Sasna, O. Višniauskienė, Ma
ry Kreivėnas.

Per Dominiką šolomską M. 
-Dobinis atsinaujino Vilnies 
tprenumeratą ir paaukojo tris 
dolerius. Per jį taip pat broo- 
klynietis Makaravičius paau
kojo vieną dolerį .
Labai ačiū visiems už aukas. 

Dar neparėmusieji Vilnies 
Siame jos vajuje, yra prašo
mi atlikti savo lietuvišką dar
bininkišką pareigą.

A. Bimba.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

— o—
Ar Tamsta jau gavai Lais

vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

nas Petriką kalbėdamas daug į 
ką nušvietė apie Zakarauskų 
gyvenimą ir pažintį su jais ■ 
per daugelį metų, šio klubo i 
lyderis advokatas Vižlianskas i 
kalbėjo nurodinėdamas šios 
šalies įstatymus, kad turime 
prisilaikyti įstatymų. Taipgi ; 
kalbėjo J. Buivydas ir vienas ' 
svetimtautis, ukrainietis Boki. j

Prasidėjo sveikinimai nuo i 
garbės stalo. Klubo gaspado- 
riaus Zakarausko abu sūnūs Į 
Edvardas ir Albertas sveikino i 
klubiečius ir savo tėvelius, ' 
linkėdami jiems ilgai pagy- 1 

; vent i. ' i
/ _ į

Ant garbės stalo btiyo du ' 
'gražūs bukietai gelių nuo 
Brazaičių šeimos—Richard ir 
jo mamos; antras buvo nuo j 
Mrs. Skudienės. Mr ir Mrs. į 
Kreivėnai įteikė Zakarauskų ' 
šeimai drabužinių padabini- 
mų. Klubiecių šio banketo 
rengėjų komitetas įteikė gas
padoriui Zakarauskui gražų I 
laikrodėlį atminčiai jo 10 me-' 
tų darbuotės klube.

Juozas Zakarauskas, klubo 
gaspadorius, paačiavo už su
teiktas dovanas ir už gerus 
jam linkėjimus.

A. Velička ir P. Grabauskas 
' sudainavo keletą gražių dai- į 
I nelių, kas publikai labai pati- 
į ko. Gaspadinė Josephine Au- 
i gutienė irgi neatsiliko, pasvei- 
' kino klubiečius ir Zakaraus- 
j kus.

Gerbiamieji, atsiprašau, gal 
vieną kitą aplenkiau nežymč- 

' jęs, taipgi už tai, kad kaibė-' 
tojų minties nepažymėjau, ' 
kadangi tokiame daug publi-; 

' kos susirinkime sunku yra vis- i 
! kas nugirsti.

Banketas puikiai pavyko, 
j Klubiečiai ačiuoja visiems už i 
i atsilankymą. . J. S.

Mūsų Teatras Forume
s _—  

Lapkričio 30 d., 3 vai. po 
pietų, mos vėl rinksimės į 
Lietuvių Kultūrini Centrą, šio 
forumo tema: Mūsų Teatrinė 
Veikla. Klausimas visiems su
prantamas ir žinomas. Reži
sieriai, vaidintojai, dramatur
gai dalyvaus.

Rojus Mizara, kaipo rašyto
jas ir dramaturgas, duos įva
dą į diskusijas. Jonas Valen
tis, dramos meno artistas pa
kviestas dalyvauti forume. Po 
to, seks diskusijos teatrines 
saviveiklos klausimu.

Kvieslys

Kriaučių Atydai
Lapkričio (November) 26 d. 

jvyksta lietuvių kriaučių svar
bus susirinkimas 11-27 Arion 
PI., unijos svetainėje. Pradžia 
kaip: 7:30 vakaro.

, Kriaučiai ir kriaučkos, nu
meskite savo naminius reika
lus į Šalį ir dalyvaukite susi
rinkime, nes yra svarbus ta
me, kad bus nominuoti visi lo- 
kalo valdybos nariai ateinan
tiems metams. Šiame susirin
kime bus nominuoti kandida
tai, o ateinantį mėnesį bus 
renkami slaptais balsavimais 
-balotais, kaip paprastai būna 
kas metai.

