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Bjaurus darbas.
Kristina W. Staneslow.
Džiaugsmas perniek!
George Bernard Shaw.
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Pasikėsintojai ant preziden
to Trumano gyvybės atliko 
bjaurų darbą, kurį smerkia 
kiekvienas padorus žmogus.

Jie sakosi kovoja už Puerto 
Rico nepriklausomybę, bet te
roristinėmis p i’ i e menėmis 
kraštui laisvės niekas niekad 
neiškovojo ir neiškovos.

žymėtina tai. kad abu tero
ristai - provokatoriai, kaip sa
ko jų žmonos, buvo “pavyz
dingi asmenys”: anksti eid 
gulti ir dažnai lankydavo baž
nyčią. ą

Tūli plačiagerkliai bando 
provokatorių darbus surišti su i 
radikaliniu ir net su komunis- « 
tiniu judėjimu.

Bet, štai, skaitome Daily 
Workeryj, jog USA Komunis
tų Partijos vadovybė abu pa- 
sikėsintojus 
pasmerkė.

Darbo Žmonių 
Dienrašti^ 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE 5c
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PORTO RIKO VALDŽIA MASINIAI 
MEDŽIOJA “NEIŠTIKIMUOSIUS”
Suėmė 500 kaip nacionalistus bei nužiūrimus! komunistus

atvirai ir griežtai

Komunistų Partijos pirmi-

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Staten. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1828

Dienraščio XXXH.

Vėliausios kimios AMERIKONAI PASITRAUKĖ ATGAL 
BEVEIK VISAME KORĖJOS FRONTE

ft

už karo iššaukimą
Šiaurinės Korėjos Liaudies

New Delhi, Indija.—Pra- 
! nešama, jog Kinijos Liau- 
į dies Armija (Tibete užėmė 
pozicijas už 150 mylių nuo | 
Lhasos, Tibeto sostines.

Teigiama, kad jau pabė
go Dalai Lama, Tibeto “po
piežius” ir sykiu karalius, 
16 metų berniukas.

Šiaurinės Korėjos liaudininkai apsupo 2 jankių pulkus
- Neoficialiai 
kad Šaurinės

Korėja.
pranešama, ----- u-, -- ;
Korėjos liaudininkai gręsia rinės Korėjos liaudininkai, 
apsupti visą 24-tą ameriko-! įnirtingai atakuodami ame 
mi diviziją. .

Korėja, lapkr. 3. — Šiau- Liaudininkų partizanai 
apšaudė ir sprogdino kari
nius amerikonų trokus 
Wonsanu, toli į pietus 
mūšių linijos.

S/n Juan, Porto Riko.—
orto Riko gubernatoriui 

Munozui Marinui Įsakius, 
tapo suimta 500 žmonių 
kaip nacionalistai sukilėliai 
ii* tariami komunistų vadai.

1 Žadama areštuot dar keli
■ šimtai.

Kad du portorikiečiai
; teroristai mojosi nušaut kurstę”
! prezidentą Trumaną, tatai | ti.
i gub. Marin panaudojo kai-1 Porto

’ teigia, kad pats gubernato- Į 
rius Marin provokatoriškai I 
iššaukė sukilimą. Naciona
listai vadina Marina Ame
rikos Wall Stryto'“pastum-

_ , . , . Įpo priekabę masiniams ab-7 d. įvyks rinki- 1 .-S . v._ .Kongreso nariu,! .V1SUS. ni’flurr
neištikimuosius.

ir; Tarp areštuotų yra na.- 
cionalistų vadas Pedro Al- 
bizu Campos ir Porto Riko

Lapkričio
mai USA 
kai kur valstijinių pareigūnų ]mus 
ir seimelių narių, kai kur 
miesto pareigūnų.

Tūlose valstijose
šyvių Partija stato savo kandi
datus, kai kur jų nestato.

Man norisi tarti žodis Co
nnecticut valstijos 5-1 
resinio distriktoi balsuotojams.

