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TRUMANAS LEKIA PAS 
GENEROLĄ MacARTHURĄ

: • ! T O__________ TS

Višinskis kritikuoja Amerikos 
’ “dėl taikos”

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
ŽŪT BŪTINIAI KOVOS

atsiminkite, jog šią savaitę 
reikia registruotis kiekvie
nam, kuris norės lapkričio 7 Į 
diena balsuoti. *

Jei nenžsiregistruosite, ne
galėsite balsuoti.

žinau ne vieną mūsų drau , e x j i •
ya. kuris dėl apsileidimo neįJlS 1(11'SIS SU MacArlllUrU UniC 
vieną kartą neužsiregistravo \ • ' • m i • • *
ir, žinoma, nebalsavo. Koreia ir 1 o Ūmuosius Rytus

Balsuoti privalo kiekvienas, J J c
turis teise balsuoti! Į r z ”\ Washington. — Prezid. i

Balsavimas Niujorke šiemet! Trumanas išskrido Į 6,500
: j mylių kelionę pasimatyti su 

generolu MacArthuru, a- 
merikiniu komandierium

karui prieš

bus labai svarbus ir įdomus 
miesto majoro vietai kandida- 

’ tuoja net keturi asmenys.
Amerikos Darbo Partija tu-j Japonijai ir I 

ri savo kandidatu sąrašą vi- ! šiaurinę Korėją, 
soms svarbesnėms 
tiek valstijine, 
plotme.O Jungtiniu 
toriaus vietai 
partija stato vieną žymiausių
jų Amerikos mokslininkų, Dr. 
W. E. B. DuBois. Jis jau su
laukė 82 metų amžiaus, 
dar pilnas energijos ir ryžto.

vietoms, 
miestine

Valstijų sena- 
kandidatų ši

Kelionėje Trumanas stap
telės St. Louis mieste.
MacArthuru jis susitiks 
penktadienį, kur 
nors Pacifiko Vande
nyno saloje į vakarus nuo 
Hawaju. Jųdviejų sueigos 

bet j vieta slepiama.

Lake Success, N. Y.—So
vietu užsienio reikalu mi- 

.'nistras, Andrius Višinskis 
! smerkė Amerikos valstybės 
sekretoriaus Deano Ache- 
sono “planą dėl taikos.”

Kalbėdamas politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete, Višinskis nurodė, 
jog amerikinis planas mo
jusi apeiti Jungtinių Tautų 

j Saugumo Tarybą ir gręsia 
Į sudraskyti Jungt. Tautų 
i konstituciją.

Tas planas, tarp kitko, 
perša per 24 valandas su
šaukti specialį Jungt. Tau
tu seimo susirinkimą ir 
“patarti”, kokius žygius 
Jungtinės Tautos turėtų 

I daryti, jeigu bet kur gręs- 
i tų “užpuolimo karas.”

Jungt. Tautų konstitucL 
j ja sako, kad seimo tarimų 
| vykdymas priklauso nuo 

Tokio. — Amerikonai ga- j 
mina be kiaulienos porcijas j 
keliem tūkstančiam atsiun
čiamų- turkų mahometonų 
kareivių, kuriuos Turkija 
paskyrė karui prieš Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res-

Jiedu tarsis apie koreji- 
nio karo baigimą ir apie 
visos Korėjos pertvarky
mą; taipgi svarstys politi
niai - karinius planus, pa
liečiančius visus Tolimuo
sius Rytus.

Savo pareiškime pirm iš-
Su, lekiant prez. Trumanas sa-

kė, jog Amerika “nereika
lauja karinių bazių nei jo
kių specialių pirmenybių 
Korėjoje ir nori tiktai, at
kurti tą šalį”, veikdama 
vardan Jungtinių Tautų.

o ™ ve Maskvos spauda smerkia ' Amerikonai gamina
paliko tiek jankiij poelgius SeouleBuvusiojo majoro O’Dwye 

rio administracija 1 
daug košės mūsų mieste, kad 
šiandien niekas jos nebegali 
išvalgyti.

Kur tik pasižiūri, ten šmu
gelis, kyšiai, prasiradimas, —[iš Korėjos, 
visa tai vyksta policijoje, pas-IĮ^J.
tatytoje saugoti tvarka ir

Mūsų vajus 
įsisiūbuoti.

resas, 
. joje.

turkam porcijas
Maskva. — Sovietiniai 

laikraščiai spausdina savo 
korespondentų pranešimus 

kurie įtaria,

Saugumo Tarybos užgyri
mo. Bef amėrikinis 'pasiū- l 
lymas įgalina Jungt. Tam 
tų seimą veikti, neatsiklau- 
siant Saugumo Tarybos, 
kaip priminė Višinskis. A- 
merikonai bijo, kad Sau
gumo Taryboje Sovietai ga
lėtu vetuoti - atmesti sei 
m o nutarimą. f '

Veto teisę Saugumb Ta-Į 
ryboje turi penki nuolati
niai jos nariai — Amerika, 
Sovietų Sąjunga, Anglija, 
Francija ir Kinija.

Kas liečia specialio seimo 
susirinkimo šaukimą, tai 
Višinskis siūlė duoti dvi sa
vaites jo sušaukimui, o ne 
tik 24 valandas, kaip kad 
siūlo amerikonai.

-1 .Amerikos planą tupjaus 
parėmė šeši j 1 ' ' '' ’ ’’ 
jį kalbėjo ir Jugoslavijos 
Tito pasiuntinys Ed. 
del j.

Jie tikisi laimeli’ Kinijos 
valdžia vėl įspėja Ameriką

Tokio. — Šiaurines Korė- pareiškė pasitikėjimą, kad 
jos Liaudies Respublikos liaudininkai “laimės galuti- 
premjeras Kim II Sung nąją pergalę” prieš užpuo-» 

j atmetė pakartotą generolo 1 likus, 
į MacArthuro reikalavimą, i 
j kad šiauriniai korėjiečiai 
j tuojau sudėtų ginklus iri 
į pasiduotų amerikonams.

S.ung’as, kalbėdamas per; 
i radiją Pyongyange, Šiauri-į 
nės Korėjos sostinėje, 
reiškė’, jog šiauriniai liau
dininkai mirtinai kovos 
prieš įsiveržusius ameriko- 

; nūs ir jų padėjėjus. Jisai
picLilcĮ lUUJclllb a •! • .

jos bičiuliai. Už ftUlCFlka atmeta
• _ _ f- • _ i į *2 l

Sovietų protestąKar-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Antras Kinijos įspėjimas 
Amerikai

Peking, spal. 11.— Kini-
■ . i jos Liaudies Respublika per / 

z I radiją vėl įspėjo Ameriką, 
uz‘ i kad nesiveržtų j Šiaurinę 

Korėją. Tai jau antras Ki
nijos persergėjimas Ameri
kai per pastarąsias 10 die-

i nu.
Kaip pirmesniame, taip 

dabartiniame įspėjime Ki
nija sako, kad ji negalės 
ramiai žiūrėti, kuomet a- ' 

imerikonai atakuojamos kai- 
! mynus.

žmonių saugumą.
Visokie grafteriai, 

požemio ritieriai vedė milijo
ninį bizni slapta, protektuoja- 
mi policijos.

Bet ponas O’Dwy.eris to 
nematė !

Miesto gatvės apleistos, 
duobėtos.

Mokyklų ir ligoninių staty
boje visokie p e 1 nagrobiai 
graibstė piliečiu 
pinigus dešimtimis

Va, kas verčia 
pilietį būsimuose
tarti savo žodį ir tarti jį ryš- 

. kiai!

Amerikonai, užėmę Pieti-
visokie nės Korėjos sostinę Seoulą,

suntokėtus 
tūkstančiu.

kiekvieną 
rinkimuose

Antrasis pasaulinis kovoto
ju už taikos išlaikymą kong- 

pasirodo, Įvyks Angli-

prievartavo korėjietes mer 
1 gaites ir urmu žudė paim-1 
tus nelaisvėn šiaurinius ‘ 
liaudies kareivius ir civili
nius Seoulo gyventojus.

Jankiai gaudė korėjietes 
mergaites, statė jas parda
vimui per varžytynes ir lo
šė kortas iš mergaičių, lai
kydami jas savo, nuosavy
be; jie taipgi mainė jas už 
degtinę ir cigaretus, kaip 
rašo Pravdos koresponden
tas Sergius Borzenko. Jis 
tvirtina, kad generol. Mac- 
Arthuras davė savo kariuo
menei nežabotą valią Seou
le per tris dienas.

Washington. — Franci- 
ja atsiuntė savo karo mini
strą Julių M'ochą prašyti

kraštai stotų karau i prieš 
Sovietų Sąjunga.

bus siu metų lapkričio 
dd.13-17

Taip nutarė kongreso ren
gimo komisija, neseniai posė
džiavusi Pragoję.

‘ Kaip žinia, šis kongresas 
originaliai buvo manomas su
šaukti Italijoje, .bet to krašto 
valdžia, paveikta Vatikano ir 
kitu valstybių, atsisakė jam 
suteikti vietą.

Kova už taiką — sunkus ir 
ilgas darbas.

Bet tai patsai garbingiau
sias darbas.

Kiekviena diena, kiekviena 
savaitė, išgyventa 
reiškia milžinišką 
pasiekimą.

Dėl to pasaulio taikos mylė
tojai į antrąjį taikos kongresą 
žiūri su viltimi.

taikoje 
žmonijos

[publiką. Tose porcijose pankelių šimtų milionų iki bi- 
laikomas ir kitoks mahome-| )iOno doleriu maramos, kad
toniškas “košeras.” galėtų įvykdyti Amerikos 

■ kuo \ smar
kiausiai gaminti tankus,

Jankiai tain pat gamina patvarkymą —
’priprastų filipinams ir ‘ 
thailandiečiams, valgiųj)or- patrankas/ karinius lėktu

vus ir amuniciją.cijas, nes Filipinų ir Thai- 
lando valdžios taipgi siun
čia pulkus savo kareiviu į Saigon, 
talką amerikonams prieš 
Šiaurinę Korėją.

Washington. — Valdžia 
nukirto $580,271,335 nuo pi
nigų, kuriuos 'Kongresas 
paskyrė apšvietai ir ki
tiems civiliniams reikalams. 
Taip “taupo” lėšas 
niams tikslams.

kari-

Washington. — Amerik. 
valstybės departme n t as i 
formaliai atmetė Sovietų! Naujasis įspėjimas sako:

I “Kinija niekuomet nebi- 
i ir nebijos priešintis 

jos įsiveržė 60 mylių į So- i užpuolikiškam karui.” 
vietinę sritį ir apšaudė So- J Dabartinis Kinijos yal- 

‘ * už 40|džios pareiškimas taipgi
smerkia Jungtinių Tautų 

sako daugumą, kuri įgalino ge- 
\ nerolą MacArthurą veržtis • 

į Šiaurinę Korėją. Tai ne
teisėtas įgalinimas, sako 
Kinija.

i protestą, kad du kariniai j 
amerikon. lėktuvai iš Korė-|j°j°

/

Sovietų snauda pabrėžia 
taikos reikalų

Maskva. — Visi Sovietų 
laikraščiai ir radijas pa
brėžia taikos išlaikymą, 
kaip patį svarbiausia reika
lą. Jie, be kitko, pakartoja 
Lenino nuomonę, kad so
vietinis socializmas ir 
merikinis kapitalizmas 
lėtų taikiai sugyventi.