Gerbiamieji, turėkite su sa
vim unijos ir social security 
korteles, kitaip nebūsite įleis
ti į susirinkįmą. Dalyvaukite 
visi minėtu laiku. J. S.

Aido Choras
Pamoka įvyks -šio penkta

dienio vakarą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ir visuo
menei esate labai reikalingi.

Choro prezid.

Reikia rinitai ir skubiai 
veikti teisių gynime

Taip pareiškė lietuvių orga
nizacijų atstovai, susirinkę į 
teisėms ginti konferenciją 
lapkričio 23 dieną, Richmond 
Hill, N. Y.

Pasitarime vyriausiu klausi
mu buvo gruodžio 24-JLą. įei
siantis galion McCarrano įsta
tas, kuris paliečia 14 milijonų 
sveturgimių amerikonų, įskai
tant ir įsipilietinusius.

Daug žymių amerikonų pa
reiškia, kad tas įstatas yra ne
demokratinis, grėsmingas* visų 
Amerikos gyventojų teisėms. 
Ragina veikti, kad tas įstatas 
būtų atšauktas.

Išaiškinti to McCarran įsta
to reikšmę, mobilizuoti veiklą 
jam atšaukti ir pasiruošti ap
ginti tuos, kurie taptų perse

Rezoliucija sveturgimių ir visų 
amerikiečių teisėms ginti
Priimta lapkričio 23 d., 1952- 

m., didžiojo New Yorko ir 
New Jersey lietuvių organiza
cijų ir draugijų konferencijo
je, Richmond Hill, N. Y.

ši konferencija yra tos nuo
mones, jog praėjusių prezi
dentinių rinkimų rezultatai 
nežada atslūgimo reakcijos ir 
siaurinirno Amerikos žmonių 
civiliniu laisvių ir demokrati
nių teisių. Priešingai, galima 
tikėtis dar paaštrėjimo atakų 
ant Konstitucijos ir.Teisių'Bi- 
liaus.O iš kartaus patyrimo ži
nome, kad patys skaudžiausi 
smūgiai pirmiausia krinta ant 
sveti i rg i m i ų am e riki e č i ų.

Todėl i?ies, šios apylinkės 
lietuviai amerikiečiai, privalo
me daugiau ir rimčiau susirū
pinti pastangomis sveturgimių 
teises ginti. Gaila, kad dauge
lyje kolonijų šis reikalas yra 
pusėtinai apleistas, tiesiog pa
rų irstąs. D a ūgy be orga n i z ac i - 
jų ir draugijų nei balsu, nei 
finansais nebeparemia to gar
bingo sąjūdžio, kuriam vado
vauja tokios įstaigos kaip Na
cionalinis- Sveturgimiams Ginti

Čia matome Philip Murray, (dešinėje) CIO preziden
tą, kalbantis su CIO organizaciniu vice-prezidęntu Allan . 
S. Haywood (kairėje) ir automobilistų unijos preziden
tu Walter P. Reuther. Tada dkr nė vienas jų nė nepa-
gai vojo, kad Murray pasišauks mirtis ir kad tarpe 
Haywoodo ir Reutherio iškils kova už CIO prezidento
vietą.

/ *

Medus su Arbata
Orui atvėstant, rdikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. 0 slo
gom apsirgti s’, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui kąrščio.

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj 

kiojamais po tuo įstatu Det
roite įvyks visašališkoji konfe
rencija gruodžio (Dec.) 13 ir 
14 dienomis.'

Didžiojo New Yorko ir arti
mųjų apylinkių lietuvius at
stovauti tame suvažiavime iš
rinkai A. Bimba ir K. Karpa- 
vičienė.

Richmondhilliečiai jau daro 
planus ^suruošti raportui iš
klausyti sueigą. Diena ir vieta 
bus pranešta vėliau. Taipgi 
prašo prisidėti delegatų pa
siuntimo iškasei am s ii- suva
žiavimui pasveikinti. Norintie
ji tam tikslui prisidėti, tai-pa
daryk i te per pasirašiusius re
zoliuciją konferencijos virši
ninkus ar per pačius delega-' 
tus. Ir tai padarykite tuojau.

Rep.

Komitetas, Civilinių Laisvių 
Kongresas,' Civilinių Laisvių 
Unija ir tt.