Ten kandidatu į USA Kong
resą išstatyta tauri, išmoks
linta ir energinga lietuvių kil
mės amerikietė, visuomeninin
ke KRISTINA W. STANES 
LOW (Staislovaitienė).

Pirmą kartą Amerikos isto
vietai Į

kilmes

Progre-

George B. Shaw bus
oais v>o- i • i . • i»
to kong- palaidotas pirmadieni

rijoje kongresmano 
kandidatuoja lietuvių 
amerikietė moteris.

Ją reikia išrinkti.
■ Ji yra People’s Party of 
Connecticut kandidatų sąraše.

LietUviai balsuotojai, nežiū
rint partijinių skirtumų, visi 
turėtų balsuoti už šią darbš
čią, sugabią, gražiais visuo
meniškais darbais pasižymė
jusią veikėją, Kristiną W. Sta
neslow.

Tai ypač taikoma Water- 
burio ir apylinkės lietuviams 
balsuotojams.

O kaipgi Niujorke?
čia Amerikos Darbo Parti

ja turi išstačiusi savo kandi
datus į visas svarbiausias 
valstijines ir miestavas vietas.

čia, taigi, tenka balsuoti už 
visą ADP kandidatų sąrašą.

Svarbu, kad* tik kiekvienas 
balsuotų!

“V. Andrulis suimtas ir bus 
išvežtas,” sieksninėmis raidė
mis per visą puslapį rašė 
Naujienos spalio 24 d.

Koks Naujienų redaktoriui 
džiaugsmas!

Andrulis bus išvežtas, tai 
Pijui Grigaičiui liks daugiau 
erdvės Čikagoje.

Bet redaktoriaus 
mas buvo neilgas: 
nei savaitei laiko, 
mlis paleistas.

Kas toliau ?
Toliau, matyt,

Naujienų redaktorius
bes overtime
dams prieš Andrulį fabrikuo
ti.

Prasiradimas, o niekas dau- 
giaud

džiaugs- 
nepraėjus 

Vincas An-

bus taip: 
padir- 

naujiems skun-

Bernard Shaw buvo 
žmogus, rėmė ko- 
judėjimą, ir pats Ii-

Pirm poros dienų guber
natorius sakė, jog komunis
tai nedalyvavo nacionalistų 
sukilime dėl nepriklauso- i

rikonus ir jų talkininkus, 
privertė juos pasitraukti

ties . 
nuo

Seoul, Korėja.. — Pieti
nės Korėjos seimas 100 bal
sų prieš 21 atmetė prezi- 

Pa- dento - diktatoriaus Syng- 
Jmano Rhee siūlomą prem-

Riko komunistai;
Syngmanui priešingi sei

mo nariai įteikė rezoliuci
ją, kuri kaltina Syngmaną

tijų. Paskui jis ėmė pasa
koti, kad komunistai “p~ 

nacionalistus sukil-

New Yorko dienraščio j 20 iki 50 mylių atgal.
Compass korespondentas į Jankiai tapo atmesti at- 
pranešė iš Korėjos, kad. 40 j gal faktinai visame Korejos- 
amerikinių lėktuvų susikir-! fronte, apart rytinio paju
to su 4 Šiaurinės Korėjos > rio, 
liaudininku lėktuvais, rusiš- f 
kais JAK-ais.

Amerikiniai lėktuvai nu
šovė du JAKus, 
vieną

PIETŲ KORĖJOS TAUTININKAI URMU 
Sovietai sako. Amerik^UDO POLITINIUS KALIMUS

Tokio, lapkr. 3. — 
riausioji amerikonų 
manda tvirtino, jog karinė 

», kur Amerikos marinai į jų padėtis stipri, ir jankiai 
puola šiaurinius liaudiniu- pasitraukė atgal tiktai to
kus. Bet liaudininkai grę- dėl, kad vengė tolesnių ap- 
sia marinams apsupimu iš 

o JAKai šiaur-yakarinio šono.
amerikonų lėktuvą. Penktadienį iš ryto buvo 
-------------------------- pranešta, jog šiaurinė Liau

dies Armija apsupo du 
amerikonų pulkus.

ko-

_ _ . — ------ ? ----------

naudoja japonus kare
Ayot St. Lawrence, Ang

lija. — Didžiojo anglų ra
šytojo i 
Shaw’o kūnas bus palaido
tas ateinantį pirmadienį. Y- 

!ra raginimų padėti Shaw’o 
palaikus į Westminster ka
tedrą. kur laidojami Angli
jos karaliai ir įžymiausi partmento atstovas užginči- 
anglai.

