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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Birželio 22 dieną hitleriniai 
neprieteliai pasalingai užpuo
lė Lietuvą ir visą Tarybų Są
jungą.

Gruodžio 7 dieną Japonijos 
plėšikai pasalingai užpuolė 
Perlų Uostą. Havajuose.

Abidvi šalys didelės, tvir
tos, bet abidvi buvo panašiai 
užpultos. Visa taj abidvi jied
vi padarė glaudžiomis sąjun
gininkėm, kariavusiom išvien, 
kol fašistinė ašis buvo sužlug
dyta.

—o—
Po vienuolikos metų gruo

džio 7 dieną mūsų krašte 
kai kur buvo tasai įvykis at
žymėtas.
\ Bet ką gi ? !
•yisur buvo oficialiai pasi- 

s&kyta ne už tai, kad abidvi 
bą/vusios didžiajame kare są
jungininkės liktų sąjunginin
kėmis ir dabotų, idant tai, 
kas atsitiko 1941 metais, nie-i 
kad nepasikartotų.— ne!

Visur pas mus oficialiai bu- i 
vo pasisakyta už. tai, kad 
mes ginkluotumės prieš buvu
siąją mūsų krašto talkininkę, 
Tarybų Sąjungą!...

Tolydžio Vakarų- Vokietiją 
siekiamasi ginkluoti ir vėl at
statyti prieš Tarybų Sąjungą.

Japoniją ginkluojame, kad 
ji ir vėl kada nors, kai su
tvirtės, užpultu mūsų kraštą!..

—o—
Vakarų Vokietijoje naciai 

kriminalistai paleidžiami iš 
kalėjimų, — laisvi ii- ruošia- 
^pasi juos paimti į vokiečių 
Kariuomenę jai vadovauti.

Japonijoje vienas karo kri
minalistas po kito paleidžia
mi iš kalėjimo, o daugelis jų 
niekad nebuvo nei nubausti.

Patsai didžiausias kaltinin
kas, imperatorius Hirohito, 
pagal kurio įsakymą Perlų 
Uostas buvo užpultas, tebesė
di soste, tebėra* garbinamas, 
net dievinamas!

Tokie dalykai dedasi po 
vienuolikos metu!t __

Praėjusį sekmadienį du 
mūsų chorai turėjo savo meti
nius koncertus: Laisvės Kank
lių Choras — Chicagoje, o 
Brooklyno Aido Choras — 
Richmond Hill. N. Y.

Apie Aido Choro pramogą 
afcnulkiau pasisakysiu šešta- 
dYftnro Laisvėje.
4 Beje, man sakė Mažilienė, 

kad publikoje buvo viena bu
vusioji aidietė, kuri .prieš 40 
metų kartu su Leonu Eremi- 
nu chorą organizavo.

Kaip būtų buvę gražu, jei 
toji veteranė būtų buvusi iš
šaukta ant estrados. Deja, 
niokas iš Choro valdybos neži
nojo, kad ji sėdi publikoje ir 
stebi savo “vaikų” darnius 
meno darbelius.

Baigiantis jubiliejiniams 
metams, aidiečiai gal -turėtų 
kada nors susirūpinti seka
mu :• sukviesti į savo pobūvį 

. tuos, kurie prieš 40 metų Ai
do Chorą kūrė. Pasirodo, kad 
jų dar esama gyvų. Jie turė
tų būti nors ir kukliai pagerb

ei. '

Šiomis dienomis gavau laiš
ką iš Buenos Aires, Argenti
nos sostinės.

Jį rašo asmuo, arti stovįs 
prie “Tėvynės,” — laikraščio, 
kurį leidžia to krašto pažan
gioji lietuvių visuomenė.

Laiško rašytojas bėdavoja, 
|Mp(l sunku laikraštį leisti.

Spinku dėl technikinių trūku- 
* irtu ir dėl cenzūros.

“Mums yra uždrausta kal
bėti apie šios šalies padėtį, 
apie mūsų kolonijų bendrą 
veikimą... Del menkiausio

FRANCŪZAI URMU SAUDO MOROKKO DEMONSTRANTUS
Syng. Rhee tikisi, 
kad Eisenhoweris 
pasmarkinsiąs karą
Lemia, jog amerikonai maršuos 
iki Mandžurijos rubežiaus

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmemas Rhee 
pareiškė, jog:

Jis yra įsitikinęs, kad bu
simasis Jungtinių Valstijų 
prezidentas Eisenhoweris 
pradės naują, smarkiausią 
ofensyvą, taip kad Šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai . būtų “nušluoti” iki 
pat Jalti upės, plaukian
čios rubežium tarp Šiauri
nės Korėjos ir Mandžūri- 
jos. “Taip Eisenhoweriui 
sakė generolai Clark (vy
riausias. amerikonų koman- 
dierius) ir Van Fleet (Ko
rėjos fronto' koma n d i e - 
rius). Taip ir aš jam sa
kiau.”

Syngmanas Rhee tęsė:
V Aš esu tikras, kad fron- 

tan atsilankęs Eisenhowe
ris padarė išvadą, jog tar
tis apie taiką s.u komunis
tais yra tik bergždžias lai
ko gaišinimas, ir jog vie
nintelis būdas baigti Korė
jos karą — tai daryti ofen- 
syvo žygius.”

Prancūzai nužudė 3 
Tunisijos pabijotus

Tunis, Tunis.ija. — Pran
cūzai sušaudė tris patrijo- 
tinius tunisiečius. Karinis 
francūzų teismas nusmerkė 
juos ir septynis, kitus mirti 
už tai, kad per susidūrimą 
su policija buvo užmuštas 
vienas francūzas žandaras.

Prancūzai rengiasi nužu
dyt ir anuos septynis..

Lie sako, J. Tautos negali 
sustabdyt Korėjos karo

Oslo, Norvegija. — Jung
tinių Tautų sekretorius 
Trygve Lie, čia kalbėda
mas, sakė, “mažai teliko 
vilties įvykdyti taiką Korė
joje.” Esą, Jungtinės Tau
tos “jau viską padarė, ką 
tiktai galėjo, bet nepajėgė 
tą karą užbaigti.”

'neaiškumo* atsakomingasis 
laikraščio leidėjas esti šaukia-' 
mas į...”

Dėl to leidėjas ir redakto
rius užpildo laikraštį raštais, 
liečiančiais kitus kraštus— 
daugiausiai, žinoma, Lietuvą.

Perono nusistatymas, ma
tyt, yra tokis: apie kitus kraš
tus rašykit ir kalbėkit, ką tik 
jūs norite, bet nelieskit manęs 
ir mano režimo, nes aš jus 
pasmaugsiu!...

Tenka pasveikinti argenti- 
niečius už tai, kad jie išlei
džia laikraštį tokį, kokį esa
mose sąlygose gali išleisti.

(Eisenhoweris, plaukda
mas šarvuotlaiviu Helena 
linkui Hawaju, tariasi su 
generolais, admirolais ir 
būsima i s4 a i s savo minis
trais apie naujus karo pla
nus. Bet korespondentai 
teigia, kad jis “neplanuoja 
paplatint” korėjini karą.)

I

Pietinės Afrikos baltieji 
dedasi su kitaspalviais 
kovoje už teisių lygybę

Johannesburg, Pietų Af
rika. — F a š i s t u o jančios 
premjero Malano valdžios 
policija areštavo • Patricką 
Duncaną, sūnų buvusiojo 
Pietinės Afrikos general - 
gubernatoriaus., ir šešis ki
tus baltuosius, kurie mar- 
šavo išvien ^u negrais, rei
kalaudami pilietinės lygy
bės visiems gyventojams.

Kartu policija suėmė 
Manilalą Gandhį, sūnų gar
siojo tautinio Indijos vado, 
ir dar 30 negrų bei indus.ų.

■ Jie maršavo į Germisto- 
ną, kuris paskirtas vien 
tiktai negrams gyventi.

Duncanas, automobilio 
sužeistas, ėjo, pasirams
čiuodamas kriukiais.

Naciški Malano valdžios 
įstatymai užgina negrams 
ir indusams gyventi apylin
kėse, kur baltieji gyvena, ir 
baustinai uždraudžia jiems 
bent kur “maišytis su bal
taisiais.”

Amerika ragina Franciją 
tartis su tunisiečiais

United Nations, N. Y. — 
Amerikos delegatai Jungti
nėse Tautose ragino Fran
ci ją eiti į derybas, su Tu
nisijos tautininkų vadais, 
kad užbaigtų kruvinąsias 
riaušes tarp tunisiečių ir 
francūzų.

Francijos delegatai visai 
pabėgo iš politinio Jungti
niu Tautu komiteto, kuo- 
met jis pradėjo svarstyti 
ginčus bei susidūrimus tarp 
Francijos ir afrikinių jos 
kolonijų, Tunisijos ir Mo- 
rokko. ' '

Anglijos atstovai pasako
jo, kad Franci]a turi teisę 
valdyti Tunisiją ir Morok- 
ko, taigi ir ginklais slopin
ti tų kraštų gyventojus, 
reikalaujančius, tautinės 
savivaldos bei nepriklauso
mybės.

Vienuolika Pietinės Ame
rikos kraštų taip pat siūlė 
Franci jai gražiuoju susi
tarti su tautiniais Tunisi
jos ir Morokko vadais.

Senatvės fondas sauna 3,600 o "
ilijonų dolerių per metus, 

2,000 mil i jon ų
m 
o išmoka tik

Washington. — Dabar 5 
milijonai žmonių Jungtinė
se Valstijose ima. valdinę 
senatvės pens.iją. Tame 
skaičiuje yra 3,438J)00, ku
rie mokėjo apdraudimus — 
Social Security — mokes
čius nuo savo algos, ir jų 
šeimų nariai.

O ,1,562,000 yra našlės bei 
našlaičiai, kuriems eina 
pensijos pagal mirusių vy
rų bei tėvų Social Security 
apdraudą.

Valdžia apskaičiavo, kad 
šiemet apdraudos fondas 
gailina daugiau kai]) 3,600 
milijonų dolerių pajamų ir 
išmoka pensijų ėmėjams 
2,000 milijonų dolerių ar

Sniegai Californijoj 
stabdo traukinius

San Francisco. — šiauri
nėje Californijoje tiek pri
vertė sniego, kad suklam- 

xpino 7 traukinius su 1,370 
žmonių, v

Vėtra suardė telegrafų ii* 
telefonų linijas daugelyj 
vietų.

Paskui sniegai tirpdomi 
išvarė upes iš kvintų ir 
plačiai užplukdė klonius.

Taipgi storai prisnigo 
Oregone, lowoj ir tūlose ki- 

• tose vakarinėse valstijose. I i

Ben-Zvi išrinktas 
Izraelio prezidentu

Jeruzalė. — Izraelio sei
mas dauguma bailsų išrinko 
prezidentu Ben-Zvi, vieton 
mirusio pirmojo prezidento 
Chaimo' Weizman.no.