Iraniečiai teisiami 
už taikos parašus

a- 
ga-

karoTeheran. — Irano 
ministras gen. Abd. Heda- 
yat pranešė, jog suimta ir 
teisman atiduota daug ira
niečių už tai, kad jie pasi
rašė pasaulinį Stockholmo

International Workers Or
der yra apdraudos ir savišal
pos organizacija, kuriai pri-^ 
klauso visokių tautinių kilmių konferencijos atsišaukimą 
amerikiečiai.

Bet prieš tūlą laiką Truma- 
no vyriausybė, nei iš šio nei iš

uždrausti atomines bombas 
ir kovoti už taikos išlaiky
mą.

dėl taikos:
Tas at’sišaukiams ragina

to, paskelbė IWO “subversy- 
ve.”

Ši organizacija tuomet krei
pėsi į teismą.

Šiomis dienomis aukščiau
sias šalies teismas pareiškė, 
kad jis svarstys IWO apelia
ciją. Vadinasi, jis tars savo 
galutiną žodį tuo reikalu.

Pasitikime, kad neužilgo jų 
stos darban daugiau.

Gerbiamuosius skaitytojus 
prašome padėti mūsų vajinin- 
kams.

, Mes prašome, kad kiekvie-
jau pradeda nas skaitytojas gautų bent 

'vieną naują Laisvei prenume- 
Visa eilė draugų ir draugių ratorių.

vajininkų stojo darban. Tai yra galima.

Smarkiai eina namu 
statyba Maskvoje ir 
tarybinėse respublikose

Maskva. — New Yorko 
Times korespondentas Ha
rrison Salisbury rašo:

Maskvoje dabar statoma 
tuzinai ir dar, tuzinai di
džiulių apartmentinių na
mų. Be kitko, statoma 8 
trobesiai iki 27 aukštu, v

Griaunama suklypę se
nieji namai, jų vieton sta
toma nauji. Naikinama 
siauros, kreivos senovinės 
gatvelės, o pravedama tie
sios, plačios cementuotos- 
gatvės.

Visame mieste namai tai
somi ir dažomi; taipgi tai
somos ir dailinamos cerk
vės - bažnyčios, paauksuo
jant jų bokštus.

Panašūs darbai eina ir 
Leningrade, statant daug 
naujų namų ir dailinant 
miestą.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė yra paskyrus 5 bilio-, 
nūs, 600 milionų rublių ir 
statybiniams darbams so

Indo - Kiną. — 
Francūzų komandieriai pri
pažino, jog Vietnamo liau
dininkai faktinai sunaikino 
3,500 geriausios francūzų 
kariuomenes.

Berlin. — Karinė ameri
konu komanda vakarinia
me Berlyno ruožte užreiš- 
kė, kad jeigu Sovietai mė
gintų išstumti jankius ir ju 
talkininkus iš Berlyno, tai 
Amerika ir kiti vakariniai

Lucknow, Indija. — Indi
jos ir Pakistano ; 
tarptautinėje konferencijo
je dėl 1

i vietų lėktuvu stoti 
mylių nuo Vladivostoko.

Amęrikos valdžia i 
Sovietai dėl to galėtų pro 
testuoti tiktai Jungtinėms 
Tautoms, nes tie ameriki
niai lėktuvai priklausą 
ginkluotoms “J u n gtinių 

Tautų jėgoms.”

atstoviu Sovįetai reikalauja, kad
.mujt: numerencijo-! ■ . • •« .
Santykių Pacifiko anglai IF aUlCFlkoilfti

Vandenyno srityje kaltino pasitrauktų iŠ Libijos
Ameriką ir Angliją kaip A- 
zijos kraštų išnaudotojus. 
Sakė, jog Amerika stengia
si doleriais papirkti aziįi

Lake Success, N. Y. — 
Amazas Arutiunian, Sovie
tų atstovas specialiame po

nes valdžias, taip kad ame- litiniame Jungtinių 
rikiniai biznieriai galėtų komitete, 
gausingai pelnytis tose ša-' 
lyse.

Draftuojąma dar 
40,000 amerikiečių

Daug darbininku laimi 
! algos pakėlimus

binėje Lietuvoje ir kitose 
tarybinėse respublikose/ 
kur taipgi smarkiai vykdo.- 
mi statybos darbai.

Korėja. — Būrys Angli
jos lakūnu atakavo šiauri
nius korėjiečius.

Singapore: — Anglų val
džia Malajoje planuoja sta
tydinti .slėptuves nuo bijo
mų sovietinių atom-bombų.

jau

Boston.— Naujosios An
glijos telefonistai ir teleg
rafistai išgavo po $2 iki $5 
daugiau algos per savaitę.

Cincinnati, Ohio. — 1,* 
600 Trailmobile kompanijos 
darbininkų, CIO unijistai, 
per 10 dienų streiką laimė
jo 'algos pakėlimą po penk

Washington. — Armijos 
vyriausybe įsakė draftuoti 
gruodyje, dar 40,000 naujo
kų karinėn tarnybon. Taigi 
šiemet bus draftuota 
210,000 amėrikiečių.

Kartu įsakyta iki 1951 
m. sausio verstinai rekru- 
tuot 922 daktarus, 500, den- 
tistų ir. 100 veterinarų (gy
vulių gydytojų). Jeigu ku- tųką valandai, 
rie savanoriai įstos į kari
nę tarnybą, tie gaus po 
$100 daugiu algos per mė
nesį.

Tautu 
reikalavo, kad 

l Amerika, Anglija ir Fran- 
I ei ja per tris mėnesius iš
trauktų savo kariuomenę iš 

I Libijos ir panaikintu kari
nes savo bazes tame krašte.

Libija, šiaurinėje Afriko
je, buvo Italijos valdoma i- 
ki Antrojo pasaulinio ka
ro .

Minimas komitetas svar
sto pernykščio Jungtiniu 
Tautu seimo nutarimą dėl 
Libijos nepriklausomybės 
įsteigimo 1951 metais.

. Sovietinis delegatas Aru- 
tiunian smerkė anglus, a- 
merikonus ir francūzus už 
Libijos naudojimą kari
niams pasiruošimams.

ĮTŪŽĘ MŪŠIAI PRIEŠ 
I AMERIKONUS

Korėja, spal. 11. — Šiau-
I rinės Korėjos liaudininkai 
‘taip įnirtingai kovoja prieš 
r amerikonus vakariniame 
fronte, kad jankiai tiktai 
“colis po colio” tegali pra- 
sigrumti pirmyn, kaip pra
neša Associated Press. — 
Siautėja žūt-būtinė kova' 
“dėl kiekvieno jardo” že
mės. Ir amerikonai dar te
bėra už 83 mylių į pietust 
nuo Pyongyango, Šiaurinės 
Korėjos sostinės.'

Viduriniame fronte ame
rikonai su savo talkinin
kais užėmė Kumhwą. Jų 
užimtame Wonsane dar 
“desperatiškai priešinasi . 
užsilikę šiaurinių komunis
tų būreliai,” kaip teigia a- 
merikiniai korespondentai.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Amerika duoda Iranui 
$25.000.000 paskolos'

New York. — Praneša
ma, kad CIO Amalgameitų. 
Rūbsiuvių Unija išreikala
vo pakelti algą savo 
riams po 12 centų ir 
per valandą.

na- 
pusę

Ginklų tarnyba išeikvojo 
vakarų Europos anglį

Teheran, Iran. — Jungti
nės Valstijos sutiko duoti 
Iranųi 25 milionus dolerių 
“paskolos”. Iranas tuos pi- 

| nigus naudąsias “ūkiui ir 
pramonei pakelti.”

Amerika su šia paskola 
bando suardyt derybas dėl 
plačiosios prekybinės sutar
ties tarp Irano ir Sovietų 
Sąjungos'. ♦ • U

ORAS.—Giedras ir šilta.

Austrijos valdžia žada 
atsišaukti j Jimųt Tautas

Washington. — Karlas 
Gruber, Austrijos atstovas 
Amerikai, pareiškė, kad jo 
valdžia planuoja atsišauktį 
Jungtines Tautas, idant 
priverstų Sovietus daryti 
taikos sutartį su Austrija 
tokiomis sąlygomis', kokias 
perša Amerika, Anglija ir 
kiti vakariniai talkinin
kai.

Pyongyang, spal. 10. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija, ginda
masi nuo amerikonų ryti
niame pajūryje, kirto skau
džius smūgius priešams ir 
padarė jiems didelių nuos
toliu.

Liaudininkų artilerija 
nušovė dar 5 amerikinius 
lėktuvus, apie kuriuos pir
miau nepranešta.

Rytinio pajūrio ruožte

Geneva.-- Vakarinės Eu
ropos kraštai turėjo tokius 
didelius anglies perviršius, 
kad nežinojo, kur ia Delnin
iai iškišti. Bet»kai Anglija, 
Franci ią ir kitos vakaru ša
lys ėmė urmu gaminti gink- liaudininkai spal. 10 d. nu- 
lūs, na<ral Amerikos įsaky- koyg bei sužeidė daugiau
ma, tai ian stokuoia ang
lies civiliniams reikalams 
vakarinėje Furonoie, —ra
šo New Yorko Times ko
respondentas M. L. Hoff
man.

Skaičiuoiayna. jog dėl pa
smarkintos karinės gamy-

kaip 300 priešų kareivių ir 
oficieriu; sunaikino daug 
jų ginklų.

bos šiemet vakarinei Euro
pai štokuos 7 milionų tonų 
anglies, o 1951 m. trūks net 
12 milionų tonų.

■iŠ
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Kiną revoliucijos sukaktis
Spaiio 10 dieną įvyko kinų tautai svarbi sukaktis. 

1911 metais, Dr. Sun Yabsenui vadovaujant, Kinijos 
žmonės nuvertė tironišką Manchus dinastiją ir 
paskelbė Kinijos respubliką. Ta revnliucija tupėjo trejo
pą tiksią: išlaisvinti Kiniją iš imperialistų, šalyje įkurti 
demokratinę santvarką ir pakelti visos liaudies būklės 
lygį. Tai buvo aukšti, prakilnūs tikslai. Dr. Sun mirė 
pirmiau, negu tie revoliucijos tikslai buvo įgyvendinti. 
Tik šiandien Kinijos Liaudės Respublika gali didžiuotis 
atsidarius duris tų tikslų pilnam įvykdymui.

Per tuos 39 metus Kinija pergyveno nesvietiškus sun
kumus. Pirmiausias ir skaudžiausias jai smūgis buvo už
duotas tada, kada įsigalėjo Čiang Kai-šeko klika ir su
trempė po kojų 1911 metų revoliucijos idealus.. Paskui 
prasidėjo Japonijos imperialistų lindimas Kinijon, ku
riam buvo padarytas galas tiktai gale Antrojo pasaulinio 
karo. Po karo su japonais Čiango klika vėl mojosi sunai
kinti visokią opoziciją korupciniam režimui ir per kele
tą metu Kinija gyveno žiauriausi civilinį kayą. Tik prieš 
metus laiko Kinijos žmonės laimėjo sunkią kovą ir išvi
jo Čiango kliką iš Kinijos.

