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balsuoti. Balsuosime už tuos 
kandidatus, kurie atrodys ge-; 
riausi, kurie ištikimai ginsi 
darbo žmonių reikalus, jeigu ’ n/r -iv— •• b v*
visur tokių kandidatų ant ba- f iVlanaziiriį os ruhezia u s 
loto bus. - ’

’^’rinkim"“! I Korėjos liaudininkai atgriebė 
b.7naudos ’š Jo mTmPdarbo j miestų viduriniame f ron te 
žmonėms? Abiejų senųjų par-Į . 
tijų kandidatai, su visai mažai Korėja, lapkr. 1. — Ame- 
išimtimi, yra dominuojančios | kariuomenė SU tail- 
kap.tal.st.> klases pastatyt. | k. ; įr Sarvuot;iis automO- 
ir, kai bus išrinkti, ištikimai;,.,. . __ .
gins turčių interesus.

Trečioji partija yra Progre- ■ 
šyvių Partija, kurios kandida- ; 
tai kitaip orientuojasi. Jie t, . 
vi už taiką, 
dies gyvenimą, už 
Jie atmeta atominės

Amerikonai veržiasi link Laisvės vajus

j biliais pasiekė vietas už 19 
mylių nuo sienos tarp šiau- 

i rinės Korėjos ir Mandžūri- 
'7' i jos. sto- '

gerbuvišką liau- Viduriniame fronte šiau- 
pažangą. riniai Korėjos liaudninkai 

__ ... bombos atgriebė Huičon miestą
politiką. Bet ne visur toji par- Į nuo Pietinės Korėjos tauti- 

ninku, Amerikos taikiniu-tija galėjo savo kandidatus 
pastatyti, nes iš reakcijos pu- ] 
sės buvo nemažai tam kliūčių ‘ 
daroma.

Vistik, kur tik tokie kandi
datai bus ant baloto, reikėtų 
darbo žmonėms už juos bal
suoti.

negu balsuosime
7 d., privalome žino-

Pirma 
lapkričio 
ti sekamus faktus:

Visokio plauko reakcionie
riai, darbo žmonių priešai vis
ką daro, kad mažiausia piliečių 
dalyvautų rinkimuose. Pieti
nėse valstijose jie 
“poll-taksais.” Gali 
suoti tik 
užsimoka 
Todėl ir 
valstijose 
šimtis
rinkimuose.

Jungtinėse Valstijose ran- j Tarybos pirmininkas

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

London. — šiaurinės Ko-' 
rėjos liaudininkų radijas] 

I pranešė:
Liaudies Armija veda i-1 

i nirtingus apsigynimo mū-1 
šius. j

Liaudininkai privertė 
priešus pasitraukt atgal 
Čosan ir Kyčon srityse.

Per kautynes i žiemius 
nuo Hamhungo liaudinin
kai užmušė, sunkiai sužei
dė bei suėmį/ daugiau kaip 
350 priešų Kareivių ir ofi- 
cierių; pagrobė daug gink- , 
lų ir amunicijos.

Liaudies partizanai vis 
plačiau užpuldinėja kari
nius priešų -centrus ir ardo

Daba1’ mūsų vajininkai sekamai stovi: 
Vajininkai

Brooklyno vajininkai . . ........... •••...
D. Jusius, Worcester .......... 
.Fonas Grybas, Norwood ........ 
Phila. vajininkai ..............   .
P. Bechis ir F. Klastow, Great Neck . . 
M. Svinkūniene, Waterbury ........
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. ... 

L. Žemaitienė - M. Stulgaitis, Hartford........

Jungtinių Tautų komitetas 
užgeri n a Franko diktatūrą

Turi punktų ________________

S. Kuzmickas, Shenandoah
Bridgeport, Conn., vajin. •

Rytiniame pajūryje liau
dininkai, stumdami koreji- 
nius tautininkus atgal, už
ėmė pozicijas už 12 mylių į 
žiemius nuo Hamhungo, 
stambaus pramonės miesto.. 
Amerikonai pasiekė Pung- 
san miestą, 40 myl. į pietus jų geležinkelius ir,kitus su- 
nuo Mandžūrijos rubežiaus. sisiekimus.

C. K. Urbonas, Hudson, Mass................... • •...
P. Šlekaitis, Scranton .... ■............ •...•••..•
LLD 133 kp., Camden, N. J...........................
A. Bemat, Los Angeles
F. Bloznelis, Catskill, N. Y................................
Wm. Goodis, Utica, N. Y. . . •.............•............
J. Bimba,. Paterson .. . .......... • • •............
LLD 20 kp. Moterų sk., Binghamton, N. Y. ...
S. Tvarijonas, Detroit .. •....... •.........•.......... • •
S. Penkauskas, Lawrence, Mass............ .
Wilkes Barre vajininkai .................................

, .. 952 
... 939 
... 646 
... 636
... 392 
•.. 365

327
278
228
218
196
168
160
160
145
140
140
140
140
126

Warren Austin persą Lief nes 
Lie rėmė įsiveržimą Korejon

George B. Shaw gal mirs
apriboja i 
ten bal-J 

tie, kurie iš anksto 
tam tikrus taksus, 
ne dyvai, kad tose 
visai mažas nuo- 

piliečių tedalyvauja

London.— Garsusis an- 
Iglų rašytojas George Shaw, 
94 metu amžiaus, vis sun-V Z

kiau serga ir'silpnėja. Grę- 
sia jam mirtis.

Bebler—naujas Saugumo
dasi virš 95 milionai piliečių. 
Komercinė spauda pranašau
ja, jog rinkimuose dalyvau
sią tik apie 35 milionai pilie
čių, vadinasi, tik vienas treč
dalis piliečių. Jeigu taip būtų, 
tai mūsų valdžia tegalėtų at
stovauti tik 
įmonių.

Kiekvienam 
bu ’ dalyvauti

vieną trečdalį

piliečiui svar-
rinkim uose. • šalių, turinčiu 

Kiekvienas privalo atlikti sa-i Saugumo Taryboj 
vo pilietinę pareigą.

Čiang Kai-šek nužudė 
savo generolą

Taipei, Formoza. —čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
nusmerkė ir sušaudė gene
rolą Yi Soong-weną, tauti
ninkų armijos divizijos va-1 
dą. Jie suradę, kad tas ge
nerolas palaikęs ryšius su 
Kinijos komunistais. Kitas , . . i , . . iLake Success, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos pirmininkas lap
kričio mėnesiui bus Jugo-
1 "t, ir ~ • • • • • B,cb- Į Planuojamas atom-ler. Mėnesinis pirmininka
vimas eina abėcėlinėj eilėj, į 
pagal pirmąsias raides 

turinčiu atstovus 
ie-

Praeitą mėnesį

tautininkų generolas už tai 
nuteistas visą amžių kalėti,

bombinis lėktuvnešis
Washington. — Kuomet 

i Kongresas susirinks lapkrr 
tarybai čio 27 d

i turtin- pirmininkavo Amerikos de- kongresmanas Carl Vinson 
Mes taip legatas Warren Austin.

visiems skelbiame. Mes nori- i---------------- ;------
me tuo pasididžiuoti. Bet tik- Į Tik 10 menesiu kalėjimo 
rovė rodo, kad mes esame i 
didžiausiose skolose, iš kurių 
vargiai kada nors beišsikrapš- 
tysime.

Praėjusiais metais visuome
ninės ir privatinės skolos, kaip 
Komercijos d e p artmentas 
skelbia, siekė 442 bilionus do
lerių. Palyginus su 1948 metų 
skolomis, mūsų skolos padidė
jo 4E> proc.

Valstybinės skolos siekia 
236 bilionus. Padidėjo 12 pro
centų. Ir kasmet tos skolos ei
na didyn. Tai kur čia tas mū
sų turtas, kuriuo norime pa
sididžiuoti ?

Taip, mūsų kraštas yra tur
tingas, bet jo turtai visuome
nei nepriklauso. Bankai, trus- 
tai, korporacijos valdo šio 
krašto turtus. O valdžia ir 
paprastieji gyventojai lenda 
vis į didesnes skolas.

Mūsų kraštas yra 
ginusias pasaulyje.

už negro nužudymą
• Opelika, Alabama. —Po

tai demokratas

'duos pasiūlymą statyti mil
žinišką, 84,000 tonų kariniį 
laivą atominiams bombane- 
šiams gabenti.

Į Vinsonas,
įginkluotų jėgų
pirmininkas, sakė,

peluos pasini 
žinišką, 8A

Ig. Karlonas, Tukahoe, N. Y. 
Newark, N. J. Vajinink.........
J. Kazimir, Pittsburgh .........• •
J. Svingle, Tarrifville, Conn. .
J. Didji.m, New Haven
Newark, N. J., .vajin. • •.........
A. kukaitis. Bavonne, N. J... • 
Cliffside, N. J. Vajink. .. ....

M. Gvergždienė, Collinsville, Ill. • 
K. Abekienė, Chicago ..................
Chesterio Vajininkai ................ • •
J. A. Kazlauskas, Phila................
Tacoma, Wash., vajininkai ...... 
Montreal vajininkai .. •.......
Elizabeth, N. J., vajinin. .............
Cleveland vajin. ............................•

70
56
56
56
52
56

56

28

28

28

28

25LLD 13 kp. Easton......... . ..... .............. •...
Haverhill .. .......... •.......... .........

Aukos Dienraščio Reikalams
Aukų dienraščio paramai gavome sekamai:
S. Male jus, Somerville, N. J. .. . .................... $10.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

•>

Lake Success, N. Y. — 
Politinis Jungtinių Tautų 

! seimo komitetas 37 balsais 
I prieš 10 užgyrė siūlymą, 
reikalaujantį panaikint se
nesnius tarimus, kuriuos 
Jungt. Tautų seimas 1946 
metais padarė prieš Franko 
fašistų diktatūrą Ispanijoj.

Ii946 m. tarimas sakė:
Jungtinių Tautų

prįvalo atšaukti vyriausius 
savo atstovus - ambasado
rius iš Ispanijos, ir Franko 
fašistai neturi būti priima
mi į jokias Jungtinių Tau
tų komisijas.

Didžioji dauguma ameri- 
koninio bloko balsavo pa
naikinti ta tarimą.

Nuo balsavimo susilaikė 
Australija, Anglija, fe urmą, 
Kuba, Danija, Ethiopija,

Daug nacių sugrąžinta 
j mokytojų vietas

Francija, "Indija, Indonezi
ja, Naujoji Zelandija, Nor
vegija ir Švedija.

Prieš tokį Franko užge- 
rinimą balsavo Sovietai, jų 
draugai ir dar Guatemala, ‘ 
Meksika, Izraelis, Urugua- 
jus ir Jugoslavija.

Warren- Austin, Ameri
kos atstovas Jungtin. Tau-

nariai tų seime, griežtai reikalavo 
3 metams pratęsti tarnybą 
Trygves Lie kaipo genera
lio Jungtinių Tautų sekre
toriaus. Dabartinis Lie ter 
minas išsibaigs 1951 m. va
sario 1 d.

Sovietų delegatas And
rius Višinskis pabrėžė, jog 
Amerika tuo reikalavimu 
apeina Jungtinių Tautų 
konstituciją, kuri sako, kad 
tik Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba gali teisėtai paskir
ti generalini sekretorių. Vi
šinskis pridūrė, jog Ameri
ka perša Lie ypač už tai, 
kad jis užgyrė karini ame
rikonu įsiveržimą į Korėjąi Stuttgart, Vokietija. — . .. _ . . .

Labai daug nacių mokyto-. ?5i 
jų, karinių kriminalistų, 
tapo paleista iš kalėjimo ir

rikonų politikos ramstis.
(Generalio sekretoriaus

vėl mokytojauja bei prof e-1 a^a a Per me"
soriauja pradinėse mokyk- Uus-)
lose gimnazijose ir univer-L . . į . į~3T.
sitetuose Wuertemberg- i Lėktuvai, tankai pleškina • 
Baden srityje, amerikonų Porto Riko sukilėlius 
užimtame vakarinės Vokie-

i tijos ruožte, t . fean Juan.'— Porto Riko 
i gubernatoriaus Louiso M.