Naujasis Izraelio prezi
dentas; 68 metų amžiaus, 
yra' Darbo Partijos vadas. 
Jis gimė Poltavoje, Ukrai
noje; mokėsi Kijevo Uni
versitete; vėliau buvo tei
sių profesorius Istanbulo 
Universitete, Turkijoje.

Ben-Zvi yra žydiškos i1’ 
arabiškos senovės moksli
ninkas ir rašytojas.

Karinis bruslotas saugo 
gyvybę Korėjos fronte

Bethesda, Md. — Sužeisti 
marinai, gulintieji čionaiti- 
nėje ligoninėje, dėkoja ka
rinio brusloto išradėjui, lai
vyno o f i c i e r i u i Fred. J. 
Lewisui. Tas bruslotas ap- 
saugojo jų gyvybę korfeji- 
niame kare.

Bruslotas, pagamintas iš 
Dorono, naujojo stiklo aus
tinės medžiagos,. sulaiko 
rankinių granatų skevel
dras.

Minimi marinai buvo su
žeisti granatų skeveldromis 
į rankas bei kojas; bet 
bruslotas apsaugojo krūti
nę.

kiek daugiau.
Fondo admin.istr a c i j o s 

reikalams išleidžiama ,85 
milijonai dolerių per me
tus.

Fonde yrą susidarę kelio
lika bilijonų dolerių per
viršių iš praeities. Tuos 
perviršius valdžia naudoja 
saviems reikalams, bet tu
ri mokėti procentus už var
tojamus pinigus. T o k i ų 
procentų fondas šiemet 
gaus apie 340 milijonų do
lerių.

Dabar šioje šalyje yra 62 
milijonai žmonių, priklau
sančių prie Social Security 
apdraudos ir reguliariai 
mokančių i tą fondą sulig 
savo uždarbio.

Amerikonai nušovė 1 
belaisvį, sužeidė 12

Korėja.— Amerikonai vėl 
malšino “nepaklusnius” be
laisvius Kodže. salos stovy
kloje, Šiaurinės. Korėjos 
liaudininkus bei kinus. Su
žeidė 11 belaisviu. 4.

. Korėjos Liaudies Respu
blika užprotestavo prieš 
“naują amerikonų barbariz
mą.”

Kitas pranešimas, teigia, 
kad amerikonai dar vieną 
belaisvi nušovė ir vieną su
žeidė.

Amerikonai varu vertę 
japoną šnipinėt jiems

Tokio. — Amerikos kari
ninkai suėmę japoną Vata- 
ru Kadžį, “kairiųjų” rašy- 
šytoją, ir ištisus metus iš
laikė ji kalėjime, versdami 
jį šnipinėt Amerikai.

Taip amerikonus kaltino 
Kadžio advokatas, socialis
tas Kozo Inomafa, kalbė
damas Japonijos seimo ko
misijai.

(Karinė amerikonų vy
riausybė pripaižino . tiktai 
tiek, kad pernai buvo suė
mus Kadžį; bet saką, jis 
“po trumpa apklausinėjimo 
buvo paleistas.”

Sutruko atominis’ Perono 
muilo burbulas

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatorius Juan. Pe- 
ron andai pasigyrė, kad jo 
mokslininkai suradę leng
vus, pigius būdus atominei 
jėgai gaminti. Tad Pero
nas ketino greitai pakin
kyti atomų jėgą fabrikams 
sukti ir ' kitiems kasdie
niams reikalams naudoti.

Bet pasirodo, jog tai bu
vo tik blofas.

Argentinos valdžia turė
jo šiokią tokią atominių 
bandymų stotį Huemel sa
loje. Bandymams vadova
vo Ronaldas Richteris, at-

pj

| Prancūzai nužudė 
s daugiau kaip 40 
i morokkiečią

---------------------------------- 1--------

j Šaudo ir bombomis atakuo ja 
Morokko pair i jotus iinijistus

Kasablanka, Morokko. — 
I Francūzų kariuomenė ir 
j policija šaudė ir bombomis 
I iš lėktuvų atakąvo tūkstan- 
I čius streikuojančių ir de- 
' monstHiojančių morokkie- 
čių. Nužudė daugiau kaip 
40 žmonių, sužeidė kelis 
kartus daugiau. Morokkie-

Amerikoj parduodama 2,000 
milijonu egzempliorių 
paleistuviškų žurnalų

Washington. — Jungti
nėse Valstijose yra leidžia
ma apie 1,100 paleistuviškų 
žurnalų, kaip parodė rašy
toja Margaret Culkin, liu
dydama tyrinėjančiam kon- 
g r e s m a n ų k o m i te tu i.

Tie žurnalai turi tiktai 
vieną .tikslą — prostitutiš
kais beveik visai nuogų 
merginų paveikslais kuten
ti lytinius vyrų jautulius. 
Tai]) vyrai ir išperka du 
tūkstančius milijonų kopijų 
tokių žurnalų per metus.

“Tie žurnalai leidžiami 
ne dėl juoko, ne dėl pamo
kinančių skaitymų ir ne dėl 
dailės, — sakė Margareta 
Culkin.—Jie ' leidžiami tik
tai dėl lytinio sujaudinimo. 
Ir niekur kitur pasaulyje 
nėra paskleidžiama tokia 
daugybė purvino lytinio 
šlamšto, kai]) Jungtinėse 
Valstijose.”

Tą dalyką jinai plačiai 
tyrinėjo ir neseniai a])rašė 
Reader’s Digest Magazine.

Aukšč. Teismas uždraudžia 
maisto fabrikų inspekciją

AAūishington. —Aukščiau
sias Teismas 8 balsais prieš 

i 1 nusprendė, kad maisto 
į fąbrikantai gali neįsileist 
valdžios inspektorių.

Šiuo, sprendimu Aukšč. 
■Teismas panaikino žemes
niojo teismo uždėtą $300 
pabaudą Dehydrated Mais
to kompanijai, Y a k i m o j, 
Wash., už tai, kad fabri- 

i kantai išvijo federalės val
džios. inspektorius. Ta kom
panija džiovina pardavimui 
obuolius.

Taigi dabar galės ir kitų 
valgių fabrikantai laukaų 
vyti ateinančius inspekto
rius. *

ORiAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešalta.

eivis iš Austrijos. Bet dar
bas nevyko. Taigi Pero
nas. dabar jau visai uždarė 
atominę savo stotį, paleido 
visus inžinierius ir 300 dar
bininkų ir areštavo patį jų 
vadą Ričhterį. 

j čiai gynėsi akmenimis, ply
tomis ir visokiais brūkliais, 

! užmušdami kelis francūzus.
Įvairiose Kasablankos da

lyse demonstravo po 5,000 
i iki 10,000 Morokko patrijo
tų, šaukdami: “Šalin fran
cūzus.!” “Mes reikalauja
me nepriklausomybės!”

Francūzų kareiviai ir po
licininkai, važinėdami šar
vuotais a u t o m o b iliais ir 
džypsais, šaudė d e m o n - 

i s. t r a n t u s ir bombardavo 
troškinančių dujų bombo
mis.

Francūzu k a r i u o m enė 
kartu apgulė Morokko Dar- ’ 
bo Unijų Sąjungos centrą,', 
kur buvo susibūrę 2,000 
unijistų. Unijistai, laidyda
mi plytas pro langus, mė
gino pramušti sau kelią iš 
apgulos.

Unijų Sąjunga paskelbė 
ii1 Įvykdė visuotina, vienos 
dienos streiką. Savo strei
ku morokkiečiai pareiškė 
vienybę su kaimyniškos 
Tunisijos darbininkais, ku
rie per tris dienas visuoti
nai streikavo prieš francū
zus.

Kai]) tunisiečiai, taip n^o- 
rokkiečiai savo streikais 
visųpirm reiškė protestą 
dėl to, kad francūzai nužu
dė Tunisijos Darbo Federa- , 
cijos vadovą Farhata Ha- 
cheda. €

Amerikonai sumuša Korėjos 
liaudininkų lėktuvus

. Korėją. — Amerikos la
kūnai numetė kelis šimtus 
tonų bombų Į Šiaurinės Ko
rėjos. liaudininkų miestus 
paliai sieną su Mandž,ūrija.

Pranešama, kad rakieti- 
niai amerikonu lėktuvai 
numušė dar vieną liaudi
ninkų raki etinį lėktuvą. 
Diena pirmiau jie nušovę 
7 tokius Korėjos liaudinin
ku lėktuvus.

Karinis Amerikos laivy
nas bombardavo rytinio pa
jūrio miestu s šiaurinėje 
Korėjoje.

Korėjos liaudininkai ir 
kinai padarė dvi nedideles 
atakas prieš amerikonus ir 
ių talkininkus Pinpoint ir 
Rocky kalnuose. Ameriko
nai atmušė atakas.

Šalčiai ir sniegai trukdo 
platesnius karo veiksmus 
ant žemės.

Šiauriniai korėjiečiai pra
neša, kad nukirto bei suža
lojo penkis amerikonų lėk-, 
t U VU s.

Paryžius.—Francija siun
čia oru daugiau armijos 
prieš sukilusius Kasablan
koj morokkiečius.

Weizman.no
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IOWERIO MISIJAI PASIBAIGUS 
busimasis mūsų krašto prezi- 
miaisiais kabineto nariais ir

f'

i. savo
t inkais. Pasitarime, be kitų, dalyvauja 

sekretorius John Foster Dulles ir 
nimo sekretorius C. E. Wilson.

da skelbia, jie tariasi dėl karo Korėjoje. At
siminkime: tariasi .ne dėl karo baigimo, ne dėl taikos 
įvykdymo, bet dėl karo su tvirtinimo, v dėl jo praplėtimo.

Taigi tie pažadai, kuriuos Eisenhoweris davė rinkimų 
kampanijoje, — pažadai, netiesioginiai, būk jis vykdy
siąs taiką Korėjoje, pažadai, kurie iš tikrųjų Eisenhowe- 

. rį išrinkT) prezidentu, — pasiliko rašyti šakėmis ant van
dens.

tris paras.IŠVISO Eisenhoweris Korėjoje išbuvo 
Kiekvienam aišku, jog net ir didžiausias genijus per 
tiek laiko negalėjo viską išsamiai patirti.
howeris vyko Korėjoj! daugiau formalumui atlikti, savo 
pažadui realizuoti, negu ką nors sužinoti, kO jis, kaip 
generolas., nežinojo.

Po savo vizito Korėjos fronte, po pasitarimo su karo 
komandieriais, jis pasakė, jog neturįs jokių “triksų” 
neigi panacėjos karui Korėjoje baigti. Tiesa, jis ne
pasisakė ir už karo plėtojimą, tačiau busimasis preziden
tas tuojau nutarė ant greitųjų turėti konferenciją su vi
sais savo vyriausiais patarėjais, kaip sutvirtinti ameri
kinį frontą Korėjoje.

