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KRISLAI
Nepiliečiai, registruokitės! 
įstatymas žiaurus.
Gen. M. A. Purkajevas.
Perskaičiau “Spartacus.”
Bušų vairuotojų streikas.

Rašo R. MIZARA

Kiekvienas nepilietis, nežiū
rint jo ar jos amžiaus, priva
lo šį mėnesį užsiregistruoti, 
suteikiant Imigracijos ir Na
tūralizacijos k o misijonieriui 
savo gyvenamąjį .adresą.

To reikalauja Immigration 
and Naturalization (Walter- 

IbMcCarran) įstatymas, įėjęs 
*galion * praėjusių metų gruo

džio 24 dieną.
Atsiminkite: nepdiečiai, ku

rie to nepadarys, bus bau
džiami; jie gali būti suimti ir 
deportuoti.

Užsiregistruoti būtinai rei
kia šį mėnesį, sausio mėnesį.

U žsiregi st ra v i m u i b 1 a n k u s 
galima gauti paštinėse įstai
gose. Blankai vadinasi: Alien 
Address Report Card (Form 
1-53).

Nuėjęs į savo miesto Jungti
nių Valstijų centrinį paštą ar
ba į bet kurį skyrių, reika
laukite to blanko, o jis jurus 
bus suteiktas. Išpiklykite jį 
ir pasirašykite savo vardą ir 
pavardę.

Kurie patys to negalite at- 
į likti, 'paprašykite savo drau- 
bgų, prietelių bei pažįstamų, 

ad jie padėtų jums tai at- 
‘Wi. .

Kai nepilietis persikelia gy
venti iš vienos* vietos į kitą, 
jis privalo tai tuojau praneš
ti viršminėtai įstaigai, sutei
kiant jai savo naują adresą.

Walter-McCarran įstatymas 
yra blogas, žiaurus įstatymas.

Vis daugiau ir daugiau ky
la žmonių balsų už tai. kad 
jis būti] atšauktas. Naujaja
me Kongrese tai bus svarsty
ta.

Tačiau nepiliečiai šį įsta
tymo reikalavimą privalo pil
dyti.-

Laisvėje mos dažnai tai mi- 
'nėjome ir primename dar kar
tą, norėdami, kad nei vienas 
mūsų skaitytojų dėl neužsire- 
gistravimo nenukentėtų.

Šiomis dienomis Maskvoje 
mirė žymus tarybinis gene
rolas, M. A. Purkajevas, su
laukęs 56 metu amžiaus.

< Purkajevas šauniai atsižy- 
^mėjo kare prieš įsiveržėlius į 

Tarybų Sąjungą hitlerininkus.
Generolo laipsnį jis pasie

kė iš .eilinio kario, — tai nub- 
-pelnas, nelengvai pasiekia
mas. * '

Generolas. Purkajevas, kaip 
ir eilė kjtų tarybinių generolų, 
mirė nesulaukęs net 60 motu 
amžiaus.

• Tai parodo, jog buvimas ta
rybiniu generolu nėra ‘pyra- 
Fai.” Sunkus darbas, įtemp
tos pareigos palaužia net ir 
tvirtų vyrų' sveikatą.

žiemos švenčiu proga, tarp 
kitu knygų, perskaičiau How- 
ardo Fasto istorinę apysaką 
“Spartacus.”

Jei suspėsiu, duosiu išsames
ne šio vertingo veikalo recen
ziją sekamo šeštadienio Lais- 
V8ie' .

Šie krislai rašomi pirma- 
*'|dieni. Stambiųjų busų kom

panijų tarnautojai New Yor
ke yra streike. Jie reikalau
ja 40 valandų darbo savai-

Tfti pirmas tos rūšies tok$

TEISĖJAS TOLYN ATIDES MIRTIES • 
BAUSME ROSENBERGAM, JEIGU JIE 
GREIT PRAŠYS TRUMANO MALONES
Jų advokatai gamina paskutinę 
apeliacijų Aukse. Teismui

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas. Irving 
Kaufman sutiko atidėti 
mirties bausmę Juliui ir 
Ethelei Rosenbergams, jei
gu jie iki^teinančio šešta
dienio atsišauks i preziden
tą , Trumaną, prašydami 
pasigailėjimo.

Rosenbergai buvo to pa
ties teisėjo nus.merktį mirt 
elektros kedėje sausio 14 
d. už tariama suokalbiavi- 
ma “išdavinėt Sovietu 
agentams atominius Ame
rikos sekretus.”

Teisėjas Kaufmanas da
bar taip pat ketina 5 die
nom sulaikyti jų marinimą 
1)0 to, jei prezidentas .atsi
sakytų pakeisti mirties 
bausmę.

Tuo tarpu Rosenbergų 
advokatas Em. Bloch ren
gė naują apeliaciją Aukš
čiausiam Jungtinių Valsti
jų Teismui. Jisai sakė vie
tiniam apeliaciniam teis
mui, kad Rosenbergai ne
teisingai nusmerkti.

Kai tik Rosenbergų ad
vokatas įteiks pasigailėji
mo prašymą, tai 'Daniel 
Lyon, federalis dovanojimų 
advokatas, ištirs dalyką ir 
pasiųs prezidentui savo 
patarimus kas liečia Ros.en- 
bergus.
Religiniai vadai pataria 
Rosenbergams šnipinėti

Šešių katalikiškų, žydiš
kų ir protestą/) tiškų 'orga
nizacijų atstovai kaltino 
komunistus už kampaniją 
dėl gyvybės dovanojimo 
Rosenbergams. Jie išleido 
bendrą pareiškimą, ragin
dami Rosenbergus apgailėti 
savo “nusidėjimą” ii- “pa
dėti teisingumo depart- 
mentui” (reiškia, šnipinėt). 
Tuomet Rosenbergai galėtų 
išgelbėt savo gyvybę...

\

Nuteistas oficierius kaip 
“slaptas komunistas”

Louisville, Ky. — Armi
jos rezervo majoras Walla
ce H. Spradling- tapo nu
teistas pustrečių iki 5 me
tų kalėti todėl, jog užsigy
nė, kad buvo Komunistų 
Partijos narys. •

ŠALTA IR FLORIDOJ
Miami, Florida. — Už 30 

mylių nuo čia, Homesteade 
pirmadienį termometras 
rodė 29, taigi buvo 3 laips
niai šalčio. Pačiame Miami 
temperatūra buvo 51 laips
nio.

Šaltas oras Homesteado 
apylinkėje pakenkė daržo
vėms.

didelis streikas mūsų miesto 
istorijoje. Visuomenė priva
lo 'streikieriams padėti, rei
kalaujant, kad samdytojai iš
pildytų darbininkų elemen
tarinius reikalavimus. Jie ga
li tai padaryti, nes turi iš 
ko!

Tokį pareiškimą pasira
šė rabinas Wm. F. Rosen
blum; buvęs general Elec
tric kompanijos pirminin
kas Charles E. Wilson; ka
talikų Notre Dame Univer
siteto profesorius Clarence 
E. Manion ir kiti religiniai 
vadai.

Amerikos lėktuvai 
Anglijoj paruošti ' 
prieš Sovietų Sąjungą

London. — Amerikos la
kūnų komanda' Anglijoj 
sakė reporteriams, kad jei- 
ku kiltų karas', tai jų lėk
tuvai už pusantros valan
dos. jau smogtų Sovietų Są
jungai. Tam esą pilnai pa
siruošę.

Amerikonai Anglijoj turi 
28 karines orlaivių stovyk
las, 45 tūkstančius lakūnų ’ . o t.
ir daug šimtų bombonešių, 
rakietiniu1 ir kitu kovos 
lėktuvų.

Rytų Vokietija suėmus 
du Amerikos agentus

Berlin. — Anglų-ameri- 
konų korespondentai pasa
koja, kad rytinėje Demo
kratinėje Vokiečių Respub
likoje esą areštuoti du bu
vusieji komunistų vadai, 
Paul Merkei’ ir Kurt Mue
ller; kaltinami kaip Ameri
kos agentai, kurie palaikę 
ryšius su amerikiniais šni
pais. čechoslovakijoje. Paul 
Merker įtariamas ir kaip 
Amerikos Žydų sionistų į- 
nagis.

Uždaryta rytinės Vokie
tijos propagandos ministe
rija, kurios vadas buvo 
Gerhartas Eisleris..

Amerikiniai koresponden
tai spėja, kad Eisleris bū
siąs teisiamas kaip Merke- 
rio ir Muellėrio bendradar
bis. -

Streikuoja miestiniai
Baltimorės darbininkai

Baltimore, Md. — Strei
kuoja 3,300 miestinių dar
bininkų — gatvių valyto
jai, ' mokyklų džianitoriai 
ir kt. Reikalauja 10 procen
tų daugiau algos. Iki strei
ko jie gaudavo po $1.22 už 
darbo valandą.

Užginta streikuot prieš 
atominį fabriką

Utica, N. Y. — Federalis 
teisėjas uždraudė federaci
nei unijai tęsti streiką 
prieš atominį fabriką, kur 
gaminama įrengimai būsi
mam atominiam submarL 
nui. Įsakė tuoj grįžti dar
ban.

Philadelphijoje pasitarimas dėl išvengimo transporto 
darbininkų streiko. Pasitarime dalyvavo (iš kairės į 
dešinę) : CIO vice-prezidentas Allan S. Haywood, CIO 
prez; Walter Reuther, Transport Workers Union prezi
dentas Michael Quill ir Philadelphijos miesto majoras 
Joseph S. Clark, Jr. ♦

Komunistai yra taikos ir
demokratijos partija, 
sako jų advokatas

New York.-kTrylikos ko
munistų advokatė ‘Mary M. 
Kaufman pareiškė teisme, 
jog Amerikos Komunistų 
Partija yra s.avistovi politi- 

i nė organizaciją, neprik- 
’ lauso nuo Sovietų Sąjungos 
| ir kovoja už taiką, demo- 
Į kratiją ir ekonominę žmo
nių gerovę.

Per 2 šventes žuvo 
virš 1,000 amerikiečiu

Chicago. — • Nacionalė 
Apsisaugojimų Taryba su
rado, jog automobiliai per 
kalėdines šventes užmušė 
588 amerikiečius, o per 
naujų metų šventes. 423, tai 
viso 1,011.

Be to, gal apie 200 ameri
kiečių žuvo per gaisrus, 
šaudymus ir. kitas pramo
gas laike tų švenčių.

Pakistanas ikalino 11 <» 
karininkų už suokalbi

Karači, Pakistan. — Pa
kistano teis.mas surado, 
kad generolas Akbar Khan, 
buvęs armijos štabo vadas, 
ir 10 oficieriu suokalbiavo 
nuversti esamąją valdžią ir 
įsteigti naują, “prielankią 
komunistams tvarką.”

Už tai generolas nuteis
tas 12 metų kalėti, o ofi- 
cierijti po 10 metų kiekvie
nas. Taip pat 10 metų įka
linti trys civiliniai žmonės, 
jų tarpe ir Komunistų 
partijos sekretorius Za- 
heer, kaipo,. įtariami suo
kalbio dalyviai.