! Waterbury metalistai Mai ino kariuomenė su lėk-
- I tuvais, tankais ir rakieti-

: gaus daugiau algos niais pabūklais šturmuoja
_____  nacionalistus sukilėlius; sa- 

Amerikos valdžia * atidaro duris Waterbury, Conn. -Globiau atgriebė Jąyuya ir 
Metalo Darbininkų Unija Į Utuado^ miestehus, arti so* 
išreikalavo, kad Chase 
Brass kompanija pakeltų

vadinamiem “nekaltiem” naciam
' . Washington. — Prezid. 
..Trumano ' valdžia nutarė 
“laikinai” į Jungtines Val- 

' kongresinės, stijas priimti “nekaltus” to- 
komįsijos talitarinių partijų narius, 

reikia kaip kad eilinius Vokietijos
licininkas James^ R. Clark tokio ]ajVo, nuo kurio lėk- nacius ir Italijos fašistus.
užmušė savo areštuotą neg- įuvaį 
rą W. B. Arlisle, 19 metų Į 
amžiaus. Valstijinis teis-1 keisti 
mas išteisino žmogžudį. |

Paskui federaiis apskri- Partizanai užėmė dar 
ties teismas nuteisė tą po-i e
licininką 10 mėnesių kalėti, I vieną Burmos miestą 
bet ne kaip žmogžudį, o *
tiktai kaip nusikaltusį prieš, 
civilines teises.

Pirmas negras studentas 
Louisianos Universitete

su atom-bombomis Tinkamais įleidimui Ame- 
! galėtų pakilti ir ant jo nu-; rikon bus laikomi tokie, ku- 

I rie dėl darbo, tarnybos ar 
i ---------- -—-— baimės priklausė nacių-fa-

šistų partijoms. Generalis

Jungtinių Valstijų proku- į darbininkams algą dešinitu-
roras Howard McGrath su
rado, kad naujasis McCar- 
rano įstatymas neužgina 
juos šion šalin priimt.

ku per valandą ir įvestų 
senatvės pensiją nuo $100 
iki $125 per mėnesį, įskai-

stinės San Juan.
Sukilėliai reikalauja vi

siškos Porto Rikai nepri
klausomybės nuo Jungtinių 
Valstijų.

Per kariuomenes ir poli-

Bonn, Vokietija. — Hit
lerininkai labai nudžiugo, 
kad Amerika atidaro savo 
duris priėmimui vadinamų 
“tiktai formalių” arba “ne- jos_ vice-pirmininkas . John 
kaltų” nacių.

tant valdinę senatvės ap- cijos kautynes su sukilėliais 
draudą. Pensija žadama j užmušta bent 32 asmenys is 
dirbusiems kompanijai bent abiejų pusių.
25 metus ir sulukusięms 65 
metų amžiaus.

Tokiomis sąlygomis uni-

J. Driscoll padarė trejų, me
tų sutartį su Cha§e Brass 

[ kompanija.

Su angly lėktuvu 
žuvo 28 žmonės

Census Biuras raportuoja, 
jog Korėjos karas žymiai su
mažinęs bedarbių skaičių. Da
bar esą vienu milionu bedar
bių mažiau. Valdiškasis Biu
ras apskaičiuoja dabar esant 
2,341,000 bedarbių.

Tuo pačiu kartu jis atžymi 
2,340,000 dirbančiųjų nuo 
vienos valandos iki 14 valan
dų į savaitę; tai bus 204,000 
tokių daugiau, negu buvo 
metai laiko atgal.

(Tąea 3-člame ousl.)

Baton Rouge, La. — Fe- 
deraliam apskrities teismui 
įsakius, tapo priimtas neg
ras studentas Roy S. Wil
son į Louisianos Valstijos 
Universitetą. Tai dar pir
mas negras studentas per

Rangoon, Burma.—Liau
dies partizanai per įtūžu
sias dviejų diemj kautynes 
užėmė Tayetmyo miestą, už 

Į 78 mylių į žiemius i 
Rangoono, Burmos/ sosti
nės.

Vėliausios Žinios
- - - - - - - - - - - i Žmogžudiškas teroras

Korėja, lapkr. 1. — įsa- inijos komunistų pulkas” at- n. A v . .. i , ,. „ „ Ko- Pietmeje Korėjojekyta amerikinei armijai 
pirm žiemos užimti visą

njjo j Šiaurinę Korėją, iki Man-

Belgija gavo 30 tankų 
iš Amerikos

Antwerp, Belgija.—Jung
90 metų nuo to univeisiteto j Valstij0S atgabeno Belgijai
įkūrimo.

Universiteto valdyba 
kreipsis į Auksei ausią 
Jungtinių Valstijų Teismą, 
kad leistų pašalint negrą 
studentą.

ORAS.—šilta giedra.

30 tankų ir šimtus tonų į- 
vairių kitų ginklų. Laukia 
daugiau karo įrankių.

Waterbury, N. Y.— Mirė 
Mary H. Ackley’ienė, 103 
metų amžiaus, Civilinio 
Karo veterano našlė.

j džūrijos sienos. Nes gilioj, 
šaltoj tenaitinėj žiemoj 
sunku būtų jankiams ka
riauti.

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika atmetė 
antrąją Indijos notą, ragi
nančia neliesti Tibeto savi
valdybės.

Kinų respublikos valdžia 
pareiškė, jog Tibeto išlais
vinimas yra tiktai vidujinis 
Kinijos reikalas.

Seoul.— Skleidžiama pa
skalai, kad jau “antras KP

. vykęs į talką Šiaurinės Ko- neiineje Korėjoje 
rėjos liaudininkams. Vy- ' --------
iriausioj i amerikonų ko-! Seoul. — Fašistuojanti
manda nepatvirtina tų pas- j Syngmano Rhee tautininkų 
kalų. .valdžia Pietinėje Korėjoje.valdžia Pietinėje Korėjoje 

neseniai be teismo sušaudė 
Korėja. — ^Mandžūrijos gųų nužiūrimų komunistų.
„> Šiaurinės Dabar gi nusmerkė mirti 

dar 600 žmonių kaip taria- 
mus liaudies partizanų rė
mėjus, o šimtus kitų nutei
sė visą amžių kalėti.

pasienyje kovės :
Korėjos liaudininku lėktu
vai su Amerikos lėktuvais, 
Dar jiėrą pranešimo apie 
vienų bei kitų nuostolius.

Cholera plinta Indijoj į
Bombay, Indija. — Per 

tris pastarąsias savaites 
cholera numarino 366 žmo
nes Bombay provincijoj, 
Indijoj. Cholera vis dar

.MIRĖ COUZENS, BUVĘS 
I DETROITO MAJORAS

* Detroit. — Mire Frank 
Couzens, buvęs Detroito 
miesto maioras, 48 metų 
amžiaus. Jam pirm kelių 
savaičių buvo padaryta o- 
peracija dėl vėžio krūtinėje.

London. — Besileisdamas 
žemyn, nukrito ir susprogo 
keleivinis anglų lėktuvas. 
Užmušta bei sudegė 28 as
menys; tik 2 išliko gyvi. 
Tarp žuvusiųjų yra keli a- 
merikiečiai.

Togliatti sveiksta
Roma. — Palmiro Tog

liatti. Italijos Komunistų 
Partijos (Vadovas, sveiksta 
po operacijos, per kuria bu
vo išimtas sukrekėjusio . 
kraujo gabalas iš galvos.

Union, N. J., policininkas 
globojo gemblerius

Union, N. J. — Šio mie
stelio komisija surado.- kad 
policijos saržerrtas William 
W. Ash globojo gemblerius, 
imdamas į| jų kyšius. Už 
tai jis pavarytas iš tarny
bos. S • 4 \
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Tuo pačiu klaidingu keliu
Iš Washingtono eina gandai, kad valstybės sekreto-
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rius Dean Acheson greitoje ateityje siųs Jungtinių Vai-jjne,1ves}

SUNKI DARBININKŲ 
BŪKLĖ URUGUAJUJE

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas rašo:

Sunki ekonominės krizės 
našta kas kart vis labiau slegia 

Urugvajaus darbininkus. Pra
gyvenimui lėšų darbininkas 
neuždirba, kad išmaitinus sa
vo šeimą, susidedančią iš 4 
asmenų (be tėvų, 2 mažame
čiai), kaip rodo respublikos 
banko statistika. Pagal tą sta
tistiką darbininkas šiandien 
privalo mažiausia uždirbti j 

j 350 pezų. O kuris dar
bo žmogus uždirba 350 pe
zų ‘ 
kvalifikacijos specialistas te

žangiųjų ukrainiškų kana- I Amerikinio 
diečių. Jie buvo pasimoję Į stybės 

“Bet kanauninkas Stan- nužudyti didelį skaičių 
kevičius buvo tik vienas žmonių, ypač vaikų, kurių 
tarp daugelio kitų ‘aukštų priešakyje 
asmenų’,” rašo 
menševikiška i
“Drauge su. juo sėdėjo pir- gojo žmones, 
moję kėdžių eilėje Azerbai-

dalyvavo ir atstovavo Lie
tuvos bažnytininkus.

Spalio 24
jie eks' Sveturgimiams Ginti Komi- 

piktai ta plodavo. Tiktai likimas at- teįas pasiuntė laišką gehe- 
g a z i e t a. sistojo ant kelio ir apsau- raųam

Sveturgimiams Ginti Komiteto laiškas vai 
prokurorui ir 

galvai
d. Amerikinis

prokurorui į Wa- 
shingtoną. Minimas komi-

Bomba buvo padėta ant įeįas protestuoja prieš Tei-
džano musulmonų atstovas, lango iš lauko. Atrodo, kad sįngumo Departmento vyk- 
evangelikų liuteronų atsto- tiktai lango geležinis rėmas jomus areštus deportuoti
vas, toliau latvių arkivys
kupas Turs, estų arkivys
kupas Kiivit, Gruzijos sta
čiatikių vyskupas, Armeni- vaikus, kurie sėdėjo priešą-1 įr Vincas Andimlis 
jos bažnyčios patriarchas, kinese sėdynėse. Kokia jė-!

nukreipe dideles geležines skiriamų nepiliečių
vinis į lubas. Jei ne tas, tai 
jie būtų perskrodę , mažus

, kurie 
šiuo metu buvo po kaucijo- 

i mis. Tarp areštuotųjų yra 
l dien-

Justicijos Departmento 
McGrath
vo Teisingumo Depart
mento agentų areštuoti 
spalio 22 d. 2 ir 3 vai. nak
tį. Mes jaučiame, jog nepi
liečių areštavimas vidur
naktyje yra visai nepatei- • 
sinamas ir tik amerikinių 
šeimų gązdinimui 
jąs.

2) Teisingumo 
mentas paskelbė, 
planuoja tuos

tarnau-

jog jis 
areštuotus

stybių ambasadorių į Madridą prie Franco režimo. Šis 
pakeitimas Amerikos politikos linkui Hitlerio-Mussoli- 
nio išperos reiškia tą, kad panašus pakeitimas bus siūlo
mas ir Jungtinių Tautų Asemblėjoje.