Ką ši konferencija duos, matysime vėliau,—gal būt 
tik tuomet, kai Eisenhoweris užims prezidento vietą.

Vienas aišku, šiandien Amerikos žmonės, trokštą ma
tyti taiką Korėjoje, neturi kuo džiaugtis. Kalėdos, at
rodo, jiems bus liūdnos.

Bet Eisen-

PASIRODO, jog nepasitenkinę Eisenhowerio vizitu 
net ir Pietinės Korėjos karo šalininkai, Rhee pasekėjai. 
Jie buvo sušaukę Seoul įpieste keletą dešimtų tūkstančių 
žmdrrių Eisenhoweriui pasitikti.

Jie tikėjosi, jog garbingasis svečias pasirodys jiems, 
pasakys kalbą, užtikrinančią, jog “komunistai bus iš
mušti” ir visas Korėjos kraštas pavestas Rhee valdžiai. 
Kai Eisenhoweris nepasirodė, sakoma, Seoul mieste ir 
visoje Pietų Korėjoje pasireiškė didelis nusiminimas.

Nuvylė Eisenhoweris ir Japonijos valdovus,'kurie pra
šė jį sustoti Japonijoje ir palaiminti tuos, kurie yra Įsi
kibę Į Wall stryto padalkus. Eisenhoweris Japonijoje 
nesustojo ir jų nepalaimino.

UNITED PRESS korespondentas rašo iš Seoulo, ko 
reikalavo iš Eisenhowerio amerikiniai generolai Korėjo
je. Štai sutrauka tų reikalavimų:

Tvirtinti amerikini ir kitų tautų frontą Pietų Ko
rėjoje i 
Čiams 
su m u

ir bus “sutvirtintas,” pasakyti šiaurie- 
mūsų išlygomis, o jei ne, tai mes jus

me. 
sari li didelį ofensyvą.

sias” atomines bombas.
etų Korėjos armija; nors ji yra geraįsitikėii P

dar ims nemaža laiko, kol galės tikrai gerai ka
nos ji slokuoja vadovų.
nt pradėti didelį ofensyvą, reikia daugiau lėktu-

nauti,
Nori

yų turėti, daugiau laivų, daugiau karo pabūklų. 
Blokaduoti Kiniją, bombarduoti Mandžūriją.
Naudoti karui.Čiang Kai-šeko armiją, esančią Formo- 

/ zoje.
Tokie esą reikalavimai amerikines karo vadovybės 

Korėjoje.
Na, o ko gi reikalavo Pietų Korėjos valdovai? Pastik 

United Press, jų reikalavimai buvo sekami:
/ Pietų Korėja nesutinka daryti mūšių pertraukos tol, 
kol visa Korėja nebus suvienyta, o “suvienijimui” rei
kia naudoti jėgą.

Bent kokis politinis susitarimas privalo užtikrinti, kad 
Kinijos savanorių armija būtų iš Korėjos ištraukta, kad 
Šiaurės Korėjos vyriausybė būtų sulikviduota.

Jungtinės Tautos privalo pravesti Šiaurės Korėjoje 
rinkimus ir visą Šiaurės Korėją įtraukti į Rhėe valdomą 
Korėjos, dalį.

Pietų Korėja priešinasi ištraukimui iš Korėjos Jungt. 
Valstijų’ kariuomenės ir reikalauja, kad ji pasiliktų ir 
kariautų.

Viena pietų Korėjos armija negalėtų atsilaikyti prieš 
Šiaurės Korėjos armiją.

Pietų Korėjos armija privalo būti sutvirtinta; ji pri- 
f į 'Valo turėti nemažiau 20 gerai ginkluotų ir iŠtrieiniriuo- 
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Tuojau, kai karas Korėjoje bus baigtas, Amerika tu
tinti s.toti talkon Korėjai atstatyti; atstatymo planas 
turi būti ilgametis.

Tuojau privalo būti suorganizuota Pacifiko “apsigy
nimo” organizacija, panaši į North Atlantic Treaty, vei
kiančią Europoje.

Carrie Jacobs Band 
Poete-dainininkė

Sakoma, vargas yra gy- į 
veninio didžiuoju mokytoju. 
Kovose prieš vargą supinta 
gražiausios poemos - dai
nos, nes varguose kristali
zuojasi garbingi idealai. 
Šiuos posakius ryškiai pa
vaizduoja gyvenimas Car
rie Band.

Dar jaunutė būdama, ji 
apsivedė su Dr. F r a n k 
Band. Jos mergautinė pa
vardė—Carrie Jacobs.

Ji buvo gražios išvaizdos 
ir turėjo malonų balsą. 
Juodu apsigyveno žieminė
je dalyje Michigan valsti
jos ir gražioje meilėje gy
vendami susilaukė sūnų. 
Bet po kūdikio užgimimo 
jaunutę motiną prislėgė li
ga, vadinama įdegimo reu
matizmas.

i
Šioji įkiri liga kankino ją 

per suvirš 2 metus. Dr. i 
Band visu nuoširdumu jai 
užjautė ir pašauktas pas 
pacientus išeidamas ją pa- 
ramindavo - pabučiuodavo.

Vieną žiauriai šaltą ir 
sniegi ngą naktį D r. Band 
buvo pašauktas prie ligo
nio. Jis, itin nujausdamas 
nelaimę, atsisėdo prie jos 
ant lovos ir bučiuodamas 
savo mylimą gyvenimo 
draugę sako:

—Man kaskart darosi 
sunkiau ir sunkiau pasakyt 
tau, mieloji, sudie (good
bye).

Tai buvo paskutinis juo- 
dviejų pasikalbėjimas. Jis 
išskubo pro duris ir kaip 
tik prisiartino prie ša- 
lygatvio, griuvo ant snie
guoto ledo tokiu smarku
mu, jog trūko keli šonkau
liai, perverdami .jo plau
čius. Po poros valandų jis 
mirė didžiausiose kančiose.

Pasilikusiai ligos pri
slėgta ir su mažu kūdikiu, 
jai reikėjo plieninės ištver
mės. pergyvent šią šiurpu
lingą tragediją.

D r. Band savo gyvybę 
buvo apdraudęs ant $4,000, 
bet mažas kūdikis ir ser
ganti moteris, o skolų bu
vo susidarę daugiau, negu 
apdraudos suma.

Jos draugai ryžosi jai pa-

reiškė:
—Ačiū už užuojautą, bet 

jūs, mane šelpdami, patys 
save s k r i a u d ž iate. Man 
lengviau badą kęst, o ne iš 
aukų gyvent.

Sustiprėjusi sveikatoje 
nusprendė prasišalint nuo 
draugų' ir pažįstamų ir gy
vent savystoviai. Išparda
vė viską, ką savo locno tu
rėjo, nuvyko Chicagan dar
bo ieškoti. Vaikuti augint 
paėmė jos pusseserė.

Čia gavo darbą kamba
rių išnuomavimo ištaigoje 
(rooming house). Darbas 
buvo sunkus ir praėjo at
siliepti į dar galutinai ne 
atsitaisiusią jos sveikatą.

'Pasišalinusi nuo šio dar 
bo 'bandė agentauti, parda
vinėja^t stuba iš stubos 
porcelinius indus, ’ bet ir 
šiame užsiėmime pasiseki
mo neturėjo. Kartuli sąvo 
draugei pareiškė:

—Nežiūrint, kad iki šiol 
neturėjau savo gyvenime 
pasisekimų, bet vis tiek aš

Poemų rašymas ir dainavi
mas buvo jos mylimiausias 
užsiėmimas. Bet privilegi
juotam luomui ji buvo viso 
labo biedna našlė moteris. 
Jos gražiai parašytų poe
mų muzikaliai žurnalai ne
talpino, nes ji nebuvo žino
ma ir neturėjo pinigų ap
mokėt už paskelbimą; Ji 
gyveno taip biednai, kad 
neišgalėjo nė popi e r i a u s 
nusipirkti. Poemas rašė 
ant tavoram vyniojamo ru
do popieriaus.

Tų vargų sūkuryje Car
rie Band parašė dainų, ku
rios dar ir dabar plačiai 
žinomos ir dainuojamos, 
būtent: “Just A - Wearyin 
For You,” “I Love You 
Truly” ir daugelis panašių.

Kartą jai pasitaikė proga 
susipažinti su vieno žurna
lo redaktoriaus moterim ir 
jos pagalba išsiderėjo nuo 
redaktoriaus, kad už jos 
poemų talpinimą žurnale ji 
atsilygins atid i r b i m u — 
kambarių apvalymu.

Kai tik pasaulis, išvydo 
jos poemas-dainas, nuo ta
da Carrie Band vardas 
pradėjo smarkiai garsėti.

Illinois valstijos guber
natorius Yatis, sužinojęs 
apie Carrie Band gabumus 
dainavime ir rašvme dainų 
proga vaidinu^ 
bankiet^r 
nuoti. Ji mieįhi priėmė pa
kvietimą^b neturėjo tin

tos suknelės bankietui.
aime, kad turėjo nuo pir

mų apsivedimo dienų šilki
nes km,gani uždangas (cur
tains), tai iš jų pasisiuvo 
visai gražiai atrodančią ■

rinkimo
fote ją dai-

Tai buvo to laiko mėgia- ba valdiškuose federaliuose
miaaisia liaudiškoji daina. 
6 milijonai kopijų buvo at
spausdinta ir per visą šalį 
paskleista.

Carrie Band buvo kvie-

darbuose, apie 500 tarnauja 
užsieninėje tarnyboje, dau
giausia Jungtinių Valstijų 
ambasadose ir konsulatuo
se.

čiama dainuot į vaudevilius, 
koncertus, ir mokėdavo už 
jos dainavimus fantastiš
kas sumas pinigų.

To laiko prezidentas The-
odore Roosevelt pakvietė 
Carrie Band dainuot Wa- 
shingtan.e iškilmingame 
bankiete.

“The End of a Perfect 
Day” buvo prezidento War
ren Hardingo mėgiamiau
sia daina. Jis dažnai kvies
davo Carrie Band į Baltąjį 
Namą dainuot “The End of 
a Perfect Day.”

Per vargų ir širdgėlos 
audras Carrie Jacobs Band 
tapo žvaigždė didžiojo 
talento. Jos vardas, kaipo 
poetės ir žymios daininin
kės, įamžintas istorijos la
puose.

Kazys Bevardis

Seimininkėms
Likti si K alakufienai Jf

Yra daugybė receptų su
vartoti likusią kalakutieną.
- Paprasčiausias restaura- 

nuose priimtas būdas yra 
iš šaldytuvo paimtą plonu
tėmis riekelėmis supiausfy- 
tą kalakutieną padėti ant 
lėkštės, greta sudėstyti 
karštas daržoves, mėsą už
pilti karštu sosu (pačią ka
lakutieną kepant buvusiu 
suvarvėjusiu skysčiu. O jei 
tas išsibaigė, padaro iš bul
jono cubes).