Shaw pageidavo, kad io į

daugiau kaip 150 
amerikiečiu

re, būdamas 94 metų am
žiaus.

Kambaryje, kur pašar
votas Shaw kūnas, kabo ant 
sienos keletas Londono 
vaizdelių ir Stalino'paveik
slas.

Washington. —
George Bernard’ Sąjunga atsiuntė protestą, 

kad Amerika naudoja “ga
na daug” japonų kareivių 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Amerikos valstybės de-

Seoul, Korėja. — Pietinės
Į Korėjos tautininkų prezi-

Sovietų j dento Syngmano Rhee val-
* Įdžia sugrūdo 4,000 žmonių 

Į į čionaitinį kalėjimą, ir 
Į daugeliui jų’ gręsia sušau-į

New!ta viena jauna moteris,

jo tą įtarimą.

dymas, kaip praneša
Yorko Times koresponden
tas Charle Grutzner. Jie 
kaltinami kaip komunistai 

! arba Šiaurinės Korėjos 
į liaudininkų rėmėjai kare.

Jis matė, kaip tautinin
kų oficieriai ištempė iš ka
lėjimo ir sušaudė 27 asme
nis. Jie buvo sustatyti prie 

i didelės duobes, pririšti prie
Washington. — Prekybos j stulpų ir šaudomi. Trys 

departmento sekretorius į peršauti tuoj nukrito j duo- 
Charles W. Sawyer oficia
liai paskelbė, kad Jungtinės 
Valstijos turi 150 milionų,

be, gal dar gyvi; taip ir bu-

Višinskis sako, Amerikos
697 tukstaneius ir 361 gy- a(sĮovas rįjmė Hitlerį iTAnrniO Iznm oiifudn t'inc’rn-----------ventoją, kaip surado pasta- 

Anglų valdžia prieš taikos. į rasis jų cenzas (apskaičia- 
kopgresa------------ Ivimas). Tai yra 19,028,086

London. — Anglijos prem- daugiau negu pirm 10 me- 
jeras Attlee pareiškė,' kad tų. 
jo valdžia sulaikys tūlus ki
tų šalių delegatus nuo at
vykimo į pasaulinį taikos 
kongresą, kuris atsidarys 
Sheffielde, Anglijoj, lapkri
čio 13 d.

PAVOGĖ POLICIJOS 
RADIJO AUTOMOBILĮ
Tulsa, Okla. — Polici

Skaitlingiausios 
tojais valstijos yra šios:

New York — 14,830,192 
žmones; California — 10,- 
586, 223, Pennsylvania — 
10,498,012, Illinois — 8,712,- 
176, Ohio — 7,946,627, Te
xas — 7,711,194,

New Jersey valstijoj su-

Amerikonu nuostoliai
vo užkasti. Kai kuriuos pi’i- j KoTCJOS kare 
rištuosius peršautus, bet i -—-—
dar gyvus, pribaigė tauti- Į Washington. — Karinė 
ninku oficierius “mįelašir-į Amerikos vyriausybe lapkr. 
dystės” šūviais. i 2 d. paskelbė, jog ameriko-

Tarp kitų, buvo sušaudy-; nai Korėjos kare nukentė- 
, iš i jo sekamus nuostolius, a- 

kalėjimo atgabenta su kū- pie kuriuos pranešta jų gi- 
dikiu maiše ant kupros. Tik minėms tik iki spalių 27 d. 
moteries klyksmai privertė 4,403 užmušta, 4,330 be 
nuimt kūdikį. Kitaip ir jis žinios dingo ir 18,879 sužei- 
būtų tapęs nužudytas sykiu i sta.
su motina. I ------------------

Korespondentų praneši- j SugHUVO Graikijos 
mai rodo, kad fasistimai | J
tautininkai jau pirmiau be i ffiinistlll kabinetas 
teismo sušaudė kulkosvai-' 
džiais 600 įtariamu komu
nistu ir nusmerke mirti dar 
600.

supimų. Sako, žygių inicia
tyva tebėra amerikonų ran
kose.