Atsiminkime, jog sveturgi- 
miai lietuviai niekuomet nebu
vome ir nebūsimo išimtis reak
cijos žygyje sunaikinti Ame
rikos žmonių Konstitucijos ir 
Teisių Biliaus garantuotas tei
ses. Jau ir dabar turime kele
tą eilinių žmonių ir porą įžy
mių mūsų darbininkiško sąjū
džio vadų, kurie jau užsitrau
kė reakcijos rūstybę ir yra 
persekiojami. Ypatingai turi
me susirūpinti Justicijos' De- 
partmento ir Imigracijos De- 
partmento pasikėsinimu atimti 
iš sveturgimių net tą seną • ir 
pamatinę Amerikos žmonių 
teisę būti paleistu po kaucija. 
Jau dabar arti desėtkas sve
turgimių veikėjų laikomi ant 
Ellis Island be kaucijos teisės.

Mes karštai raginame visus 
lietuvius ir visas jų organiza
cijas visais būdais remti civi
linių laisvių ir demokratinių 
teisių gynimo sąjūdį.

Pirm. A. Mureika, 
Sekr. V. Globičius

skelbimą kainą žema.
------------------------------------------ t----------- -------------------------------------------------------------

PETRAS KAPISKAS
I IR '

VINCAS SODAITIS 
♦

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Rosertbergus 
atlankys kalėjime

Civilinių Teisių Kongresas 
siųs delegaciją atlankyti Sing 
Sing kalėjimo mirties kamba
riuose uždarytus Julius ir E- 
thel Rosenbergus. Delegacija 
vyks gruodžio 14-tą, antrą žy
dų šventės Chanukah dieną.' 
Ragina visus norinčius prisi
dėti Rosenbergų gyvybei, gel
bėti keliauti delegacijoje.

‘ \ *

Fihnos—Teatrai
Radio City
įdomus, istorinis filmas i

šiuo tarpu Radio City rodo- [ 
mas filmas “Plymouth Adven-| 
ture” galima priskaityti prie ! 
vieno iš pačių geriausių Holly- Į 
woodo filmų. Įdomus jis tuo- 
mi, kad jame vaizduojamas j 
istorinis įvykis, kuris atnešė iš I 
Anglijos pilgrimus į Ameriką < 
ir davė pradžią Naujajai Aug- į 
lijai.' O mums svarbu susi pa- ' 
žinti su tais ankstyvais šio i 
krašto laikais.

Svarbiausios rolės yra ke
turios ir jas vaidina gabūs 
aktoriai. Vyriausia rolė' be a- 
bejo, yra Mayflower laivo ka
pitono Christopher Jones ir 
jo.įe vaidina Spencer Tracy. ; 
Gene Tierney vaidina Dorothy ’ 
Bradford tragingą rolę šiame 
žygyje. John Aldeno rolėj ran
dam Van Johnson, o William ; 
Bradfor'do—Leo Genn.

Kapitonas Jones parsisamdo 
Virginia kompanijai pristatyti 
grupę žmonių, iš 12,0, kurių 
tik vienas trečdalis yra vyrų, 
b du trečdaliai moterų ir vai
kų, į Ameriką Virginijon. Bet 
paskui už didelius pinigus su
ktai jis sutinka tos kompani
jos agentui, pilgrimams neži
nant, juos nuvežti į Plymouth, 
Mass., daug toliau, į daug šal
tesnę vietą. Jis nepaiso žmo
nių. Jis žiaurus, jis juos nieki
na, pajuokia jų tikėjimą. Jis 
juos* laiko didžiausiais kvai
liais. Mat, jie bėga nuo religi
nio persękiojimo. Iš Holandi- 
jos atbėgo Anglijon, o iš 
Anglijos bėga Amerikon.

Baisus vaizdas susikimšu- 
siame žėgliniame laive. Audra 
beveik nuskandina. Pilgrimai 
pasiekia Plymouth jau pra> 
džioje žiemos. Nėra jokios 
pastogės. Iš meilės Bradford o 
žmonai, kuri taipgi įsimyli ka
pitoną ir dėl to nusiskandina, 
kapitonas patampa žmogumi, 
pasigaili žmonių ir laukia su 
laivu, kol jie pasistatys pasto
ges. Išaušta ir pavasaris, bet 
pusę pilgrimų pasiėmė pas sa
ve mirtis—badas, šaltis, ligos! 