Karštam sandvičiui: plo
nas mėsos riekeles užtiesia 
ant dviejų riekelių baltos 
duonos ir taip pat užpila 
karštu sosu. Paduoda su

skerspaines. Aš noriu gė
rėtis. gamta ir plačiau susi
pažint su abelnu žmonių 
gyvenimu.

Turėdama vakarais liuoso 
laiko, ji pradėjo rašyt poe- 
mas-dainas. Parašiusi pri
taikydavo gaidą ir savo ma
loniu balsu jas dainuodavo.

Laikraščiai plačiai apra
šė šį bankietą ir su gra
žiais pagyrimais atsiliepė 
apie Carrie Band, kaipo 
talentingą dainų rašytoją 
ir dainininkę. Viename laik
raštyje tilpo sekamas apra
šymas:

—Mes žinome talentingų 
domų
ninku. Bet 
yra aukšto 
autorė ir 
dainininkė.

daini- 
Band 
dainų 
balso

as-
n.e-

Ne\v

jūsų

įkyrejo 
tęsimas, 
pareikš- 
Gonevos

nu-

Kovotoja prieš 
diskriminaciją

Mažai gal kas iš mūsų ži
no apie garsiąją Josephine 
Baker, kuri šiuo laiku yra 
Jungtinių Valstijų Teisin
gumo Departmento tyrinė
jama, ar ji nebus subver- 
syvė.

Josephine Baker yra 
Francūzijos pilietė,, negrų 
rasės. Jinai yra pasižymė
jusi dainininkė ir šokėja. 
Amerikoje jinai lankėsi ke
lis kartus su maršrutais. 
Daugelyj Amerikos teatrų 
jinai yra pasirodžiusi. Da
bar ji koncertuoja Argen
tinos respublikos sostinėje 
Buenos. Aires. .

Kadangi ji gavo pakvieti
mą su savo dainomis ir šo
kiais atvykti i Jungtįnes 
Valstijas, tai Washingtone 
kilo klausimas, ar ją beįsi- 
leisti, nes galinti klausovus 
užkrėsti “subversyv ė m i s 
idėjomis.”

Pasauliniai pagarsėjusi 
artistė į tai atšauna seka
mai:

“Jungtinių Valstijų val
džia,” ji sako, “daro tokius 
oat žygius prieš mane, ką

viena ar dviemis karšto- 
mis daržovėmis.

Kalakutienos Pajus
3 šaukštai sviesto 3
.] puoduko miltų y
šaukštelis druskos \
biskytis pipirų
2 puodukai .pieno
2 puodukai karštų su

grūstų baltųjų ar saldžiųjų 
bulvių (pagal skonį)

likusią mėsą
• puodukas virtų, supiaus- 1 
tvtu morkų I

puodukas virtų žalių žir
nių. ‘

Ištirpyk sviestą dubelta- 
vame puode, įmaišyk mil
tus, druską, pipirus. Dali
mis supilk pieną. Virk 
(apatiniame puode turi vir
ti vanduo), maišydama, iki 
sutirštės. Sudėk 'morkas ir 
žirnius.

Paskleisk bulves po iįt- 
sviestuotą negilią blew?.*— 
Uždės.tyk riekelėmis ir ap- 1 
skleisk trupiniais kalaku
tienos. Ant viršaus užpilk ! 
sosą su daržovėmis. Pa
kepk pečiuje iki viršus ap- 
gels. Arba gali užtekti tik
tai pakaitinimo po liepsna 
iki viršus .gražiai apgels, .i 
nes ten sudėta visi jau iš
virti, karšti produktai. Tas

Plain

Laiškas Dwight D. Eisenhoweriui
General Dwight D. Eisenho
wer Commodore Hotel 
York, New York.

“Mes reikalaujame
greitai pakeisti mūsų -atstovų 
Jungtinėse Tautose neįmario- 
mą poziciją. Nesusitarimas 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Britanijos tiktai dėl Korėjos 
karo belaisvių apsikeitimo 
ginčo parodo, jog plečiasi 
sentimentas po mūsų kraštą 
ir po viso “pasaulio kraštus už 
tuojautinį šios beprotiškos 
skerdynės galą.

“Šį rytą Cleveland
Dealer editoriale iškelia fak
tą, kurįs tapo pakeltas Prog
resyvių Partijos vado, Vincent 
Bailinau prakalboje, spalio 
17, būtent, kad mūsų šalis 
yra pasirašiusi Genevos su
tartį 1949 rimtais, kuri nusa
ko : ‘

“Skyrius , 118 : karo belais
viai privalo būti nedelsiant 
paliuosuoti ir, sugrąžinti tuo
jau, kaip tik mūšiai pasibai
gia.

“Skyrius 7: karo belais
viams nei jokiuose atsitiki
muose, apystovose, negalima 
užginti visų ar dalies ' jiems 
suteiktų 'teisių per šią sutartį.

“Cleveland Plain Dealer šį 
rytą sakė, “Anglijos skirtin
gas nusistatyirias privalo įro
dyti mūsų žrhonėms, kad mū-* 
su talkininkai nori susitarimo

Koi ėjoje, nes jiems 
beprasmis derybų 
ypatingai, kada yra 
ta, kad mes laužome
konvencijos nutarimus karo 
belaisvių apsikeitimu.

“Jūs tapote išrinktas todėl, 
kad jūs pasižadėjote • imti 
sprendžiamą žygi baigimui 
Korėjos karo. Iki jūs viešai 
neatpalaidosite savo naujos 
administracijos nuo dabarti
nės Amerikos užsieninės poli
tikos, žmonėms nebus kitos i- 
šeities, kaip manyti, kad jū
sų priešrinkiminis pareiški
mas buvo duotas tiktai, kad 
laimėti balsus. Jūsų pažadėtos 
akcijos galėtų reikšti dabar 
ištiktųjų Linksmas Kalėdas 
dėl 'mūsų kareivių ir dėl Ko

bei Kinijos kareivių.”
Don Rothenberg, 

Valstijos Direktorius.

rėjos

Sovietų teismas nusmerkė 
sušaudyt 3 raketierius

Maskva. —Karinis Sovie
tų teismas Kijeve nusmer
kė sušaudyt Chaimą, Jaro- 
šeckį ir Gersoną. Surado, 
kad jie pelnėsi kaip rake- 
tieriai, apgaudinėdami val
džią ir piliečius, nusuko 
šimtus tūkstančių rublių ir 
darė sabotažo veiksmus, 
ardydami sovietinę pramo
nę.

MATYT, sulyg tais visais reikalavimais Eisenhoweris 
sU savo padėjėjais ir padarys tarimus ateičiai.

Bet tai nebus taikos įvykdymo klausimu tarimai, tai 
bus karo tęsimo klausimu padaryti statomai.-

autorių arba
Carrie 

talento 
žavingo

Taip aukštai
pasiektu talentu kitos 
menybės meš šiuo laiku 
žinome.

Jos draugų malone ji 
vyko su jais. į Californiją
keliom dienom paviešėti. 
Vieną saulėtą dieną visa 
grupė įlipo į viršų Rubi- 
daųx kalno papiknikaut ir 
pasigėrėt gamtos vaizdais. 
Carrie Band, tėmydama 
žavėjančius gamtos vaiz
dus ir saulės nusileidimą, 
parašė gražiausią iki to lai
ko dainą, užvardytą:
“Truly This Has Been a 

Perfect Day
When you come to the end 

/ of a perfect day 
And you'sit alone 
. with your thought 
While the chimes ring out 
, . with a carol gay
For the jov that

the dav has brought, 
Do you think what

the end of a pėrfect day 
Can mean to a tired heart, 
When the sun goes down 

with a flaming ray 
And the dear friends

have to part?
Well, this is the end 

of a perfect day, 
Near the end

of a journey too, 
But it leaves a thought 

that is big and strong 
'With a wish

that' is kind and true, 
/For mem’ry has painted 

this perfect day 
With colors

that never fade. 
An.d we find at the end

of a perfect day 
The šo'ul of friend

we’ve made.”

daro prieš kitą didelį ak
torių, kurio vardas man pa
minėti garbinga. — Charlie 
Chaplin., Jis kaltinamas ko
munizmu todėl, kad jis 
taipgi kovoja už žmonių ly
gybę.”

Korespondentu užklaus
ta, ką ji mano daryti, jei
gu jos neįsileis į Jungtines 
Valstijas, ji atsakė:

( “Aš tęsiu savo kovą dar 
su didesne energija, negu 
praeityje. Vienatinis ma
no troškimas yra rūpintis 
ir ginti Jungtinėse Valsti
jose rasinės diskriminaci
jos aukas.”

19 milioniį motery 
-darbininkės

Darbo Departmento Mo
terų Biuras apskaičiuoja, 
iog šiuo metu įvairiuose 
darbuose dirba virš 19 mi
lijonų moterų per visas 
Jungtines Valstijas. Tai 
pusė milijono daugiau, ne
gu dirbo 1951 metais.

Moterys sudaro šiuo me
tu 30 procentų visų dirban
čiųjų žmonių. Bet jų al
gos yra gerokai mažesnės, 
negu vyrų, dirbančiųjų tuo
se pačiuose darbuose. Vi
dutinė metinė moteris alga 
— $1,230, o vidutinė vyi’o 
alga — $2,659. Pasirodo, 
kad jos tik apie, pusę tiek 
uždirba, kiek vyrai.

Apie 600,000 moterų dir-

apkepimas — tik išvaizdai 
pagražinti. N. *G.

Today's Pattern

Pattern 9038: Girls’ Sizes 6, 8, 
10, 12, 14, Size 10 takes 2% yards 
354nch; % yard contrast.

2 pus!.—Laisve

Užsakymą su 35 centais f r 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Mat- 
torn Dept., 110-12 AtlatStc 
Avenue, Richmond Hill 1&> 
N. Y.
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Iš Rationales Negrų Darbo Tarybos 
Konvencijos

(Pabaiga)
CLEVELAND, OHIO. — 

Pirmoje sesijoje artistas Paul 
Robesonas buvo pasitiktas 

delegatų atsistojimu ir žu il
gomis ovacijomis.

Robesonas gražiai sudaina
vo 4 liaudies dainas, baigda
mas su visiems mylima jo 
daina “Old Man River.’’

Paskiau jis pasakė vieną 
is ryškiausių prakalbų, iš ku
rios čia padarysiu keletą iš
traukų. Jis sakė:

—Man čia labai gera ir ma
lonu pasigėrėti dar kartą su 
negrų darbininkų vyrų ir mo
terų garbinga organizacija, 
imti dalyvumą su jumis lais
vės mintimis, planuoti su ju
mis dėl jos atsiekimo ne ka
daise ateityje, bet dabar—■ 
šiandien.