Štai visa istorija: Graikijoje mūsų politika už monar
chiją ir fašizmą; Kinijoje už korupcinę Čiango kliką,
Korėjoie už Syngman Rhee, Indokinijoje už Bao Dai. | nosiniais uždarbiais, neprašo- 

Visuose atsitikimuose toji politika nukreipta prieš pa-i Šančiais 200 pozų iv mokan
čiais brangiausias kainas už 
butus, už maisto 1

prastųjų žmonių interesus. Niekas šiandien ne nebando 
įrodyti, kad Ispanijos žmonės myli generolą Franco ir jo

raščio “Vilnies” ^redakcijos j nepiliečius perkelti į Ellis 
ma-budistų atstovas, keli Rusi- ga' ta bomba sprogo, gali- na^ Lišk^lX I gX Ne^ Yorke Mes 

jos stačiatikių vyskupai ir ma matyti iš to, kad tie.di- ba sekamai; |nJ’ j vigai nereikali
k. Vienas stačiatikių metro- deli vinys pramušė sales lu-. DvUin dinnu laiku Tm v • <-• ~ vaikio atlyginimo negauna. Ne- nolitas buvo nasodintas es- bus kurios onnn aukštai •U JU ta \ ? leĮ;|Visi tie areštuoti nepihe-’ •  ................ kaiD į ? s D pasoamtas es nas, Runos gana aukštai | smgumo Departmentas vėl į čiai turės gauti deportacijų
tiadoje su konfeiencijos nuo lango. I areštavo ir be kauciios lai- hnnnsiimiic i,

? Nei vienas! Net aukštos jos stačiatikių vyskupai ir ma matyti iš to, kad tie.di- ba sekamaį’:

sunku tad įsivaizduoti, 1 
šiais laikais gyvena miesto j 
proletariato didžiuma su mė- j

Į prezidiumu.”
I Visų tų dvasininkų Nau
jienoms labai gaila. Jie, 
girdi, atsidūrė “sovietų pro-;

produktus, pagandos vežime, 
kliką. Mūsų pati vyriausybė yra viešai pripažinus, kad už rūbus, avalynę ir t. t.
Čiango klika seniai neteko jbkio pasitikėjimo Kinijos 
žmonėse. Indokinijos karalius Dai pasilaiko tiktai Fran-Įkas kapitalistų

Besiplečiapčios krizės pasė
ki ase verčia 

CŪzijos ginklais. 'ant darbo žmonių, pasmerk-
Kiaidingos gairės, klaidingas kelias. Pasisekimai tik Į dama juos didesniam skurdui 

laikini. Jokia politika, kuri nesiremia plačiųjų masių in
teresais, negali pilnai ir pastoviai pasisekti.

Bet kai kiti dvasininkai 
sušilę agituoja už apsigin
klavimą ir naują karą, tai 
jų tas laikraštis nemato 
kapitalistų, karo kurstyto-

Tai buvo baisus pasikėsi
nimas. Tiktai pikčiausias 
niekšas galėjo tokį pasikė
sinimą daryti.

Tikrieji asmenys, padėję 
tą bombą, nežinomi. Vei-

I bei visiškam nedarbui. Bedar- i Kl piopagandos vežime. Jų 
ibiu skaitlinė vis didėja. Teks-j nemato ir nesmerkia.
i tilės, statybos, spaustuvių, me- 
Italurgijos pramonių darbinin- 
jkų daug atleista iŠ darbo.

Kitas Urugvajaus kapita
listų reakcinis mostas - prieš 
darbininkus yra ją pasikėsi
nimas prieš Algų tarybas. 
Pramonininkų ir kitų kapita
listų biržos, bendrovės • 
agentaujančios Amerikos mo- 

abelnojo gyvenimo eigos. Principiniai dalykus nopoliamg, — pradėjo siste- 
• matinį puolimą prieš ,Algų 

•’’7epuMikonu‘'yra'tikitarybas tikslu jas panaikinti, 
- c '“įšaldyti atlyginimo uz dar-

l bą tarifus ir sudaužyti darbo 
į žmonių profesines organizaci
jas. Šito pavyzdį įrodo vilnų 
j ir metalurgijos pramonininkų j 
atsisakymas pildyti algų nūs- į 
tatymo įstatymą, tuo išstojant 
net prieš šalies vyriausybę.
Reiškia, kapitalistai nori nie
kelio nevaržomi, pradžioje 
“įšaldyti” užmokestį, vėliau 
jį numušti, o savo ] 
kainas vis kelti, savo pelna- 
grobystę vis didinti, dirban
čiųjų būklę vis skurdinti.

Didžioji piliečių atsakomybė i
•Jau. čia pat ir kongresiniai rinkimai. Lapkričio septin-1 

toji bus istorinės svarbos diena mūsų didžiosios šalies 
gyventojams. Istorinė ne tuo supratimu, kad šiuose rin
kimuose įvyks kokia nors staigmena, kokia nors nepa
prasta revoliucija. Didelio, pamatinio skirtumo nebus, 
jei keliu vietų neteks arba kelias vietas laimės demokra
tai. Vieno kito majoro arba gubernatoriaus pakeitimas ' 
nepakeis ;
imant, kaip dabar politinis šios šalies gyvenimas eina, 
pasirinkimas tarpe demokratų ir 
toks, koks būtų tarpe puodo ir katilo.

Paimkime Kongresą. 80-sis Kongresas buvo republiko- • 
nų rankose. Jis Amerikai davė Taft-Hartley įstatymą. 
81-sis Kong) esąs yra demokratų rankose. Jis jau davė 
Amerikai McCarran įstatymą.
-Visa Trumano užsieninė politika yra abipartijinė po

litika. Tik rinkimų kampanijos audroje republikonai 
bando pasirodyti dar geresniais, dar aštresniais kpvoto- 

. jais prieš komunizmą.
• Nežiūrint to, šie rinkimai turi istorinės svarbos. Visų- 
pirma, jie įvyksta tuo laikotarpiu, kai siautėja reakcija, 

U kai iš naujo žmonijai grūmoja pasaulinis karas ir sunai
kinimas, kai, is Kitos pusės, vis garsiau ir gar
siau skamba taikos šalininkų balsas. Šitie rinkimai, nors 
tiesa, labai aprėžtoje formoje, suteikia Amerikos žmo
nėms progą pridėti savo balsą prie 'taikos balso. Tas tie
sa, kad tik vos keliuose miestuose, keliose valstijose, 
bet Progresistų Partija turės savo kandidatus. Balsai už 
juos bds balsai už taiką. Balsai už juos bus balsai prieš 
reakcinius įstatymus. Balsai už juos bus balsai už pro
gresą, už Konstituciją ir Teisių Bilių.

New Yorko mieste ir valstijoje Amerikos Darbo Par
tijos kanaidata’ suteikia puikiausią progą piliečiams pa- 

, sisakyti ne tik už taiką, bet ir prieš korupciją valdžioje.
Abi senosios partijos susitepusios šlykščiausią korupci- 

' ja. Ąbieju partijų kandidatai vieni kitus demaskavo, įro
dė saitus su gengsterizmu, gembleryste, parsidavimu.

Svarbu’ ne sėdėjimas ve
žime, bet vežimas. Propa
gandos vežimas už taika y- 
ra geras dalykas. Propa
gandos vežimas už naują 
karą yra blogas dalykas.

FAŠISTINIŲ DESPERA-
— I TŲ KRIMINALYSTĖ

• r Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Užpereitą sekmadienį 
ukrainų dipukai padarė di
delį pasikėsinimą ant pa-

areštavo ir be kaucijos lai-; tyrinėjimus. Jų perkėlimas 
į Ellis Salą padarys negali
mu jiems patiems apsigin
ti, kuomet jie bus jėga at- / 
skirti nuo savo advokatų ir 
taipgi negalės pasišaukti 
liudininkų ir tinkamai pasL 
ruošti ir apsiginti prieš de
portaciją.

Priedu, Teisingumo De
partmentas aiškiai mierija 
tuos nepiliečius ' atskirti 
nuo jų amerikinių šeimų ir 
draugų. Ir, jeigu teismai į- 
sakytų juos išlaisvinti, tie 
nepiliečiai turėtų savais 
kaštais sugrįžti į 
mus, tūli iš New 
Kaliforniją.

3) Teisingumo 
mentas savo 
spaudai bando padaryti į- 
špūdį, kad jis areštuoja 
tuos nepiliečius, kurie turė
jo deportavimo įsakymus 
ir, laikydamas juos be kau- . 
cijų, “paskubins” jų depor
tavimą. Toks įspūdis yra 
visai klaidingas. Spalio 22 
ir 23 d. areštuotų ir be kau- 

.cijos laikomų 24 nepiliečių 
pagrindo Jungtinių Tautų New Yorke, Pittsburghe, 

____________ Minneapolise, 
I Seattle, San Franciscoje, 

Senjoras Fabregat apsi- I Los Angeles, Detroite, Sn
aigė, atydžiai pasižiūrėjo' perior, St. Louis ir Dallas

ko 24 nepiliečius 11. šios 
šalies miestų. Tų areštų le
galumas ir Teisingumo De
partmento teisė laikyt areš
tuotus be kaucijos jau per
duota federaliams teis-

kiausiai bus sunku juos su- mams išspręsti. Turi būti 
sekti. Bet labai aišku, iš aišku, jog areštuotus laiky- 
kur jie paeina. Kaip ukrai- ti be kaucijos yra Jungtin. 
niečiai nurodo, Kanadon at-i Valst. Konstitucijos penk- 
vyko, kaip dipukai, 1,000 į tojo ir aštuntojo pataisy- 
buvusių esesininkų. Jų tar- i mų laužymas. Taipgi turi 
pe yra daug tokių, kurie I būt aišku, jog 1950 metų 
akfyviai dalyvavo žydų ir; Vidujinio Saugumo Įstaty- 1 • j V • v "1 I j I • J • 1 • F •kitų, žmonių žudyme kartu 
su ’naciais. Nekurie iš tik- 
rainiški! esesininkų pralen
kė pačius vokiečių esesinin
kus.

Tokie žygiai pakenks vi
sų dipukų vardui, nors di
džiuma yra visai tame ne
kalti. Dipukams teks imtis 
žygių, kad atsirubežiuoti 
nuo tų niekšų, jei jie norės 
išgelbėti savo vardą.”

mas niekur nesuteikia Tei
singumo Departmental tei
sės jau priimtą kauciją pa
naikinti deportacijos nagri
nėjimo metu.

Taipgi mes norime jums 
’priminti, jog tūlas Teisin- 
|gumo Departmento elgėsis 
lyra nereikalingas ir admi
nistracinį autoritetą žemi
nas.

1) Daugelis nepiliečių bu-

savo na-
Yorko į

Depart- 
pranešimu

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas

SIŪLOMA NUSILENKTI metu nutarimas būtu 
PRIEŠ FRANKO

Lake Success. —

at- nusistatymą Ispanijos ąt- Chicagoje, 
šauktas, kad su Franko Is-1 žvilgiu keisti. •• 1 — I V i • i c

produktų keįverįs metus Jungtinė
panija būtų užmegsti “nor
malesni” ryšiai.

Šitoms valstybėlėms, sa
koma, pritaria tūlos arabiš
kos valstybės — mahometo
nai susideda su katalikais. 
Šitam, tikslui pilnai prita
ria ir Jungtinės Valstijos.

Neklauso Lenkijos balso
Netikėtai užklupti, Fran- 

i ko priešai, aišku, penkta
dienį darė viską, kad šio 
klausimo dabar nedebatuo- 
ti, o palikti jį tolimesniam 
laikui.

Lenkijos delegacijos gal
va, Julius Katz-Suchy, ima 
balsą ir sako: kol kas aš 
negavau- tuo l___ _ ___
strukcijų iš savo vyriausy
bės, tad ar negeriau būtų 
tą ’klausimą nukelti ant to
liau. Įnešimas nukelti tą 
klausimą iki pirmadienio 
(spalio 30 d.) atemtarnas 
dauguma balsų.