Bet pries Kinijos liaudį tebestovi sunkūs, milžiniški 
darbai. Jai dar tebereikia sunkiai kovoti su Čiango reži
mo likučiais, dar tebelaukia išlaisvinimo milžiniška Ti
beto provincija ir Formozos sala. Šalis ekonominiai atsi
likus ir sugriauta. Kinijos ekonomikos pakėlimas parei
kalaus herkuliškų pastangų. Žemės reforma — kitas 
sunkus darbas.

Svarbu tas, kad dabar Kinija priklauso patiems kinie
čiams ir kad pati liaudis gali rūpintis savo likimu ir atei
timi.

Jungtinių Tautų Asamblėjoje ra---------- ——
sta į asemblėją pasiaiškinti,1 
apsiginti.

Višinskis pažymi, jog va
karinis blokas apšaukia 
Šiaurės Korėją “j 
stu”, todėl, girdi,, negalima 

"jjos įsileisti į asemblėją pa- 
v.'j siaiškinimui. Jis-paima pa-' 

i prastą, gyvenimišką pavyz- 
idį ir juo tvoja tuos, kurie 
| šitaip galvoja/ Jis nurodo, 
jog kiekviename krašte net 
paprasčiausios policijos tei
smo teisėjas, spręsdamas 
bent kokio kriminalisto by
lą, pasišaukia jį, paklausi 
nėja, kodėl jis taip padarė 
ir J 
Na, o čia tarptautinis sei-

Rašo akredituotas Laisvės korespondentas
Jungtinės Tautos jau iš-i su europinėmis tautomis: 

gyvavo penkerius metus. Francūzija, Holandija, Bel- 
Jos, kaip žinia, buvo įkur- gija, Graikija, Turkija, ir 
tos 1945 metais San F.ran- t.t.
cisco mieste, Kalifoi nijoje. į Kinijos Liaudies Respub- 

Tuomet buvo dėta dide- lika čia balso kol kas netu- j
i lių vilčių, kad si organiza-! ri. Kiniją “atstovauja < 
icija iš tikrųjų nebus antroji ang Kai-šeko režimas, kuris 
i Tautų Sąjunga, kad ji pa- tapo iš Kinijos išvytas,
šaulį apvienys ir išspręs vi- kaip tautos priešas. Tik vė
sus opiausius klausimus liau Kinijos Liaudies Res- 

! taikiai, be ginklo.
. ... istovą, kuris tars žodį; pas-i Gyvenimas, tačiau, paro- L . i • - , \/ .... A-i x i i i kiau, beje, bus išspręstas de ka kita. Dėka tam, kad ,. L J •• J L- . . ./.. ,a_ ’ . klausimas, ar priimti Kini-kapitalistines salys nusi Liaudieg 3ublika j 

gando socialistinių kraštu • t m , 1 \ }5_. . . . r . v’Jungtines tautas, ar ne fsėkmingo atsistatymo ir i 
žygiavimo pirmyn, pasaulis • Atsiminkime: 
siekiamas! i 
kapitalistinį ir socialistinį, j virš 400,000,000 gyventojų, ti jį ir

p . _... . , v.r r j Tai pajėga — tai keleriopai į kaip, kas ten vyksta; atsi- iUraivatruKciais ruošiama- - ■' —
si naujam karui — p"'....
liniam arba, kaip tūli sako, 
atominiam karui.

Į
Visa tai atsispindi Jung

tinėse Tautose, jų darbuo
se, posėdžiuose, na, ir as- 
emblėjoje, arba tarptautL 

i niame seime.
Šiuo metu vyksta Jungti

nių Tautų asemblėjos (Sei
mo) sesijos.

Su vykę delegacijos nega- seimuose, atsimenate, kaij 
Ii visko išspręsti bendroje tautininkai, išvien su ^6cia 
sesijoje, tad jos pasidalino j listais, sudarydavo s^ 
į komitetus, paskirtus spe- legatų bloką, daug; 

į daliems reikalams disku- i 
| suoti.

Kai komitetas 
klausimą baigia

Man patiko gražios, 
sveikos mintys

. f

1 ! Kąnadiškių lietuvių Liau- 
apšaukia dies Balsas pabėrė labai 

kriminali- Srazių, sveikų, išmintingų

| lių vilčių, kad si organiza-

liau Kinijos Liaudies Res
publika čia prisius savo at-

t______ Kinijos mas, kuris teisia krašto
padalyti į du: I Liaudies Respubliką sudaro valdžią, atsisako pasikvies- 

paklausti, kodėl, |

] daugiau žmonių, negu 20 ! sako kaltininką net pama- 
pasau- Lotynu Amerikos respubli- tyti!
i o<i Irn " c A V

kų sudėjus kartu. j Kaip matome,’ Višinskio
Kaip palyginti? ' j argumentai tvirti, bet jie 

‘ ; .1 nepriimtini, o nepriimtini
Sunku skaitytojui nupie-1 to, kad jau iš anksto 
i ficomniomc flnrnn A/tirz- . . . . , .nusakyta, kas ir kaip turi 

balsuoti. Yra mažesniųjų 
kraštų atstovybių, kurios 

i sutiktų balsuoti su rytiniu 
Jūs, kurie'ms kadaise te- bloku, bet bijosi tai daryti.

! ko progos dalyvauti SLA

šti asemblėjos darbų vaiz
dą — debatus, vykstančius 
bendroje sesijoje ir komite
tuose.

Amerikos darbininkai ir kova uz algų pakėlimą
Ne visos darbo unijos atlieka savo misiją. Yra daug 

tokių uai.iu. kurios pamiršo savo narius. Pragyvenimas 
nesvietiškai pakilo paskutiniais keliais mėnesiais, o tos 
unijos tvh ir nereikalauja savo nariams algų pakėlimo.

Su spalio 1 diena tapo pravestas visiems darbininkams 
naujas, didelis algų nukapojimas formoje federalinių 
taksų. Jeigu darbo unijos tikrai budėtų, jeigu jos ištiki
mai tarnautų savo narių interesams, jos tuojau būtų iš
kėlę algų pakėlimo obalsį.

Tiesa, visa eilė didžiųjų unijų pareikalavo algų pakė
limo ir kai kurios laimėjo keletą procentų, bet negavo nė 
tiek, kad būtų galima išlyginti kainų pakėlimą. O prieš 
pakeitus taksus darbo unijos niekur nekelia mažiausio 
protesto.

Konservatyviški didžiųjų unijų vadai paskutiniais ke
liais metais perdaug užsiėmę malšinimu eilinių narių va
lios. Jie negali pakęsti jokios opozicijos. Kiekvieną pro
testo balsą paskelbia “raudonu” ir nuslopinti.

JĮau visiškai pamirštas organizavimas neorganizuotų 
darbininkų. Nė viena didžioji Federacijos ir CIO unija 
neveda jokios masinės kampanijos už organizavimą dar
bininkų. Unijos nariais neauga. Kai kurios dar smarkiai 
nukrito. O organizavimui neorganizuotų darbininkų są
lygos labai prielankios. Dirbančiųjų masėse nepasitenki
nimas aukštomis kainomis labai didelis. Nėra jokio pa
teisinimo, kodėl tiek milijonų darbininkų tebėra neorga
nizuoti Į darbo unijas. Visa atsakomybė krinta ant unijų 
vadų apsileidimo ir nepaisymo savo aukštų pareigų.

Kairiosios unijos, išmestos iš CIO, kovoja už savo gy
vybę. Jas spaudžia samdytojai ir konservatyviški Fede
racijos ir CIO vadai. Nepaglosto ju ir valdžios organai. 
Valdiškas National Labor Relations Boardas eina išvien 
su kairiųjų unijų priešais. Todėl tos unijos nepajėgė, iš
vystyti plačių organizacinių kampanijų.

Tai tokia padėtis šiame Amerikos fronte. Amerikos 
'dirbantieji tikisi daug daugiau iš darbo unijų.

Francūzijos baimė
Francūzų okupacinių, jėgų galva Vakarinėje Vokieti

joje Andre Francois-Poncet viešai išdėstė Prancūzijos 
baimę dėl Vokietijos. Kur užtikrinimas, jis klausia, kad 
šiame šaltajam kare atsteigta ir apginkluota Vokietija 
nenusvirs anon pusėn, arba kad iš naujo nepakils kraš- 
tutiniausias nacizmas? Kur tada pasidės Francūzija?

%
Pelnai ir ginklai

Jeigu išeitų toks patvarkymas, kad iš ginklų gamini
mo niekas negali gauti jokių pelnų, viskas pasikeistų. 
Tuojau liautųsi ta baisi propaganda spaudoje ir per ra- 
diją už apsiginklavimą ir karą. Dabar korporacijos var
žosi už valdžios kontraktus, tada jų saugotųsi, kaip ko
kios ugnies.

•« ■. »-«■ . —i. ■■■■■ . .Į **

Dar vienas karas
Indo-Kinijoje prasideda ginkluotas persiėmimas. Oku

pantai franeuzai jau pralaimėjo vieną didelį mūšį. Viet- 
minb respublikos spėkos pradeda naujus veiksmus visu 
Kinijos parubežiu.

I^rezidentas Trumanas yra pažadėjęs francūzams vi
sokią pagalbą šiame kare prieš Indo-Kinijos žmones.

“Progresyviai žiūri < daug 
plačiau. Jie siekia gerovės 
visiems, ne tik sau. Jie no
ri, kad būtų gera visiems 
žmonėms aplamai.”

Kas žodis tai tiesa. Tai 
nepereinamas skirtumas 
tarpe atžagareivių ir pro
gresyvių.

“Atžagareiviams, sava
naudžiams, žmonių išnau
dotojams, jų tarnams ir ki
tiems siaurų siekių elemen
tams”, "skaitome toliau, 
“toks kilnus progresyvių

mmciu 
resyvių 
mintys 
manau, 
temomis turėtumėme dau
giau kalbėti, dažniau rašy
ti. Mums visiems reikia pa- 
akstinimo. Ypač dabar, šiais 
isterijos ir išgąsčio laikais, 
kiekvienam žmogui reikia 
padrąsinimo, su s tip r in i m o
dvasioje.d, nutivi JK', taip i . " i p t . „ v

leidžia jam pasiaiškinti. TZ ..... . ' siekis yra baisus. Už tai jie
j ir biauroja . progresyvius. 
Jie sumaišo viską į vieną 
vietą, pavadina komunizmu 
ir muša iš visų pusių.” v 

Pavyzdžių pilna ne tik 
Kanadoje, bet ir Jungtinė- 

ir perskaitykite. Susistip- jAtžagarei- 
. L. , J. . . _ L I viu siautėjimas virsta purinsite dvasioje, pajaunėsi- ’ vįe^re

puokštę apie prog- 
judėjimą. Man tos 
labai patinka. Aš 
kad mes tokiomis

'•' Kaškiaučiaus prakalbą, pa-Į 
sakytą jo gerbimui suruoš
tam bankiete Brooklyne

i rugsėjo 10 dieną? Ji tilpo
j Laisvėje rugsėjo 23 dieną 
Meno Skyriuje. Tuojau su
siraskite tos dienos .Laisvę

Na, po pusantros dienos 
ginčų ir buvo nubalsuota 
tęsti karą Korėjoje, per- 

o de- l žengti per 38-tą paraleli, 
mą. NaJ sumušti Šiaurės Korėjos ar-

lodavai sakyti, /ką nori, jie 
pasiimtą balsuos taip, kaip vadovybe 

spręsti, įsakė. Joks teisingiausias 
tuomet susirenkama į ben- /žodis jų neįtikins, kadangi 
drą asemblėjos sesiją ir ten 

j klausimas tampa užbaig-

ir tu jiems,-atsiijnenate, ga- miją iki pasidavimo.
Kodėl?