Korespondentai užklausė 
generolo MacArthuro at
stovą, ar Kinijos komunis
tų kariuom. 
deda šiauriniams 
čia m s 
nūs. MacArthuro 
nis dar nieko 
klausima, bet žadėjo neuž
ilgo paaiškinti apie vadina
ma kinu komunistu bendra
darbiavimą su Šiaurinės 
Korėjos liaudininkais.

iš tikrųjų nu
korę j ie- 

atakuoti ameriko- 
įgalioti- 

neatsakė į

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
pranešė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose veikliai kovėsi 
prieš amerikonus ir jų tai- . 
kininkus, Pietinės Korėjos 

I tautininkus.
Su- j Liaudininkai į žiemius

i Prisaikdinta komisija 
McCarrano Įstatui vykdyt

Flushing Meadow, N. Y.
- Užsieninis Sovietų mi- Į 

nistras Andrius Višinskis, 
kalbėdamas r Jungtinių Tau- 

gyven- tų seime, pareiškė, jog do
kumentais įrodoma, kaip 
Amerikos delegatas John 
Foster Dulles rėmė Hitlerio 
nacius.

; ieško drąsaus vagies, kuris I skaityta 4,835,329 gyvento- 
įpavogė policinį radijo auto- ^ab .Connecticut e 2,007,- 
mnhili ic Tini- ti/a1 iizao oUa 280 11 t.t.mobilį iš pat policijos sto- — - --

Kalbėdamas per automo- JlHlgtiniŲ Vslstljlį 
bilio radiją, iis visaip erzi-ĮwVj 1 r •
no policiia. Bet kai polici- IZflO nCprilCnilHI 
ninkai užkūrė ablava. tai 
vagis paliko automobilį už
miestyje ir pabėgo.

Sarajevo. — čia teisia
ma 14 'Jugoslavijos Tito 
valdžios priešininkų.

Jis kovojo už taiką.
Jis kovojo (plunksna) už 

gražesnį, šviesesnį liaudžiai 
gyvenimą.

Jis aštriai smerkė kapitalis-
tinę santvarką, nežiūrint to, | 
kad pats buvo pasiturįs: Shaw Į 
turtėjo iš honorarų už savo 
veikalus.

Kambary, kur buvo pašar-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų finansų sekreto
rius John Snyder džiaugė
si, kad šalies iždas nuo lie
pos iki spalio mėnesio šie
met turėjo tik 817 milionų, 
229 tūkstančius ir 39 dole
rius nepritekliaus.

Pernykščiais gi metais 
Amerikos iždas $3,122,102,- 
357 daugiau išleido,

i taksais surinko.

Washington. — Prezid. 
j Trumano paskirta komisija 
McCarrano įstatymui vyk
dyti jau tapo prisaikdinta, 

■ Pirmiausias komisijos 
uždavinys bus spręsti, iš 
"kurių organizacijų reika
lauti, kad užsiregistruotu 

į kaip komunistai arba vadi- 
Višinskis sakė, Amerika įnami “komunistiniai fron- 

tik dėl svieto akių nuduoda, I tai.” 
kad nori taikos, o tikrumoj Generalis Jungt. Valstijų 
tykoja smeigti peiliu nuga- 
ron Sovietų Sąjungai ir ge-

. riesiems jos kaimynams.
Višinskis taipgi tvirtino, 

kad Sovietų armija smar
kiais žygiais prieš nacius 
išgelbėjo ^amerikinio ko- 
mandieriaus gen. Eisenho- 
werio kariuomenę Belgijos 
srityje.

prokuroras Howard Mc-
Grath įteiks komisijai są
rašus organizacijų, kurias 
jis laiko “neištikimomis.”