Katz-Suchy sakė, jog tai 
nėra dora ir gera priversti 
delegatus debatuoti klausi
mą, kuriuo jie nėra pasi
ruošę debatuoti. Kaip jis 
_ _ 
apie kurį tari mažai žinių,

žvalgė, atydžiai pasižiūrėjo 
į kitus delegtus, ypatingai 
i tuos, kurie pasiūlė pro
fašistinę rezoliuciją, ir sa
kė: kas gi, jūsų nuomone, 
Ispanijoje atsitiko tokio,

— 18 dar neturėjo deporta
vimo tyrinėjįmų; trims ty
rinėjimai pradėti, bet dar 
nebaigti; trims tyrinėjimai 
baigti, bet iš Tyrinėjimo 

re-

Tautos priėmė tokį nutari
mą: nei viena valstybė, pri- 

! klausanti Jungtinėms Tau- 
Slegiami sunkaus gyve- į toms, neprivalo fašistinėje 

nimo, darbinįnkai kovoja, • Ispanijoje palaikyti savo 
reikalaudami didesnių algų j ambasadoriaus, taipgi nei 
ir geresnių darbo sąlygų, j viena valstybė, priklausanti

Sostinėje praėjo 
streikų banga. Už 
nius pagerinimus 
mėsos pramonės darbininkai, 
uostų bei prieplaukų, cemen
to ir kelių grindimo, metalur
gijos, tekstilės < 
Metalurgai prieš savo šeimi- 

buvo pri
versti imtis tokios priemonės, 
čia dar nepraktikuotos, kaip 
fabrikų okupavimų. Jų strei
kas tęsiasi iki šiai dienai.

Proletariato kova, nors sun
ki, bet kasdien‘vis :vieninges-/{ 

“Padaliau mfisu Valstv. i“®’ atnešanti viltį’ jog reakci’ 
a Va y 'jos puolimai bus atmušti, jog

bes Depai tmentas savo bal- ! darbininkai apgins savo teises 
tojoj^ knygoje apie Kiniją j jr kapitalistinės santvarkos 
pasakė, kad Nacionalistine į išprovokuotą ekonominės kri- 
(Čiango) Valdžia suklupo, [zės naštą nesiims ant savo pe- 
Čiangas ir jo armijos liku- !čių. ;
čiai pasitrauakė į Formozos 
salą ir komunistinė valdžia 
pasidarė vieųintėlė valdžia, 
kuri laikosi ant milžiniško
jo Kinijos ploto.”

Taip dalykams virtus, lei-

Prieš Amerikos piliečius stovi didžioji atsakomybe vi- ninku “lockautą 
sur atiduoti balsus už tikruosius žmonių kandidatus.

“Padarykite vietos Kinijai 
Jungtinėse Tautose”

Tokią mintį paduoda [ 
Louisville, Ky., dienraštis 
“Courier - Journal” veda 
majame straipsnyje spalio 
25 dieną.

.. .“Turi būti padaryta vieta 
Jungtinėse Tautose Komu
nistinės Kinijos delegaci
jai”, rašo to laikraščio re-

• daktorius. Jis reikalauja 
skaitytis tik su tikrove. O 
tikrovė štai kokia:

• ' “Jungtinės Valstybės su
teikė čiango valdžiai viso
kią galimą pagalbą per eilę 
inetų, tikėdamos, kad toji

■ pagalba tikrai patarnaus 
Kinijos žmonėms. 7 
kis. po biskio — o paskui ir 
dideliais šuoliais — čiango 
valdžia neteko pasitikėjimo 
Žmonėse. Još valiuta pasi
darė bevertė. Jos žmonės 
pradėjo badauti. Jos armi
jas visur supliekė tos pačios 
šalies žmonės, kovodami po; 
raudonąja vėliava. •

O

didžiule 
ekonomi- 
streikavo

i Jungtinėms Tautoms, ne
privalo kviesti fašistinę Is
paniją prisiųsti pas save jos 
ambasadorių.

Tai buvo 1946 metais.
Tuomet, kai tasai nuta

rimas buvo atliktas, dange-
darbininkai. | ps žmonių mane, jog ištik- 
savo šeimi- i mA?____xrujų Jungtinės Tautos ryš

kiai padės fašizmui Ispani
joje sužlugdyti; padės to 
krašto žmonėms išsilaisvin
ti ir atsteigti Ispanijos res
publiką, demokratinę res
publiką, kurią Franko su 

^'z| Hitlerio ir Mussolinio pa
galba paskandino žmonių 
kraujuose.

Bet štai, pradeda pūsti 
nauji vėjai.

Amerikos Kongresas nu
taria duoti Franko valdžiai

kuris verstų mus daryti pa- Egzaminierių negauta 
kaitą savo nusistatyme, at- komendacijų.
liktame 1946 metais? Ar Is- __ ______r___
panijoje suteikta kiek nors dar nei vienas nėra gavęs' 
žmonėms laisves? Ar ten į- deportavimo įsakymą ir 
vesta kiek nors demokrati- siuo metu pagal mūsų ša- 
jos? Ar iš ten anti-fašistai iies įstatymus 
nebėgioja į visas puses, kad nėra galimas deportuoti ir,

šfų areštuotų 24 nepiliečių

nei vienas

išgelbėtų savo gyvybę?
— Ne, ponai, — atsakė 

kalbėtojas. — Niekas nepa- 
reikalu in- sikeitė Ispanijoje. Ta pati 

sistema tebėra, tebėra ta 
pati vyriausybė, kokia buvo 
1946 metais, tebėra tas pats 
totalitarinis režimas.

(jeigu Teisingumo Depart- 
mentas įsakytų juos depor
tuoti, juos negulima depor
tuoti tol, kol jų keisus ne- 
ištirs federaliai teismai.

Todėl Teisingumo De- 
partmentas šiuo metu areš
tavo tuos 24 nepiliečius, be 

'kaucijos miefydamas laiky-Tenka pasakyti, jog šis ti juos n laik ! keHs 
Uruguajaus balsas laba) metug Tada> kai tie nepi. 
nepatiko ir Amerikos dele-1 |įegįaį gaiį butį išlaikyti ir 

, per kelis 
--------- ----- ----- metus, federaliai teismai 

gali išspręsti, kad jų mieri- 
jamas dęportavimas yra 
nelegalis ir laužo Jungtinių

Uruguajaus balsas labai

gacijai, kuriai jis buvo vr |- laisvg atimta 
maustai taikomas. Al 11 <

Kaip žinia, Ispanijoje per 
pastaruosius ketveris me
tus nepasikeitė niekas, bet 

i pasikeitė Amerikos politi- Valstijų Konstituciją.
Mes jaučiame, jog toks 

” kad jai jau ir Teisingumo Departmento 
Franko geras demokratas, elgėsis yra visai įstatymų 
Šiuos žodžius rašant, atro- neautorizuotas ir laužo pa

do, jog Franko šioje Jųngt. matinius Amerikos demo- 
Tautų asemblėjoje laimės i kratinius principus. Mes 

| didelį moralį laimikį. ! protestuojame prieš tokį 
Bet jei Franko laimės, Teisingumo Departmento

paskolą. Tai buvo pirmas , lkŠ 1> f t . h . v. v r . J gali kalbėti apie dalyka žygis, rodąs, jog si saus eis & - - - - 1 ............. "
toliau atsteigime gerų san- ^enaruošė "tam ^medžiaeos^ šiandien taip “sude- 

Mūsų menševikams labai gkių. su “demokratu” £e(. taį mažaį refškg mokratėjo,” kad jai jau ii 
rmnA°’ ; • • - • • t Dauguma nutarė debatuoti, Franko geras demokratas.

lOKio žygio viešai ir at- «nQO:„aw,:onl. Šiuos žodžius rašant, atro-

NAUJAS BAŽNYTININ
KŲ ‘‘GLOBOTOJAS”

žygis, rodąs, jog ši šalis eis

nepatinka, kai tūli dvasi- 
v. , Įninkai ątsistojo liaudies

sti Ciangm kalbėti Kinijos pUSgje įr kovoja, bent jau 
milijonų vardu, sako laik- j kalba> už taikos iš] 
rastis, nerealistiška ir ne- i 
pateisinama.”

virai Jungtinių Valstijų
laikvma delegacija Jungtinėse Tau- 

y ' tose padaryti nedrįso, bet i 
.vvioincuna. - . tai atliko kitos valstybės, i
Argumentas, kad Kinijos ie^?.vi dvasiškį Juozą purįos išvien balsuoja su

Naujienos smarkiai iš-

debatuoti “pasiremiant de
mokratiniais principais.”

Na, ir kalbėjo.
Uruguajaus balsas.
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Bet bis- negalima įsileisti į Jungtin, į tankevicių, kani jis Mask- Jungtinių Valstijų delega-
Tautas todėl, kad ji yra ko- Į laikos konfeiencijojįe lcija, kurios klauso Jungti- 
munistinė, “Courier-Jour- ! " nių Valstijų įsakymų,
nal” supratimu, neišlaiko 
kritikos. Juk komunistinė 
Tarybų Sąjunga yra Jung
tinių Tautų narė.

Dar daugiau. Dienraštis 
j rašo: “Ištikrųjų, juk vienas 
1 iš Jungtinių Tautų siekimų

' nių Valstijų įsakymų.
ir yra tas, kad suvesti į Bolivia, Costa Rica, Do- 
daiktą skirtingas valdžias, minican Respublika, San 
taip, kad jų priešingi into- Salvador, Honduras, Nica- 
resai ir priešingos nuomo-

Bolivia, Costa Rica, Do-

. ragua, Filipinai ir Peru — 
nės būtų išgirsta ir išlygin- visos mažos valstybėlės, — 
ta vietoje tik jaust ir kovo- pasiūlė bendrą rezoliuciją, 
ti...” reikalaudamos, kad 1946

Šeštadienį pasiprašė bal- įaį. pralaimės demokratija, elgesį terorizuoti sveturgi- 
so Uruguajaus atstovas —- yra kiekvienam aišku, mius amerikiečius ir jų šei-
Uruguajus šiandien yra tik 
viena Pietų Amerikoje val
stybė, besivaldanti demok
ratiniais pagrindais, -^sen
joras Enrique Rodriguez 
Fabregat.

Jis priešinosi pateiktai 
rezoliucijai, s a- 
kydamas, kad nėra jokio

kuris nori ką nors suprasti, tnas, bandant išvaryti lega-
------------------ liai čia gyvenančius nepi-

Union, Maine. — Tryli- liečius, kurie nėra prasi- 
kos metų vaikas Dennis žengę jokioje kriminalystė- 
Collins prisipažino, nušovęs |je, ir bandant be jokio pa
savo tėvą todėl, kad tėvas Igrindo ilgam laikui įkalinti 
siuntė jį nupirkti cigare tų. i daugelį nepiliečių. ‘

2 psi.-Lhisve(Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Lapk.-Nov. 2, 1950
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Laisvės vajus
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

P. Tamašauskas, Newark, N. J....................... 10.00
Jurgis iš Shenandoah, Pa.................................. 9.00
K. Naravas, Shenandoah, Pa............................... 5.00
J. Banaitiš, Flushing, N. Y. ....... •.... 5.00
Geo Stasiukaitis, Cliffside, N. J. 5.00
J. Dirses, Detroit, Mich...................................... 5.00
J. Naujokas, Monroe, Mich...........•................• • 3.00
J. Skystimas, Los Creek, Pa..................... • •... 3.00
A. Zavish, Bernegat, N. J. .. •....... •.*....••• 3.00
B. Praslauskas, Worcester, -Mass..................... 3.00
J. Jakaitis, Worcester, Mass............................. 3.00 f
V. Jančius, Worcester, Mass.............................. 3.00
V. Lnsėinskas, Worcester, Mass. 3.00
Geo Warrison, B’lyn, N. Y............................... 3.00
J. Pacoskv, Lost Creek, Pa.........•.............. •.. 3.00
A. PetriKonis, Stamford, Conn. ........... 3.00
V. Bigulis, Phila., Pa. ........... ...... 3.00
J. Vaitonis, Munhall, Pa. .. •........................... • 3.00
A. Tarasevičius, Collinsville, Ill...................... 3.00
A. Wildges, New York City ....••................. 3.00
J. Krasauskas, Norwood, Mass............................3.00
J. Siurbis, Yonkers, N. Y. .. •....... ........ 3.00
M. Samuolis, Waterbury, Conn......................... 3.00
P. Camoniai. Utica, N. Y.........•.. • •................ 2.00
Ant. Gradeckas, Tarriffville, Conn.................. 2.00
J. Swingle, Tarriffville, Conn....................... '.. 2.00
F. Navardauskas, Phila., Pa. • •......... •......... 2.00
Joe Yacob, Coleman, Canada ........................ 2.00
P. Stankevich, Queen Village, N. Y................ 2.00
A. Ki du la, Naugatuck, Conn........................... 2.00
Bemokslis, Waterbury, Conn. • •................ •.. 2.00
Peter Kraus, Utica, N. Y................................. 1.00
M. Vaikys, Palisade Park, N. J. .. -....... •.... 1.00
P. Malinauskas, Paterson, N. J. ................ • 1.00

D. Mayzis, Richmond Hill, N. Y.......................  1.00
Ana, Shenandoah, Pa...................................... • • 1.00
J. Gabrėnas, Waterbury, Conn......... ....... 1.00
J. Kanapkis, Worcester, Mass......................... • 1.00

Visiems atsinaujinusiems prenumeratas ir aukavu
siems tariame širdingai ačiū! Laisves Admin.