103 METŲ AMŽIAUS 
DAKTARAS

Watertown, N. Y.—Dak
taras Grosvenor F armer 
minėjo savo 103 metų am
žiaus sukaktį.. Tai seniau
sias gydytojas New Yorko 
valstijoje.

Tie komunistai teisiami, 
pagal Smith o įstatymą, už 
tai, kad jie “suokalbiavę 
mokyti ir skelbti, .kad rei
kėsią varu nuverst Ameri
kos valdžią.”
. Adv. Kaufman atmetė 
kaltinimą, kad .Komunistų 
Partija “plamivus prie
vartos veiksmus” prieš 
valdžią.

Pulkininko žmona 
papjovė savo vyrą

Tokio, Japonija. —•Eina 
teismas prieš Dorothy K. 
Smith kai]) žmogžudę. Pa
rodoma, kad jinai, genero
lo Walterio Kreugerio duk
tė, papjovė savo vyrą pul
kininką Aubrey D. Smithą.

Prieš žmogžudę liudija 
jos tarnaitė ir tuo tarpu 
atsilankęs pulkininko drau
gas.

Lenkija panaikino 
racionavimą

Varšuva. — Lenkijos vy-. 
riausybė sausio ,4 panaiki
no maisto ir kitų dalykų 
racionavimą, pakėlė jų kai-' 
nas, bet sykiu padidino al
gas 12 iki 40 procentų ir 
pensijas 25 iki 56 procentų.

Bet gyvenamųjų namų 
rentos ii’ teatru bilietų 
kainos liekasi tosx pačios, 
kaip' ir prie buvusiojo ra- 
cionavimo.

Senatorių advokatas . 
ėmė kyšius
Washington. — Teisiamas 

Charles E. Shaver, buvęs 
vyriausias advokatas Sena
to smulkiojo biznio komite- 
to, prisipažino, jog iš trijų 
abejotinų biznių gavo $1,- 
500 kyšių ir už tai darbavo
si, v kad valdžia duotų dide
les" paskolas tiem bizniam.

(HURCHILLAS RAGINA* 
RUOŠT EUROPĄ PRIEŠ 
SOVIETŲ SĄJUNGA
Pataria neplėst karo iŠ Korė jus 
prieš Kinijos Respublikų

New York. — Anglijos 
premjeras W i n s tonas 
Churchillas tvirtino, kad 
Europa yra svarbiausias 
busimojo kaito frontas 
prieš Sovietų Sąjungą. To
dėl jisai savo pareiškime 
korespond. sake, Jungtinės 
Valstijos turėtų susilaikyti 
i_______ .

Sudužo du anglų 
lėktuvai, pražudant 
32 žmones 

« *

Belfast, Šiaur. Airija. — 
Bandydamas nusileisti že
myn, čia sudužo ii’ sudegė 
anglų lėktuvas. Žuvo 27 
žmonės, kiti 7 sužeisti, ii’ 
tik vienas lėktuvo tarnau
tojos išliko sveikas.

Lincoln, Anglija. —: Nu
krito an^erikinis Anglijos 
bombonešis B-2i3, užmušant 
visus penkis karinius ang
lu lakūnus, c '

Hawajai tapsią 
49 ta valstija

New York. — Sen. Wil- 
liam F. Knowland ir trys 
kiti republikonai senato
riai, kalbėdamiesi su gen. 
Eisenhoweriu, prisiminė ir 
pasiūlymą suteikti Hawaju 
saloms valstijos teises. Tai 
būtų 49-ta valstija.

Išėję po pasitarimo sena
toriai sakė koresponden
tams, kad Hawaju teritori
ja, tur būt, neužilgo bus 
pakelta į valstijas. O Alas
ka turės ilgiau palaukti, 
iki taps valstija.

Hawajai turi’ apie pusę 
milijono gyventojų, o Alas
ka apie 129,000. ,
Pietiniai demokratai prie

šinasi Hawaju priėfnimui i 
valstijas f ypač todėl, kad 
spalvuoti hawajieciai rei
kalaus lygių teisių su bal
taisiais. Tatai gi pastiprin
tų reikalaujančius lygybės 
negrus.

PHILA. VAŽIUOTĖS 
DARBININKAI SKEL
BIA STREIKĄ

•Philadelphia. — CIO 
Važiuotos Darbininku Uni
ja paskelbė, kad sausio 13 
d. sustreikūos Philadelphi
jos busų vairuotojai ir kiti 
važiuotės darbininkai.

Unija reikalauja mokėti 
48 valandų algą už 40 vąz 
landų darbo savaitę arba 
pakelti valandinę algą 32 
centais.

Anchorage, Alaska. — 
Rudolfas H. Gaier pašovė 
mešką, o jinai, jau būdama 
sužeista, užmušė Rudolfą.

ORAS1\— Apsiniaukę ir 
vidutiniai šalta. (

nuo naujų didelių žygių 
Korėjoje ir vengti karo 
praplatinimo prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką. Nes 
Vakarinė Europa, pasak 
Churchillo, privalo būti 
pirmojoj vietoj paruošta 
“apsigynimui” nuo kdmu- 
nizmo.
Kiti Churchillo siūlymai 
Eisenhoweriui

Churchillas, atplaukęs 
i laivu Queen Mary pirmai 
. dieni, slaptai tarėsi su būsi- 
' muoju prezidentu Eisenho
weriu. Iš jo pasikalbėjimo 

Į su reporteriais supranta
ma, kad Cburchillas pareiš* 
kė Eisenhoweriui dar to
kius Anglijos pageidavi
mus :

Pilnai pasidalinti žinio- 
I mis apie atominius gink- 
Į lūs.

Numušti muitinius mo
kesčius' už Amerikon Įgabe
namas Anglijos prekes. 
Tuomet Anglija daugiau 
savo dirbinių parduotų
amerikiečiams ir “apsieitų” 
be tiesioginės dolerių para-’ 
mosy iš Amerikos valdžios. 
Pripažįsta suklimpinią 
Korėjos kare r

Churchillas pripažino, 
kad Amerika su savo talki
ninkais sukliiųpo Korėjos 
kare; bet jis persergėjo, 
kad- jeigu karas būtų pra
plėstas ir prieš Kiniją, tai 
būtų blogiau negu suklimpi- 

mas. Kartu užgyrė Korė
jos, karą, kai]) “didžiausią 
iki šiol žygį dėl pasaulinės 
taikos'išlaikymo.V Nes, pa
sak Churchillo, tas karas 
“sustabdęs Sovietus.”

Kartu Churchillas teigč, 
kad Trečiojo pasaulinio ka
ro pavojus, dabar jau ne- 
taip greit grūmoja, bet taš 
pavojus vis dar tebėra. -

Churchillas apsistojo pas 
atominį politikierių 'Ber
nardą ‘Baruchą.

Jis ketina išvykt ketvir
tadienį į Washingtona po
kalbiams su prez. Truma
nn. ♦

Kenyjos negrai nušovę 
Anglijos pastumdėli

Nairobi, Kenya. Pra
nešama, kad trys negrai 
atėjo į ligoninę Kiambu 
mieste, nušovė gulintį lovo
je buvusį savo tautinį va
duką Ringą ir paspruko/

Pereitą savaitę Mau Mau 
draugijos negrai užpuolė ir 
sužeidė Ringą, kaip anglų 
pastumdėlį prieš Kenyjos 
negrus. ’ '

Mau Mau reikalauja vi
sai išvyt anglus iš Kenyjos.

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia ketina šiemet 
ginkįavimuisi išleisti 40 
milijonų dolerių daugiau, 
negu pernai. Dėkoja Ame
rikai už paramą.
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83-čiasis Kongresas pradėjo darbą
PRAĖJUSI SAVAITGALI susirinko Jungtinių V aisti- 

jų 83-čiasis Kongresas.
‘ Jis susitvarkė “techniškai,” jis- atliko būtinus formalu

mus, na, ir dabar eis prie svarstymų naujų sumanymų. .
, Bet svarstyti naujus sumanymus šis Kongresas, vei

kiausiai imsis, tik po keleto savaičių. Dalykas tame: jis 
pirmiau išklausys pranešimus ir pasiūlymus prezidento 
Trumano, o vėliau, — po sausio 20 d., kurią bus inaugu-» 
motas naujas prezidentas, — jis lauks iš Eisenhowerio 
sumanymų, pasiūlymų.
83-čiajį Kongresą valdo republikonai; jie turi daugumą 

savo atstovų. Republikonams daugelyj atvejų padės, pie
tinių valstijų demokratai.

. Atrodo, jog republikonas prezidentas turėtų sugyventi 
geruose santykiuose su republikonų valdomu Kongresu. 
Tačiau yra tam abejonių. Manoma, jog neužilgo atsiras 
republikonų tarpe “sukilėlių,” kurie nenorės Eisenhowe
rio klausyti. Jei taip atsitiks., tai bus panaši padėtis, ko
kia buvo 82-ra i a me Kongrese: jame dauguma buvo de-‘ 
mokratų, bet dalis pastarųjų balsavo išvien su republiko- 
nais, balsavo prieš Trumana ! {

Ką 83-čiasis Kongresas duos mūsų kraštui, mūsų kraš
to liaudžiai?

Gero iš jo negalime tikėtis. Tačiau viskas labai daug 
priklausys ir nuo to, kaip į Kongreso veiksmus reaguos 
plačioji visuomenė. Jei Amerikos liaudis budės, jei ji sto
vės savo reikalų sargyboje, tai ji privers Kongresą su jos 
norais skaitytis.

Šiuo metu jau yra patęikta visa eilė abejuose Kongreso 
butuose sumanymų. Tūli jų neblogi. Tačiau tie sumany
mai nebus padaryti įstatymais, jei žmonės šliauš.

Ne, bet palauksime, pamatysime.

i
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Wo-. 
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Born 
Tačiau ji dar

Prieš tūlą laiką įsikūrė 
New Yorke ir jau turi tal
kininkių kitur nauja orga
nizacija — National 
men’s Appeal for 
Rights of Foreign. 
Americans.
ne visur žinoma. O kai kur 
jos siekiai ne pilnai buvo 
suprasti.

Šiomis diehomis organi
zacija atsiuntė mums savo 
pareiškimą, su prašymu pa
skelbti.

Pareiškime rašo, jog or
ganizacija buvo įkurta gru
pės moterų, pamačius, kad 
Amerikos laisvės, randasi 
pavojuje ir kad paneigimu 
laisvių ardomos amerikonų 
šeimos.

“Mes jautėme,” sakų jos, 
“kad moterų atsišaukimas 
(Appeal) gali pagelbėti su
mobilizuoti daugiau Ameri
kos žmonių suprasti reikš
mingumą visiems apgyni
mo teisiu tiems, kurie, dėl 
pasitaikymo gimti kitoje 
šalyje, šiandieną yra perse
kiojami už politines pažiū
ras ar progresyvę veiklą.

“National''Women’s Ap
peal nėra apsigynimo orga
nizacija. Ji nesamdo advo
katų apginti bent kurią 
šios isterijos auką. Jos ro-

Tik penkios dienos!
IKI SAUSIO 12-tosios tepaliko tik penkios dienos.
Sausio 12-tą, kaip ^įnpma, yra diena, kurią nuskirti 

mirti elektros kėdėje Julius ir Ethelė Rose^bergai, vyras 
ir žmona, tėvai dvieilį'vaikelių.