—šiandien mes suėjome dar 
kartą pasitarti, ir nei vienas 
draugas ar priešas, negalės 
nuginčyti, kad per šitą kritiš* 
ką peri j odą Darbo Taryba 
patapo pastoviu ir kovingu 
instrumentu kovose už lygybę.

—Daugiau du metai atgal, 
aš būdamas Paryžiuje, prisi
miniau jog netikėtinas daly
kas, kad Jungtinių Valstijų 
negrų jaunimas turėtų ke
liauti tūkštančius myliu, kad 
kartu su priešu žudyti savo 
draugus Afrikoje. ft ,

• —Jūs atsimenate,, koks di
delis skandalas buvo sukel
tas šioj šalyj.

—Dabar aš iš naujo klausiu 
jūsų,—sakė Robeson,—ar n'e- 
grų kareiviai su šautuvais 
rankose privalėtų eiti kartu 
su Anglijos kariuomene, kad

žudyti Kenijps narsiuosius 
žmones, kariaujančius užt 
savo šalies nepriklausomybę’?

Tarpe delegatų pasipylė 
balsai: “Ne, Ne!”

Robesonas parodydamas 
sutikimą su delegatų pareiš
kimu, sakė: “Aš taipgi ma
nau, kad ne. Korėjoje iš
skerstų jaunų žmonių kūnais 
jau ’’storai nuklotos kadaise 
buvusios puikios lankos ir 
kaimai. Kanuolių šoviniais' 
suardytos kalnų viršūnės. Jau 
viso pasaulio žmonės negali 
toliau bepakęsti tos ’ nepa
liaujančios žudynės šiame be
verčiame, beprotiškame kare. 
Jie nori taikos, ir jie nori da
bar,’’ pareiškė Robesonas.

Robesonas taipgi , padarė 
peržvalgą iš praeitų metų nu
kentėjusių negrų rasės žmo
nių : Bombos susprogdintame 
namo žuvo Harry T. Moore 
ir jo žmona Miami, Fla. žu
dikai dar “nesurasti.” Bom
bos, bombos, sako Robesonas, 
mestos Illinois, Californijoj,

b "b.' • y •
Alabama ir kitose valstijose, 
•negrų žudymui. Mes vis dar 
nepritėidžiami apsigyventi ge
resnėse miestų vietose, esame 
teisiami teismuose, j kuriuos 
negrai neįleidžiami, o baltie
ji visuomet palaiko negrų 
žudytojų pusę.

Prisiminęs Harvester kor
poracijos. sufremuotą unijos 
vadą, jauną nėgrą Harold 
Ward, Chicago j e, artistas 
Robeson pareiškė:

“Aš noriu, kad jis išgirstų 
mane per kalėjimo sienas, aš 
noriu, kad Mrs. Ward ir jos 
du jauni kūdikiai, kurie čia 
randasi su mumis, žinotų, 'aš 
noriu* prisižadėti čionai ir da
bar visiems jo broliams :ir Se
sutėms FE-UE unijoj, ir šios 
konvencijos nariams, kad kš 
nėnurimsiu iki kolei Haroild 
Ward nebus laisvas dalyvau
ti kartu su mumis.”

Šeštadienį, lapkričio 22, a- 
pie 10-tą valandą atsidarė 
antra sesija, Public Auditori
jos Bali Roomyj, kuriame 
konvencija dar tęsėsi per 2- 
vi dienas.

' ' '. t ’ **

remdami faktais, įsigytais sa
vo gyvenimo ir unijų kovose 
už pagerinimą savo rasės ir 
abelnai- Amerikos žmonių gy
venimo.

Didžiumoje’konvencijos nu
tarimai buvo padaryti rezo
liucijomis. Kaip ir paprastai, 
rezoliucijose iškeltas tam tik
ras klausimas ir nurodyta, 
kaip tas klausimas privalo bū
ti išrištas ir įvykdytas gyve
nimai!. Pavyzdžiui, rezoliuci
joje už budavojimą Negrų 
Darbo Tarybos yyar nurodyta 
svarba ir reikalingumas šios 
‘organizacijos, ypatingai da
bartiniu laiku, kada didysis 
biznis apsvaigusiai griebiasi 
vis didesnių ir didesnių pelnų 
ir dėlto pirmučiausiai yra da
romos atakos ant negrų rasės 
žmonių. Toliau rezoliucija nu
rodo, kaip ši organizacija 
privalo būti subudavota... 
“kaip Gibraltaro akmuo; ga
linti atlaikyti kiekvieną aud
rą kokia tik galės pūsti lin
kui mūsų.”
. Didžiuma rezoliuc. priimta už

Waterburv, Conn.
“Trys Mylimos” jau tik 
už kelių dienų

Iš Brooklyno, N. Y. atvyks
ta grupė vaidintojų su juokin
ga komedija “Trys Mylimos”.

UŽBURTOJI SIELA
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.J (Tąsa^
7 Ir kaip žinoti, jei čia pat buvo^ žvilgs

nis,geriąs dideliais gurkšniais iki pat 
sielos! Galvoti,bet kaip galvoti, kaip su
sivokti!.. Ji nieko nebežinojo, ji buvo 
žuvusi... Bet tuo tarpu taip gera buvo 
jaustis mylimai!.. Visa, ką ji begalėjo 
padaryti nepaprastomis pastangomis — 
buvo paprašyti Rože neskubinti jung-

• tuvių... Ir Rože tučtuojau pasirodė 
toks nusivylęs, toks susisielojęs, jog 
Aneta nebeteko drąsos jam dar ką nors 
sakyti. Kaip galima kankinti tą bran
gų berniuką? Ji pasiskubino jį švel
niai suraminti, pasakyti jam,‘ kad jį my
li; ji silpnai dar bandė išlaikyti savo nu
statytąjį laiką, kurį jis atmetė su tokia 
energija, lyg tai būtų lietę jo gyvybę. 
Pagaliau, po meilingų abipusių derybų, 
jie kiekvienas sutiko nusileisti pusiau; 
jungtuvės buvo sutartos vasaros vidu-

'-Jryje.
Paskui Rože išėjo; Aneta, nusmurgu- 

,si, žiūrėdama į savo veidrodį, vėl pama-
I tė savo svyravimus... Kaip iš jų iš-

• bristi? Ji stebėjo sutrukdytos savo ke
lionės pasiruošimus.

—Gerai padirbėta!—tarė ji.
Ji truktelėjo pečiais, susijuokė...

I Koks Rože buvo žavus!... Ji vėl sudėjo 
į spintą baltinius ir daiktus, kuriuos bu
vo išėmusi susidėti į lagaminą...

“Ir vis dėlto,—galvojo ji,—aš nenoriu, 
aš nenoriu!.. ”

Susinervinusi, ji išmetė krūvą marški
nukų... Kebėkšt! Ir tualetiniai šepe
čiai rieda pridurmui... Netekusi kan
trybės, ji spyrė krūvą...

Bęt paskui pasilenkusi ji juos surin
ko. Betvarkydama ji pavargo ir atsi- 

. sėdo ant parketo, nesididžiuodama savo 
4jiorais...

i —Tiek to!—pasakė ji, išsitiesdama ant 
(kilimo,—aš dar turiu keturis mėnesius., 
galėsiu pakeisti...

Veidą įdūrusį į pagalvėlį, atsigulusi 
kniūpsčia, ji skaičiavo dienas...

Briso protingai prisitaikė Anetos iš
reikštam pageidavimui pratęsti sužadė
tuvių laiką: jie nenorėjo sugadinti pasi-

nuošaliai.
Silvi sušuko, pasakė jai “Slapuke!” ir 

beprotiškai juokėsi, kai Aneta jai pamė
gino išaiškinti savo svyravimus, savo 
baiminimąsi, savo nerimą.

— Pagaliau, — paklausė ji, — ar ta
vo paukštelis gražus?

— Taip, — atsakė Aneta.
— Jis tave myli?
— Taip.
— Ir tu jį myli?
— Aš jį myliu.
— Na gerai, kas gi tada tave gali su

laikyti?
— Ach! tai taip sunku! Kaip čia pa

sakyti?.. Aš jį myliu... Aš jį labai my
liu... Jis t.oks žavingas!..

(Ji ėmė linksmai jį vaizduoti juokau
jančiose Silvi akyse. Ji save pertrau
kė...)

—Aš jį myliu labai!.. labai... Ir sykiu 
aš jo nemyliu... Yra jame dalykų...Aš 
negalėsiu gyvent su... Aš negalėsiu nie
kad... Ir, be to, jis mane per daug myli. 
Jis norėtų mane suvalgyti.

(Silvi pasileido juokais.)
— ...Tai tiesa, suvalgyti mane visą, su

valgyti man visą mano gyvenimą, visas 
manąsias mintis, visą'orą, kuriuo a'š 
kvėpuoju... O! puikus valgytojas mano 
Rože! Malonu į jį pažiūrėti prie stalo... 
Jis turi gerą apetitą.Bet aš, aš neno
riu būti suvalgyta.

Ji juokėsi taip pat nuoširdžiai; Silvi, 
atsisėdusi ant’ jos kelių, juokėsi jai į ka
klą. Aneta vėl tęsė:

— Klaiku yra jaustis prarytai, .šitaip, 
visai gyvai, nieko nebeturėti »sau, nebe
galėti nieko pasilikti... Jis tuo net nesu
abejoja... Jis. mane beprotiškai myli, ir 
man kilo mintis, tu.matai, kad jis net 
nepasistengė manęs suprasti, jis tuo net 
nesirūpina. Ateina, jis paima, jis ma
ne išsineša... ' ■ ...

— Na, tai žiauriai gera! — tarė Silvi.-
— Tu galvoji -tik apie kvailybes! 

pasakė Aneta, spausdama ją savo glėby
je.

— O apie ką.gi tu nori, kad aš galvo
čiau?

sekimo, pasirodydami per*daug skubą. 
Bet, laukiant vedybų, jiems pasirodė rei
kalinga Anetą ' apsupti. Negalima buko 
palikti ją savarankišką; keistuolė mer
gaitė visuomet galėjo ištrūkti.