ALDLD Reikalai
Bostono Apylinkės Nariams

Mūsų buvo manyta turėti 
LLD 7-tos apskrities metinę 
konferenciją lapkričio 5, bet 
dėl tūlų priežasčių konferen
cija atidėta ant toliau, būtent, 
dabar yra šaukiama lapkričio 
26 dieną, šių 1950 m., So. Bos
tone, 318 W. Broadway, kaip 
11 valandą ryte. Atsiminkime 
ta visi.

Gerbiamieji šios apskrities 
kuopų nariai ir narės, ši Ap- 
švietos Draugįja — Lietuvių 
Literatūros Draugija, yra 
mums brangiausia, kaipo to
kia, — kaipo apšvietos nešė
ja! Mes ją savo pastangomis 
—savo tėviškoje globoje iš- 
auklėjome iki šių dienų aukš
tumos. Gražu ir džiugu pasi
žiūrėti į taip gausų kultūrinį 
darbą, atliktą pažangos dirvo
je bėgyje 35-kių metų.

Gražu prisiminti praeitį ir 
jąja pasidžiaugti bei pasigro
žėti, bet sakoma, visuomet ge
rieji praeities žygiai gerbia
mi gerąja dabartimi.

Taigi mes savo mylimą ap
švietos organizaciją ir jos 
gražią praeitį geriausia pa
gerbsime, jei dėl jos gerai 
darbuosimės ir ne tik, kad iš
laikysime ją pilname stovyje, 
bet dar vis ją didinsime.

Mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugija neturi jokio kito 
tikslo, kaip tik skleisti apšvie- 
tą tarp lietuvių brolių ir sesu
čių. O kas šiandien gali būti 
aukštesnio už mokslą, apšvie- 
tą ir kultūrinį gyvenimą?

Tik kultūringi žmonės myli 
apšvietą ir moka dėl jos veik
ti, darbuotis ir ją skleisti.

Taigi, draugai ir draugės, 
čia ir noriu pasisakyti mūsų ap
skrities kuopų reikalu. Dar 
iki metinei konferencijai turi
me keturias savaites, jose yra 
keturi šeštadieniai, keturi sek
madieniai ir viena tautinė 
šventė: “Thanksgiving Day”. 
Reiškia, per tą gana patogų 
laikotarpį galima daug gra
žaus organizatyvio darbo nu
dirbti, jei tik mes — visų 
kuopų valdybos ypač, — ge
rai ir širdingai pasidarbuosi
me.

Jei mes peržiūrėsimo/ ar 
mūsų kuopa išlaikė pereitų 
metų pilną narių stovį? Ar vi
si seni nariai pasimokėję už 
šiuos metus? Jei ne, tai kodėl, 
ar nėra būdų, kad tą kliūtį 
prašalinti ir trūkumus išlygin
ti? ‘

Per tą labai patogų’ laiką 
iki konferencijai reikia ir bus 
galima gauti naujų narių. 
Atsiminkite, tik už vieną do
lerį dabar. Jeigu gerai pasi
darbuosime ir visas progas iš
naudosime, tai matysime, kad 
kuopų delegatai visai nebe tą 
kuopų stovį savo raportuose 
turės, negu iki šiol turi.

Kuopų Atstovybės

Antras taip lygiai yra 
svarbus klausimas, tai siunti
mas atstovų į apskrities kon
ferenciją.

Tai viena iš nelemčiausių 
ydų mūsų kuopose, kad kuo
met kuopa gali pasiųsti kelio
lika delegatų sulyg kuopos 
narinio stovio, tai pasiunčia 
tik porą ar tris. Dar kitos — 
vieną, ar vos porą atstovų, 
kuomet gali prisiųsti keturius 

.»— penkius.
Visos kuopos privalo siųsti 

į apskričių metines konferen
cijas pilną kuopų atstovybę. 
Metinėse Konferencijose, kur 
apskrities ir kuopų visas veiki
mas nusistato, kur išsigvilde- 
na visos silpnybės ir visi trū
kumai vietinėse veiklose, rei
kia ir privalome skaitlingai 
dalyvauti, bendrai rišti klausi
mus, o sugrįžę į kolonijas rū
pintis, kad kuopos išsilaikytų 
gerame stovyje ir veiktų ap
švietos dirvoje.

Kaip matyt, kitais metais 
Draugija rengiasi išleisti 58-tą 
leidinį — labai svarbią Dak
taro J. J. Kaškiaučiaus kny
gą : “Sveikatos Sargas”. Tai 
bus labai brangus turtas LLD 
nariams už taip žemą metinę 
mokestį —• $2.00 į metus, o 
čia dar ir žurnalas “šviesa” 
ateina, kas trys mėnesiai vie
na laida.

Taip, draugai, darbuokimės 
savo kultūrinėje draugijoje ir 
kitus kvieskiirte, -kad kartu 
priklausytų ir gėrėtųsi draugi
jos leidžiama literatūra.

Vistiek, pasaulyje gerumo 
nėra. Kur tik pažiūrėk, liūdni 
vaizdai matosi. Ką gi daryti? 
Tenka priimti, kaip yra, ta
čiau apšvietos darbo reikia 
neapleisti. Reikia veikti ir 
darbuotis už šviesesnę ateitį.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja labai daug pasitarnauja 
lietuviams šioje šalyje. Drau
gija savo puikiomis knygomis 
ir kitokiais raštais netik kad 
kultūriniai šviečia savo na
rius, bet ir'mokina juos ištver

mės, kaip sutikti, užsilaikyti 
ir praleisti kad ir audringiau
sius gyvenimo metus.

Taigi, pasitarnaukime lie
tuvių tautai, lietuviškai išeivi
jai šioje šalyje, auklėdami Li
teratūros Draugiją, įtraukda
mi į ją kuo daugiausia pado- 

frių lietuvių ir taip skleisdami 
1 apšvietą Draugijos moksliš- 
i komis knygomis.

Kuopos, atsiųskite į konfe
renciją kuo daugiausia de,le
gatų. Turėkime gražų suva- 

I žiavimą.
Apskrities pirm.

. J. M. Karsonas.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo bust.)

22,855,000’ darbininkų dir
ba nuo 15 iki 34 valandų į 
savaitę; tai 1,717,000 tokių 
daugiau, negu buvo metai 

| laiko atgal.
j 33,301,000 darbininkų dir- 
• ba 35 ir daugiau, valandų į sa
vaitę ; tai 359,000 mažiau, ne
gu tokių buvo metai laiko at
gal.

Dabar iš šių valdiškojo Biu
ro paduotų skaitlinių galima 
padaryti sekama išvada: Jei
gu bedarbių skaičius kiek su
mažėjo, tai dalį laiko (part 
time) dirbančiųjų skaičius pa
didėjo. ’Jeigu visą balansą su
vesi, tai vargiai galima tvir
tinti žymiai bedarbių Sumažė
jus.

Antra išvada: jeigu ne šis 
karas, kuris laikinai padidino 
karo reikmenų gaminimą, šiuo 
metu buvo galima tikėtis žy
miai padidėjusio nedarbo.

Karinė padėtis, tačiau, yra 
laikinas gamybos akstintojas. 
Taika ir visų tautų kooperaci
ja gali būti nuolatinis gamy-
bos stimuliantas.

Jeigu Jungtinės Valstijos 
susitartų su Tarybų Sąjunga, 
Kinija ir Rytų Europos liau
diškomis respublikomis, tada 
tarptautinė prekyba šimterio
pai padidėtų, Amerikos pra
monei ir darbininkams būtų 
darbų per ilgus laikus.

Rochester, N. Y.
Puiki vakarienė, 
daug svečių

Gedemino Draugystės reng
ta vakariene, kuri įvyko spa
lio 14-tą, pavyko visapusiškai 
gerai. Svečių ir viešnių turė
jom apie 300. Buvo atvykę 
svečių net iš Brooklyn, N. Y., 
S. Sasna, Jonas Gužas, Domi
ninkas ir Karolina Šolomskai. 
Tai buvo didelis suprizas kai 
pamatėm tokius malonius sve
čius iš toli, teko nors trumpai 
valandėlei pasimatyti. Steputė 
ir Gužas svečiavosi pas Or
lauskus ir jų dukterį ir žentą 
su šeima ant ūkės, pas Stepu
tės sesutę. Mieste Steputė vie
šėjo pas Keidukę ir Joną že
maičius. Gužas svečiavosi pas 
Rapolą Barauską ir jo dukrą 
su šeima. Šolomskai—pas B, 
ir R. Černauskus.

Išvažiuodami, visi’ brookly- 
niečiai svečiai, taipgi černaus- 
kai ir žemaičiai aplankė drau
gę Helen Stančikienę, kuri 
jau ilgas laikas serga nuo su
žeidimo automobilium. Jinai 
kas dieną eina geryn, jau gali 
pavaikščioti.

Vakarienės virėjomis buvo 
Ona, Bachiulienė, G. Labcikie- 
nė', V. Bullienė, S. Palapienė, 
E. Čereškienė, V. Greibienė, 
A. Usevičienė. L. Bekis, A. 
Milčius, A. Lekavičienė, Ne
llie Krikščiūnienė. Prie stalų 
patarnavo ir kitus darbus dir
bo! J. Labeika, J. Vaitas, J. 
Mockevičius, P. Stankevičius, 
Kurkulis, P. čereška, G. Davi
kas, W. Lekavičius.

Virėjos visos yra Moterų 
Klubo narės.

Tikietų iš anksto daugiau
sia pardavė Nellie Švedienė ir 
Geddy ir Domicėlė Vaitas.

Tariu širdingiausią padėką 
už draugišką, kooperaciją vi
siems dirbusiems. Kurio tik 
paprašiau padirbėti, visi apsi- 
ėmčte ir dirbote su didžiausia 
energija. Ir ačiū visiems drau
gams ir draugėms, kurie atsi
lankėte į šį parengimą parem
ti Gedemino Draugystę. Dėl

I DETROIT, MICH. CLEVELAND© ŽINIOS
Informacijos Apie Balsavimą 
(Rinkimus) lapkričio 7 d.
Visi Balsuokite.

* I

i Korespondentas “Praeivis” 
parašė korespondenciją “Lais
vėn” (spalio 25 d.) ir patarė 
lietuviams piliečiams, už ko- 

•kios partijos kandidatus bal- 
isuoti lapkričio 7 d. rinkimuo
se.