Bent kokia viltis, kad teisėjas Kaufmanas pakeis savo 
nuosprendį, dingo. Kaufmanas padarė ilgą pareiškimą, 
užakcentuodamas, jog jis. nedarysiąs jokio pakeitimo, jo
kio Rosenbergams susimylėjimo.

Circuit Court of Appeals, į kurį buvo iš naujo kreipta
si, pripažįsta, jog Rosenbergų teismo metu prokuroras 
Sąypol elgėsi nekorektiškai, iog dėl to buvo galima rei
kalauti Rosenbergams’nauio teismo, tačiau dabai1, girdi, 
jau pervėlu ir Rosenbergai turį mirti. .

‘ . Pasiliko vienintelis kelias: energiškiau prašyti’ prezi
dentą Trumana, kad jis suteiktų prezidentinį Rosenber
gams susimylėjimą, kad iis išgelbėtų juos nuo elektros.'

Komitetas Suradimui Teisėtumo Rosenbęrgu byloje 
energiškai veikia tam, kad išgelbėti juodu nuo mirties.
\ Šis Komitetas prašo Amerikos visuomene stoti ji m tal
kon. Jis prašo, kad amerikiečiai siųstų laiškus nn f ik pre
zidentui Trumanui, o ir naujai išrinktajam prezidentui 
Eisenhoweriui, prašydami juodviejų abiejų, kad išreikštu 
Rosenbergams susimylėjimą.

Yta nuomonių, būk Truman ar., nenorėdamas šiame rei- 
'Jcale veikti pats, nukels Rosenbergų mirties dieną toli- 

. mesniam laikui, kad busimasis prezidentas Eisenhoweris 
“galėtu veikti.” Mes nežinome, kuo tos nuomonės pagrįs
tos. Nejąūgį prezidentas Trumanas, baigdamas savo tar
nybą, bijotųsi suteikti Rosenbergams susimylėjimą?! 
Į Komitetas Rosenbergams gelbėti ragina žmones, kad 
-jie eitų pas savo dvasiškius, prašant, kad pastarieji įsi-, 
Jkjštų į šį reikalą,
‘ Judėjimas už išgelbėjimą Rosenbergų nuo elektros kė
dės plečiasi ne tik mūsų krkšte, o ir visame pasaulyj.
*. Iš Prancūzijos, iš Vokieti jos, .iš Italijos, iš Kinijos, iš 
Skandinavijos kraštų, iš Japonijos, iš Kinijos Liaudies 
Respublikos ir iš kitų kraštų vis daugiau ir daugiau atei- 
jia balsų, prašančių, kad prezidentas Trumanas padarytų 
Rosenbergams susimylėjimą.

Z -Ęet tasai judėjimas dar neužtenkamai gajus, neužten
kamai platus. . ' . '

Maliavotas sienas
Jeigu prisilaikoma reikia

mo atsargumo. Tas “jei
gu” yra lengvas įvykdyti, 
kai jį gerai suprantame. Ir 
pasidaro nenuolaidžiu, kuo
met nežinome.

tas yra toks:
Suvyniok į rutuliuką rė

žius. minkšto audimo, kaip 
kad vyriškų apatinių marš
kinių ar minkštųjų abrūsų 
(turkish towel) skudurą.

Vienu kartu užimk 
nedidelį plota. Tą 

užbaigus, pradėk ki

ko reikia audinio

—o— .
> TENKA ATSIMINTI, iog priešas taipgi nesnaudžia. 

Štai, Amerikoje gyvuoja “Amerikinis komitetas kultūri
nei laisvei palaikyti”, kurio pirmininko pareigas eina, tū
las trockininkas Counts. " f

■ Šis “kultūros komitetas”, aišku, niekina Rosenbergų?.. 
Ir jis'savo pareiškime sako: tie, kurie šiandien gina Ro- 
ser»bergus, iš tikrųjų norį, kad iiedu būtų nužudyti!...

—o— >
į KIEKVIENĄ ATVEJU, atsiminkime, buvo' kankiniam, 
mirties troškėjų..

* Btfvo gengsteriškos kultūros žmonių, kurie rėkė už tai, 
kad Dreyfusas būtų sunaikintas. (Buvo “kultūrininkų?” 
ktfrie bjauriojo Tom Mooney. Buvo “šimtaprocentinių 
flmerikiečiŲ*,, kurie troško gyvybių Saccd ir Vanzetti.
;; Padorioji visuomenė Į tai neprivalo kreipti dėmesio, bet. 
privalo dirbti, veikti, kad neprileidus Sing Sing elektros 
kėdei pasiimti dviejų jaunų žmonių gyvybes,

mui skiedinyje. “Sausai” 
nugrežk. Prikandus ru
tuliuką, ištisais brūžiais, 
brauk per sieną. Suterštą
ją dalį skuduro vis nuvy
niok.
tiktai 
visai 
ta.

Dėl 
minkšto? r

Jis turi greit sugerti ant 
sienos padarytą drėgmę, o 
sykiu su drėgme ir purvą, 
riebalus.

Dėl ko. “sausai” nugręž- 
ti?

Drėgmės perviršius tękės 
per s.ieUą.- Kožnas tekėji
mas paliks šviesesnį ruožą. 
Patrinsi ‘aplin^k daugiau, 
bandysi sulyginti, '4 visas Jo
nas pasidarys ' šviesesniu, 
išvaizda liksis nepatenki-, 
nanti.

Dėl ko 
žą plotą? 
po daug?

Brūžini 
dos ilgio. Priklausą 
rankos ištvermės ir nuo ne
švaros ant sieims. Jei ranka 
iki galo neišlaiko prispaus
ta skudurą, nehuims ne- 
švaros gale brūžio. Tada 
imk trumpesnį. Jei siena 
nešvari, skuduras Pesuima 
nešvaros vienu brūžiu, taip
gi imk trumpesnį.

Pirmiems brūžiams .nenu
eitus nešvaros, antru kar-> 
tu bus surtkiau. Neužteks 
braukimo, reikės trinti. 
Taip bus dėl to, kad sušla
pusi neŠvai’.a jau bus pra^lė

imti tik po ma- 
Ar ne greičiau

Užtenka apie pė- 
nuo

lė yra suteikti visuomenei 
faktus apie tragišką de
portacijos smūgį šeimoms, 
apie gyvenimą persekioja
mųjų moterų ir apie baisias 

tavimais. sekioja vaikų gy
venimą. Ji dės speciales 
pastangas sustabdyti dis
kriminaciją ir žiaurumus 
pint vaikų,... kuriuos ant jų 
uždeda McCarran įstatai, 
skirstantieji svetur gimu
sius nuo čionai gimusių.

“National Womens Ap
peal sieks suburti daug 
moterų kovai už panaikini
mą McCarran ir Walter- 
McCarran įstatymų. Var
todamos' visokiausias susi
siekimo priemones: televi
ziją, radiją, laikraščius ir 
žurnalus, masinius mitin
gus, forumus ir specialę li
teratūrą supažins visuome
nę su nedemokratiniu tų 
įstatų pobūdžiu, jų rasisti
niais bruožais, jų pavoju
mi namams ir vaikams.

“Mes mobilizuosime mo
teris veikti prieš blogumus, 
kurie neatitinka Amerikos 
istorijai nei tradicijoms.”

Valdyboje ir rėmėjuose 
yra kelios, dešimtys iš žy
miausiu amerikoniu mote
rų, v

gali plauti, jei...
jusi susijungti su atminkš- 
tėjusia maliava.

Kuo plauti? <’. • y >
Paprastai tinkuotai ar mė- 

d ? p.ei mali a vę.taį sįęn ai už
tenka paprastos skalbiamo
sios sodos (washing soda). 
Yra po įvairių firmų var
dais.

Dėk kupiną šaukštelį į 
porą kvortų karštoko van
dens. Dažnai pakeisk šva
riu. Skiedinį pritaikyk taip, 
kad būtų pakankamai . sti
prus pirmu palietimu at- 
liuosuoti nešvarą, bet kad 
jį pakęstų ranka.

Kitas, greitesnis būdas
Sienas galima daug-grei

čiau ir geriau plauti šepe
čiu, bet... reikia dar dau
giau to paties atsargumo.

Nuq šepečio “sausai” nu- 
kratyk skiedinį. Vesk per 
sieną nę išilginiais, bet vi
kriais, skersuojančiais sie
ną apvalainais b r ū ž i a i s. 
Atliuosuotą nešvarą greit 
nušluostyk sausu skuduru.

Šluostyti pradėk nuo apa
čios, skersai sieną, kad 
drėgmė nespėtų tekėti. Nė
ra reikalo sausai nutrinti.

Šepečiu valant gali turėti 
stipresnį ir karštesnį skie
dinį, nes nėra reikalo ran
ką merkti, užtenka šepečio 
ražus nuplakti pirm užėmi
mo naujo ploto. .Skiediniui 
daryti vartok gilų indą, 
kad nesitaškytų po kamba
rį nukratant nuo šepečio.

Sienas, plauti, žinoma, ne
verta ten, kur jau malia
vos sutrūkinėjo, atšoko. 
Ten pagelbės tik naujas da
žų rūbas. į T. D. E.

Kūdikio pasivažinejirtias
Detroito gyventojų Wid- 

by sūnelis, dvejų metų, 
linksmai sitšuko “eina,” 
kada jo ko-mandūo jaunas 
šeimos auto pasijudipo 
skersai gatvę. Gi Jo moti
na apalpo, kai pamatė au
to atsimušant ,į kaimynų- 
namo siena. .Tėvams nema
tant . užsimanęs pasivažinė
ti vaikas tik biskelį apsi
daužė. .

Apie knygas jauniems 
ir mažiesiems

Jaunuoliams ir vaikams 
dabar galima gauti vertin
gų turiniu ir įdomiai para
šytų knygų. Kartą pradė
jus, net suaugusiam sunku 
prisiversti padėti jas į šalį 
nebaigtas skaityti.

All About Eggs, su pa
veikslais, yra taikoma^ iki 
9 metų amžiaus vaikams. 
Ji aiškina, kaip iš kiauši
nių. gimsta paukščiai, 
vys, kiti gyvūnai. 
Millicent Selsam. 
Scott, New Yorke.
$2.

zu- 
Parašė 
Išleido 
Kaina

The Golden Treasury of 
Natural History yra didelė 
knyga, "216 puslapių, ir jau 
taikoma paaugliams. Joje 
telpa informacija apie vi
sokiausią gyviją, augmenis.

Virš 500 paveikslų, spal
vose, pagelbsti įgyti tikro
vinį vaizdą augmenų ar gy
vių, juos pažinti, pamačius 
gamtoje. Parašė Bertha 
Morris Parker. Išleido Si
mon & Schuster, New Yor
ke. Kaina $5.

Yra ir kitų gerų knygų. 
Apie jas teks prisiminti se
kamose, laidose.