Kai kuriems gal būt bus 
įdomu žinoti, kodėl gi ry- 

.. ..................... tinįo bloko tautų delegaci- 
nizuoti ir jiems buvo įsaky- į?s viso kalba? Kam au
ta, kad turi balsuoti taip,! burną, žinant, kad jis,

’ jie iš anksto buvo suorga-

rytinis blokas, yra mažu
moje, kad dauguma su jo 
pasiūlymais ir kalbomis 
nesiskaitys?

Atsakymas toks: delega
cijos kalba ne tik asemblė- 
jai, o visam pasauliui.

’ Sakysime, tokia brandi 
Rytinis blokas siūlo savo kalba, koką pasakė Višin- 

sumanymą arba pataisymą I skis, nors ji Amerikos ko- 
prie vakarinio bloko suma- mercinėje spaudoje nebuvo

te savo požiūryje j gyveni
mą ir visuomenę. Dr. Kaš- 
kiaučius nemandravoja tu
ščiomis frazėmis. Jis kalba 

i tiesiai į protą ir sielą.
Bet grįžkime prie Liau

dies Balso pastabų.
“Atžagareiviai daugiau

siai savanaudžiai žmonės”, 
rašo kanadiečių laikraštis. 
“Jie dreba, jeigu kas pri
verčia juos atsižadėti vieno 
kito dolerio, vienos kitos 
privilegijos...

progre^yvistams 
nusigąsti,” sako 
Balsas. “Sava- 

ir praeityje siau-

“Bet 
nereikia 
Liaudies 
naudžiai 
tė. Jie seniau buvo galin
gesni. Jie net mokslininkus 
degino ant laužų už skel
bimą tiesos. Jie, tačiau, ne
sulaikė kilnių idėjų pliti
mo. Kilnių siekių žmonės 
yra ateities žmonės. Jie lai
mi ir laimės.”

Amerikonas.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

Komitetų posėdžiai vyks-' 
■ ta Lake Success, netoli Di
džiojo Niujorko miestavų 
ribų, Long Islande. O bend- 

! rosios sesijos vyksta Flush- 
i ing Meadow, toje vietoje, j 
j kur kadaise, prieš karą, bu- 
!vo Tarptautinė Paroda, va- lo. 
■dinasi, Niujorko miesto ri
bose.
Kaipgi čia viskas atrodo?

' A 

Tiek komitetuose, tiek a- 
semblėjos sesijose matosi

i aiškus pasidalinimas į blo- 
Ikus: vakarinis (kapitalisti
nis) blokas ir rytinis (tary
binis) blokas, atsieit, socia
listinis blokas.

Tik smulkesniuose klau
simuose, sakyčiau, techniki
niuose klausimuose, šitiedu 
blokai susitaiko; pagrindi
niuose reikaluose jie griež
tai skiriasi. :

Rytinį bloką sudaro: 
Lenkija, Čechoslovakija, 
Baltarusija, Ukraina ir Ta- 

įrybų Sąjunga.
' Vakarinį bloką sudaro 
kitos šalys, vadovaujamos 
Amerikos, Anglijos, Fran- 
cūzijos.
x Indija kai kada susvyruo- rėja bus užimta, kol šiau-jlėją, tai jos dalyviai di- 
ja, nebalsuoja visai, bei kai' riečių armija bus sumušta, j džiausi dėmesį kreipia tik į; 
kada balsuoja su- vakariniu!o tik tuomet eiti prie šalies,dviejų delegacijų narių kal- 

atsteigimo.
Eiha debatai. Kalba vie- 

kalba ni ir kiti. Komitete, aišku
kitaip. I kas laimi.

Tito valdžiai, mat, rūpi pa
rodyti. Jugoslavijos žmo
nėms, būk ji esanti nepri
klausoma nei rytiniam nei 
vakariniam blokui. Jei Ti
to pasirodytų, kad jis atvi
rai eina su “vakariniu” blo
ku, tai jis nustotų bent ko
kio pasitikėjimo namieje; 
jei jis eitų su rytiniu blo
ku — jis negautų iš Ameri
kos pinigų.

Turime' atsiminti, jog 
] daugybė šalių ir šalelių 
įgauna iš Amerikos nemaža 
Į pinigų, tad jos priverstos 
eiti išvien su Amerika, nes, 
jei jos eitų su rytiniu blo
ku, negautų dolerių.

Taip yra su Lotynų Ame
rikos tautomis, taip yra ir

arba rytiniu bloku. n •
Jugoslavija ' dažniausiai 

“šunuodegiauja” r 
vienaip, balsuoja

kaip jų vadovai įsako.
Panašiai ir čia.
Amerika, Anglija, Fran

cūzija (kai kada dar pasi
ima mažesnes valstybėles 
priedui) sudaro kokį nors 
sumanymą, na, ir -jį pasiū

nymo. Vyksta diskusijos. plačiau atžymėta, visvien ji
Kiekviena pusė gina savo pasieks milijonus žmonių 
poziciją. Ateina balsavi- kituose kraštuose.
mai: aišku, nubalsuojama 
taip, kaip numatyta — va
karinis blokas laimi!

Korėjos klausimą 
sprendžiant

Štai politiniame komitete 
pradedamas svarstyti Ko
rėjos klausimas.

Rytinio bloko delegacijų 
I kalbos pasieks šimtus mili- 
I jonų žmonių ne tik Europo
je, o ir Azijoje,, ir Afrikoje.

Vakarinio bloke delegatų 
kalbos, jei ne visų, tai bent 
dalies, tilps tūluose ameri
kiniuose laikraščiuose x ir

Rytinis bus skelbiamos per “Voice 
blokas pasiūlo rezoliuciją, J of America” radiją. Be to

dvi tabletes, prieš valgį, tai 
po šešias kasdien, per 8 
dienas. Sustokite neėmę 
savaitę. Paskui ir vėl po 2 
tabletes prieš valgį, per aš- 

” j tuonias dienas. Ir gana. Per 
visą,tą laiką atidžiai laiky- 

_ I kites svaros.

SIULINĖS KIRMĖLY
TĖS ŽARNOJ.,

Gerb. gydytojau, 
vargina 
siūleliai
Angliškai “pinworm”.

(kada jos ir pačios išei"" 
laukan. Erzina . apatines 
vietas ir neramumą suda
ro. •

I Bandžiau gydytis. Rodos,
i lyg ir nebėra, o jų ir vėl at
siranda. Negaliu atsibbdė- 
ti.

Atsakymas.
Siulinės ar siulelinės kir-; Vakarienė prieš šį gydy- 

mėiytės (nežinau, ar vykęs ^ri būt lengva ir be jo- 
pavadinimas) — įkirus da- riebalų. . Pusryčių^ visai 
iykas.

Pat savaime tos kirmėly
tės, kad ir be gydymo, iš-

’ nyktų po dviejų . mėnesių.

mane 
smulkutės, kaip 
baltos kirmėlytės.

Yra ir kitas, greitesnis 
vaistas, bet netoks tikras: 
tetrachlorethylene. Arbati
nį šaukštuką to skysčio į- 
maišykite į gerą vidutinę 
dozę karčiosios druskos 
(magnezijos) i stiklinėj van
dens.

nevalgykite. Išgerkite tą 
vaisto ir magnezijos miši
nį — ir vėl nieko nevalgy
kite, koliai viduriai gerai

! kurioje, esmėje, reikalauja-• kiekvienos delegacijos *na- |Į)u Mėnesius išbuvę vidų-' išsivalys. Tada jau galite
ma sulaikyti Korėjoje mū- rių čia sa’kyta kalba, be a- 
šius, baigti karą ir leisti bejojimo, bus išspausdinta 
patiems korėjiečiams savo spaudoje tos šalies, iš ku- 
reikalus taikiu būdu išsi- rios jis yra atvykęs. Dele- 
spręsti. |gacija, grįžusi namo, galės

Vakarinis blokas pasiūlo pasakyti: 
savo rezoliuciją, reikalai;- pasakėme! 
jan t karą tęsti kol visa Ko-
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Tuomet dalykas perduo- 
damas asemblėjos sesijai— 
bendrai seimo sesijai.

Rytinio bloko kalbėtojas, 
Malikas, pasiūlo, kad, svar- 
sant Korėjos klausimą,' bū
tinai reikia pakviesti Šiau
rės Korėjos atstovus, kad 
jie čia pasakytų, kaip ten 
viskas prasidėjo, kas.kaltas 
dėl įvykusio civilinio karo. 
Be jokių diskusijų Maliko 
pasiūlymas atmetamas.

Tuomet vyksta debatai.
Diskusijų eigoje Višins

kis sako kalbą, ilgą kalbą, 
kurioje jis nurodo, kokią 
didžiulę klaidą asemblėja 
padarė, atmesdama rytinio

valgyt. Tai jum ir muzika.

“Matot, ką mes n
Kiek liečia pačią asemb-x

įbas: Amerikos 
Sąjungos,

riuose kirmėlytės išeina
laukan, sudeda kiaušinėlius:
kur nors baltiniuose ar pa-1 JURBARKAS, rugp. 20. — 
klodėse, O pačius greit iŠ-) ★ Didėja knygy fondas Jur- 
džiūsta ir išnyksta.

Bet jų kiaušinėliai at
sparūs, ir jais vėl ir vėl ga
li apsikrėsti.

Norint nuodugniai, išgyt, 
'prisieina labai saugotisxpa- 
i kartojamo apsikrėtimo. Ne-

ir Tarybų ^opįte standžiai aptrauk- 
,v. ypatingai, kai įUS baltinius, kad nebarsty- 

kalba Višinskis arba Mali- į tumėt visur tų kiaušinėlių.
. I Kasdien savo baltinius mai-

lai matot, kaip čia daly- nykite ir pavirinkite, iš
mazgokite. Paklodes irgi 

net ir i mazgokite, pirma gerai iš- 
prie geriausių norų, nega- į vjrin^ bent dukart per sa-1

kas.

kai einasi!
Vienas žmogus

lėtum apeiti visus posė
džius ir išgirsti visų kal
bančiųjų kalbas.

Bet čia yra ne bloga tal
ka: daugelio delegatų sako
mų kalbų sutraukos paduo
damos raštiškai po to, kai 
tos kalbos esti baigtos. Tai 
didelė pagalba korespon
dentams. X

; Bet suimti visų kalbų su-|atvyks į Flushing Meadow

bloko pasiųlymą, kad Šiau- svarbu.
— T-y — • * • i ‘ — i • 1 • * TA •rėš Korėja tiirį būti pakvie-

barko rajono- bibliotekoje.’Ša
lia buvusių čią 5 tūkstančių 
knygų, per pastaruosius tri§ 
mėnesius gauta dar 1,5 suks
iančio.

vaitę. Rąnkas nusimazgoki
te prieš kiekvieną valgį. Ir 
visi namiškiai te£ul apsi- ■ 
saugo, nes jie gali apsikrės- • 
ti nuo Jūsų. Vaistai: gen- ' 
tian violet, į grain, 100•' 
tablets coated. Imjdte po į

dieną asemblėją sveikins 
■prezidentas Trumanas. .Jis

traukas nieks nei nebando, 
nes tai neįmanoma, ypa
tingai mažiems laikraš
čiams. Pagaliau /tai ir nėra

Beje, šių mėtų spalio 24

asmeniškai seimui kalbą sa
kyti. Spėjama, kad jo'kllba 
lies didelius dalykus,

Matysimu!