Gerai, kad patarė, bet 
gaila, kad visą balsavimų 
klausimą paliko migloje. De
mokratus ir republikonus jis 
suverčia į vieną krūvą, pasa
ko, kad jie “visi yra melagiai, 
nori tik ‘sanvičių’,” ir pataria 
balsuoti “tik už Progresyvių 
Partijos' kandidatus.” Gerai. 
Bet dalykas yra tame, kad 
Progresyvių Partija netuiri 
kandidatų į visas valdiškas 
įstaigas. Minima Partija netu
ri kandidatų šioms Michigan 
valstijos įstaigoms: Governor 
(gubernatoriaus) ; Lieutenant 
Governor; Attorney General 
ir Auditor General. Į kongre
są turi tik du kandidatu, o 
reikės išrinkti po vieną septy
niuose ' distriktuose. Wayne 
County (apskrities) sykiu ir 
Detroito įstaigoms neturi se
kančių kandidatų: • Prosecu
ting Attorney (p'rokuroras) ; 
Sheriff; County Clerk; Coun

ity Treasurer; Drain Commis- 
isioncr ir Coroners. Taipgi tei
lsėjų vietoms neturi nei vieno 
I kandidato. Tai kas-gi reikia 
įdaryti tokioje padėtyje? Pri
sieis pasirinkti demokratus, 
arba republikonus kandidatus. 
Jei kurie nebalsuos už demo- 

I kratus, tai palengvins repub- 
hikonams laimėti rinkimus, ir 
turėsime “republikoną guber
natorių, prokurorus, teisėjus, 
kongresmonus, ir kitus valdi
ninkus republikonus. O kaip 
republikonai valdė ir nori 
valdyti visus piliečius, gal vi
si atsimena ir žino.

Todėl, lapkričio 7 d., visi 
ir visos eikite balsuoti, ir bal
suokite už demokratų kandi- 

I datus, kurių neturi Progresy
vių Partija. Pasirinkite žino
mus gerus asmenis. Guberna
toriaus vietai yra du kandida
tai : denjiokratas G. Mennen 
Williams (dabartinis guberna
torius), ir republikonas Harry 
F. Kelly. Demokratas Wil- 
liaams nebando gaudyti nei 
“raudonų” nei “juodų silkių,” 
jis elgiasi su visais žmonėmis 
lygiai. Gi republikonas Harry 
E. Kelly savo prakalbose vis 

; baubia prieš raudonąjį pavo- 
|.jų, jis pasirengęs “išgaudyti 
visas raudonas silkes”, ir su
kelti dar didesnį skandalą 
Amerikoje.. Taigi, pagalvoki
te, už kurį kandidatą į guber
natorius balsuosite ? Bet bal
suokite!

Wayne County (apskrities) 
sykiu ir Detroito miesto, Pro
secuting Attorney (prokuro
ro) vietai taipgi yra tik du 
kandidatai: demokratas, da
bartinis prokuroras — Gerald 
K. O’Brien, sūnus visiems ge
rai žinomo' teisėjo — progre- 
syvio Patrick H. O’Brien, ir 
republikonas — James N. Mc
Nally. Demokratas Gerald K. 
O’Brien būdamas Kprokuroru 
parodė savo sugabumą ir są- 
žiniškumą link visų piliečių. 
Gerald K. O’Brien, lygiai kaip 
jo tėvas Judge O’Briėn, yra 
didelis draugas darbininkų. 
Jis apgina visų žmonių 'teises 
nepaisant jų religinių nusista
tymų, jų spalvos ar jų gimimo 
vietos. Gerald K. O’Brien yra 
teisingas, be baimės ir ištiki
mas visiems žmonėms. Gi re
publikonas McNally, kuris no
ri būti išrinktu prokuroro vie
tai, dreba prieš raudonąjį pa
vojų, kurio niekas nemato 
Amerikoje. Jis yra nusistatęs 
prieš unijas ir prieš visokį 
progresą. Demokratų guber
natorių G. Mennen Willianls 
ir detroitietį prokurorą Ge
rald K. O’Brien remia CIO, 
Amerikos Darbo Federacija ir 

to ir pasekmės buvo geros.
Kadangi Gedemino Drau

gystė statys naują namą, tai 
finansai yra labai reikalingi.

L. Bekešiene.

visos kitos unijos, nes žino, 
kad tie kandidatai yra geri 
žmonės. Tad patartiną visiem 
lietuviams balsuoti už demo
kratų partijos kandidatus: į 
gubernatoriaus vietą G. Men
nen Williams; į prokuroro 
(prosecuting attorney) vietą- 
Gerald K. O’Brien.

Į teisėjų vietas patartina 
balsuoti už šiuos demokratus 
— kandidatus: Thomas C. 
Murphy ir Patrick H. O’Brien 
(dabartinio prokuroro tėvas). 
Jie abui yra dabartiniai Pro
bate Court teisėjai ir vėl kan
didatuoja į tas pačias vietas. 
Šie du teisėjui neužsiima su 
bliovimais prieš kitaip, ma
nančius žmones ir yra teisin
gi sąžiningi teisėjai. O į Re- | 
corder’s Court (kriminalų !
teismas) teisėjus balsuokite j
už dabartinį teisėją Charles' 
W. Jonės. Jis yra vienatinis 
negras teisėjas Detroite. Jį 
laikinai paskyrė į tą vietą gu
bernatorius G. Mennen Wi
lliams. Teisėjas Charles W. 
Jones yra demokratas, rimtas, 
gabus ir sąžiningas vyras ad
vokatas. O prieš j j kandida- 

! tuo j a Frank G. Schemanskc, 
lenkas advokatas, kuris yra

■ nusistatęs prieš negrus, prieš 
unijas ir prieš visus kitus or
ganizuotus darbininkus. Taigi 
visi balsuokite už rimtą vyrą 
ir gerą teisėją — Charles W. 
Jones, Judge of Recorder’s 
Court.
Konstitucijos Pataisymai.

Bus paduota balsavimui ke
turi konstituicijos pataisymai. 
Proposal No. 3 yra pavojin- 
giausis konstitucijos pataisy
mas, naikinantis Amerikos 
žmonių laisves ir demokratiją, 
ir yra priešingas Jungtinių 
Valstijų Konstitucijai ir Tei
sių Biliui. Jei bus priimtas, jis 
suvaržys unijų ir kitų organi
zacijų veikimą; suvaržys 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisvę. Jei manote, kad tasai 
konstitucijos pataisymas yra 
geras, tai balsuokite kaip pa
tinka. Apie kitus pataisymus 
netenka nieko sakyti. Patys 
pagalvokite, ir balsuokite 
“yes” arba “no”. Bet visi ei
kite balsuoti lapkričio 7 d., 
kaipo Amerikos piliečiai.

. Amerikos Pilietis.

De Lacy privalo būti išrinktas
Hugh De Lacy yra dar jau

nas darbo žmogus, augęs ne
toli Pacifiko krantų, Seattle, 
Wash..* Dirbęs įvairiuose dar
buose, nuo obuolių krėtiko, 
baltakalnieriaus darbininko, 
mašinisto, unijos laikraščio re- 
daktoriaus? laivą budavotojo, 
laivakrovio ir pagaliaus iki 
kolegijos mokytoj aus.

1944 .metais, didžiumoje 
Scatties šipjardžių darbinin
kai, su, kuriais jis tuomet dir
bo, išrinko De Lacy į Kongre
so atstovus ant demokratų ti
kinto. Kongresmanu būdamas 
veikė už Roosevelto naują da
lybą, už socialį ir ekonominį 
progresą, už geresnes teises 
darbo žmonėms, neatsižvel
giant į jų rasę, spalvą, religi
ją bei tautinį paėjimą. Roose- 
veltui mirus, demokratų par
tijos vadai pabėgo nuo Roose- 
velto programoj ir kartu su 
republikonais suhaikino viską, 
ką Rooseveltas buvo įvykdęs. 
Tuomet D e Lacy stojo prie 
aktyvaus organizavimo Prog
resyvių Partijos darbo. Dabar 
jau treti metai kaip De Lacy 
eina Ohio valstijos Progresy
vių Partijos direktoriaus pa
reigas. 1949 metais po suga- 
bia De. Lacy’o vadovybe, Pro
gresyvių Partijai pavyko at
mušti sen. Bartuneko pro-fa- 
šistinį bilių, kuris buvo įneš
tas į Ohio legislaturą.

Praeitą vasarą Cuyahoga 
apskrities Progresyvių Parti
ja nominavo De Lacy į Ohio 
valstijos legislatures atstovus 
ir uždėjimui jo ant baloto su
rinko 776,000 parašų ir tuo- 
mi De Lacy tapo uždėtas ant 
Independent tikinto. Dabar 
yra mūsų privalumas kartu 
su visais Cuyahogos apskri
ties progresyviais piliečiais 
išrinkti De Lacy savo atstovu, 
į Ohio valstijos seimelį-legis- 
laturą ir tuomi parodyti reak
cionieriams iš senųjų partijų, 
kad darbininkai daėjo jau iki 
tokio susipratimo ir vienybės, 
kad gali išsirinkti savo atsto
vus, kurie dirbtų už jų reika
lus, už taiką ir demokratiją.
Pasmerkia tuos, kurie balsavo 
už McCarran Bilių.

Cuyahoga apskrities P. P. 
laikraštukas The Independent 
Voter griežtai pasmerkė sen. 
Taftą ir 4 kongresmonus, ku
rių atstovaujami d įstrik ta i 
įeina į Cuyahoga apskritį, Bol
ton, Feighan, Grosser ii 
Young, “jų liudijančią išda
vystę už vis brangiausio daly
ko-ką žmogus turi — jo lais-

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tal- 
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. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Is Moterų Klubo Susirinkimo
Spalio 18 d. Lietuvių Mote

rų Pažangos Klubas turėjo 
susirinkimą. Narių atsilankė 
gražus būrys. Prisirašė viena 
nauja narė, Kazio Nausėdos, 
žinomo darbuotojo, žmona. Ji 
nors nebūdama mūsų organi- 

Įzacijos nare dirbdavo mūsų 
į parengimuose. ‘ K 1 u b i e t ė s 
džiaugiasi:ją gavę už narę.

Draugė Z. Dantienė davė 
raportą iš Civilių Teisių Gyni
mo Komiteto ir sakė, kad 
lapkričio 5 d. Music Ilall yra 
rengiamas parengimas, tad 
kvietė visas nares dalyvauti.

Draugas Chas Nausėda lan
kėsi susirinkime ir kvietė mo
teris prisidėt prie bendro dar- 

4)o surengimui vakaro draugo 
•V. Andrulio gynimui. ,

Moterų Pažangos Klubas 
kvietimą priėmė ir nutarė pri- . 
sidėti. Korespondente.

Grand Rapids, Mich.!
1 I 

v ;

Penkeri metai be 
Antano Senkaus.

Lapkričio 1 d. sukako lygiai 
i penkeri metai, kai mirė geras 
į laisvietis 'ir veikėjas Antanas 
I Senkus. Mirė sulaukęs pusę 
amžiaus.

1 Velionis Antanas Senkus 
gimė Užuobalių kaime,Vilka
viškio apskrityj. Amerikoje iš
gyveno 36 metus.

Antanas paliko brolį, Juo
zą, taipgi ir daugiau giminių, 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Jis buvo narys LLD ir LDS, 
taipgi priklausė Lietuvos Sū- 
nų ir Dukterų ‘ Draugystei. Pa
laidotas 1945 m. lapkričio 4 
dieną Grand Rapidso Laisvo
se Lietuvių kapinėse.

Ilsėkis ramiai, Antanai, o 
mes tavęs niekad nepamirši
me ! Draugas.
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į 4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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vę mąstyti, kalbėti — jo tei
sę vienyti^ su savo bendra
minčiais žmonėmis tikslui, ku
ris jani geras — negali būti 
pamiršta ir atleista. Jiems 
bus geriausia vieta pasilikti 
namuose, toliaus nuo Wa
shington, D. C. isterijos ir pa
tirti, kaip žmonės apie juos 
mano. Mūsų pareiga prašalin
ti juos iš ten.”