! Likusieji įsikimba ų gyvenimą 
ir susikuria pastovi kolonija 
toje vietoje, kur dabar randa- 

Lsi Plymouth, Mass.
Istorinis filmas Amerikoje 

yra didelė retenybė.
Apart to, žinoma, Radio Ci

ty filmų teatre, kaip ir pap
rastai, yra duodama labai 
spalvinga ir graži ir įdo
mi aktorių programa. Rep.

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

,—o—
Jei jūs norite parduoti na

mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED —MALE

Auto Body Metal Man 
First, class. Painter’s Helper.

Glendpra • Auto Body.
Beaver Brook 8-2759

(230-233)

CARPET LAYERS. Exp. Tnly. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Anply in person. 
CHARLES BOGLE, 6 Strawberry 
St, See Mr. Bogle or Mr. Paulson.

(231-236)

STEEPLEJACK. Various types of 
work. Sheet metal exp. preferred, j 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person: George E.; 
Joyce Co. 4340 Main Street, Mana- 
yunk.

(231-234)

MEN
GENERAL LABOR WORK IN i 

CHEMICAL PLANT. Rotating 
Shifts; good pay and Steady work. ; 
Apply:

TUNGSTEN CORP.
Washington & Oak Sts. 

Conshohocken, Pa.
(231-234)

LATHE OPERATORS
Must be able to grind tools; sot 

up machines and rend micrometers. 
Mso needed: ELECTRICIAN, Ex
perienced on A.C. and D.C. power. 
Able to repair and install motors 
and control. Steady work; good 
working conditions; good pay. Apply 
in person.
PRECISION DRAWN STEEL CO 

3600 River Rd., Camden, N. J.
(231-234)

HELP WANTED—FEMALE

OREOLE REFRIGERATION CO.
2308 Frederick Ave., has imme

diate opening for an efficient young 
lady who is experienced or wo will 
train you to use a Remington Book
keeping machine. This is a fine op
portunity for a girl Friday who is 
interested in good salary and steady 
job with pleasant, surroundings. Ap- 
ly to above Company. Ask for MR. 
O’NEILL or call ED. 1000.

(232-238)

TYPIST CLERK. For general 
office work. ’40 hour Week. Steady 
employment. State Salary desired. 
Reply by letter to: E. A. DAGES. 
Inc., 306 New Street, Philadelphia 6.

(231-233)
Woman settled for general house

work. 6-day week. Hours 9 A. M. to 
5 P. M. or 10 A. M. to 6 P. M. Must 
be fond of children. Good salary, 
live out. St eadv position for right 
woman. Phone TE. 9-7830 for inter- 

j view.
(226-233)

* FILE CLERK. Largo national i 
I concern. Permanent position, for fil- ' 
! ing and genera) office work. Know
ledge of typing. Between 18 and 35

I years of age. 37^ hr. week. Central 
i City location. RI; 6-3372.

(231-238)

OPERATORS
Experienced on plain Singer Sow

ing Machine. Excellent salary and 
working conditions; steady position. 
35 hr. week.

Apply ' or phono
* I. ESKIN & SONS 

410 Jersey Ave.. 
Gloucester, N. J. 
Gloucester 6-0850 

(231-234)

FILE CLERK. Knowledge of fil-' 
ing casualty applications. Numeri-į 
cally helpful. Opportunity Io learn [ 
typing; • permanent position. Full 
time. Apply in person: MRS. JOHN
SON, 432 Chestnut Street.

, (231-234)

GENERAL OFFICE WORK. Girl ! 
accurate' typist. Varied work. Use | 
own initiative; permanent position. 
Pleasant working conditions. 40 hr. | 
week. Call MA. 7-1228.

(231-234)
TYPIST to copy policies and dic

taphone transcribing. Some exp. in 
branch casualty Insurance helpful. 
Full or part time; permanent posi- 
tiqn. 5 day week. Apply in person: 
Mrs. JOHNSON, 432 ChestnM St.

(231-234)
OPERATORS. Exp. on single 

needle machine. Steady work; good 
pay; good working conditions. Apply 
in person. 5th floor. I. PINCUS, 
1035 S, 11th Street.