M. Makarenka

Darbo Santikių Tarybos 
patarėjas Robert N. Deri
nanti buvo priverstas pa
sitraukti iš vietos dėl dar
bo uniju nepasitenkinimo 
jo veikla.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)— Ket., spalio, 12, 1950



LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
3ly Vaizdai iš Klimo karo 1851-56 m. R-ai.™

New Jersey Žinios

(Tąsa)
Kai tik žmonės griebėsi darbo, juose 

nebuvo galima pastebėti nė lašelio tos 
baimės, kuri vakar reiškėsi. Tik Vlan- 
gas negalėjo savęs nugalėti: vis taip pat 
slėpdavosi ir lankstydavosi, ir Vasinas 
neteko savo ramumo, jaudinosi ir nuo
lat tūpčiojo. O Voiodia buvo puikiausios 
nuotaikos: jam nė į galvą neateidavo 
mintis apie pavojų. Džiaugsmas, kad jis 
gerai atlieka savo pareigas, kad jis- ne 
tik ne bailys, bet netgi drąsuolis, vado
vavimo jausmas ir dvidešimt smalsiai, 
kaip jis žinojo, į jį žiūrinčių žmonių pa
darė iš jo tikrą narsuolį. Jis net didžia
vosi savo narsumu, puikavosi prieš ka
reivius, laipiojo ant banketo ir tyčia at
sisegiojo milinę, kad būtų labiau pastebi
mas. Bastiono viršininkas, tuo metu ap
eidamas, anot jo, savo ūkį, nors iF labai 
buvo per aštuonis mėnesius pripratęs 
prie visokių drąsos pasireiškimų, nega
lėjo nepasigėrėti šiuo dailiu berniuku 

* atsegiota miline, iš po kurios buvo ma
tyt raudoni marškiniai, apjuosę baltą 
švelnų kaklą. Įkaitusiu veidu ir degan
čiomis akimis jis pliauškino rankomis ir 
skambiu balseliu komandavo: “pirma, 
antra” ir linksmai bėgiojo ant brustvero 
pažiūrėti, kur krinta jo bomba. Pusę 
dvyliktos šaudymas iš abiejų pusių ap
tilo, o lygiai dvyliktą valandą prasidėjo 
puolimas Malachovo kalvos, antro, tre
čio ir penkto bastiono.

24
Šioje įlankos pusėje, tarp Inkermano 

ir Sievernos sustiprinimų, telegrafo kal
voje, apie vidurdienį stovėjo du jūrei
viai, vienas — karininkas, žiūrėjo pro 
žiūroną į Sevastopolį, kitas su kazoku 
tik ką prijojo prie didžiosios gairės.

Saulė švietė, aukštai' iškilusi ant ilan- 
kos, kurioje linksmi ir šilti atspindžiai 
žaidė su stovinčiais laivais ir judančio- 
mis burėmis ir valtimis. Lengvutis vėje- 
lis vos tejudino sudžiūvusių ąžuolų krū
mų lapus apie telegrafą, rtbs teišpūtė val
čių bures ir sūpavo vilnis. Anoj įlankos 
pusėj dunksojo Sevastopolis, vis toks 
pat, su nebaigta statyti cerkve, su> ko
lona, krantine, su žaliuojančiu kalne 
bulvaru ir dailiu bibliotekos pastatu, su 
savo mažutėmis žydriomis įlankėlėmis, 
pilnomis stiebų, su vaizdingomis van
dentiekių arkadomis ir su mėlynų para
ko dūmų debesėliais, kuriuos kartais 
nušviesdavo rausvos šūvių liepsnos; vis 
toks pats gražus, šventadieniškas, išdi
dus Sevastopolis, iš vienos pusės gelto-** 
nų rūkstančių kalnų apsuptas, o iš ki
tos pusės apjuostas skaidriai mėlynos, 
saulėje žaidžiančios jūros, buvo matyti 
anapus įlankos. Jūros horizonte, kuriuo 
traukėsi kažkokio garlaivio juodų dūmų 
rėžis, slinko ilgi, balti debesys, prana
šaudami vėją. Visoje sustiprinimų lini
joje, ypač kairiosios pusės kalnuose, po 
kelis iš karto, be pertraukos, su žaibais,

šviesoje, kildavo tirštų, suspaustų baltų 
dūmų kamuolėliai, plėsdavosi) įvairiau- 
kartais subližgančiaiš net vidurdienio 
šiomis formomis keisdamiesi, kildavo 
aukštyn ir patamsėdavo danguje, šie 
dūmeliai, pasirodydami tai šen, tai ten, 
švysčiojo kalnuose, priešo baterijose, 
mieste ir aukštai danguje. Sprogimų ai
dai netilo ir susiliedami virpino orą...

Dvyliktą valandą dūmeliai ėmė ro
dytis vis rečiau ir rečiau, oras mažiau 
virpėjo nuo trenksmo.

— Tačiau antrasis bastionas jau visai 
neatsakinėja, — tarė raitasis husarų ka
rininkas: — visas sudaužytas! Baisu!

— Betgi ir Malachovas į jų tris šū
vius tepasiunčia vieną, — atsakė tasai, 
kuris žiūrėjo pro žiūroną: — mane tas 
jų tylėjimas siutina. Štai, vėl pataikė 
tiesiog į Kornilovo bateriją, o ta neat
sako.

— Tik-žiūrėk, aš sakiau, kad dvylik
tą valandą jie visada nustoja bombar
davę. Štai ir šiandien tas pats. Geriau 
jojam pusryčių... mūsų dabar jau lau
kia ... nėr ko čia žiūrėti.

— Palauk, nekliudyk! — atsakė žiū
rįs pro žiūroną, ypač įtemptai žvelgda
mas į Sevastopolį.

— Kas gi ten? kas?
— Tranšėjose judėjimas, eina tirštos 

voros. x
— Ir taip matyti, — tarė jūreivis:— 

eina voromis. Reikia duoti ženklą.
— Žiūrėk, žiūrėk! išėjo iš tranšėjų.
Iš tikrųjų, plika akim buvo matyti; 

kaip tarsi tamsi dėmė liejosi nuo kalno 
per siją iš prancūzų baterijų į.bastion 
nūs. Šių dėmių priešaky buvo matyti 
tamsūs ruožai jau netoli mūsų linijos. 
Ant bastionų įvairiose yietose švysterė
jo, tarsi perbėgdami, balti1 šūvių dūme
liai. Vėjas atnešė tankius susišaudymo 
garsus. Atrodė, tarytum lietus kerta į 
langus. Juodi ruožai judėjo pačiuose dū
muose, arčiau ir arčiau. .Šūviai, vis stip
rėdami ir stiprėdami, susiliejo į tęsiamą 
aidintį tratėjimą. Tirščiau ir tirščiau 
kildarhi, dūmai greit išsisklaidė po lini
ją ir galų gale susiliejo į vieną melsvą, 
susivyniojantį ir išsivyniojantį debesį, 
kuriame vietomis vos temirgėjo ugnelės 
ir juodi taškai, o visi garsai — į vieną 
aidintį tratėjimą.

— Puolimas! — tarė išblyškęs kari
ninkas, atiduodamas jūrininkui žiūro
ną.

Keliu prašuoliavo kazokai, raiti kari
ninkai, karietoje pravažiavo vyriausias 
vadas su svita. Kiekvieno veide buvo 
matyt sunkus susijaudinimas ir lauki
mas kažko baisaus.

— Negali būt, kad Sevastopolį paim
tų! — tarė karininkas ant arklio.

— Dievaži, vėliava! Žiūrėk! Žiūrėk! 
— tarė kitas, dusdamas ir eidamas šalin 
nuo žiūrono: — prancūzų vėliava ant 
Malachovo kalvos!

— Negali būt!
(Daugiau bus)

CLIFFSIDE.
J-ei ne gembleriai, tai šio 

miestelio vardas mažai kam 
būt žinomas. Dabar net Wa- 
shingtono valdžios pareigū
nai žino, kad New Jersey 
miestas yra vardu Cliffside.

Senato komiteto krimina- 
lystėms tyrinėti pirmininkas 
Kefauver paskelbė, kad New 
Jersey gemblęrių “stalica” 
yra Cliffside. Gemblerių vir- 
šylomis yra Joe Adonis ir Ga
rry Catena 

į metais buvo paskelbtas 
| požeminis savininkas t 
(motive Conveyance Co., 
čios ant Gorge Road.

Į bus daug nepatogumų tiems, 
kurie gyvena New Yorke, o 
dirbą Edgewater dirbtuvėse 
arba antraip.

. Adonis praeitais susitarta su
kaipo
Auto-
esan-

Ar tai neapdairumu ar ki
tokiais sumetimais, vietos 
United Church of Christ kuni- Į 

; gas S. C. Gazzo vėl per laik- 
Įraščius aiškinasi dėl nukr.ypi- 
Imo nuo reakcionierių linijos, 
j Mat kun. Gazzo yra vietos 
(republikonuose stambi figūra 
i ir šalpos direktorius (welfare 
director).

Praeitais metais minėtas 
: kunigas per laikraščius aiški
nosi, kad dėl neapdairumų 
padėjo parašą už legalę gim- 

Idymo kontrolę. Dabar jo Pr
irašąs papuolė sąraše su ki
tais tos tikybos 8' kunigais po 
Stockholm© rezoliucija už tai
ką. Reakcionieriai republiko- 
nai vadina tą rezoliuciją ko
munistine. Kun. Ga 
naši per laikraščius 
už taiką rezoliuciją 
kitaip, negu dabar 
nieriai republikonai

Ridgefield Park.

Praeitų metų liepos mėnesį 
Continental Paper Co. darbi
ninkai, priklausą C. L O. uni
jos lokalui 299, išstovėję strei
ko lauke virš 9 įnėiiesių, grį
žo darban streiką pralaimėję. 
tPrieš sugrįžimą darban buvo 

kompanija, kad 
darbininkai bus be diskrimi
nacijų ųž streiką priimti dar
ban ir sugrįžę tarsis su kom
panija dėl, darbo sąlygų.

Jau virš metai laiko praėjo, 
bet kompanija 
grąžino tiktai 
nius.” Virš 60 buvusių 
lesnių streikierių da 
šiol nepriimta darban.

Apart to, kompanija 
ruoja unijistus

iki šiol susi- 
nepavojinges- 

veik- 
ir iki

Detroit, Mich.
LLD 52 Kuopos Nariams

Svarbi žinia. Gauta nauja

kad tą 
suprato 
reakcio- 

aiškina.

Romos katalikų vyčiai 
(Knights of Columbus) nuta
rė “apklynyti” laikraščių par
davinėjimo standus nuo “ne
geros” liferatūros. Išrinkta 
komitetas ir pradėta “klyniji- 
mo” darbas.

į To -komiteto 
lyra italas R.
į vaikščiodamas pasipirko 
nalų, kuriuose užmatė 
nuogių mergų paveikslus ir 
dabar spręs, ar tie žurnalai 
gert ar blogi.