Seny moterų daugiau
Socialio Saugumo virše

nybės pateiktomis žiniomis, 
mūsų šalyje jau yra 18 mi
lijonų vyrų ir moterų virš 
65 metu amžiaus. Moterų 
yra daugiau. Kas devyni 
vyrai yra dešimtis moterų.

Seni žmonės smarkiai 
daugėja. Pastaromis pen
kiomis dešimtimis metų vi
sų šalies gyventojų skaičius 
padidėjo kita ' tiek., Tačiau 
skaičius žmonių 65 metų 
ar senesnių padaugėjo ket- 
veriopai.

Antanas Vaivuskas t

Grįžtant į tėvynę Lietuvą
(Pabaiga)

Tris valandas pažioplinė- 
ję po Dakarą, sėdome į tak
sį ir grįžome į uostą. Šofe
ris nuplėšė tris dolerius.

Uoste radome bepritrau
kiantį “Bretagne” laivo 
dvynuką “Provence”. Jis iš 
Genujos plaukė į Pietų A- 
meriką. Abiejų laivų jūrei
viai ir vyresnieji sveikinosi, 
vieni kitus į laivą kvietė ir 
vašinosi.

Temo “Bretagne” turėjo 
Dakarą apleisti 20 valandą.

Nekurie iš mūsų laivo 
prisiartino prie “Proven
ce”, vežančio daugybę — 
gal tūkstantį su viršum — 
italų ir ispanų emigrantų 
i Lotynų Ameriką ir užve
dė pokalbius. Vienas grįž
tantis. italas emigrantas, 
nuo žemes garsiai 'kalbė
josi su tūlu savo bičiuliu, 
stovinčiu ant - “Provence” 
denio.. Pastarasis klausė:

—- Kodėl grįžti?
— Kad nepatiko Ameri

ka.
.— Neapsirik! Italijoje ir

gi kieta gyventi.
— Bet aš vistiek grįžtu. 

O. tu pats pamatysi kokia 
Amerika!... , •

. —o—
Dakare i musu laiva su

lipo du šimtai su ' viršum 
negrų kareivių-. Juos veža 
į Marselį, kur pralavins 
ginklą vartoti ir išsiųs į 
J/ndokiniją kariauti pries 
narsiuosius vietnamiečius, 
kovojančius prieš prancū
zų kolonizatorius, už savo 
tautos laisvę ir nepriklau-

Nuo švenčių likusių 
mėsų mišinys

Ir kumpis ir kalakutiena 
yra labai skanu po vieną. 
Bet kada privalgome kartą 
ar daugiau, pasidaro neįdo
mu. Tačiau nepaprastai pa
sigerina (ar bent mūsų a- 

jus abi mėsas, kartu.
Šaltiems sandvičiams ar 

prie šalto salad paduoti 
daryk paprastai: dėk po ly
gią dalį smulkiai su pjausty
tos kalakutienos ir hamės. 
Priemaišų! tinka dadėti 
taip pat smulkiai supiaus- 
tytų selerių, arba, alyvų ar 
agurkučių —kuriuos kas 
mėgsta.

Skonį pastiprina biskelis 
gatavos muštardos ir thy
me (čiobrelio). Pastarasis 
vartojamas paukštienos 
kvapsniui ir skoniui page
rinti.
Karštais valgymui z

Mėsos lygių dalių miši
nys yra skanu su sos.u ir 
priemaiša prieskoniams 
vartojamo, tarkuoto ameri
koniško sūrio. Sosui pada
ryti :

2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų 
druskos pagili skonį 
trečioji dans puoduko 

vandens
puodukas ir dvi trečio

sios dalys evaporated pieno
2 šaukštai gatavos muš

tardos ir žiupsnytis thyme 
puodukas sutarkuoto sū

rio.
Ištirpyk sviestą nedidelia

me puode. Nukaisk. Įmai
šyk miltus ir sausuosius 
prieskonius (druską, thy
me). Įmaišyk verdantį van
denį. Po biskelį, maišyda
ma, supilstyk pieną ir, 
nuolat maišant, pamažėliu, 
virk keletą minučių iki su- 
tirštės ir ^sušvelnės. Nu
kaisk. Įmaišyk muštardą.

Duonos riekeles ar pers
keltas bandukes biskelį ap-

(Keliones įspūdžiai) 
somybę.

Negj’ai naujokai — jau

 

ni vyfai, paeiną iš Afrikos 

 

Zaml^i gėpties. Kalbasi jie 

 

savo įnągrhita kalba. Mums 

 

atrodo, kad juos Veža suvi
liotus mel&gingais paža
dais.. Kas toji Indokinija, 
už . k a jie ten savo galvas 
dės, jaunieji negrai visai 
nežino.

Nutolome nuo Dakaro, 
palikdami jo prieplauką su aukštumo, pliki — nei vie- 
gelsvai spindinčiomis švie- no medelio, nei jokios žo- 
somis nakties glūdumoje. 
Dabar, Afrikos pakraščiais 
plauksimer į Prancūzijos 
uostą — Marselį.
Kelionė vandeniu baigiasi

Gruodžio 14r sekmadie
nis.

Sekantį rytą Dakarą ap
leidus, pinną kartą paju
tome laivą smarkiai van
denyno bangų kilnojamą. 
Juodieji kareiviai “ožius 
lupo”.

Palengvd priimame nau
ją klimatą vėsų, vis šal
tėjantį. ;

Iki šios dienos nieko ypa
tingesnio neįvyko. >

Vakar, gruodžio 13, dar 
vieną valandą pavarėme 
laikrodį. Tuo būdu jau 4 
valandomis mūsų laikas 
skiriasi nuoc Urugvajaus. 
Dorytei nekaip sveikuojasi.

ŠĮ rytą stebėjau pašvais
tę ir saulės .patekėjimą. Iš 
horizonto saulė ėmė grei
tai kilti lygiai 8,39 vab Gal 
niekur kitur nėra gražiau 
matyti brėkštantį .rytą ir 
saulės patekėjimą, kaip 

• * , . , t

gruzdink po liepsna. Už
dėk ant kožnos riekelės 
mėsos mišinio (jei mėsos 
likučiai nėra susmulkėję, 
šiam patiekalui gali būti 
nepiaustyti, uždėti rieke
lėmis — hamė apačioje, ka* 
lakutiena viršuje). Užpils- 
tyk sosu ir apibarstyk sū
riu.

Sudėjus ant blėtos, sta
tyk po liepsna (toliau nuo 
liepsnos, negu statai stei- 
ką — apie už 4-5 colių) ir 
pakepink keletą 
iki sūris išsileis 
apgelsti. Paduok karštą.

minučių 
ir pradės

today’s Pattern

9064 SIZES 2—10

Inį
Pa.iern 9064 (pattern for pan

ties included): sizes 2. 4, 6. 8. 10. 
Size 6 jumper. 1% yards 35-lnch;
blouse, % yard; panties. % yard. ,

Užsakymą su 35 centais h 
pažymėjimu formes num?? 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 

vandenynu plaukiant!
Gruodžio 15.

Trečią valandą naktį 
praplaukėme Gibraltaro 
sąsiaurį. Belaukdami jį pa
matyti, užmigome. Dabar 
plaukiame Viduržemio jū
ra, Ispanijos pakraščiais. 
Kairėje aiškiai matome Is
panijos žemę. Kartais vi
sai arti plaukiame. Vien 
kalnai. Beveik visi vienodo 

<

lėlės. Kalnų protarpiuose, 
prie vandens, matosi ašinėj 
tyti namukai, kitur —- kad 
mai bei miesteliai.' Laivo 
vidų pradėjo apšildyti. 
Gruodžio 16.

Viduržemio vanduo mūsų 
laivą irgi perdaug nemėto, 
šiandien po pietų būsime ’ 
Marselio uoste. Po J3-4 Va
landų leisimės jau į pasku
tinį mūsų kelio uostą — 
Genują. Jei viskas seksis ■ 
kaip iki šiol, Genujoje būsi
me rytoj rytą, t.y. viena . 
diena anksčiau, negu marš
rute buvo pažymėta. Tai 
gal dėl to, kad nesustojome 
Barselonoje.

Baigiasi mūsų apie 11 
tūkstančių kilometrų ke- ; 
Ironė per Atlanto vandeny-- 
nį šiandien baigiu ir šiuos 
savo užrašus. Juos, išsiųsiu

1

Sausažemju> keliaujant, 
jei įstengsiu, pradėsiu šių 
užrašų antrą dalį.

Antanas Vaivtts 
“Bretagne” laivu Vidurže
mio jūroj, 1952. XII. 16.

*
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Vis

Ką gi man jai atsaky-

savo am- 
svetimus

Jis ir žmo-
Jiems ta-

kuopa, 
kuopa,

Bet .dar 
papeikta.

džiaugtis 
kurie su-

negu nau-

ir nesidairyda- 
prie Liusilės.

Ji buvo maža, 
glamonėjančių

“ALDLD Ap- 
net tris sykius 
nežinome, kokį

Iš Ex-mainjerių Choro 
darbuotės

ji nenorėjo, 
būti už tai

apgyventas.
kurios

anksčiau 
koresj2pPdento, 

jūsų

APLANKIUS SERGANČIĄ 
M. ŽEBRAITIENĘ

Per 25 dietaas nieko nevalgius, 
bet stipriai laikosi

Anądien nuvykau aplanky- 
žebraičių šeimą, kurie gy-

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

Naujai išrinktasis CIO prezidentas Walter Reuther 
Baltajame name konferuoja su prezidentu Trumanu. 
Jis nuvyko įtikinti prezidentą, kad algų užšaldymas tu- 

?ri būti panaikintas. Reuther įrodo, kad kai beveik vi- , 
šokia kainų ^kontrole tapo panaikinta,, algų kontroliavi
mas nebeturi jokio pateisinimo.

Washington, D. C.
Sunkiai serga mano drg. 

Steponas Yon.iškie/tis. Ken
čia nuo aukšto \ kraujo 
spaudimo. Dešinė ranka ir

UŽBURTOJI SIELA
Parašė ROMAIN ROLLAND ’’ —49—

Cleveland, Ohio
Apskrities Vakariene Jau 
Už Poros Dienų

LLD 15-tos Apskrities 
vakarienė ir šokiai įvyks 
sekantį šeštadienį, sausio 
10 d., LDS Klubo svetainė* 
je, 9305 St. Clair Ave. Pra
džia vakarienės bus 6:30 
vai. vakaro. Po vakarienės 
bus šokiai prie geros muzi
kos ir kitokie pasilinksmi
nimai. Šeimininkės rūpina
si, kad priruošti skanią va
karienę, ir daugelis drau-

• gių pasižadėjo sunešti savo 
pagamintų gardumynų. To
dėl galime būti tikri, kad 
vakariene bus visi paten
kinti, o bilietas bus tik $1. 
Tik kurie dar nesame įsi
giję bilietų, p’fcsistengkime' 
įsigyti pas. komisijos na-

rius: draugę Palton, Joną 
Stripeiką, J. Zebrį ir kitus, 
kad šeimininkes žinotų, 
kiek valgio pagaminti.