Artėjo kančios sekmadienis. Briso pa
sikvietė Anetą praleisti jų ūkyje Bur
gundijoje velykų savaites. Aneta suti
ko gailėdamasi; ji buvo gundoma ir bi
jojo; bijojo sustiprinti grandines, kurio
mis ji jau buvo surakinta; bijojo- būti 
galutinai pagrobta arba viską sužlugdy
ti; bijojo dar ir kitų dalykų, pavojinges
nių, į kuriuos nenorėjo pažvelgti. Ji ne
sistengė išeiti iš netikros įsimylėjėlės 
būklės, kurioje ji leidosi liūliuojama: dėl 
to ji truputį kankinosi, bet tuo ir žavė- 

, josi. Ji norėjo tą būklę pratęsti. Bet 
, ji gerai žinojo, kad tai nebuvo gera ir 

. kad ji neturėjo teisės šitaip elgtis.
. Pagaliau ji nutarė atskleisti savo ne- 

AgJ^’im^ Silvi. Niekados ji nebuvo jai sa- 
jkiusi nė vieno žodžio apie savo meilę Ro- 

,w"' ' že. Tuo tarpu ji jai pasakojo visa kita: 
apie visus kitus jaunus vyrus ji jai daž
nai kalbėdavo... Taip, bet kitų jaunuolių 
ji nemylėjo! Rože vardas buvo laikomas

U

■J.. A JaxwKiOw-

— Apie vedybas. Tai rimtas dalykas.
— Rimtas! O! va, ne toką jau rimtas!
— Kaip, ar tai ne rimta atiduoti visą 

save, nieko nepasiliekant?
— Kas gi apie tai kalba? Reiktų būti 

.bepročiu!
—* Bet jis nori viską turėti!
Silvi spurdėjo juoku lyg žuvelė.
— O! Antele! didele kvailiuke!.. Gvaz- 

deli!.. .
(Jai atrodė taip paprasta pasakyti ką 

nori, duoti ką nori, ir visa'kita pasilikti, 
nieko apie tai nesakant! Ji nuoširdžiai 
pašiepė vyrus ir jų reikalavimus. Jie nė
ra labai gudrūs!..) •

— Bet ne, aš nesu tokia gudri, — ta-, 
re Aneta.

— O! štai dėl ko! — tarė Silvi. -- Tu 
imi viską rimtai.

Aneta su tuo sutiko susikrimtusi.
— Tai vis dėlto nelaimė!.. Aš norėčiau 

būti kaip tu. Tu turi dalią! .
— Keiskimės! Duok šen tavąją! — ta

rė Silvi.
Aneta visai nenorėjo keisti, — Silvi 

paliko ją sustiprintą*
(Bus daugiau)

Sesiją atidarė vice prezi
dente Victoria Gari in, iš New 
Yorko, su Amerikos ir negrų 
himnais.

G ari in, padariusi trumpą 
peržvalgą iš Nacionalės Neg
rų Darbo Tarybos pirmaisiais 
jos -gyvenimo metais nuveiktų 
darbų, pasisekimų ir trūku
mų, baigė su Frederick Doug
lass obalsiu, “Kur nėra ko
vos, tfen nėra progreso.”

Pralaužė spaudos sabotažą
Cleveland o Negrų Darbo 

Taryba jau gana seniai, iš 
anksto, pradėjo rengtis prie 
antros metinės konvencijos. 
Bet nei vienas iš trijų Clevc- 
lando didlapių, net ir prasi
dėjus šiai istorinei konvenci
jai, į kurią suvažiavo pusant
ro tūkstančio delegatų iš 26 
valstijų, nematė reikalo nei 
eilutės parašyti apie konven
ciją. Matomai, komercinė 
spauda buvo suplanavusi pri
dengi sabotažo skraiste, kad 
niekas nesužinotų apie šios 
naujos, kovingos negrų orga
nizacijos suvažiavimą. Bet 
kada antrą konvencijos dieną, 
šeštadienio popietyje išstojo 
tūkstantinė demonstracija, su
sidedanti iš negrų ir baltų 
žmonių su dainomis ir plaka
tais: “End American Airli
nes Jim Crow”, “Negro Pilots 
Fly in Korea—Why Not in 
America”, ir panašiais šū
kiais, ir tik tuomet, kada pa- 
-matė, kad konvencija sulau
žė jos sabotažą, komercinė 
spauda puolėsi sumažinti de
monstraciją ir įtarti, kad de
monstrantai dainavę komu
nistines dainas ir kad joje 
buvę daug “kairiųjų”. O de
monstrantai dainavo ne komu- 
nistinęs dainas, bet paprastas 
Amerikos darbininkų dainas: 
“Jim Crow Must Go, We 
Shall Not Be Moved” ir pa
našias.
Konvencija buvo labai 
įspūdinga

Buvo įspūdinga ypatingai 
tuom žvilgsniu, kada dar ir 
tarpe mūsų progresyvių žmo
nių, kurie iki šiolei ęlar netu
rėjo progos dalyvauti progre
syvių negrų judėjime, mano, 
kad visi negrų rasės žmonės 
tebėra atsilikę nuo susiprati
mo, nuo progresyvii/ darbi
ninkų judėjimo. O taip many
ti yra didele klaida. Nors ne
grai ir buvo, ypatingai pieti
nėse valstijose, nustumti visai 
nuo aukštesnių mokyklų, o 
pradinės mokyklos irgi yra 
antraeilės. Bet jie bekovoda
mi su žiauriuoju jų išnaudoji
mu, Už lygias pilietines teises, 
užsigrūdino ir žengia pirmyn 
su pasiryžimu ir drąsa, ir 
daugelis iš jųę jau yra toli 
pralenkę mus. Mes randame 
negrų darbininkų unijose, ku
rie savo sumaniu darbštumu 
jau yra užsipelnę gana aukš
tų, atsakomingų s vietų vado
vybėse. t

Konvencija pasirodė įspū
dinga, kada delegatai, jauni 
vyrai bei moterys, stoję prie 
garsiakalbio, rišant, diskū- 
sUojant pakeltą klausimą, 
kalba ryškiai ir,rimtai, pasi-

kovą prieš diskriminaciją ga
vime darbo, kad negrai gale- 
tų gauti aukštesnės kvalifika
cijos darbus tiems, kurie yra 
išsilavinę tuos darbus atlikti 
įvairiose industrijose ir balt- 
kalnierių darbuose. Skirtin
gos rezoliucijos paliečia skir
tingas industrijas. Rezoliucija 
už gynimą sufremuoto unijos 
vado Harold Ward, už gyni
mą New Yorko mokytojų ir 
už rėmimą streikuojančių ne
grų žvejų pietinėse ‘valstijo
se. Rezoliucija už lavinimąsi 
meno, kultūros srityse, ir ki
tos.

Dar reikia prisiminti apie 
priimtą rezoliuciją kolonijų 
klausimu, kuri nušviečia, kaip 
Amerikos negrai yra laikomi 
antros klasės piliečiais, kai]) 
ir Pietinės Afrikos negrai, už 
tai, kad tie patys tironai, ku
rie stengiasi išsunkti iš Ame
rikos žmonių sau didžiausius 
pelnus, turi įsigiję Pietinėj 
Afrikoj pelningiausias indus
trijas. Rezoliucija sumini 
South Carolines gubernatorių 
J. F. Byrnes, kurio valstijoje 
28 prisipažinę negrų korikai 
likosi išteisinti. Tas pats Byr
nes yra vienos iš didžiausių 
Pietinės Afrikos industrijų, 
Neunjont Mining kompanijos 
Direktorių Tarybos pirminin
ku. Taipgi Eisenhowerio pas
kirtas apsigynimo sekreto
rium Charles C. Wilson, pri
guli kitoje pelningoje Pietų 
Afrikos industrijoje.

Įspūdinga buvo matyti, kai]) 
delegatai įvertina savo orga
nizacijos gerus vadus. Kada 
Centralinis prezidentas Wil
liam R. Hood išėjo ant estra
dos pasakyti prakalbą, visi 
delegatai sustojo po du greta 
į eilę, ėjo per estradą dainuo
dami “Solidarity forever” ir 
paspausdami savo preziden
tui ranką.

Hood’o prakalba tilps kada 
vėliau.

Daug smagumo sudarė, kon
vencijos protarpiais muzikajė 
programa. Labiausiai . buvo 
smagu klausytis, kada artis
tas Paul Robeson su prezi
dentu Hood dainavo duetą, 
“1 Ain’t Going to Study War 
No Mor.” Paskiau labai įspū
dingai dainavo solistas John 
Gorth, savo kompozicijos, 
konvencijai pritaikytą dainą. 
Iš l^ąrto jis dainavo kaip* ir 
paprastą solo, o paskiau jo 
gaidos nuvedė jo dainą į ka
reivio, maršuojančio pirmyn, 
toną. Ta jo daina sukėlė de
legatuose tiek entuziazmo, 
kad solistas buvo priverstas 
sudainuoti dar kitą dainą. Bu
vo skaityta įspūdinga poezi
ja, ir dainavo sudėtinis cho
ras.-

Cenl.ralinė valdyba ir vei
kiantis komitetas buvo vien
balsiai užgirti tie. patys. Tik 
darinko daugiau vice-prezi- 
dęntų iš tų kolonijų, kuriose 
naujai susitvėrė Negrų Darbo 
Tarybos. Į valdybą įeina ir 
vierias baltas žmogus, tai 
Maurice E. Travis iš Denver, 
Colo., kuris yra iždo sekreto-

LILLIAN ORAUNAS 
(Domicėlės rolėje)

Ši komedija sukelia gražaus 
juoko, ką vaidintojai labai vy
kusiai perduoda publikai. Ku
rie mylite pasijuokti, tai visi 
turite puikią, progą, atsilanky
ti į šį parengimą, kuris įvyks 
jau šį sekmadienį. Pradžia 
2:30 vai. po pietų, Lietuvių 
Piliečių Klubo Svetainėje, 103 
Green St. Rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 49-ji 

•kuopa. įžanga tik 75c. su tak
sais.

Kviečiame Lietuvių visuo
menę atsilankyti ir turėsite 
skanaus ir sveiko juoko.

Mylintis Teatrą.

Vajus vedamas po obalsiu: 
“Lai čia bus Smith Akto ka
pai.” Pasekmingas įkaitintų 
apgynimas ištiesų tą aktą pa
laidotų. Taip mano žmonės iŠ 
Civil Rights Congress.

Vajaus direktoriumi paskir
ta Mrs. Gert Schatz, žmona 
vieno iš apkaltintų, motina 
dviejų mažų vaikų. Ji pareiš
kė : “Aukos kovoti Smitho 
Aktą kampanijai suduos di
džiulį smūgį fašizmo kilimui 
Jungtinėse Valstijose.” Mrs. 
Schatz esanti įsitikinus, kad 
Michigano valstijos žmonės 
supras padėtį ir ateis talkon, 
kad atmušti fašistinį pasikėsi
nimą ant demokratinių Ame
rikos žmonių teisių.

Kaip jau žinoma, suarešt
uoti ir bus teisiami sekami 
šeši detroitiečiai: Phil Schatz, 
Tom Dennis, Saul Wellman, 
William Allan, Helen Allison 
Winter ir Nat Ganley.

Nereikia nė aiškinti, jog ir 
Detroito lietuviai turėtų pri

sidėti prie tų žmonių apgyni
mo. Koresp.

Įvairios Žinios

Detroit ’ Mich,z

‘Lai čia bus Smith Akto kapai’
Michigano valstijos Civil 

Rights Congress skyrius pra
dėjo plačiausi vajų už gyni
ma šešių detroitiečiu, suimtu 4 4. c f f c

ir įkalintų pagal Smith Aktą. 
Vajaus tikslas sukelti $40,- 
000 bylos vedimui. Išlaidos 
bus milžiniškos. Advokatams 
reikės apmokėti.