Tai matot, koki glušai pa
sakys mums, kokią literatūrą 
skaityti.

pirmininku 
Jis 

žur- 
p ris

Vietos episkopatų bažny- 
kun. M. Motics paskelbė, 
šv. Franciškaus šventėje 

gyvu lė
nos šv. 
visokius

pašventinti visokį 
kas kokius turi, 

mylėjo

čios 
k'ad 
bus 
liai,
Franciškus 
gyvūnėlius.

Spalio 4 d. iš visos 
kės susirinko jaunuoliai, atsi
nešdami šuniukus, kačiukus, 
zuikučius, paukštukus ir kito
kius gyvūnėlius. Kunigas visus 
palaimino ir pašventino. Vie- 

!nas atsivedė arklį ir ant jo 
balną pašventy!.

apylin-

' NEW HAVEN, CONN.
VEIKALAS

‘NEVYKUSI MEILĖ’
“* i

Suvaidins Hartfordo lošėjai
Sekmadieni, 15 October

L. K. B. Salėje, 243 N. Front St.
Pradžia 3 v. po pietų—Bilietas 75 c. (su taksais) 

Rengimo Komisija kviečia vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti ir pamatyti šį gražų Veikalą.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
Rengėjai — LOS 16 KUOPA.

igno- 
darbininkus, 

suvis nebesileisdama bent į 
kokias derybas dėl darbo są- 
brgU. Tad, unijos advokatas 

| išreikalavo kompanijos viršy-j Iš 
las tartis su unijos komitetu. 
Per visa diemiJ ginčytasi ,-su 

(kompanijos bosais ii- advoka
tais, bet prie jokio susitarimo 
I neprieita.
1 Koki tolimesni žingsniai 
bus daromi iš unijos pusės, 
tik ateitis parodys. Darbinin
kai visu ištvermingumu pasi
ryžę kovoti už geresnes dar-

vardo >nabudavota 10 apart- 
men lių namų, kiekviename 
tilpą40 šeimų. Apartmentai 
nu ik 4 kambarių. Randa 
nuo $72 .mėnesiui iki $125.

Na, tai tu, darbininke, už
dirbdamas $40 ar kiek dau
giau per savaitę, pabandyk 
tuos gražius kambarius nuo
mų oti. Charles.

Worcester, Mass
LLD 11 Kp. Susirinkimo ir 

Laisvės yajus.

Spalio 8 d. LED 11 kp. su
sirinkime dg. • -S. Janulis sakė, 
kad jau pasiuntė 9 prenume
ratas “Prošvaisčių,” knygos, 
įkuria parašė mūsų didžiai 
gerbiamas daktaras Kaškiau- 
čius. Mūsų oficialis vajinin- 
kas drg. Janulisi šiuo klausi
mu gražiai padirbėjo. Ačiū 
jam ir visiems užsiprenumera
vusiems tą gražią eilėraščių 
knygą.

Laisvės special} vajų $10,- 
000 sukėlimui raportavo drg. 
Justus ir Janulis, Sakė, Wor- 
cesteriečiai prisidėjo zšiamc 

Susirin- 
ro sir miesto viršylom susirin- į kimus gražiai sveikino 
kime. Tame projekte majo
ro patvarkymai yra. reakcijo- 
niškesni negu McCarran įsta
tymas. < 
nistų Partijos New Jersey 
valstijos sekretorius pareiškė:

“Jei majorui Kenny pavyks 
užkergti dabar registravimą 
komunistam, tai, kad išsilai
kyt diktatoriškoje galioje, ry
toj jis tą patį darys su žydais, 
negrais, unijistais, socialistais, 
o reikalui esant ir su republį- 
konais. Majoras su šia isteriš
ka programa nori išgązdyti 
Jersey Cit.y žmones, kad jie 
nė nemąstytų kitaip, kaip tik

I Jersey City.
miesto katalikiš-
Kenny paskelbė 

nuo

Lai ir šio 
kas majoras 
p ro j e k tą a psisau go j i m u ,i

i komunistų. Tas projektas bus
įtvirtinamas 17 d. spalio majo- vajuje su virš $200.

specialia susirinkimas įvyks 
spalio 13 d., 7 vai. vakare. 
29 Endicott St.

Abiejų LLD kuopų visi na
riai yra prašomi dalyvauti. 
Taipgi ir visi Laisvę mylinti, ir 
rėmėjai esate nuoširdžiai pra
šomi dalyvauti penktadienio 
vakare. Nors kartą Laisvės 
skaitytojai ateikit į savo dien
raščio susirinkimą.

J. M. L.

Automašinos kaimui

VILNIUS, rugp. 23 d. —Vis 
! daugiau automašinų galima 
išvysti kaimo vieškeliuose. 
Sunkvežimiais pristatomi grū
dai, vežamos trąšos, statybi
nės medžiagos, gyvuliai.

Automašinas turi tarybiniai 
ūkiai, paruošų organizacijos, 
žemės ūkio artelės. Šiuo metu 
savo sunkvežimius turi 
giau

j Vien 
i ūkio 
I duoti

dau- 
kaip du šimtai kolūkių, 
tik šiais metais žemės 
artelėms numatytą par- 
250 sunkvežimių.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau-• juieiuvus ounų n juiau-
I - v X $ I gystės susirinkimas jvyks ketvirta-
' rėmėjus ir kviečia prisidėti į dieni, spalių 12 d., 7:30 vai. vakare, 
pagalbą Laisvės vajaus, kuris’ 155 Hungerford St. Visi nariai da

lyvaukite ir grąžinkite knygeles, ku- 
( rios buvo pagamintoj dėl 20 d. rug- 

kad į pjūčio. LSDD Valdyba. (194-195)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 

j penktadienį, 13 d. spalių, 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Svetainėje* Visi 
nariai ir narės dalyvaukite susirin
kime, nes turime daug svarbių rči- 

1 kalų aptarti. Kurie jau esate pasi- 
mokėję duokles už 1950 metus, tai 
gausite naują knygą — "Popiežiai ir 
Lietuvių tauta,’' o kurie dar nemo
kėjote, tai pasimokėkite ir taipgi 
gausite knyga. Pasikvieskite ir at
siveskite ir naujų narių prirašyti j 
organizaciją. — H. Ž., Kp. Sekr.

(194-195)

prasidėjo'\ su pirma diena
Charles Nusser komu-j spalio. Butų labai gražu,

. t„. Worcesteris šiame vajuje pa-i
sirodytų su naujais Laisvės
skaitytojais.

šiame susirinkime mūsų fi-
( nansų sekretorius drg. S. Ja
utulis dalino nariams naują 
| knygą , “Popiežiai ir Lietuvių 
(Tauta.” Labai graži knyga.
Kiekvienas, kuris užsimokėjo 
už šiuos metus,'ją gaus. Šią 
knygą turėtų perskaityti kiek
vienas lietuvis, ypač tie, kurie 
daug kalba apie lietuvių tau
tą.

Ateivių gynimo fondo su
kėlimui draugai gražiai pa
dirbėjo ir dar aukų pridėjo.

Nusser savo pareiškime 
kviečia Jersey City žmones 
būti 17 d. spalio miesto valdi
ninkų susirinkime ir vienin
gai užprotestuoti prieš tą ma- j 
joro Kenny isterišką pasikėsi
nimą.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks pirmadienį, 16 d. spalių, 
vakare, 155 Hungerford St., Visos 
narės kviečiamos dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų. — V. K. (194-196)

Laisvės vajaus klausimu

knyga “Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta”. Ant greitųjų perbė
gus ją, pasirodo, kad šių metų 
LLD leidinys yra vienas iš 
svarbiausių. Kiekvienam lie
tuviui naudinga pasiskaityti.

Kiekvienas LLD narys, ją 
perskaitęs, turėtų ir tarp kitų 
lietuvių ją paskleisti. Pasklei
dimui dina yra labai plati. 
Turime nemažai dipukų, ku
rie ir dabar yra po popiežių 
įtaka.

Visi nariai bukite sekančia
me mūsų kuopos susirinkime 
spalio 15 d., Draugijų svetai
nėj, 4097 Porter St., 2 vai. po 
pietų. Šiame susirinkime ši 
svarbi knyga bus išdalinta.*
Visi pilnai už šiuos metus pa- 
simokėję mokestis gaus šį
leidinį.

J. Danta, 
f in. sek r.

Sunkiai Serga D. Totariene
Prog resy v i ų o rgan i z ac i j ų 

narė, drg. Darata Totarienė, 
sunkiai serga. Jos adresas, 
12512 Mackay, Detroit 12

| Mich.
Geistina, kad draugės, ypa

tingai arti gyvenančios, atlan- 
| kytumėt sergančią drg. Tota- 
irienę.

Linkiu Daratai greitai Šu
švei k ti. M. S.

. ................. ,

Cleveland, Ohio
t

Nuoširdi Pąjėkąvonč.
Daug gerbiamos draugės, 

draugai ir giminės! Dėkavoja- 
me labai gražiai už prijauti
mą ir surengimą pramogos 
dėl mūsų šeimos, o daugiau
siai dėl manęs nesveikos ir 
mano dukros..

Sumanyta ir surengta tokia 
graži iškilmė gražiomis ir 
gausiomis dovanomis, ko mes 
visai nesitikėjome gauti. Ta
riame .ačiū,visoms ir visiems 
dalyviams, kurie suteikėte 

(mums dovahas,' kurios pasi
liks atmintyje apt visados, 
kol gyvi busime. L

Sąrašą turime kas ką auka
vo, bet laikraštyje per daug 
vietos užimtų. Tai pasilieka 
mūsų žinioje.

Dar sykį ačiupjamę.
Sophią jr Lillįąn 

Štripeika.

Lawrence, Mass.
Graži parama
Urugvajaus “Darbui”

Šio miesto, pažangūs lietu
viai nutarė pasveikinti Urug
vajaus lietuvių laikraštį “Dar
bą” jo penkiolikos metų su
kakties proga. Mes puikiai 
įvertiname to laikraščio kovas 
už visos žmonijos reikalus, jo 
kovas su Pietų Amerikos re
akciniais elementais.

štai vardai ir pavardės tų, 
kurie nuoširdžiai aukojo po 
dolerį “Darbo” pasveikįpį- 
mui: J. Bainoraitis, S. Pen- 
kauskienė, J. Chpdąda, S. 
Penkauskas, B. Chulada, J. 
Šupetris, J. Rudis, M. Milvi- 
dienė, J. Milvidas, P. Gar- 
nis, A. Veezys, M. Balevičius, 
S. šlikas, B. šlikienė, W. Kra- 
likauskas, *P. Aleksijonis. Iš 
viso susidaro šešiolika dole
rių.

širdingiausiai ačiū visiems 
aukotojams. Y. K.

•> _____ _____

Glen Cove, L. L, pakels 
taksus po 39 centus. Nuo 
$100 vertės nuosavybės tak
sai1 bus po $3,42.

LLD 77 kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, 20 d. 
spalio, 8 vai. vakąre, 346 Pa
lisade Ave.

šiame susirinkime bus išda
linta nauja šių metų knyga 

’“Popiežiai ir Lietuvių Tauta.” 
1 Prašomi susirinkti visi ir 
laiku, nes turėsime aptarti 
daug bėgančių reikalų.