Visas pelnas nuo šio pažr 
monio bus skiriamas ap- 
švietos reikalams. Rep.l

St. Charles, 111. .
šis 6.700 -gyventojų miestu

kas, apie 36 mylios nuo Chi- 
cagos į vakarus, gan skait
lingai lietuviais
Yra kelios draugystės, 
kartais šį tą surengia.

Seniau buvo ir LLD 
taipgi ir LDS jaunimo
bet daugelis jų narių kitur iš- 
važinėję, kuopos pagalios lik
vidavosi. O be progresyvių 
organizacijų veikimo nėra.

Metams vis daugiau krau
nantis, nesveikata irgi labiau 
pasireiškia.

(Tąsa)
— Na, taip, — sakydavo Aneta,' tap

šnodama jai per rankas, —na, taip!.. 
Bet pagaliau ko tu norėtumei? Ar kad 
netektume mūsų brangaus berniuko?

(Ji gerai žinojo, ką daranti, lipšniai 
pabrėždama žodį mūsų!)

Prietaringa teta sumišusi priešinda
vosi:

— Nekalbėk-taip, Aneta! Tai pavojin
ga... Ne, kaip tu gali sakyti?..

— Tai ir nesiraukyk! Jei mūsų ma
žytis jau čia, jei jis pas mus atėjo, ką gi 
dabar daryti? Ką gi dar begalima ge
riau padaryti, kaip jį mylėti ir būti lai
mingomis?

Teta būtų galėjusi atsakyti:
— Taip ,bet kodėl jis atėjo?
Ji jau nebepajėgė į tai gilintis,

dėlto moralė būtų to norėjusi. Pasaulis 
Jr religija. Savigarba 'ir ramybė. Gal 
*-ūt, ypač ramybė. Pačioje širdies, gilu- 
‘moje, pačioje gilumoje slapčiausioji min
tis, kurios ji nė "pati neprisipažino, buvo 
si:

“Dieve mano! kad ta nelaimingoji 
mergaitė bent nieko man apie tai nebūtų 
pasakiusi!..”

Pagaliau nepajėgdama tiek e priešta
raujančių minčių suderinti, teta Vikto
rina pabaigė tuo, kad visai atsisakė apie 
tai galvoti. Ir pasiduodama instinktui, 
ji pasidarė lyg sena višta, visą 
žiu praleidusi beaugindama 
viščiukus. Ji sutiko.

Bet Aneta dėl to per daug 
negalėjo. Yra pagalbininkų, 
teikia daugiau nemalonumų
dos. Per tetą aplinkos nerimas netruko 
įsiskverbti pas Anetą. Ponia Viktorina 
buvo plepi; ir ji klausydavo, ką kaimy
nai kalba apie jos dukterėčios grįžimą. 
Ji grįždavo tekina, verkšlendama visa 
tai Anetai papasakoti. Aneta nuoširdžiai 
ją baldavo, bet ji nepaliaudavo krimstis 
dėl šių kvailų kūmučių plepalų. Dabar, 
kai senutė grįždavo, ji virpėdama save 
klausdavo:

— Ką ji man dar papasakos?
Ji uždraudė jai pasakoti. Bet kai te

ta nebekalbėjo, pasidarė dar blogiau dėl 
tų jos nutylėjimų, jos dūsavimų ir dėl 
tos pritrenktos jos veido išraiškos. Ir 
Aneia kaupė piktą pagiežą šiai nuodin
gai-opinijai, kurios ji dėjosi nežinanti.

Jei ji būtų buvusi išmintinga, ji būtų ■ 
bent progų susidūrimams vengusi/ Bet 
ji’buvo perdaug gyva, kad galėtų elgtis 
išmintingai. Žmogus pasidaro išmintin
gas tik tada, kai dėl savo neprotingumo 
nudega pirštus. Žmogaus prigimtis 
yra taip sukurta, kaip toji Aneta, kuri

i su panieka nusigręžė nuo žmonių spren
di tnų ir vis dėlto degė noru sužinoti, kas 
už jos nugaros kalbama. Ir nors kas ry
tą drebėdavo, kad diena gali nepraeiti, 
neatnęšusi jai nemalonių žodžių aido, 
tas dienas, kai tie žodžiai jos neaplanky
davo, ji kone pati eidavo jų ieškoti. Bet 
to vargo jie jai nesuteikdavo. Iš gimi
nių, iš pusseserių, iš pusbrolių, su ku
riais ji palaikydavo tik tolimus giminys
tes ryšius, ji ėmė- gauti pasipiktinimo 
laiškų, nepakenčiamų pamokymų. Jų 
biekijnas pasidaryti jos elgesio teisėjais „ 
ir jos giminės pažeistos garbės gynėjais 
turėjo pasirodyti ne tiek erzinąs, kiek 
juokingas Anetai, kuri, savo tėvo puikiai 
apšviesta apie slaptą tos giminės kruni-

M. Oleknienė, jau -seniau 
varginama ligos, šiuo tarpu 
dar labiau nesveikuoju. 1 Ji
nai netgi vaikščioti sunkiai 
gali. Olekna taipgi nedirba.

Romualdo Griciūno žmona 
turėjo dvi operacijas, bet jau 
gerokai pasveikus. Vis dėlto 
ji dar silpnoka.

Pats Griciūnas gerai laikosi.
Jų du sūnūs turi bučernę Ba
tavia miestelyj, tai tėvas kar
tais. padeda jiems, šiuo tar
pui vienas sūnus sirguliojo, tai 
tėvas dirbo?

Glamžienė (Povilo našlė) 
irgi nekaip jaučiasi. Ji, rodos, 
buvo ranką nusilaužus. Ji gy
vena su sūnum, kuris motiną 
gerai prižiūri.

Alekas ir Ona Ablanai ge
rai laikosi, taipgi ir St. Cha- 
kas ir žmona. ■ Chakai susi- ! Turint kaimynų ir frontų 
laukė naujos anūkės, jų sū
naus dukrelės. Jie turi ir 
daugiau anūkų,’ dukters vai-

M
sTeko sutikti žinomą versli

ninką Romaną.
na gerai laikosi.
čiau teko daug pergyventi,
nes dvi jų dukterys mirė. 
Viena mirė 18 metų sulaukus, 
kita buvo jau ištekėjusi ir su
silaukė sūnelio. Jos mirė jau 
keletas metų, atgal.

Buvau užėjęs Kučinskų val
gyklom šie jauni žmonės tu
ri ne vien valgyklą, bet ir 
bučernę. Sakė, norėtų bučer- 
nę parduoti, .jei rastųsi geras 
pirkėjas. Norintiems ' tokio 
biznio yra proga.

J. Janulio neradau namie. 
Jo ‘žmona jau keletas metų 
yra ligoninėj. Jis pats tačiau 
gerai laikosi.

smagu šį miesčiuką aplankyti. 
Vasarą jis ypač gražiai atro
do. Per jį teka platoka, bet 
gerokai drumstu vandeniu 
Fox upė.

Beje, čia turi biznį ir Shar- 
k i fina i ir keletas kitų lietuvių, 
bet nęteko progos juos ap
lankyti. Chicagietis

CHICAGOS ŽINIOS

ti 
vena 1657 N. Ma.for Street, 
šiaurvakarinėj miesto dalyj.

Magdalena žebraitienė, po 
aksidento grįžtant ‘ iš Hot' 
Springs, Ark., tebeserga. Ji
nai sako, aksidentas būtų pu
sė i bėdos, bet kiek laiko at
gal, geriau pasijutus, jinai 
nuvyko į koncertą Cicėron. 
Ką tai užgėrus, ji staiga'su
sirgo, ir jau 25- dienos, kai 
nieko negali valgyti.

Nustebau tai užgirdęs, nes 
ji, nors silpna, kalba, rodos, 
visai sveiku balsu ir išrodo 
neblogai. Moteriškė jau pa
siekus 80 metų, bet taip sti
pri buvo fiziniai, kad ir blo
gas aksidentas, ir dabar 25 d. 
nevalgymas jos neparbloškė.

Nors ir ligonė, ji paauko
jo Vilniai porą dolerių.’Spau
dos ji niekados neužmiršta.

Linkiu jai pasveikti. Geri 
žmonės turi gyventi juo il
giausiai*. V.

be Anne Tilvikas dviem at
vejais sudainavo žavėjančių 
melodijų vargo žmonelių pa
linksminimui, ir tai be jokio 
atlyginimo. Taipgi visiems 
plačiai žinoma • Petro Peivio 
orkestrą grojo per porą va
landų lietuviškas melodijas, 
irgi be jokio atlyginimo. Tai 
puikus labdarybės darbas, 
garbė žagariecių klubui, Ex- 
mainierių Chorui ir Peivio mu
zikai už tą visą. Tiems pa- 
vargusiems žmoneliams pasi
liks gili atmintis ir linksmiau 
jausis 
tokius 
nas. 
vome,
kilnų darbą.

per daug laiko, gavę 
pietus ir Kalėdų dova- 
O mes, kurie dalyva- 
jaučiamės atlikę pra-

Žemaitis

of the Antarctic/’ “Fortress 
Islands of the Pacific” ir tt.

Didžiausias rožių 
tumamentas

Pasadena, Cal. J— Sausio 1 
d. šiame gražiame mieste įvy
ko rožių tumamento paradas. 
Niekados pirmiau nebuvo su
plaukę tiek žmonių pamaty
ti šį nepaprastą vaizdą. Ap
skaitoma, kad “žiopsotojy” 
susirinko 1,250,000. Suvažia
vo žmonės iš tolimiausių vie
tų. Gražiausias flotas, pirmą 
dovaną laimėjęs, buvo pava
dintas ‘‘Madame Butterfly.”

ką, žinojo, ko vertas buvo šių Aristarchų 
mąstąs. Bet Aneta nesijuokė; ji grieb
davo plunksną ir paleisdavo giliantį 
atsikirtimą, kuris prie visų kitų smerki
mo motyvų dar pridėdavo ir apmaudą, 
ir pasmerkimas pasidarydavo nepermal
daujamas.

Šie griežti cenzoriai ■ savo kišimąsi 
bent galėjo pagrįsti, aišku, išnaudojimo, 
bet įprastomis — giminystės teisėmis. 
Bet kokias teises ją smerkti turėjo sve
timieji, kuriems ji nieku neužkliuvo, elg
damasi taip, kaip jai patiko? Susitiku
si gatvėje malonią diduomenės pažįsta
mą, kurios salonas kadaise ją mielai pri
imdavo, ji sustojo pasikeisti-keletu man
dagių žodžių. Bet ši, tyrinėdama ją sa
vo smalsiu žvilgsniu, leido jai kalbėti, 
atsakinėdama puse lūpų, ir. šaltu man
dagumu, atsisveikino. Dar kita, kuriai 
Aneta parašė, prašydama patarimo, vi
sai neatsakė. Tęsdama tyrinėjimą, ji 
kreipėsi į vieną savo motinos draugę, se
ną ponią, kurią ji gerbė ir kuri jai ro
dydavo tikrą nuoširdumą; ji pasisiūlė 
ją aplankyti. Ji gavo painų atsakymo 
laišką, išreiškiantį apgailestavimą, kad 
nebus galima ją priimti: jie išvyksiu iš 
Paryžiaus... Šios smulkios, vis kartoja
mos žaizdelės jos ‘jautrumą labai suerzi
no. Aneta bijojo kitų akibrokštų; bet 
keista, kad toji baime nervingai ją stū
mė juos sukelti.