Kas bus Izraelio 
prezidentu?

TEL AV1V. — Izraelio sei
mas rinks naują prezidentą, 
vieton numirusio amerikiečio 
Weizmano. Manoma, kad,iš
rinktu bus Ithzak Benzvi, 68* 
metų amžiaus, Mapai partijos 
vadas. Dabar sužinota, kad 
prezidento vieta buvo pasiū
lyta rpokslininkui Albertui 
Einšteinui, bet jis atsisakė 
kandidatūrą palaikyti. Viena, 
jis esąs mokslininkas, o ne 
politikierius. Antra, jo am
žius ir sveikata jam nepave- 
lina tokią atsakomybę pasi
imti. Jis esąs pilnai paten
kintas mokslininko darbu, 
kurį jis turi Amerikoje Prin- 
cetono universitete.

rium International Mine ^Vlill 
<Sc Smelters unijos.

Pasibaigus konvencijai apie 
4-tą valandą sekmadienį po 
pietų, lapkričio 23 d., dele
gatų didžiuma išsiskubino va
žiuoti į namus, pasidarė lyg 
kokia tuštuma, lyg viskas bū
tų buvę baigta pergreitai — 
tik įspūdžiai pasiliko mintyse.

J. N. S.

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172 4

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 čia 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; Sinus, 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. (t

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 mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenčjusius (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 vaistinėse ant; Park ir Hudson; Governor ir 
Sheldon gatvių. ,

Adresuokite:
arba: 597 Broad

PASARGA: 
kito: M. Švilpa,

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.
St., Hartford, Conn. ' /
Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy- 
597 Broad St., Hartford, Conn.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3. pusi.—Laisve (Liberty) -Trcčiad., Gruodžio-Dec. 10, 1952

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai* ir gražiai modemiškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt! Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Boplar 4110
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Daugiau paramos 
dienraščiui Vilniai

Ir v£l čikagiečiai savo dien
raščiui Vilniai susilauks dova
ni) nuo brooklyniečių. Praėju
sio sekmadienio labai šauniam 
Aido Choro parengime’ dar 
keletas pažangiosios spaudos 
patriotų prisidėjo su parama.

Pirmutinė buvo mūsų Įžy
mioji veikėja K. Petrikienė. 
Ji atsinaujino Vilnies prenu
meratą ir paklojo penkinę 
aukų. Taip pat labai duosnus 
visokių gerų reikalų rėmėjas 
buvęs brook 1 vn ietis -Ažius pa
aukojo Vilniai penkinę. O po 
vieną dolerį davė: P. Poškai- 
tis, W. šibeika, A. žigaitienė, 
A. Gilmanas, Karpavičienė, 
Gasiūnas, A. Budris, Vaitkus, 
Varaška i)- J. Patašius.

Visiems širdingai ačiū. Dar 
žinau visai gerų žmonių, ku
rių pavardės šiame Vilnies va
juje neskambėjo, bet nežinau, 
kada juos teks susitikti ir apie 
ta reikalu jiems prisiminti.

* A. B.

Liberty Auditorijoje
Auditorijos valgykloje pa- 

tėmijau naują dalyką. Ant 
sienos, auksiniuose rėmuose 
po stiklu, telpa visa eilė var
dų.

Tai Lietuvių Namo Bendro
vės (Kultūrinio Centro) gar
bės narių vardai. Tai—vardai 
tų, kurie Lietuvių Kultūrinio 
Centro paramai aukojo šimtą 
ar daugiau dolerių. Malonu 
tuos vardus perskaityti. Sma
gu, kad mes turime tokių pui
kių Kultūrinio Centro remė- 
jy.

Bet s būtų dar gražiau ir 
smagiau, jeigu šis sąrašas pa
sidarytų nors tris kartus il
gesnis. Vietos yra pakanka
mai. Kiekvienas rėmėjas, pa
aukodamas šimtinę ar dau
giau, gali patapti garbės na
riu.

Gruodžio 4 d. vakare, Li
berty Auditorijoje Įvyko LDS 
13 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Narių susirinko, kaip 
ir paprastai, nors, turėjo I
daug daugiau susirinkti, nes 
buvo kuopos valdybos rinki
mai.

Kadangi negauta naujų, 
kas apsiima Į valdybą, tai 
toji pati valdyba pasiliko dar 
vieniems metams eiti šias 
svarbias pareigas.

Nariai pasidalino bankieto 
bilietus pardavinėti. Bankie- 
tas Įvyks sausio 10 d. Svarbu, 
kad jis būtų sėkmingas.

—o—
LDS 200 kuopos susirinki

mas taipgi tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoje įvyko. Jis 
buvo daug skaitlingesnis ir 
gyvesnis už 13 kuopos susi
rinkimą.

Po savo susirinkimo visi 200 
kuopos susirinkimo dalyviai 
susėdo apie stalus Auditori
jos valgykloje, užkandžiavo, 
išsigėrė, kalėdinėmis dovano
mis apsidalino ir linksmai išsi
skirstė.

—o—
šio trečiadienio vakare 

(gruodžio 4 0) įvyksta LLD 
185 kuopos susirinkimas. Sek
retorius K. Balčiūnas priminė 
reporteriui, kad šis susirinki
mas yra svarbus, nes bus kuo
pos valdybos rinkimai. Jis 
prašė pakviesti visus narius 
jame dalyvauti.

' Tad nepamirškite savo or
ganizacijos susirinkimo. Daly
vaukite ir dar naujų narių at
siveskite.

—o—
Tenka priminti ir sekamas 

sekmadienis, kuriame turėsi
me LDS 3-čiosios Apskrities 
metinę konferenciją, taipgi 
Meno Sąjungos prelekciją a- 
pie literatūrą. Tai bus nema
žai svečių Liberty Auditorijo
je. Rep.

Laisvės administracija pra
šo jus išanksto įsigyti banke
to bilietą. Banketas įvyks sau
sio 25-tą dieną.

1. j...,, -er-'ini'irww^.,1 u ■ ■ «?■ .........
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Rosenbergus gelbėt 
mitingas gruodžio 10

Williamsburgho komitetas 
Rosenbergus gelbėti šaukia 
masinį mitingą šį trečiadienį, 
gruodžio 10, Imperial Palace, 
790 Broadway (prie Flushing 
Ave.), Williamsburgho. Pra
džia 8 vai. vakare..

Visi kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti ir tuomi 
prisidėti prie gelbėjimo mirtin 
nuteistų j ų R o s o n b e r g ų.

šiame mitinge taipgi bus su- 
organiz. grupė vykt i Ossin
ing, N. Y., sekmadienį, gruo
džio 14, mirties kalėjime ap
lankyti Rosenbergus. Tam 
yra rezervuotas traukinys, ku
ris iš Grand Central stoties i- 
šeis 10:30 vai. ryto.

įdomi filmą
Gruodžio 2 d. mačiau nau

ją filmą, išleistą 20th Centu
ry-Fox Co. vardu “My Cou
sin Rachel”. Veikalas sudary
tas iš apysakos tuo vardu, 
kurią parašė Daphne du Mau- 
rier.

Visa kas dedasi Cornwall, 
Anglijoje, apie 1800 motais 
ii’ kai kurios scenos tonais fil
muotos, bet didžiuma filmos 
daryta Hollywoode. Tragedi
ja psichologinio pobūdžio už- 
interesuoja stebėtoją. Baigiasi 
nepaprastai tuomi, kad pa
lieka pačiam stebėtojui pada
ryti savo išvadą, kodėl toji 
Rachele taip elgėsi, ar ji sim
patiška, meili moteriškė, ku
rią apsupa nelaimės, o gal, 
kaip sakoma, “velnio” apsės
ta boba tiksliai nuvarė vyrą 
į kapus ir jo augintini ko no 
tiek pat. Rep.

—- ■   -X...  — —

Namo savininkas 
bėdon pakliuvo

George M. MacBoth, 80 
metų amžiaus Canarsie politi
kierius, teisme teisinosi, kad 
jis nepraši kai tęs sveikatos į- 
statymui. -1

Jis kaltinamas nedavęs sa
vo nuomininkui vandens per 
du sykiu. Gręsia jam bausmė 
už tai 10 dienų kalėjimo arba 
$50.

Ai’ .jau turite Laisvės ban
keto bilietą? Banketas Įvyks 
sausio-Jan. 25 d.

Amerikos Darbo Partijos metinis bazaras įvyksta 
gruodžio 11, 12, 13 ir 14 dienomis, St. Nicholas Arena, 
69 West 66 St., New Yorke. Ketvirtadienį ir penktadie
nį prasidės nuo 6 vai. vakare, šeštadienį ir sekmadienį 
—nuo 12 vai. dieną. Įžanga 50c. Galima bus įsigyti į- 
vairiausių dalykų pigiomis kainomis. Pelnas eis kovai 
prieš rasinę diskriminaciją ir už civilių teisių gynimą.

>_ * '

LDS Trečiosios Apskrities 
konferencija gruodžio 14

LDS 3-čioji Apskritis šau
kia metinę konferenciją sek
madienį,, gruodžio 14, Liber
ty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y. Prasidės' 10 va], 
ryto.

Apskrities komitetas kvie
čia visas šioje apylinkėje gy
vuojančias kuopas prisiųsti 
delegatus, taipgi ir metinius 
kuopų raportus turėti, meti
nius mokesčius konferencijoje 
pasimokėti. • »

šioje konferencijoje teks 
plačiai padiskusuoti LDS vei

Aido Choras šauniai 
pasižymėjo sekmadienį

Gruodžio 7 d., Liberty Au
ditorijoje Aido Choras turėjo 
muzikai) vaidinimą. Diriguo
jant ii’ režisuojant Mildred 
Stensler, choras perstatė Li- 
tuanica Square sceną. R. Ba- 
ranikas ir F. Skučas sutaisė 
scenerijas ir efektus. Muzika
li akompanavimą davė Frank 
Bal wood-Bal e v ič i us. 

t

Uždangai atsidarius anks
tyvame ryto matai scenoje 
valkatą, ant suolelio bemie
gantį. Atėjęs policistas jį pri
kelia. Pasirodo ir -ankstyvas 
pienininkas.

Valkatą sugabiai vaidina 
Edward Skučas, policininką— 
Petras Grabauskas, pieninin
ką—Jonas Grybas. Scenoje 
pasirodo ir visi choristai. Jie 
užtraukia ‘Kalvių dainą’. Dai
li u o d a m i jie v a i z duoja 
darbo dieną. Dainuodami vie
ni jų eina link savo fabrikų, 
kiti Į kitas darbavietes.

Saulutės šviesai pradėdant 
rodytis Aldona Wallen (atvy
kusi iš Montello, Mass.), cho
ristams pritariant, dainuoja 
solo “Kilk, saulute”.