Edgewater
Aluminum. Co., kurioje šiuo 

laiku dirba 2,200 darbininkų, 
priklausančių C. I. O unijos 
lokalui 316, gavo pakelti už
darbį 10 procentų ir be strei
ko.

Mat kitose dirbtuvėse pra
sidėjo darbininkų bruzdėji
mas už algų pakėlimą, tai ir 
čia be pasipriešinimo pakel
ta algos.

Tarpe Edgewater ir New 
Yorko 125-tos gatvės vadjua
ni as Eo r t Le e Fe ras (ferry) 
Su 16 d. gruodžio sustos kur
savęs. Kerų kompanija skun
džiasi, buk nuo tada, kai Ge
orge- Washington tiltas pabu- 
davotas, iš f erų. kUrsavimo nė
ra jokio pelno, bet dar defici
to.

Miesto valdininkai smarkiai 
diskus u p j a š i ą pro b 1 e m ą, bei 
nesuranda būdų padidinimui

* .Forų kuirsaviintįi sustojus,

Rutherford
Veiklus socialiniam ir poli

tiniam veikime, Carl E. Ring 
užsigeidė sulaužyt republiko- 
nų mašiną Bergen County 9- 
tam kongresiniame distrikte. 
Tai tas pats distriktas, kurį 
Kongrese reprezentavo re- 
publikonas J. Parnell Thomas 
ir bereprezentuodamas apsi
vogė. Minėtas .distriktas jau 
nuo senų laikų skaitomas re- 
publikonų tvirtovė.

Ring kandidatuoja prieš 
storžievį, dabartinį rępjibliko- 
ną kongresmaną II. L. Towe, 
ant neprigulmingo republiko- 
nų tikieto. Reikia duot kredi
tas Carl Ring, bent už tai, kad 
jis drąsiai kalba prieš Taft- 
Hartley įstatymą ir prieš Mc- 
Garran policinį įstatymą. A. 
F. L. ir C. 1. O. unijos jam pri
taria.

Paramus
Bergen pavieto ligoninė, va

dinama Bergen Pines Hospi
tal, padidinama 9 aukštų bu
dinki!, lėšuojančiu 3 milionus 
dolerių. Tai bus didžiausia 
šiame paviete' ligoninė. Dar
bas jau baigiamas,', bet šiuo 
laiku kiek susitrukdė dėl ge
ležies 
ninku 
rių.

(Ironworkers) darbi- 
streiko prieš kontrakto-

bĮorth
Šio 

jekto 
baigiamas.

Bęrgen 
miesto didžiausio prb- 
budavojimo darbas jau

Namų Savininkams į
Mes namus taisome, pentį-: 

name iš lauko ir vidaus; tai- | 
som Stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir • 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BLAUS

(Buyauskas)

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS f

126 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

*•

< CHARLES
R

—r-

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Prie East Boule- 3 piuk—-UŪ1YČlUbfirtYi UUh Daily l— KcLį Gralių JĄ 125.Q



Sveikina

NeHYorko^<žyž^/a2liili>v Aido Choras

Taryba priėmė vienšališką Šerai pakrypo žemyn
i policijos pensijų planą
i

Sekmadienį, Laisvės Choro 
Dramos Grupės narė ir vai
dintoja Konstancija Miller, iš 
Hartfordo, priėjo prie manęs j 
ii- tarė: — štai yra $3, tai au- Į 23 

kuris j numažinti policijos ir gaisra
is į gesių duoklę pensijų fondam 

,Bet fondo nemažins. Skirtumą 
tarp to, ko nedamokės tų de- 
partmentų tarnautojai, sumo
kės iš miesto iždo, tai yra, 
sumokės iš taksais sudaromo 
miestinio budžeto. , .

Prieš tokį planą balsavo 
tiktai vienas- Stmiley M.

S Isaacs, nepriklausomas. Jis 
j savo protestą pamatavo tuo- 
imi, kad tas planas vienašališ- 
|kas. Jis pataikauja policijai 

ap- j ir gaisragesiams, bet yra “ne
teisingas visiems kitiems mies
tiniams darbininkams.” Jis t *

po

ka nuo Juozo Biržinio, 
sveikina dienraštį Laisvę 
savo visus parapijomis.

Juozas Biržinis užlaiko ba
tų taisymo krautuvę ir šiomis 
dienomis persikėlė į naują 
vietą — 804 Broad St., Hart
ford, Conn. Rep.

Prekyba Šerais New Yorko 
biržoje praėjusį pirmadienį 
nupuolė.. Ypačiai nukentėjo 
statybinių medžiagų ir kitų ci- 

j eiliniams • gaminiams firmų 
šorai. Aiškinama, jog tai įvy
ko dėl pasklidusių kalbų, kad 

finansinius
kreditus. Taipgi ir dėl to, kad

Reguliarės Aido Choro pa* 
mokos įvyks penktadienį, spa
lio 13-tą, lygiai 8 vai. Svarbu 
visiems choristams dalyvauti, 
nes mes jau mokomės dainas 
mūsų koncertui, įvyksiančiam 
gruodžio 10-tą.

Choro pirmininkė.

I O‘Dwyer pakeitęs 
nuomonę apie 
tiriančius graftą

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE

Molinai pagelbininkė. Lengvas 
darbas. Guolis vieloje. Mylinti vai- 
kus. Bendix. Patyrimas nereikalin
gas. 5’Z- dienos. $25. Bayside-4-2803.

Newyorkieciy algos 
atsiliko nuo kity

Newyorkietes firmas 
klausinėjusi Commerce & 
dustry Association skelbia, 
kad newyorkieciai darbinin
kai negavo tų pakėlimų algų, 
kuriuos kai kur kitur darbi
ninkai gavo pasėkoje inter
vencijos Korėjom Neigi čia 
padaugėjo darbai toms gru
pėms, kurioms tų darbų už 
vis daugiau trūko.

Tarpe apklausinėtų 249 fir
mų tiktai 56 raportavo teiku
sios bent kokius pakėlimus 
algų vienai ar daugiau darbi
ninkų grupei. Ir didesnė pusė 
visų firmų tebesam d o 
tiktai baltuosius 
nežiūrint įstatų 
nediskriminuoti.

in

vien 
darbininkus, 
reikalavimo

ko taip, tūli 
miksi. Vieni

Užklausti, dėl 
unijų viršininkai 
visai nenori teikti atsakymo, 
kiti atsako miglotai. Tačiau 
progresyviai greit atsako:

“Argi reakcininkai neišme
tė iš unijų komunistus ir ap
šauktus komunistais kovin
gus vadus? tylėtė tam, kad 
nebūtų kas vadovautų kovai 
už pragyvenimo brangumui 
atatinkamą mokestį, už geres
nes sąlygas?” T-as.

Varde labdarybiy 
krauna sau pelną

žadaProkuroras Goldstein 
imti už pakarpos tūlas labda
rybės, kurių jis tuo tarpu ne
buvo įvardinęs. Mieste, sako 
jis, esančios bent penkios to
kios, kurios po visą šalį renka 
aukas neva pagalbai nuo vė
žio. Jos pasivadinusios labai 
panašiais pripažintoms įstai
goms vardais.

Viena tokių įstaigų, sako 
prokuroras, surenkant! kas 
dieną po $10,000. Kita 
per 10 mėnesių surinkusi 
$105,000, bet kovos prieš vė
žį reikalams, ir tai ne tiesio
giniams, išmokėjusi tik $5,- 
500.

■i

t

f*
K®

New Yorko Miesto Taryba sakė, jog tas tarimas yra 
balsais prieš vieną nutarė Bitiniais sumetmais.”

Tų kitų darbininkų — mo
kytojų, transportininkų, svei
katos, švaros, ir įvairių de- ,suvaržys statybai 
partmentų raštinių darbinin
kų — yra daug daugiau.

Lig šiol miesto policija i) 
gaisregesiai duoklių į pensijų 
fondą patys 
nuošimčius 
d am o k ėjo 
nant naujuoju 
tys mokės tiktai 25 nuošim
čius, o miestas damokės 75 
nuošimčius.

Protestuodamas prieš tą 
tarimą, pasitraukė iš pareigų 
patarėjas Van Name.

o
mokėjo po 45 
miesto iždinė 

nuošimčius. Ei- 
tarimu, jie pa-

i Jei nori, kad kainos 
daugiau nekiltų -

Užsiregistruok balsuoti šį 
pat vakarą! Nelauk ryt die
nos! Nelauk paskutinės die- 

j nos, nes nežinai, koki reikalai 
gali tavęs pareikalauti kur 
kitur!

Užsiregistruok šią savaitę, 
(kad galėtum balsuoti lapkri- 
Ičio 7-tą!
i Kas bus Po lapkričio 7-tos: 
ikaras ar taika, gėrėsis ar blo- 
jgesnis gyvenimas, priklausys 
nuo to, ką išsirinksite j 
Kongresą ir į valdvietes.

Valandos New Yorko
! tinėse apskrityje kas

rn i es- 
dieną

Rynose susidariusios 
pavojingos dujos

Greenpointėje praėjusį pir- 
jmadienį pastebėta rynose su- 
jsidarius.daug dujų. Dėl jų ta

i jau suvaržė gavimą kai kurių 
ir į statybinių medžiagų, kurios 

į gaminamos iš įvairių metalų.

! O‘Dwyer stojo liudyti

nuo 5 lig..10:30 vakarais, šeš
tadienį, paskutinę dieną, nuo 
7 ryto lig 10:30 vakaro.

Registruotis gali kiekvienas 
pilietis, kuriam iki rinkimų 
dienos sueis 21 metai am
žiaus, bus išgyvenęs šioje 
valstijoje vienerius " metus, 
mieste keturis mėnesius ir te
bebus tame pačiame rinkimų 
d i strik te.

New Yorke rinksimo majo
rą, gubernatorių ir jam pava
duotoją, J. V. senatorių, 
kongresmanus, keletą miesti
nių valdininkų.

Šeimininkės ypačiai 
pyksta už kavą

Pernai spalio 9-tą svaras 
Santos kavos New Yorke bu
vo 32 centai, šiemet tokios... , X. o v . — — - .> v 1 v. * * a V V

| po atitverti Greenpoint Avės. Į pat kavos svaras tą dieną bu- 
j8 blokai. Bijota, kad gali 
įvykti eksplozijų
I įvyko praėjusį
Pastatyta sargyba.

Priežastis, iš kur, dėl ko 
čia susikaupia tiek daug due 
jų, vis dar tebebuvo neišaiš
kinta.

i, ka.ip kad 
ketvirtadienį.

8

Sunkvežimis užmušė 
berniuką

Joseph F. Madalfferi,
metų, gyvenęs 30 First Place, 
Brooklyne, tapo vietoje už
muštas sunkvežimio ant Hicks 
St. Vaikutis ėjo skersai gatvę. 
Jį užmušusis vairuotojas pa
bėgo iš nelaimės vietos nė ne
sustojęs.

LAISVĖS

KONCERTAS
Tik už dviejų savaičių. Ar jau įsigijote 

koncerto bilietą?

Prašome įsitemyti, kad sėdynės rezervuotos. Už
tikrinimui sėdynės, tuojaus įsigykite bilietą.

KONCERTAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

SPALIO 29 OCTOBER
Bus mūsų gražiajame Kultūros Centre, 

kurį vadiname

LIBERTY AUDITORIUMI

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Koncertas prasidės 3;30 vai. po pietų. 

i 

Po koncerto bus šokiai.
Koncertui Bilietai $1.25 ir $1.50 
Vien tik šokiams įžanga 75 c.