. Taip įvyko ir su jos drauge Liusile 
Kordije. Abi jaunos moterys jau seniai 
buvo pažįstamos. Ten, kur jos abi žmo- 
nėdavosi, Liusile buvo Anetos mėgia
miausioj!; nors ir nebūdamos labai arti
mos draugės, jos mielai matydavosi. Iš 
tetos Aneta sužinojo, kad Liusilės sesuo 
neseniai'ištekėjo. Iš Liusilės ji apie tai 

'jokio pranešimo negavo. Ji parašė jai 
pasveikinimą. Liusile tylėjo. Aneta jau 
gerai žinojo, kad nereikia spirtis. Vis 
dėlto ji spyrėsi, vedama keisto noro įsi
tikinti,- kentėti.

Ji nuėjo pas Liusilę. Salone balsų kle
gėjimas. Tai buvo vizitų diena. Ji tai 
prisiminė įeidama. Atgal trauktis buvo 
per vėlu... Pašnekesys buvo gyvas. Apie 
dvylika -žmonių, beveik visi Anetos pa
žįstami. Kai tik ji pasirodė, balsai nu
trūko. Tik keletą sekundžių. Susijau
dinusi, bet jausdamasi skelbianti kovą, 
Aneta įėjo šypsodamasi 
ma į šalis, priėjo tiesiai 
Sumišusi Liusilė pakilo, 
šviesiaplaukė, siaurų,
švelnių ir gudrių akių, pavargusio vei
delio, pelės snukučio su šiek įiek atsiki
šusiais dantimi?. .Sąmojinga, abejinga 
ir žmonėms, ir idėjoms, bet dėdamasi ai
stringai jomis besidominti ir prisirišan- 
ti prie žmonių, ji buvo atsargi, ne per
daug atvira, silpna, mėgstanti patikti, 
nieko taip ne trokštanti-, kaip tik’nesusi
pykti ir niekur neišsišokti. Anetos pa
sielgimas jos pačios visiškai nebuvo su- 
jaudinęp. Jos smalsi, smaila, tykojanti 
noselė džiaugėsi skandalu. Visas nuoty
kis, kuris jai atrodė visai kvailas, būtų 
ją tik pralinksminęs, jei jos nebūtų su
trikdęs atsižvelgimas į diduomenės pa
pročius. Kai Aneta jai parašė, kad jau 
yra grįžusi, Liusilė pagalvojo:

“Kokia čerpe!
ti?”

'Anetos įžeisti 
' labiau nenorėjo

po.
Ligonis randasi namie, 

ir jau antra savaitė guli 
lovoje. Galima ji lankyti. 
Adresas: 316 Peabody St.,

Cicilija Yoniškietiene.
Nuo Red.: Siunčiame 

Steponui karščiausius vėli
namus greitai ir pilnai pa
sveikti ir vėl darbuotis dėl 
visuomeniškos gerovės.

Redakcijos Atsakymai
A. Kiškifinui, Hartford, 

Conn. — Apie Namo Bend
rovės naujų mėtų parengi
mą esame gavę 
nuo kito 
todėl atleisite, R 
pastabų neįdėsime.

Prašote 
garsinimą 
idėti, bet 
garsinimą turite mintyje’? 
Kalbate apie 68 kuopos 
“planuojamą, balių”, bet 
nepasakote, kada jis įvyks. 
Taipgi kalbate apie kuopos 
susirinkimą, bet taip pat 
nepasakote, kada susirinki
mas įvyks. Tad ir nežino
me, ką tuos tris sykius 
idėti. v »

Pasikorė lietuvis dipukas
✓*

Petras Vasiliauskas, gyve
nęs 1712 N. Ashland, rastas 
pasikoręs po medžio šaka my
lia nuo namų, užpakalyj stu- 
bos 2117 N. Wolcott.

Sekmadienio ryte Vasiliaus
kas 'išbėgęs iš namų užsivil
kęs vien tik apatiniais. Už va
landos laiko Jo lavoną paste
bėjo Mrs. Margaret Wiewio- 
ra. Saužudžio žmona Alena 
sako, jog jos vyras seniai sir
gęs ir jau pirmiau kėsinęsis 
nusižudyti.

Vasiliauskai atvyko iš Vo
kietijos kaipo “displaced per
sons” 3 metai atgal. Velionis 
buvo 45 motų amžiaus jr pa
staruoju laiku dirbo batų 
dirbtuvėje.

Shenandoah, Pa.
LDS 34 kuopa neteko keturių 

Draugų
*

Baltrius šlekis mirė gruo
džio 6 d. Buvo gimęs Lietu
voje, dirbęs visą laiką anglies 
kasyklose ir gyvenęs visą lai
ką šenadoryje. Paliko nuliū
dime savo žmoną, dukterį, sū
nų ir daug giminių.

Antanas Pasiukonis mirė 
gruodžio 10 d. Buvo kilęs iš 
Lietuvos, gyveno visą laiką 
šenadoryje. Paliko nuliūdi
me savo brolį.

Juozas Kavaliauskas mirė 
gruodžio 14 
tuvos. Visą 
Šenadoryje. 
savo žmoną, 
draugų.

Adomas'žemaitis mirė gruo
džio 23 d. Atvyko į Ameriką 
1910 metais. Kilęs iš Suval
kų, Simno parapijos, Banbi- 
ninkų kaimo. Palaidotas Lais
vės kapinėse. Visą laiką gy- 
veno%Šenadoryje. Dirbo mai- 
nose 42 metus. Paliko nuliū
dime brolį Antaną, gyvenan
tį Baltimorėje, seserį Nelę 
Kazlauskienę Detroite, daug 
giminių ir pažįstamų. f

S. Kuzmickas

d. Kilęs iš Lie- 
laiką išgyveno 

Paliko nuliūdime 
giminių ir daug

t

Naujas, geras ir 
pigus išradimas

New York. — New Yorko 
University College inžinieriai 
išrado naują instrumentą oro 
svėrirrfųi. Tas įrankis būsiąs' 
naudingks^orlaivininkysteL E4 
sąs labai paprastas ir pigu&. 
Vardas irgi keistas: “diffrac
tion-grating interferometer.”

Devyniasdešimt mctų

Washingtonas. — Šiemet 
sausio 1 d. sukako lygiai 90 
metų nuo išlaisvinimo* vergų. 
Tai buvo Civilinio Karu au
droje, 1863 metų sausio 1 d., 
kai prezidentas Lincolnas pa
sirašė Išlaisvinimo Deklaraci
ją. \ - * • •

Ir socialistai konferuoja
Londonas. — Anglijos dar- 

biečių lyderis Clement Attlee 
lėktuvu išskrido į Aziją. Mies
te Rangoon įvyks Azijos so
cialistų konferencija. Attlee 
konferencijoje dalyvaus ir at
stovaus Britanijos darbiečius.

Nuteisė kalėjiman
Casablanca, French Moroc

co. — Trys Jungtinių Vals
tybių militarines bazės sargai 
nubausti vienerių metų kalėji
mu. Jie sučiupti vagiant daik
tus ir pardavinėjant.

AiriŠidi giriasi išradę

i *
Nežinau, kodėl taip mažai 

choro korespondentas duoda 
aprašymų iš choro veiklos. O 
rašyti yra ko. šis choras yra 
veiklus ir daug meniško dar
bo atlikęs, patarnaudamas sut 
dainomis ir vaidinimais įvai
rioms o r g a n i z a ei joms, be 
skirtumo visiems.

štai, bėgiu 3-jų menesių 
nuo pradėjimo su nauja mo
kytoja Anne Tilvikas • choras 
atliko virš 12 programų įvai
rioms organizacijoms.

Gruodžio 21 d. choras ap
lankė Oake Forest senelius. 
Bendromis pastangomis su 
žagariecių klubu suruošė pie
tus ir įteikė dovanų po kelis 
dolerius. Ex-mainieriai davė 
muzikalę dalį programos. 
Man pirmą sykį teko būti ir 
matyti šią įstaigą. Sunku įsi
vaizduoti nebuvusiam, koks, 
linksmumas pas tuos pavar
gusius senelius ir seneles. , Aš 
kalbu apie lietuvius, /tep esan
čius. Jų yra apie šimtas. Ex- 
mainierių Choras po va.dovy-

ĮVAIRIOS žinioj
Ilgai gyveno ir dainavo

New York. — Čionai pasi
mirė Ludwig Burgstaler, su
laukęs 70 metų amžiaus, šis 
vyras buvo nepaprastas tuo- 
mi, kad jis per paskutinius 44 
metus be pertraukos dainavo 
Metropolitan Opera House 
Chore. I chorą jis įstojo 1908 
metais.

Mirė senas mokslininkas
Ann Harbor, Mich.—^Sausio 

1 d. pasimirė Dr. W. H. 
Hobbs, sulaukęs 88 metų am
žiaus. Tai buvo vienas iš žy
miausių Amerikos mokslinin- 

geologas. Bu- 
šiaurės tyrinė- 

Jis yra para- 
knygų. Tarpe

kų. Jis buvo 
vo nuoširdus 
tojų draugas, 
šęs daug 
kitų, jo 
knygos: 
quakes,” 
Existing 
Features 
ing, 
Its Consequences,” “Earth 
Evolution and its Facial Ex
pressions,” “The Glacial Anti
cyclones,” “Exploring About 
the North Pole,” “Explorers

Airijos ■ sostinėje Dubline 
leidžiamas laikraštis “Sunday 
Press” primygęs tvirtina, kad 
pirmutinis išrasti ir pagamin
ti “submariną” buvo airi- 
šis vardu John Philip Hol
land, gimęs Airijos mieste Lis- 
cannor. O pirmojo pasakingo 
povandeninio laivo arba “na
rūno” pagaminimą finansavo 
airių revoliucinė organizacija 
“Fenians.”

Ar jau užsisakėte A. Da. 
gilio poezijos knygą? Kaina 
$1.00. Užsisakiusiųjų vardai 
bus knygoje atspausdinti.

Laisves bendrovės suvažia
vimas laukia nuo organizaciją 
ir nuo asmenų pasveikinimų.

MATTHEW A.

ii

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

>

-V> v- z

v; . •, «*>«»*■ S

gerų
parašytos sekamos
“Peary,” “Earth- 

“Characteristics of
Glaciers,” “Earth 

and Their Mean-
“The WoKld War and 

Consequences,

3 pusi.—Laisve (Liberty J—Trečiadien., Sane io-J an. 7, 11*53
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įrašau

i

Aido Choras dėkoja
Visi prisimena paskutinį Ai

do Choro parengimą, kuomet 
• buvo perduota scenoje ‘Litua

nika Square” vaizdelis. Rei
kia pripažinti, kad tai buvo 
nemažas užsimojimas iš Ai
do Choro pusės, kurį vieni 
aidiečiai su mokytoja nebūtų 
galėję atlikti. Reikėjo viso- 
kiariopos talkos. Todėl Aido 
Choras nori padėkoti visiems 
draugams, kurie savo darbais 
prisidėjo minėtam spektakliui 
surengti.