Tačiau, The . Independent 
Voter nesako, už ką balsuoti 
į jų vietas. Gal dėl to, kad 
pasmerktųjų oponentai nėra 
daug geresni ir P. P. neišpuo
la už juos daryti agitacijos. 
Todėl aišku, kad piliečiai pa
tys turės pasirinkti “mažesnį 
blogą” iš demokratų partijos 
kandidatų į vietas senator 
riaus Tafto ir kongresmanu 
Bolton, Feighan, Grosser ir 
Young.

Tik nei vienas iš mūsų ne
padarykime tokios klaidos 
nepasinaudodami savo svarbia 
balsavimo teise. Balsuokime 
už savo gerovę lapkričio 7-tą.

A. Pilietis.

Lake Success, N. Y. —, 
Albanija vėl užprotestavo. 
Jungtinėms Tautoms, kad 
Graikijos monarcho - fašis
tų kariuomenė kartotinai 
briovėsi per Albanijos sie
ną.

Bulgarija atsiuntė skun
dą Jungtinėms Tautoms, 
kad Jugoslavijos lėktuvai 
vis skraido per Bulgarijos 
rubežių.

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

LLD 87-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 4-U dieną lapkričio (Nov.), 
1950 m., 8-tą valandą vakare, 1320 
Medley St., N. S. Pittsburgh. Visus 
narius prašome dalyvauti.

Draugai, kurie dar esate neužsi- 
mokūję duoklių už šiuos metus, bū
tinai ateikite užsimokėti ir pasiim
kite knygą "Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta’’ — Kviečiame ir ne narius 
atsilankyti ir įstoti mūsų kuopon. — 
Komitetas. (210-211)

iiROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopoš susirinkimas Įvyks 

pirmadienį, 6 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Tautiškame Name, 
8 Vine St. Visi nariai ir narės pra
šomi ateiti į susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — Geo 
Šimaitis, Fin. Raštininkas.

Pagerbimui S. Barono vakarienė 
įvyks 11 d. lapkričio, 8 vai. vaka-' 
re, Lietuvių Tautiškame Name, 
8 Vine St Bus skani turkių vakarie
nė. Dalyvaus ir svečių iš kitų ko
lonijų. Prašome atsilankyti. — G. 
Šimaitis.
Šimaitis. (210-211)

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-S17Z

Liūdėšio 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



I Pilieti, 
rinkis

darbo žmogau, 
sau kandidatus!

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

Nusižudė J. Boettiger, ilg dienraščio Laisves metinio I Murphy atstatydino
buvęs Roosevelto 
žentas, laikraštininkas koncerto ir pobūvio du buvusius majoro 

paskirtinius
/ John Boettiger, buvęs pre

zidento Roosevelto žentas ir 
laikraštininkas, mirė po iššo
kime nuo 7 aukšto iš savo 
kambario viešbutyje Weylin, 
New Yorke. Sakoma, kad jo 
nervai pastaruoju laiku buvę 
sutrikdyti dėl nepasisekimų 
biznyje. Ypačiai jis buvęs nu
siminęs dėl nepasisekimo laik
raščio leidėju.

Boettiger susipažino prezi
dento dukterį 
Chicago Tribune 
dentu Washingtone, 
dęs su ja išgyveno 
metų ir turėjo su 
kuriam jau suėjo 
Prieš keletą metų 
įvykdė savo ilgalaikį troški
mą būti laikraščio savininku, 
buvo nusipirkęs, . tapęs savi- i 
ninku leidėju Arizona Times, j n™' kartu girdima dainininkė,

• Phoenix mieste.
• įvesdinęs savo ir 

80,000. Bet tas 
nesisekė. Pakriko 
nis gyvenimas, 
kyrė su Rooseveltaite. Ir tuo
jau po to buvo vedęs kitą 
žmoną, arizonietę.
Pastaraisiais laikais jis dirbo 

skelbimų biznyje, New Yorke, 
tačiau jame jautęsis nesavas, 
o taip pat turėjęs ir sunkumų. 

Boettigerio belaikinė mir
tis primena dar kartą, kad 
mūsiškė santvarka, statyda- 
mosi viso svieto policistu, no- 
besuteikia saugurho ne tiktai 
eiliniam žmogui, bet ir aukš
tai profesijoje ir biznyje 
prasisiekusiems ž m o nėms. 
Niekam nebeužtfkrintas ryto- j 
jus. S-as.

Į Laisvės šiemetinis koncer- į vai valdomu, gražiu baritono 
■ tas gal buvo skirtingesnis nuo 
.praėjusių tuomi, kad jame ne- 
i buvo grupių, išskyrus vieną 
j Aido Chorą. Visą kitą progra
mą teikė dainos ir muzikos 
solistai.

dirbdamas 
korespon- 

Susive- 
p or oje 14 
ja sūnelį, 
11 - metų. 
Boettiger

Aidas, vadovaujamas Jur
gio Kazakevičiaus, Sylvijai 

I Pužauskąitei skambinant pia- 
! nu, pradėjo programą su mū- 
Įsų šalies himnu ir sudainavo 
“Gamtos rūstybė,” “Sweet 
Kentucky Bay,” “žalioj lan- 

|koj.” Dainavo'gražiai.
Gertrude Raskauskas iŠ 

Waterbury įvadine dainavo 
Schuberto “Serenadą,” lietu
viškais žodžiais; Aleksandra
vičiaus “Meilė,” Puccini’o 
”0 Mio.” Jaunas, skambus 
balsas, graži ir didžiumai pir-

Policijos k o m isijonierius 
j Murphy pareikalavo, kad at- 
i sistatydintų policijos štabo 
i aukšti pareigūnai Joseph A. 
Boyle ir Bernard A. Collins. 
Jis atvirai pasakė, kad jis no
ri “palių osuoti vietą”

un<i x mica, ................... e>--....................“ . ................
Ten buvęs Į aišku, negalėjo su tiek ištrūk 

žmonos $5- ti. Publika prašė 
biznis "jam gavo keletą

tarpe tų neužmirštamai žavin- 
igai sudainuota lakštingalos 
giesmė. Jai akompanavo Mrs. 
Shalimir Ambrose.

daugiau ir 
priedinių dainų,

ir šeimyni 
pernai issis

Sugrįžo vasara
new- 

nauja
Jau arti savaitė, kaip 

yorkiečiai džiaugiasi 
vasarėle. Sekmadienį tempe
ratūra buvo pakilusi iki 71 
laipsnio. Pirmadienį buvo 77.8 
Antradienį tebebuvo šilta.

Mrs. Ella Eisler, 60 metų, 
atrasta mirusi maudynėje 
viešbutyje Mansfield, N. Y. 
Ji buvo užsirašiusi esančia iš 
Passaic.

balsu sukėlė sau audras- aplo
dismentų. Pradėjo jis su Bi- 
zeto “Toreador Song.” Pas
kiau dainavo L o b a c h o f fe 
“Steppe,” Moussorgskio “Blu
sos dainą.” O priedams — 
sunku bepasakyti, kiek jis 
pridėjo, entuziazme žmogus Į patikėtiniams, 
užmiršti pareigas. Jam akom
panavo Edwin Ilolchak.

Kozakevičius turi ir kitą 
gerą ypatybę. Jis pirm dai
nos trumpai, aiškiai, pasako 
dainos prasmę.

Programa, kaip matome, 
buvo trumpa, bet stipri. Pub
lika ovacijomis laike progra
mos ir kalbomis po *--------
mos teikė visiems* programos 

kompli- 
Antanui {paskutinę d ieną 
progra-

savo

prie 
eili-

Atstatomieji vyrai
1 majoro O’Dwyerio buvo 
iniais, bet jo patikėtais detek
tyvais — vienas šoferiu, kitas 
sargybiniu. Matomai, jisai 
juds arba neskaitė vertais 

| aukštesnių vietų, o gal neno- 
irėjo jų netekti savo asmens 
[tarnybai, ar gal aukštas vie
tas reikėjo laikyti Tammanės 

progra- ) įsakytiems “svarbesniems” po- 
~ i j litiniams asmenims. Jis tuos 

du vyrus paaukštino tiktai 
savo tarny-

primine

dalyviams gražių 
mentų, įskaitant ir 
Bimbai, kalbėjusiam, 
mos pertraukoje.

Kalbėtojas šaižiai
tuos Smetonos augintus, Hit
lerio “kultūros” nupališiuotus, 
lietuviškų kryžiokų sukursty
tus ir atvežtus čion koncertą 
pikietuoti dipukus. Didžiuma 
jų tebebuvo negimę, kuomet 
įsikūrė dienraštis Laisvė prieš 
4 0 metų. Laikraštį įkūrė ir 
savo sunkiai uždirbtais cen-

Jaunuolis armonistas Ri
chard Barris iš. Dedham, 

'Mass., akordionu stipriai su- 
Įdrožė kelis tos rūšies instru- 
imentui pritaikytus dalykėlius, [tais išlaikė tūkstančiai darbo
Iš jo taipgi publika 
gavo daugiau, negu 
dėta.

j bos.
Ir tuo trumpu paaukštini- 

I mo laikotarpiu jie būtų lai
mėję, jeigu ne piliečių pro
testai. Jie būtų gavę atitinka
mą aukšto valdininko laips
niui pensiją.. Tačiau piliečiai 
protestuoja, yra užvedę bylą 
nemokėti tiems ir kitiems pas
kutinių dienų . paskirti n i am s 
paaukštintų pensijų. Tą iš
spręs teisimas.

prase ir 
buvo ža-

žinantieRichardas, sako jį 
į ji, teikia gerų vilčių lietuvių 
[judėjimui. Jis jau vadovauja 
[Norwoodo Vyrų Chorui.

Amelia Young (Jeskėvičiū- 
|tė) dainavo “Išėjo tėvelis į 
i žalią girelę,” Prano Balevi- 
čiaus “Ruduo,” Masseneto 
“II ėst doux” iš operos Ilero- 
jliade. Prašoma daugiau, ji 
dar dainavo kelias kitas. Ame
lia vis tebeauga dainoje. Ji 
kas kartas gražiau apvaldo 
galingą balsą ir. sunkiausiose 
dainos dalyse. O perdavime 
dainos, ištarime žodžių, 
kas prilygsta Amelijai.

Amelijai akompanavo 
;zikas Balevičius.

Stefanas Kozakevičius ar
tistišku ’ perdavimu dainų 
reikšmės ir nepaprastai leng-

Unija pastiprina 
kraujo banką

Per laikus darbo žmogus 
dejuoja visokiomis bėdomis ir 
skriaudomis. Ir per laikus su
žavėtas gudriomis politikierių 
kalbomis pirm rinkimų pabal
suoja už tuos, ant kurių per 
visus metus pyko.

Kažin, ar ne laikas pabal
suoti nors kartą už savuosius, 
darbo žmonių atstovus? Gal 
būtų geriau. Newyorkie^iai 
kartą tai išbandė išrinkimu 
kongresan Marcantonijaus. Jo 
pasišventimas darbo žmonių 
reikalams jiems taip patiko, 
kad jis jau virš dešimtis metų 
vis išrenkamas iš naujo. Už 
jį balsuoja 18-to Kongresinio 
distrikto piliečiai.
DARBIEČIŲ KANDIDATAI

New Yorko visos Valstijos 
skale American Labor Party 
pastatė kandidatus sekamoms 
pareigoms:

John T. McManus, guber
natoriaus pareigoms.

Clementine J. Paolone, gu
bernatoriaus p a va d u o to j o.

į Michael A. Jiminez, iždi
ninko.

Frank Scheiner, prokuroro.
William E. B. DuBois, 

liatoriaus.
Vien tiktai miesto skale

Paul L. Ross, majoro.
Į teisėjus 2-me teisdarybės 
distrikte:

Samuel Panzer.
George Wagman Fish.