Atidaryta savanoriams 
verbuoti stotis

Sugrįžęs iš Meksikos, buvęs 
i majoras O’Dwyer buvo nuvy- 
ikes į posėdį, kur tyrinėjamas 
j grafto skandalas. Majoras 
'tikrino, jog jis neturėjo tiks
lo pastoti kelio tyrinėjimams, 
kuomet to tyrinėjimo pačioje 
pradžioje jis jį buvo pavadi- 

I nęs “ragangaudyste. 
įkartojo, jog jis 
i tuomet padaręs 
i tai atsiprašo.

Tebebūdamas 
O‘Dwyer buvo 
prieš 'du ’P 
McDonald ’tyrinėtojus, kurie' 

,'buvo ' susimušę gatvėje, 
i O’Dwyer buvo įsakęs polici- 
I jos komisionieriui tyrinėti 
tuos tyrinėtojus. Dėl to da
bar ir tas jo. liūdymas pris- 

j kaitomas pastangomis nepri- 
,i leisti prokurorą tyrinėti graf
tą. Bet O’Dwyer bus šaukia
mas liudyti grand džiurei.

Sui iškilmėmis, dalyvaujant 
militariškiems ir miesto val
džios pareigūnams, atidaryta 
nauja savanoriams verbuoti 

! stotis Times Square aikštės 
I centre. Ten verbuos savano
rius visiems militariškos 
nybos’ skyriams.

Statybos inžinieriai 
i skelbs streiką

tar

Jis pa
ti abar mato 
klaida ir už

m a j o r u, 
1 i ū. d i j ę s 

r o k u) r o r o

is Free-Nathan Rothman 
port tapo uižmuštas automobi- 
liaus ant Sunrise 
ties Lynbrook. Pirm to jis spė
jo pastumti iš pavojaus su juo 
ėjusias dvi 16 metų mergai
tes.

High way

PARDAVIMAI) z
I BARGENAS! Trijų aukštų mūri- 
Inis namas su krautuve ir „dvejais 
kambariais užpakalyje. Ant pirmų 
lubų klubrūmiai. Ant antrų, 5 

keliais mėnesiais j kambarių tuščias apart menitas. Abe
ll ita tiek.

bando suversti
Begėdžiai!

'jum šildoma. Kaina $10,000. Pini- 
I gaiš $3000 ar daugiau.

4-ių šeimynų mūrinis namas. Vie
nas trijų kambarių apartmentas ir 
trys keturių kambarių apartmen
tas. Savininkas apleis jo keturių 

I kambarių apartmentą po pardavi
mui. Kaina $9500. Mortgičius $3700. 
Balansas pinigais.

HAWKINS REALTY CO., 
108-03 Liberty Ave., Richmond Hill, 

•IN. Y. Virginia 8-2611. Pagal sutartj. 
į (191-196) “\

wo 53 ir pusė cento. Kaina 
' paskiausiais 
pakelta veik 
ko?

Tūli ir tą
ant šeimininkių.
Kiekviena šeimininkė žino, jog 

•Į kava greičiau netenka kvapo 
■ ir skonio, negu bile kuris ki
tas grūdinės kilmės produk
tas. Po daug neperka.

Dar kiti sako, būk kainos
I pakilo dėl to, kad pabrango ] 
darbas. Melas. Kava atveža
ma iš tų kraštų, kur jokių al
gų pakėlimų nebuvo. Ir jos 
pristatymo srities darbinin- 

j kams paskiausiu laikotarpiu 
lalgų nekėlė. ‘Bet firmos pa
sikėlė sau pelnus, o mūsų vai- į 
jdininkai nieko nedarė ir neda
ro pelhagrobiams suvaldyti.

Negalima šeimininkes kal
tinti, kad jos pyksta. Bet pa
tartina supykti rimtai — už
siregistruoti balsavimui ir 
išrinkti tokius pareigūnus, 
kurie nedaleis kainas kelti ir 
šeimas elgėtinti.

pavojumi 
moto- 

gatvių 
laiku 
užva- 

O

Auto įvažiavo i aludę
Dūkstantieji po gatves be 

tvarkos automobiliai kas die
ną darosi didesniu
ne tiktai tvarkingiems 
ristams ir pėstiems 
sankryžose. Pastaruoju 
vis dažniau pasitaiko 
žiavimų ir ant šaligatvių,
praėjusį pirmadienį - vienas J- 
važiavo tiesiai į barą prie 650 
3rd Avė., Brooklyne. Sužeis
ti trys gale baro stovėję vyrai.

Roy Sivert, 38 m., įtartas 
vairavęs tą auto, kuris už
mušė 2 metų kūdikį Carlos 
Quinones, iįew Yorke. •

šuniuko smarkus lojimas iš
budino iš miego Londonu šei
mą. Apsižiūrėjo, kad visas 
butas prirūkęs, užsikarusi' so
fa, ant kurios šeimininkas bu
vo užsnūdęs, bežiūrėdamas te
levizijos.

New 
majoras 
spaudos 

akyregyje 
” jis esąs 
vyk (lomas 

ir

Namu darbininkė; patyrusi. Pri- 
vatiški namai; Bendix; mylinti vai
kus. 6 dienas. $40 ir $45.
9966 -651b Ave., Forest Hills, L. I. 
H„ 9-7696. (194-196)

Dr. M. Maišei,
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir ‘Moterų Ligos 

Odos Eigos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas.
Ištyrimas $3.00.
East 17th Street, 
4th Avė.—Union Square) 
New York City.

VALANDOS:
Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 

Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

lo

ir

Sugrįžęs iš Meksikos į 
Yorką buvusysis 
O’Dwyer pareiškė 
atstovams, jog 
pask iausi ų atrad i m ų 
patenkintas, kad
tyrinėjimas gemblerystės 
su ja susijusio grafto.

• Majoras pat pradžioje 
Ityrinėjimo buvo tą tyrinėjimą 
i pavadinęs “ragangaudyste.”
Dabar sakėsi aukštai įkainuo
jąs prokuroro McDonald 
teisėjo Leibowitz darbą.

Klausimas apie pažintis su 
gemblerių “karaliumi” Harry 
Gross, O’Dwyeris nuginčino 
Grosš’o nepažinęs.

Kelių policistų pažintys su 
i Gross’u, sakoma, esančios pri- 
! parodytos tuomi, kad jie nuo 
Gross’o ar jo leitenantų gavę 
televizijas dovanoms.

Namų darbininkė, galini) dirbti 
ir patyrusi. Nauji namai. Visi pato- 

■ gumai. Guolis nuosavame kambary
je; dvi mergaitės, vienų ir ketuvių 
m. Nenustatyta alga. Šaukite Hollis 

8-6844. (194-195)

KRAUSTYTOJAI
Ernil A. Lange, Sandėliaai ir Per- 

I kraustymas.' Perkraustom lokaliniai 
• ir tolimai kelionei. 25 metų manda
gaus ir pasitikimo patyrimo. .355 E. 
156th St., Bronx, N. Y. ME. 5-9196.

(191-198)

Abelnam namų darbui darbininke. 
Guolis vietoje. Pilnai patyrusi su 
vaikais. Turi kalbėti angliškai. Len-
gvas skalbimas. DA. 9-5509.

Abelnam namų da rbu i darbi n i nkė.
Du mokyklos vaikai. Nuosavas kam-
barys su radio. G^ra alga. BE.
2-43.31. Jeigu nieks neatsilieps,

(195-197)

AFL Technical Engineers, 
Architects and Draftsmen’s 
Guild Lokalas ' 66-tas paskel
bė, jog “kada nors penktadie
nį” iržstreikuos 10 firmų. Jos 
turi darbus prie už vis di
džiausiųjų projektų New 

j York o miesto ribose ir Nas
sau apskrityje. Streiko nebū

nu tiktai tuomet, jei firmos su
tiktų pripažinti uniją.

Detektyvas privertęs 
parduoti narkotikus

Federaliame teisme, New 
Yorke, buvo pašauktas liudy
ti jau nuteistas narkotikų par
davinėtojas James W. Free
man, Jį atgabeno iš kalėjimo,

Streikas paliestų 20 iki 30 
tūkstančių statybos darbinin
kų. Unijos ;organizatorius Wi
lliam Graves reiškė viltį, kad 
jie “pilniausia parems” unijbs 
užmojį.

Williamsburge rado 
negyvą vyriški

žaisdami " lentų sandėlio 
Į kieme prie Rutledge St. ir 
Kent Ave., Williamsburge, 
vaikai atrado kūną vyriškio, 
su pramušta galva. Iš karto 
policija negalėjo jo 
Sakoma, esąs
amžiaus. Vilkėjęs 
žaketu, 
apsiavęs tik vienu čeveryku.

kur jis atbūna bausmę už 
pardavimą detektyvui narko
tikų.

Prisiektame liūdyme, kali
nys pareiškė, jog tas policijos 
detektyvas Peter A. Darcy 
pats buvo įgudęs norkotikų 
rūkorius ir verstinai išreikala
vo, kad Freemanas jam par
duotų narkotikų. Jis sakė, 
kad su Darcy’ui jiedu abu pa
sirūkė marijlianos Darcy’o 
namuose praėjusiais Naujais 
Metais.

apie

Pagrasino užmušti 
i vaiku mušėją vyrą

Mrs. Kathleen Bradford, 
j 30 metų, registruota ,slaugė, 
į parėjusi iš darbo šeštadienio 
|vakarą atradusi vyrą miegant, 
o jaunamečius vaikučius gai
liai raudant. Apžiūrėjusi vai
kus, atradusi, kad 4 metų sū
neliui Jimmy sumuštos mėly
nės ant nugaros, o 6 metų 
Barbutei mėlynės ant veido. 
Ji pašaukė policiją ir ambu- 
larisą.

Vaikučius apžiūrėjus, išlei
do iš ligoninės namo, o vyrą 
areštavo, pasiuntė proto li
gonių skyriun, ištirti. Prie 

į teisėjo, moteriškė pagrasino 
j vyrą nušausianti, jeigu jis dar 
i kėsintųsi ant vaikų. Ji skun
dėsi, kad vyras ją pačią muš
davęs jau nuo seniau, o da- 

! bar Įsidrąsino ir ant vaiki).

Brooklyn© pašto viršininkas 
Quigley praneša, jog Colum
bus diena, 12-ta finansiniai 
pašto skyriai bus uždaryti. 
Tr laiškų skyrius veikš tik da
linai.-

atpažinti. 
38 metų 
sportiniu 
kelnėmis,mėlynomis

RANDAVOJIMAI
Pasiranduoja 5 kambariai. Be 

garo. $24 j mėnesį. Ridgewoodc. Pa
geidaujama veteranai arba geimą 
su nedaug vaikų. GL. 2-307.3. L. 
Aštraus.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENtTE
Gerai Patyrę Barberiai

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Majoras O’Dwyer parskri-
I do miestan. Spėlioja, kad jį 
įšaukia liudyti gemblerystės 
i byloje.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Penktadieniais uždaryta

TELEVISION

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288EOfcAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111107
(arti

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6808

Valandos:

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS .

221 South 4th Street
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

M

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
" Savininkas

IGNAS SUTKUS
\ J f

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y •
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION 
SHUFFLE BOARD
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