Scenos dekoracijas nupiešė 
dailininkai R. Baranikas ir E. 
Vaivada, vadovaujantis dail. 
E. Skučo paruoštais; skečais. 
Laiptus padarė M. Grigas. 
Medelius paskolino W. Žukas. 
Šviesas sutvarkė St. Večkys. 
. Parengimo metu prie užuo
laidos buvo St. Titanis. švie
sas prižiūrėjo J. Gasiūnas. Bi
lietus pardavinėjo ir kontro
liavo K. Balčiūnas ir K. 
deris.

Solistai L. Jonikas, A. 
len ir M. Knorr gabiai 
ko svarbiausias 
dalis.

Vaikučių pasirodymas see 
noje pridavė gyvumo ir įvai 
rūmo šiam spektakliui, 
be abejo, yra ,didelis nuopel
nas ne vien tiems vaikučiams, 
bet ir jų tėvams!

Na, o patys aidiečiai, po 
Mildred Stensler 
stengėsi kuo geriau 
eigas atlikti.

Visos programos
nuilstamai pianu akompanavo 
koipp. Pranas Balevičius. 
to, jis dar daug kartų daly
vavo Aido Choro ^pamokose!

Ir taip su kiekvieno pagal
ba, gerais norais ir pasišven
timu tapo atliktas didelis 
meniškas darbas su geromis 
pasekmėmis ir gražiais atgar
siais.

Aido Choras širdingai įver
tina visų dalyvių bei talki- 
ninku triūsą ir 'dėkoja vi
siems už puikią kooperaciją.

Aido Choro Valdyba
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Rosenbergams užtarti 
masinis mitingas

'Sausio 8-tos prievakarį, šį 
ketvirtadienį, šaukiamas viso 
miesto masinis mitingas Ju
liui ir Ethelei Rosenbergams 
gelbėti.

šis mitingas turi vieną spe
cial) tikslą — atsišaukti į pre
zidentą Trumaną, kad jis pa
sigailėtų, panaikintų mirties 
bausmę. Tiktai šis vienas 
lias beliko Rosenbergams 
gelbėti. Jei prezidentas 
veiks, Rosenbergai bus 
žudyti šio mėnesio 14-tą.

Turėtų būti aišku kiekvie
nam, kaip svarbu šiame mi
tinge dalyvauti, nežiūrint, ar 
jūs buvote ai* nebuvote jūsų 
apylinkėje rengtame mitinge.

Rosenbergai, tėvai dviejų 
mažamečių vaikų, išgirdę, 
jog teismas galutinai atsisakė 
jų bylą pernagrinėti, pareiš
kė amerikonams ir visam pa
sauliui :

‘Dievui ir žmonėms mes pa- 
esame nekal-

kė-

no
nų-

Ben-

Wal- 
atli- 

programos

Tai,

Sarženlaš Paul Zorland dalyvaus 
Eisenhowerio inauguracijos iškilmėse

*
Naūjojo prezidento, Eisen-' 

howcrio, inauguracija, kaip 
žinia, įvyks Washingtone 
sausio 20 dieną. Iškilmėse, 
tarp daugelio kitų', dalyvaus 
70 rinktinių karių, pasižymė-b 
jusiu mūšiuose Korėjoje.

Tarp tų 70-ties bus ir lietu
vių kilmės amerikietis (iš 
Queens, L. L) saržentas Paul 
A. Zorland, kuris jau yra ke
lyje iš Korėjos į namus. Jis 
atstovaus 180-tą pėstininkų 
pulką.

Kitas’ Queenso 
taipgi saržentas, 
W. Jones,.

Saržentas Paul

yra sūnus Mr. ir Mrs. - Paul 
Zorlandų, gyvenančių 94-10 
7 5 th St., Ozone Parke. Po
vilas Zorland Brooklyno lietu
viams gerai žinomas, nes jis 
turi kriaučių šapą; jis yra, 
kaip sakoma, kriaučių Ron- 
traktorius.

gy Ventoj as, 
bus Richard

Rusai nesijudins, kol 
negausim 40 valandų

vadovybe, 
savo par-

metu no-

keliauti į mi- 
darbo. Pra-

Taip pareiškė unijištai bu- 
sų streikieriai saVo mitinge 
praėjusį sekmadienį. Mitin
ge dalyvavo Virš 4,000 strei- 
kieriu.

kartojame, jog 
th”

Visi prašomi 
tingą tiesiai iš
sidės 5 vai., tęsis apie porą 
valandų. Vieta: Straus Suarė, 
East Broadway ir Rutgers St., 
New Yorke. Randasi žemuti
nėje East Side, apie 4 blokai 

Beįnuo Essex St. stoties,'kur su
eina BMT ir Independent sub
way.

šiuo tarpu nei vienas už- 
stro ik uotas busas nesijudina iš 

ių (Tie matomieji gat- 
yra miesto linijų ir vie- 
k o m p a n i j os.) K o m p a n i -

streiką laužyti, 
ne iš geros šir-

Richmond Hill-East 
New York banketas

Tėvai,- žinoma, džiaugiasi, 
kad sūnus turės garbės būti 
išrinktųjų tarpe ir maršuoti 
33-čiojo prezidento inaugura
cijos iškilmėse, -— maršuoti 
Washingtono gatvėmis .

Abudu Zorlandai, saržento 
tėvai, ta proga taipgi žada 
vykti į Washingtoną parhaty- 
ti iškilmes.

Rosenbergams ginti 
komitetas prašo:

Greta kelių rūšių veiksmų, 
taikomų organizacijoms,' ko
mitetas Rosenbergams ginti 
pasiūlė atskiriems asmenims 
galimus vykdyti sekamus 
.veiksmus:

Anglies dujos 
vieną uždusino

Mrs. Bezubiak, gyvenanti 
132 E. 35th St., New Yorke, 
anksti rytą atbudo lyg ir pri- 
svaigusi. Kambarys buvo pil
nas dvokiančių dTTjų. Skubiai 

.nubėgo pažiūrėti / kūdikių.
Mažasis kūdikis jau buvo 
konvulsijose. Prikėlė iš mie
go vyrą, kuris skubiai išnešė 
kūdikį gauti dirbtiną kvėpa
vimą artimiausioje policijos 
stotyje.

Atidar'fnėjusi savo buto lan
gus, moteris leidosi prikelti 
kitus virš šimtą to namo gy
ventojų. Andrew Grobei’, to 
namo darbininkas, jau buvo 
uždusęs. Jis gyveno apati
niame aukšte, kur iš nepri
žiūrėto pečiaus (iš skiepo) 
daugiausia buvo pridujavę. 
Keli kiti asmenys jau buvo 
susirgę.

AREŠTAVO ĮTARTUS 
PROSTITUCIJOJE

. Viešbučio Sevilla aludėje 
New Yorko centre areštuotos 
šešios moterys, įtartos prosti
tucijoje. Ir areštavo savinin
ką. Areštas sekė prisiklausy- 
mą telefonais pašaukimų į tą 
aludę. Savininką kaltina bu
vus tarpininku tarp prostitu
čių ir kostumerių.

Bronxe pašautas Ernest Or
tega, 32 metų, po to, kai jis 
su auto pravažiavo pro rau- ’ 
donas trhfiko šviesas.

GARSINKITeS LAISVeJ

Pajūriečių streikas 
tebevykdomas

Prekių svėrėjų ir patikrin- 
tojų prieplaukose streikas tę
siasi. Unija pašaukta į de- 

» rybas, tačiau sutarties dar ne- 
‘ ’ fyrieita. Kiti laivakroviai nei- 
I na dirbti tose vietose, kur 

svėrėjai iššaukti streikam

Šios apylinkės kuopų meti
nis banketas įvyks jau šį šeš
tadienį, sausio 10-tą, Liberty 
Auditorijos Brown Room. 
Pradžia 7 vai. Įžanga $2.50.

Richmond Hill - East New 
Yorko ir apylinkės kuopų 
banketai paskilbę jau per ei
lę metų geromis vaišėmis ir 
kaimyniška draugiška nuotai
ka. Jie, paprastai, rengia pa- 
tyka: mažai apie tai' rašo, 
bet daug dirba. Ir šį kartą, 
sakoma, jau daug bilietų par
duota 
lietų 
tuojau 
narius

vėse 
nos 
jos nebandė 
Spėjama, jog
dies tai daro, bet kad nesiti
ki galėti sulaužyti.

T paleistas kalbas, jog mies
tinių linijų darbininkai būsią 
verčiami . dirbti viršvalan
džius, kad atidirbtų už strei-, 
kiurius, Transport Workers 
Unijos prezidentas Quill pa
reiškė :

‘Mes įspėjame,_kad kai tik 
pirmasis unijistas taps disci
plinuotas už nedirbimą virš
valandžių, 
prakeiktus

mes uždarysime 
subways.”

praėjo pakiliu 
Ęrasidejo su plačiai ži- 

dainomis 
ir “W<e

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

iš anksto. Tačiau bi
ri ar turi. Prašo juos 

įsigyti pas tų kuopų 
ir įstaigas.

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

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam
Prirengė L. JONIKAS

Išleido dienraštis Vilnis , -
Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c ---------------- -------- ę------------------------

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai icjomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kiekvienam.

Apart kitų naudingų raštų, šis veikalas yra, 
spalvingai apvainikuotas ^ruožine literatūra, 
prozoje ir poezijoje, žymiausių lietuvių rašytojų.

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienam apsišvietusiam žmogui il- 
.gais žiemos vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus: Už-
♦ sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, 

persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

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

virši-
AFL

■ Mitingas 
ūpu. 
nomomis kovotojų 
“Solidarity Forever” 
Shall Not Be Moved,

'daug sveikinimų : CTO 
ninko Walter Reuther, 
unijų centro New Yorke, vi- 
sašališkojo plieno unijistų vir
šininko David J. McDonald, ir 
nuo daugelio kitų. Sveikin
tojai atstovavo virš du mili
jonus organizuotų darbinin- 
i • -tr;kų.
• Mitinge kalbėjęs Alan Hay
wood pareiškė, jog visas CIO 
laikysis solidariai

Pasiųsti telegramas ar laiš
kus prezidentui Trumanui, 
taip pat ir naujai išrinktam 
prezidentui Eisenhoweriui su 
prašymu panaikinti mirties 
bausmę. Ir raginti savo kai
mynus ir draugus, kad jie pa
darytų tą patį.

Parinkti atiku šios kovos 
vedimui. Leidžiami lapeliai, 
kita literatūra, delegacijos į 
Washingtona komitetui kai
nuoja daug pinigų .

Prisidėti darbu savo apylin
kėje: padėti skleisti lapelius, 
dalyvauti po visas apylinkes 
ruošiamose motorkadose, eise
nose, mitinguose.' Informaci
jų apie tuos veiksmus gau
kite vietiniuose ALP skyriuo
se, nes daugelis skyrių turi 
atstovus gynimo darbe.

Mobilizuoti iš šapų ir apy
linkių žmones masiniai daly
vauti viso miesto skale^ruo- 
šiamame mitinge Straus Sq., 
New Yorke.