Chorisčių ’ trio dainuoja 
“Pas darželį trys mergelės”. 
Trio sudaro Aldona Berno
tas, Elena Brazauskiene ir 
Eva Mizarienė.

Marytei Misevičienei vaidi
nant motulės rolę, Madeline
Knorr, kaip dukraitė, dainuo
ja solo “Motinėle miela”.
Jaunos dainininkės balselis
skambus, priimnus.

Pasirodo scenoje jaunųjų 

kimas ir Įvairios problemos, 
taipgi nauji pereitojo LDS 
Seimo konstituciniai pataisy
mai. ’

Svarbiausias bus klausimas, 
kaip pagyvinti kuopų veikimą, 
kaip Įrašinėti daugiau* naujų 
narių. Girdėti, LDS Centras 
ruošiasi skelbti naują vajų. 
Tai ii1 šis klausimas teks ap
tarti.

Apskrities valdyba pasiruo
šusi delegatus gražiai priim
ti ir net pavaišint. Pasimatysi
me konferencijoje. LDS narys.

šokikų grupė—Edward Da- 
gis, Irene Babarskas, Ray
mond, Jean. Markūnas, Jean
ne Stensler, Kenneth Stens
ler, Sarge Savitcheff, Roger 
Parent.

Solo šokį atliko Irene Ba
barskas, armonika grojo Ken
neth Stensler.

Visi jie vaidina jaunus mo
kinius tuoj po mokyklos pa
mokų.

Po pertraukos pasirodė pats, 
choras su šauniomis dai
nomis ir šokiais.

Leonas Yonikas dainuoja iš 
operos “Hamlet” ariją. Due
tą atliko Aldona Wallen su 
Leonu Yoniku, Dainininkai 
gerai pasirodė ne tik su dai
nomis, bet ir su vaidinimu.

Keturios merginos —Mary 
Ann Wilson, Jerry Wilson, 
Eleanor Stakoff ir Natalie 
Jankus—sudarė šokikių rate
lį ii’ smagiai palinksmino pu
bliką.

Aldona Wallen, chorui pri
tariant, sudainavo “Gatvės 
daina” ir tuomi programa, už
sibaigia. Seka šokiai grojant 
Geo. Kazakevičiaus orkestrai.

Publika patenkinta. Neatsi- 
lankitisieji gailėsis. Galėjo' 
būti ir daugiau publikos. Rep.

Lekcija ir diskusijos 
Literatūros klausimu

LMS vietinė apskritis ruo
šia lekciją ir diskusijas lite
ratūros klausimu sekmadienį, 
gruodžio 14, Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 3 vai, po pietų.

Prelegentu bus žurnalistas, 
poetas ir piešėjas R. Baran- 
ikas. Po prelekcijos tęsis dis
kusijos.

Kiekvienam juk svarbu su 
lietuviu ir kitų tautų literatū
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LAISVES BANKETAS
Prašome visų įsiitemyti, kad Laisves metinis 

banketais įvyks

Sekmadienį, Sausio-Jan. 25
Visi rūpinkimės, kad banketas būtų skaitlingas 

publika, visi darbuokimės bilietų platinimu.
Bilietai jau dabar išduodami' platinimui.

Banketas bus

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

Vakariene bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

Iš toliau atvykusi e j i’galės pavakarieniauti ir 
dar bus gana laiko sugrjšti namo.
PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI.

Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

Laivakrovių unijos 
vadai papirkinėjami

. , ----- ------ «

Valstijinei prasižengimų ty
rinėjimo komisijai liudijo pa
tys laivų kompanijų viršinin
kai, kad jie išleidę šimtus 
tūkstančių dolerių Darbo Fe
deracijos laivakrovių unijos 
vadų papirkinėjimui.

C. Kennedy sakė per kelis 
metus sumokėjęs “amžinam” 
unijos prezidentui Joe Ryan 
$7,500. O kiek kitos kompani
jos sumokėjo, dar nepaaiškė
jo.

Jules S. Sottnek Co. pęezi-; 
dentas sakė per penkis metus- 
sumokėjo unijos viršininkų 
papirkinėjimams • $278,973.' 
Tos pačios kompanijos vice 
prezidentas davęs $11,000 Mi
ke Clemente, Ryano pagelbi- 
ninkui, kuris palaido ir diri
guoja unijoje gengsterius.

Mažesniesiems unijos vadu
kams mokama po $250 ir 
aukščiau. Vis tai papirkinėji
mai, kuriais kompanija gali 
unijos vadus palaikyti po sa
vo globa ir kontrole.

Jarka Stewedore Co. sumo
kėjo unijos viršininkams nuo 
1947 iki 1951 m. $58,585. ši 
kompanija daro metinio biz
nio virš 25 milionų dolerių.

Tyrinėjimo rūmai prisiren
ka pilni eilinių laivakrovių. 
Jie mato, kaip jų unijos vadai 
parsiduoda kompanijoms. Ne- 
dyvai, kad jie tankiai sukyla, 
reikalauja naujų rinkimų, ko
voja už savo teises, tankiai 
skelbia streikus.

Laivų kompanijos, drauge 
dirbdamos su unijos vadais, 
tuo pačiu laiku panaudoja vi
sas galimas jėgas eilinius na
rius numalšinti.

šitie tyrinėjimai, aišku, ati
darys akis ir daugeliui tų,, ku
rie dar vis pasitikėjo unijos 
vadais. Kova unijoje didės ir 
didės, iki papirkinėjami va
dai su visais gengsteriais bus 
iš vadovybės prašalinti.

Laivakrovis.

Jei Tamsta brangini dien
raštį Laisvę, tai būk Laisvės 
bankete sausio 25-tą.

ra susipažinti. Tad atsilanky
kite šį. sekmadienį. Galėsite 
nemažai naujo išgirsti. Taipgi 
galėsite ir savo mintį tuo’ 

'■ svarbiu klausimu pareikšti.
Menininkas.

Jau dabar pasižymėk' ant 
kalendoriaus, kad Laisvės 
banketas bus sausio 25-tą. O 
bilietą įsigyk tuojau.

Daro progresą 
vėžio gydyme

Memorial Center, kuris už
siima vyriausia vėžio ligų ty
rimu ir gydymu, raportuoja, 
jog per penkis pastaruosius 
metus padaryta toje linkmėje 
daug progreso.

Jeigu penki metai atgal 11 
procentų ligonių pilnai išgy
davo, tai dabar pagydoma 
nuo 25 procentų iki 33.

Kapitalinis budžetas 
432 milionai dolerių
• ____

Board of Estimate paskelbė, 
jog 1953 metams skiria kapi
taliniam budžetui $432,279,- 
993. Tai $2,566,226 daugiau, 
negu 1952 metais skirta.

Ši suma bus sunaudota mo
dernizavimui mokyklų-, page
rinimui transportacijos dirb
tuvių ir kitų miesto įrengimų.

Brooklyno policija sume
džiojo 7 gengsterius, dar te
beieško aštunto.

Jie kaltinami įvairiuose a- 
piplėšimuose ir automobilių 
vogime.

Daugiausia nuo jų yra nu
kentėję likerių krautuvės.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus susirinkimas ALDLD 10 
kuopos ir Moterų Klubo jvyks 14 d. 
Gruodžio, 1150 N. 4th St. Moterų 
kliubietes mitihgaus nuo 3 vai., o 
10 kuopos nariai nuo 4:30 vai. Šis 
susirinkimas svarbus ne tik dėl to, 
kad bus raportai iš bankietėlio, bet 
ir valdybų rinkimas dėl būsimų 
metų. O prie to moterėlės žada 
pavaišinti arbatėle. Taigi nepatin
gėkime būti laiku.

Komitetas,
(241-243)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos prieš-metinis susirinkimas bus 
ketvirtadieni, gruodžio (Dec.) 11 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Laisvės 
Choro svetainėje, 157 Hungerford 
St. šiame susirinkime bus renka
ma valdyba 1953 metam ir yra kitų 
svarbių draugijos reikalų aptarimui. 
Visi nariai dalyvaukilte, kurie ne
būsite susirinkime turėsite užsimo
kėti pabaudą.

J. Kazlauskas, sekr. 
(241-242)

BINGHAMTON, N. Y.
> L.L.D. 20 kuopos metinis susirin

kimas jvyks penktadieni, gruodžio 
12 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje.

Nariai kviečiami atsilankyti j šj 
susirinkimą, nes bus rinkimas nau
jos valdybos 1952 metam, ir yra 
daug kitų svarbių reikalų del apta
rimo. Komitetas.

(241-242)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 

jvyks gruodžio 14 d., 10:30 v. ryte, 
29 Endicott St.

Čia bus raportai iš L.L.D. 7-tos 
Apskrities konferehcijos ir paren
gimo “Trys Mylimos”, taipgi ir 
Laisvės vajus. Todėl visų yra pa
reiga dalyvauti.

‘ J. M. Lukas.
(241-242)

Medus su Arbata
Orui atvėstąnt, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum,» palaikymifi 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

B
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14 naujų mokyklų ' v f f •

Board of Education paskel
bė, jog 1953 metais bus pa
statyta 14 naujų mokyklų ir 
9 bus padidintos. Tai bus 
naujų vietų dėl 21,400 moki
nių.

Statymo programai skiria
ma iki 65 milionu doleriu.4 •

85% jūrininkų už 
karo baigimą

Jūrininkų delegacija, ap
lankiusi Pakistano delegaciją 
Jungtinėse Tautose, ragino ją 
darbuotis, kad Korėjos karas 
būtų tuoj baigtas.

Delegacija pareiškė, jog 85 
procentai jūrininkų pritaria 
ir trokšta, kad šis kąrąs bū
tų baigtas tuojau.

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

BOOKKEEPER. 18 Io 15. Assist 
to check agents payments. Insurance 
office. 5 day week. 36’4 hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. of 
N. Y., 426 Public Ledger Bldg.

MA. 7-7600. Ask for Mphone:
Sagan.

(240-243)

STENOGRAPHER. Attractive po
sition in Insurance office. Good ap- 
portunity; nice environment. Apply 
in person. FIDELITY & CASUAL
TY CO. of N. Y., 426 Public Ledger 
Bldg. Or phone MA. 7-7600. Ask 
for Miss Sagan.

(240-243)

HELP WANTED —MALE
H. & H. AVIATION

Now has immediate openings for 
TOOL MAKERS: TOOL MAKERS 
APPRENTICE, MACHINISTS. 
LATHE OPERATORS. We offer 
High rates, good working condi
tions; paid holidays and vacation 
and long program. Apply or phone:

MR. ■ WALTER HAJDUK 
Emerson 5-7088

314 Parker Ave.— Woodlynne.
(239-241)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. N

Tel. EVergreen 7-6868

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

UP-TO-DATE
TONY’S

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbentai

El

PEIST LANEf 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238
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