Į palikimų teisėją Brooklyne 
Jacob Schneider.

Brooklyno (Kings') apskrities 
kandidatai i Kongresą (Re-

I

se-

retas

m u-

visko 
gerų 

musu c 

prašė

žmonių, trokšdami išlaikyti 
Amerikoje savo lietuvišką 

j spausdintą ir kalbamąjį žodį, 
i O dabar atvykusiųjų naujokų 
'sauja (ne visi), kryžiokų ko- i 
manduojama, nori senesniems 
amerikiečiams darbo žmonėms 

įtą lietuvišką žodį užgniaužti.
Bimba priminė, kad kova 

prieš kryžiokus neatsieina dy
kai, kad pabrangimas 
ir kad mirimai mūsų 
prietelių pasunkina 
laikraščiui gyvenimą,
publiką prisidėti ir aukomis. 
Dienraščio patrijotai Laisvės 
paramai dovanų sudėjo virš 
$400.

Programos metu pirminiu- | 
; kavo Rojus Mizara.

Publikos turėjome gražios, 
tarpe kitų, ir dipukų, tokių 
dipukų, kurie nori lietuvių 

I kultūrą, spaudą išlaikyti ir 
auklėti, ne pulti. Tokie reiškė 
viltį, kad ir tūli tų, kurie šian
dien pikietuoja, ateityje kai 
ką išmoks iš gyvenimo.' Rep.

New Ytfrko Typographical 
Unijos Lokalas 6-tas, žinoma- j 
sis kaipo Big Six, yra įvedęs 
kraujo banką, kuris reikale 
teikia pagalbą savo nariams 
ir narių šeimoms. Kraujo fon
das veikia taip, kaip ir pašal- 
pinė draugija: visi sveiki na
riai duoda kraujo duoklę, vi
si sergantieji gauna pašalpą.

Lapkričio 1 ir 2 dienomis 
lokalas skelbė metinę kraujo 
surinkimo kampaniją.

Policistas John Delaney ras
tas savo bute nušautas ar nu
sišovęs. Gyveno 119-06 Liber
ty Ave., So. Ozone Park. Tar
navo Rockaway Becah. Pasta

ruoju laiku sakęsis sergančiu, 
buvęs laikinai pasiliuosavęs 
iš tarnybos.

Dist., Lester Zirin.
Dist., Antonio landiorio.
Dist., Helen Wishnofis-

7th
8th
9th

ky.
10th Dist., Gerald Root.
11 th Dist., Blanche Katz.

12th Dist., Vincent J. Longhi.
13th Dist., Ralph Shapiro.
14th Dist., Helen Phillips.
15th Dist., William Podėli.

State Senators 
8th Dist. 
9th Dist 

baum. 
10th 
12th 
13th 

rra. 
14th 
15th 
16th

Milton Koss.
Helen Fichten-

Albert Filardo.
Mildred Rolit.

Dist.,
Dist.,
Dist., Joseph C. Nava-

Dist.
Dist..
Dist.

Leo H. Werner.
Saul Rudes.
Michael Wollin.

10th
11 th 

feld.
12th 

ger.

Dist
Dist

Dist.,

Jose Giboyeaux:
Jeanette Roscn-

Joseph Zwillin-

Dist.,
Dist.,
Distr., John D. Masso.
Dist., Kari Leope.
Dist., Enid Tyler.
Distr., Gloria Agrin.
Distr., Freda Berman.
Dist., Thomas Bon.sig-

Leah Nelson.
^Joseph Kessler

Distr., Arthur E. Blyn. 
Dist., Lester Edwin. 
Dist

Dist., Adolph Albert.
darbiečių :

Jauna moteriškė prižiūrėti 314 m,w 
mergaitę. Guolis vietoje. Alga $80 į* 
mėnesį. šeštadienį popiet ir visą 
sekmadienį turės liuosą. Dirbanti 
pora. Lengvas namų darbas.
Newton 9-4675. (208-210)

Namų darbininkė. Pagelbėti su 
vaikučiu. Guolis vietoje. Nuosavas 
kambarys ir vana. Vienas suaugęs. 
RH. 4-0361. (208-210).

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
19 mėnesių kūdikis. $25 j savaitę 
pradžiai. Gydytojo namai. Skambin
kite:-PR. 4-1060. (208-212)

parbininkė abelnam namų darbui. 
Virti. Guolis vietoje. Du suaugę ir 
du vaikai einanti mokyklon, berniu
kai. $40 į savaitę. JA. 6-6541.

(208-212)

Namų darbinitfkė; guolis vietoję.
I Nuosavas kambarys ir vana. 3 Šei- 

Rosen- i mynoje. Rašykite: Mrs. L. Scheff, 
i 350 Church Ave n Woodmere, L. I.

(208-210)

13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th

nore.
21th
22nd
23rd 

baum.
24th

Brooklyniečiai
prieteliai prašomi išsikirpti šį I darbui. Guolis vietoje, 
sąrašą, nes jis nebus pakarto-I _ . __ ____
tas Laisvėje.

Dvi moterys Bronxc arešta
vo 22 metų vyriškį, kad jis 

; prievarta įsibriovęs į jų na
mus ir vieną išprievartavęs.

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė abelnam namų 
Turi mokėti 

{ vairuoti mašiną. Gerus paliudijimus. 
: Patyrusi. DE. 9-8002. Nuo 9 iki 1 

ir nuo 7 iki 9 vai. (208-212)

Motinai pagelbininkė, lengvas na- 
I mų darbas-; viduramžė ir švari mo
teris. Liberališko liuoslaikio; geri 
namai. $20 j mėnesį, šaukite 
WA. 7-9054.

(209-210)

Namų darbininkė-virėja; guolis 
vietoje. Pilnai priežiūrai. Viena šei
ma; skalbiama mašina: vienas kūdi
kis. ReikaKngi paliudijimai. Brook
lyne., ES. 5-8917. (210-212)

Namų darbininkė, pagelbėti su 
vaikais; guolis vietoje; nėra virimo. 
Automatiška skalbiama mašina.. 
Šaukite Bayside 4-0688 arba 
Bayside 4-3708. (209-213)

Namų darbininkė; motinos pagel- 
bininkė; mokanti; guolis vieloje;

i geras darbas. IJV. 3-0754.
(210-212)

Namų darbininkė; guolis vietojo. 
Nėra virimo. Automatiškas skalbi
mas. Nuosavas kambarys. Mylinti 

' vaikus. Paliudijimai. $130 iki $150 j 
[ mėnesį. GEdncy 4-7474.

Namų darbininkė, geriems na
mams L. I. Trys šeimynoje; papras
tas valgio gaminimas; $^() į savaitę; 
nuosavas kambarys ir vana. Patyru- 

, si su paliudijimais. Office Tel. LE. 
4-5160. Namų ROckville Center 
6-4289. Adresuokite Mr. A. Victor, 
84 Buckingham Rd., Rockville Cen
ter, L. I. (209-213)

(210-212)

Namų darbininke: nuosavas kam
barys, mylinti vaikus. Visi moder
niniai įtaisymai. Nėra virimo. Great 
Neck 2-7871. (210-211)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Mylinti vaikus. Paliudijimai. $125 į 
mėnesį. GE. 8-6401.

Mergina ar moteris, abelnam na
mų darbui; guolis vietoje. Nuosavas 
kambarys. Du vaikučiai am. 6 ir 2. 
Vėliausius paliudijimus. Gera alga. 
BO. 8-0955. (209-213)

Namų darbininkė; lengvas papras- 
Į tas virimas; nėra skalbimo. Guolis 
i vieloje ar kitur. Gera alga. Nuosa- 
j vas kambarys. CO. 6-0734.

(210-212)

Namų darbininkė. Paprasta virė
ja. Guolis vietoje. Nuosavas kam
barys. Du vaikučiai einanti mokyk- ! 
Ion. Bendix ir indų plovimui maši- [ 
nos. $35 į savaitę. Paliudijimai. Į 
Hollis 4-1617. Skambinkite po 1 P. M.

(210-214)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Namų darbininke; guolis vietoję; 
nuosavas kambarys ir vana. Maloni 
šeimyna; gera alga. Siegal. Rector t
2-67*Z3. <

Merginos; Kasierkos ir prie kitų 
darbų. Nereikia mokėti angliškai. 
Linda Bee Car Wash, 1150 Webster 
Ave., 167th St., Bronx, N. Y.
JE. 6-9818. (210-214)

---------------------- ------

L. D. S. Jubilėjiniai
PIETŪS IR PAGERBTUVES

Rengia L.D.S. 3-čios Apskrities Komitetas.

Sekmadienį, Lapkričio 5 November 
LIBERTY HALL, 340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Pradžia lygiai 2-rą vai. dieną.

AMELIA JESKEVICICTft-YOUNG 
sopranas, dainuos solo

Bus atžymėta 20 metų organizacijos sukaktis 
ir pagerbti LDS bolininkai, kurie laimėjo rung
tynes pereitą gegužės mėnesį New Yorke./Bus ir 
meninė programa, dainuos Amelfe Young, 
akompanuos pianistas Balevičius. Įžanga $2.50. 
Bus įvairių valgių ir pakankamai.

Kviečia Apskrities Komitetas.

šeimom su abiejais 
naujam savininkui.

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

> MASPETH—Atskiras mūrinis na
mas, dviem 
apartmentais
Lotas . 50X100. Aliejum šildomas. Du 
garažiai. Apartmentai turi 5 ir 4 
kambarius. Prašo $12,500.
• MASPETII — Parsiduoda du na
mai, bendrai subudavoti, turinti po 
7 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose .yra tenantai, be lysų. Savinin-

i kas parduos už prieinamą kainą, j 
• Prašo pasiūlymų.
i • RIDGEWOOD—šešių šeimų mū-
I rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats, jeigu arti $1,700 per metus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas ;•

I apartmentas bus tuščias. Savininkas 
psašo $9,500.
• OZONE PARK—Trijjų šeimų na- 

i mas ant didelio 60x100 loto. Įeigos
j yra $142.50 per mėnesį, ir dar 4 Į 
I kambariai bus tušti. Aliejum apšil
domas. Savininkas prašo $18,000, 
bet gal dar nusileistų.

i • RICHMOND HILL—-Atskiras na- 
! mas, perdirbtas dėl dviejų šeimų.
Trys kambariai su uždarais porčiais 
bus tušti. Įnešti reikia tiktai $2,700. 
Yra GI morgičius už $8,200. Aliejum 
šildomas. Vienas garažius. Netoli 
Lefferts Blvd, stoties.

Turime keletą gerų apartmentinių 
namų nuo 12 iki 40 šeimų didumo 
Brooklyne, Richmond Hill ir Kew 
Gardens. Taipgi keletą gerų saliūnų. 
Taipgi vienai ir dviem šeimom namų 
Woodhavene ir Richmond Hill, 
Queens Village, ir tt.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hili

Telefonai: j
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Dr. M. Maišei
Stalgios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendrus Nusilpimus, 
Inkstai ir Pūsle, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00. -

107 East 17th Street, 
(arti 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.

Brooklyno (Kings) apskrities 
kandidatai j valstijos seimeli 
(Assembly). 

lth 
2nd 
3rd 
4th 

son. 
5th 

i 6th 
7th 
8th 
9th

Dist.,
Dist.,
Dist.,

Alfred Wolk. 
Henry L. Klein. 
Patrick Dowd. 
Thomas Gustaf-

Hattie Brisbane.
Fanny Hersh.
Morton Shreck.

Dist., 
Dist., 
Dist., 
Dist., Vincent Conzo.
Dist., Jean Militean.

TONY’S
UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: o

9—12 ryte; 1—8 vakare
■ Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
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.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Evergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
f

, Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, vynai ir alus

Atskiras Kambarys > Grupėms ir šeimoms

EVergreen „„TELEVISION
» . SHUFFLE BOARD

4 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Lapk.-Nov. 2, 1950.