Afrikietis Jomo Kenyat
ta, Kenya African Union 
vadas. Jis areštuotas ir 
teisiamas už prieširtimą- 
si Anglijos imperialis
tams, kurie turi Kenya 
koloniją pąvergę.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 12 d sausio, 8 
vai. vakare, Laisvės choro svetainėj, 

’157 Hungerfprd si., Hartford.
Visi nariai privalote dalyvauti, 

nes šis susirinkimas bus pirmas šių 
metų. Turime pradėti šiuos metus 
gerai, užsimokėkite duokles. Taipgi 
yra nutarta surengi kokį parengi
mą, turėsimo išrinkti parengimų ko
misiją ir 1.1. A. K.

(4-5)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, sausio-Jan. 
12 d., prasidės 7:30 vai. vakare, lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott Street, 
Visos narės dalyvaukite susirinkime 
ir naujų atsiveskite. Turimo daug 
svarbių reikalų iš parengimų Ir dėl 
sekančių metų.

A. W.
(4-5)

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščio Laisvės paramai ban

ketas įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 
18 dieną, prasidės 4:30 vai. popiet, 
Klubo salėje! 318 Broadway.

Kviečiamo visos Bostono apielin- 
kės visuomene atsilankyti į šį gražų 
pokilį ir luomi paremti dienraštį 
Laisvę. '

(4-7)

Sugrįžę po poros savaičių 
Floridoje, Great Neck gyven
tojai Rubinsteinai nerado bu
vusių namie paliktų $3,500 
pinigais ir brangumynais. Į 
jų butą buvę Įsilaužę vagys. kjMjh

Philadelphia, Pa.
' HELP WANTED '

" MALE and FEMALE . ‘

COUPLE. Dependable and conge
nial man wife with good referen
ces wanted immediately for home in 
suburban area, Northeast Phila. 
Wife to cook and assist in general 
housework. Man 1o serve as butler, 
houseman and some station’ driving. 
Middle-aged couple preferred. Cheer- . " 
ful living quarters & pleasant work- * 
ing conditions with part time 
chambermaid help. Only 2 in fami
ly. Good salary. Please reply in de
tail, giving full information about 
yourselves and stating previous em
ployers, or telephone Cornwells 
1038. Monday or Tuesday.

' (255-6)

HELP WANTED—FEMALE
TYPIST. Experienced for Billing 

Department. Pleasant office. Good 
Surroundings. 5 day week. Phono 
LO. 7-2458.

(4-6)

OPERATORS. Experienced front / 
makers on col ton and rayon dres- 
ses; also needed closers. Stcadv 
work; good working conditions; Ap-JY 
ply in person. A. & P. DRESS ('’()., w 
72Š Arch St., 4th floor. ' »

(2-4)

SETTLED WOMAN
For office cleaning and to help in 
puppy house. Must be fond of ani-' 
mals and must bo experienced 
cleaner. Steady position for right 
woman. Phono RA. 5-4500. Ask for 
MRS. HUNT.

(3-9)

HELP WANTED—MALE

su streikie-

Ragina vartoti mašiną 
unijos rinkimuose

Moteriškų drabužių kirpėjų 
lokalo. 10-to eiliniai nariai sa
vo išleistame lapelyje ragina 
įvesti demokratinius valdybos 
ir komitetų rinkimus. Už to-

9
Brooklyno Raudonasis Kry

žius sako, ..kad kraujo davi
niai gruodžio menesį daug su 
mažėjo. Ragino-piliečius dau
giau atsiliepti.

REIKALAVIMAI
>. Reikalinga viduramžė moteriškė 

namų ruošai; \naujuose namuose, 45 
minutės nuo New Yorko. Atskiras 
kambarys ir maudynė. šaukite: 
Digby 9-1455. Klauskite Mr. Etstdin 
ar rašykite: 130 Westover Road, 
Stamford, Conn.

(3-5)
riais.

Lokalo 100 prezidentas 
Matthew Guinan įspėjo neti
kėti kalboms, būk unija susi
tarsianti su atskiromis kompa
nijomis skirtingomis sąlygo-
mis. Jfs pareiškė, kad “mes 
negrįšime dirbti .iki pasirašy
sime sutartį su visomis kom-
paiiijomis už 40 valandų sa
vaitę be numažinimo algos.”

Frank O’Connor, tarptauti
nis transportininkų vice-pre- 
židentas, įspėjo unijistus bu
dėti. Jis sakė: “Mūsų strei
kas prasidėjo tokiu* Miku, kai ’ 
reakcinės spėkos ųsigalina 
Amerikoje. Jeigu šis Streiką^, 
būtų sudaužytas, CIO gali 
tapti sudaužyta taip'pat.? Ir 
pažymėjo, kad iš republįkonų 
darbininkai negali tikėtis ma
lonių, nes “John Foster Dul
les nekenčia darbininkų,” pa-, 
reiškė O’Conno’riš. *"■

Majoras Tmpellitteri, kuris 
siūlė darbininkams taikytis 
su • nusiynažinimu algų už 
trumpesnes valandas, mitin- 
gan neatėjo, nors buvo kvies-
tas. Jo kėdė ant estrados vi-

< * r

su mitingo laiku buvo palik
ta tuščia, • su uždėtu ant jos 
užrašu: “Reserved for the 
Mayor.” O unijos viršinin
kas Quill gana stipriai jį pa- 
kritikaVo už. neatejimą, į .dar
bininkų mitingą. Jis sakę:
“Matydamas-artėjančius rin

kimus, majoras eina į arkĮfti,'

kius rinkimus jau seniai 
ILGWU lokaluose eina kova.

Paskiausiame eilinių narių 
pareiškime unijos rinkimų 
reikalu yra pasiūlymas bal
suoti mašinomis. Unijos- vir-
šininkai argumentavo, kad 
nesą tokios mašinos, kurion 
galėtų uždėti 54 kandidatus.
Nariai gavo parodymus, kad 
galima uždėti net iki 60 kan
didatų. Ir kad daug unijų 
vartoja mašinas.

T—----------------
Broęklyne, 340 St. Marks 

Ave. sklepiniame bute, .polici
ja suėfnė 30 asmenų:. Jie bu- 
V<£ suėję lošti dice. Anot po- 
iięijos, daugiau- pus^ė 'suimtų
jų jau turėję reikalo su po
licija biž kjtus dalykus.

11 < 1J ' “■■ 
šunų, madų, modelių ir kito
kias parodas ir cirkus, bet lai 
eina po velniais New Yorko 
važiuotas darbininkai... Po 
to visko .majoras jaučiasi pa
vargęs ir atsiduria Saxony 
viešbutyje, Miami Beach.

. ■ ■ L S.

F}—

Reikalinga namų darbininke ir 
virėja, geri namai ii’ tinkama mo
kestis. Kreipkitės 85-47 1041h St., 
Richmond Hill, N. Y., ar .šaukite 
Virginia 7-10291.

(3-7)

Reikalingas fornišiuotas kamba
rys' pavieniam vyrui, bile kur Broo- 
klyne ar New York mieste. Turin
tieji vietą, prašome pranešti: Anta-
nas Litvaįtis, '350 Keap St., Brook
lyn, N. Y.,

(3-4)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam? 

barys su dideliu elosetu ir garu ap
šildomas, kam reikalingas tikrai pa
togus gyvenimui kambarys, prašo
me kreiptis: 1 %

Jos Merk, 125 Nichols Ave., Broo
klyn, N. Y. J• (2-6)

Pajieškojimai
Aš Kazimieras Danielaitis paieš- 

kau Petro Smulkio, gyvenančio Na
shua, N. H.' Malonėkite atsišaukti, 
arba jei kas apie jj žinodamas man 
praneš, būsiu dėkingas. Mano ant
rašas:

Charles Daniels, P. O. Box 165, 
Aliquippa, Pa.

3-5)'

t ' ,
Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment x 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOQD1FUVEN, L.I., N. Y.

E

’’i S

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Darb. Susiv. 5-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, ' sausio-Jan. 13 d., pradžia 8 
vai. vakare, po adresu 1150 N. 4th 
St. Visi nariai malonėkite įsitėmy- 
ti, kad susirinkimo diena yra pa
keista. Dabar susirinkimai bus lai
komi kiekvieno mėnesio antrą ant
radienį. Tai malonėkite reguliariai 
lankyti susirinkimus ir į laiką užsi
mokėti duokles organizacijai. Taip
gi pasirūpinkite gauti ir naujų na
rių nors- po vieną iš pradžios molų.

Iki pasimatymo sekančiame susi
rinkime,

• P. Valantienė, prot. rašt.
(4.7)

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

įvyks sausio 11 d., 10:30 ryte,. 29 
Endicott St.

Draugai, pirmas susirinkimas Šiais 
1953 metais turi būti skaitlingas, to
dėl visi pasistengkite dalyvauti. Mū
sų visų rezoliucija turi būti, kad L. 
L.D. gyvuotų. 'Todėl visiems turi 
rūpėti susirinkimai.

Sekr. J. M. Lukas.
' (4-5)

NEW BRITAIN, CONN. 
Įvairus Koncertas

Koncertą rengia visos IWO kuo
pos sekmadienį sausio (Jan.) 11 d*, 
kai 2:30 popiet, Rusų name, 376 
Elm St. Koncerto programą pil
dyti atvyksta iš New Yorko atsižy
mėję t dainininkai, artistai, šokėjai. 
Jie' pirmiau čia l>uvo pasirodė, gra
žiai visus palinksmino, taip bus ir 
šiuo kartu.

Lietuviai mylinti daile, dainas, šo
kius; vaidybą; turėtų pasinaudoti šia 
proga, atsilankyti.

Naminis.
(4-5)

CLEVELAND, OHIO
LLD 15-tos Apskrities vakarienė 

ir šokiai įvyks šeštadienį, sausio 10 
d., LDS Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Vakarienė prasidės 6:30 
valandą vakaro. Vėliaus prasidės šo
kiai prie geros ^nu^ikos. Šeimininkės 
ruošia gerą vakariene, o tikietas tik 
$1. Tik visi pasistengkite įsigyti 1i- 
kietus iš anksto ir nesivėluokite.

Širdingai kviečia visus, Komisija.
(3-4)

RICHMOND HILL, N. Y.
L.L.D. 185 kp. susirinkimas įvyks 

sausio S^d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vakare. Nariai malonėkite susirink
ti, o kurie galite, atsiveskite naujų 
narių. _ Komitetas.

(3-4)

KENNEL MAN
For Cleaning and care of dogs. 

Must bo fond of animals. Reliable 
and sober. Steady jjosition foi/ right 
man. Phone RA. 5-4500. Ask for 
MRS. HUNT.

(3-9)

BARBER SHOP

SEWING MACHINE MECHANIC. 
Prefeų man familiar with jap heads 
or mode] 15-30 Singer. Inside work. 
Apply in person. 632 Market Street. 
Ask for MEYER or VICTOR.

(3-9)

□

TONY’S
UP-TO-DATE . *

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DKUGS, 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 kainai

MAX PEIST, Ph. G.
• Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

. Tel. EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODATTIS
Užlaiko puikų

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

'Telephone EVergreen 4-8174
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