Knmisiion įeina trys re- 
nublikonai ir du demokra
tai politikieriai.

negu

I SEPTYNIOLIKTA PATI

N. Rockefeller paskirtas 
Trumano programos vadu

Washington. — Prezid.
Trumanas paskyrė milio- 
nierių Nelsoną Rockefellerį 
kaip direktorių Trumano 
“ketvirto punkto” progra
mos.

Tai programai yra pas
kirta 25 milionai
už kuriuos ,Amerikos vai- tucija ar laužo ją. 
džia žada “kelti atsilikusių ---------------

George Bernard Shaw mire!
Mirė patsai žymiausias, 

patsai didžiausias šių laikų 
dramaturgas ir kritikas.

Mirė jis sulaukęs 94 metų 
amžiaus.

George 
pažangus 
munistinį
gi savo mirties skelbėsi ko-jvotas jo kūnas, ant sienos ka- 
munistu. i bojo tik vieno Stalino portre-

Jis buvo akcininkas bendro- į tas. 
vės, kuri leidžia Londono 
Daily Worker, komunistinį bet jo
dienraštį. ; žmones gyvens!

Dramaturgas 
darbai

[ Cedar Rapids', Iūwa. — 
James F. Williams, 64 metų 
amžiaus,. vedė jau 17-tą 
žmoną.

Shaw mirė, i šešiolikos pirmesnių pa- 
nemirs, kol čių jis neteko per persky

Iras bei mirtis.

Athenai, Graikija. —
iro Graikijos monarcho-fa- Į nuo Andžu ir į šiaurę nuo 
šistinės valdžios ministrų Hamhungo, kirsdami prie- 
kabinetas, kurio premjeras šams smarkius smūgius, iš
buvo liberalas Sofokles Ve- vijo juos iš užimtų pozici- 
nizelos. jų.

MacArthur pridavė Bilą 
C’ I dėl pagalbos Korėjai

met sugriuvo Graikijos mi
nistru kabinetas.

Liberalai kaltino monar- 
histus ministrus, kad jų bi
čiuliai vien tik Pire j aus uo
ste suvogė, nusuko bei ky
šiais išgavo 6 milionus do-1 
lerių. Dėl to kaltinimo ir įsįuntė Jungtinėms Tautoms 
suskilo ministrų kabinetas apvskaita, kad jos turėtų 
— pasitraukė fašistų vadas sujėti 364 milionus dolerių 
Konstantinas _T s a Idaris, Korėjai gelbėti per vienus

Lake Success, N. Y. — 
Generolo MacArthuro ko
manda iš Japonijos pri-

kad jos.turėtų

Konstantinas 
premjero pavaduotojas, ir 
jo sėbrai.

metus; sako, tiek reikią ant 
greitųjų atkurti suardy- 

Karalius pakvietė tą pa- tiems per karą geležinke- 
i tį Venizelosą sudaryti nau
ją ministrų kabinetą. Veni- 

Izelos ketina jau nepriimti
Tsaldario fašistų, bet suda
ryti sudėtinį kabinetą iš sa- 

1 vo liberalų, socialdemokra- 
[ tų. ir kitų partijų politikie
rių.

Vietnamo liaudininkai

liams, fabrikams,' ūkiui, 
taip pat ir gyventojams 
gelbėti nuo bado.

O per ketverius sekamus 
metus reikėsią dar apie 1,* ■ 

1500 milionų doleriu, kad ga
lima būtų atsteigti Korėjos 
gyvenimą no karinio nute- 
riojimo, kaip skaičiuoja 
Pietinės Korėjos tautinin
kai ir amerikiniai jų bičiu
liai.