(228-232)

CLERK
Old established concern. Pleasant 

center city office. Bookkeeping, typ
ing. Good salary. 5-day week.

REECE CORP.
112 N. 12th Street

' (226-233)

MALE and FEMALE

MAN and WIFE
MAN & WIFE. $300 per month 

starting wage. N. J. suburban home, 
near Phila. Comfortable room with 
private bath. All electrical, applian
ces; cooking; general house and 
outside work. Family consists of 2 
adultp and 2 children.

Call MERCHANTVILLE 8-0235.
(225-232)

COUPLE. Man and wife; exper
ienced. Best references. No Laundry 
or gardening. Must haVe driver’s 
license. Sleep in own apartment. 
Steady position for right couple. 
Phone 9—10 A. M.- or 6—8 P. M.

Norristown 8-2693.
(231-238) '
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! Bepigu šuniui!
Bethpage, L. L, gyventojai 

-Duff buvo parsigabenę iš Ka
lifornijos šunį, šuo ilgėjosi sa
vo gimtinės, dingo iš naujųjų 
namų ir už poros mėnesių at
sirado Kalifornijoje. Jį ton 

, pažino ir šiomis dienomis su
grąžino į New Yorką lėktuvu j 

: Jo kelionė kainavusi $142.78J 
Kas už ją apmokės? Labda-

i ringą Gyvulių Globos Draugi-

Washington.—Jaukiama 
valdžios sprendimo, ar už- 
girs angliakasiam po $1.90 
uždarbio priedo per dieną.

New Yorko mirė Mrs. Faul
kner, 101 metų amžiaus, mili
jonieriaus našlė.

MALE
PRIE LAIVŲ
TAISYMO

ANGLE SMITUS

PEČKURIA1
BETHLEHEM

SHIP BUILDING DIVISION 
3075 RICHMOND TEPJIACE 
MARINERS HARBOR. S. 1.

PAJIEŠK0JIMAT7
GERA PROGA

N. J. Apylinkėje
Esamo seno amžiaus du žmonės. 

Turime 6 kambarius. Tad norėtu
me gauti viduramžiaus vedusia po
rą be vaikų gyventi koliatoje tų 
kambarių. Ant viršaus yra miega
masis kambarys, apačioj galės pasi
daryt valgyt. Su renda susitaikysi
me. Dėl daugiau infoimacijų rašy
kit c f

J. M..
R.F.D. 1, Box 712.

191 Harrison Si., 
Clarktownship. Rahway, N.J.

(232-236)

Aš Antosč Urba, 39 John Hay Av., 
Kearny, N. J., paieškau senyvos mo
tors sykiu gyveni! su manim. 'Puriu 
šlubą 5 kambarių, rendos bus $20 
ant mėnesio. Malonėkit atsišauki, 
nes vienai markatna gyventi.

(231-233)

RANDAVOJIMAI ♦
Išsirendavoja fornišiuotas kamba

rys vienam vyrui. Garu šildomas. 
Galite kreiptis ar skambinti bile 
laiku. 105 So. 3rd St., Brooklyn. 
N. Y. E V. 8-1437.

PRANEŠIMAS 
CLEVELAND. OHIO

LLD 22 kp. metinis susirinkimas 
Įvyks lapkr, 26 d., trečiadienio va
karo. 7 vai.. LDS Klubo salėjo. Bus 
išduotas raportas nuo parengimo, 
kuris Įvyko spalių 25 d. Visi kvie
čiamo dalyvauti šiame susirinkime - 
būkite laiku, nes po susirinkimo tu
rėsimo užkandžių, šeimininkės žadė
jo pagaminti ’silkių, košelienos ir ki
tokių prieskonių. Kom.

(230-231)

Dr. A. Petrika|
DANTŲ GYDYTOJAS k\ 

; 221 South 4th Street > 
ą BROOKLYN, N. Y.

(' Tel. EVergreen 7-6868 l|

VALANDOS: 
g 9—12 ryte; 1—8 vakare . į 

Penktadieniais uždarytsb
■ ZZZZZZZZ? į.

’ TONY’S
I UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS ,

Savininkas
30fi UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

—---- ------------- -- 4
3Er

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

—už griežtai žemas kainas. J
MAX PĖIST, Ph. G,

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233
H