Sukliudytas Australiios 
Įstatas prieš komunistus

Melbourne, Australija.— 
T e i s. ė j a s Sir Owen 
Dixon, pagal septynių [aokaV tVIltOVę
darbo unijų ir komunistų; 7
prašymą, laikinai uždraudė Saigon, Indo-Kina.—Viet-f 
vykdyti Australijos seimo 
įstatymą,, kuris uždraudžia 
K omu nistų Par ti j ą.

Lapkričio 13 d. teismas
spręs, ar. tas įstatymas su-Inoje, netoli Kinijos rube-

fiOO policininku saugo 
Trumano viešbuti

St. Louis, Mo. — Viešbu
tis, kur prez. Trumanas ap
sistos ir keli blokai aplink 

. viešbutį tano apstatyti 6 
Amerikiniai korešpon-; šimtais uniformuotos poli-

i dentai praneša, jog pakilo
> francūzus

visose Indo-Kinos dalyse.
Jungtinės Valstijos nese

niai paskyrė 23 milionus 
doleriu francūjams gink
luoti kare pries Vietnamo 
liaudies respubliką.

namo liaudininkų kariuo
menė ir partizanai užėmė 
Laokay miestą, francūzų 
tvirtovę šiaurinėje Indo-Ki-

dolerių, įtinka su Australijos konsti- į žiaus.

VaZjLCL ZJCLUlCL CV UoJLlliY U.O1 U Į VLC-llLcLl ĮJL Ctl ICcJd

pasaulio kraštų ūkį ir pra- Į KARDINOLO MIŠIOS Už’kautvnes prieš
TRUMANĄ

Roma.— New Yorko kar
dinolas Spellmanas atlaikė 
Romoje mišias padėkai už 
tai, kad užpuolikų kulkos 
nekliudė prez. Trumano.

monę”, kad atsilaikytų• 
prieš komunizmą.

Trumano “ketvirtasis 
punktas” ypač ieško naujų 
progų amerikiniam bizniui 
užsieniuose.

ei j os, neskaitant civiliniai 
apsirengusių detektyvu.

Trumą has ši šeštadieni 
kalbės Kiel Auditorijoj, St. 
Louise.

ORAS. — Apsiniaukę, 
vėsu ir gal bus lietaus.

I
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i ši a is v i n to j e Europoje.
Kaip geras patri jotas, 

Morkus ragina lietuvius 
deklamuoti už Vilnių kiek
viena proga.

mes

kitokių liaudies priešų jau 
seniai nebeliko: jie strima
galviais iš ten išdūmė.

Taigi ir Naujienų bend
radarbis, ponas Morkus,

ir vadams pasiskaityti ir susirūpinti
Šias pastabas rašau labai 

susirūpinęs. Tik kalbėjausi 
su Lietuvių Literatūros

be Vil-|gali buti del Vilniaus ra-1 Draugijos sekretorium Do

esą, macija netinka, 
per viai Vilnių • jau turi. Tai 

--------------------- - ---- -- — i savaitę. Ar seselės, gauda- 
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., I " i A i ia

under the Act of March 3, 1879. j mOb P° UOieilU, IS
i tos algos moka uz butą, uz 
j maistą, ir perkasi rūbus, 
Prunskis, matyt, nepasakė. 
Neatrodytų, kad jos galėtų 
gyventi iš dvasios šventos, 
nes ir seselės yra griešnin-

seseles j niaus nenurimsim!” dėklą- • mus. Lenkų soymistų ir im- miniku Šolomsku. Jis man 
aima- parodė skaičius, kurie ma- 

reiškia
kokią kitą
Morkus ragina

nes lietu- Į perialistinių likučių
- • nos dėl Vilniaus 

deklamaciją tiek, kiek, sakysime, lietu-
ne labai sunkiai nuteikė.

Ar žinote, kad mes dar

Pasikėsinimas ant prezidento Trumano
Visa Amerika buvo pritrenkta pranešimu iš Washing- 

tono pereitą trečiadienį, kad du portorikiečiai nacionalis
tai kėsinosi įsiveržti į Blair House, kur prezidentas lai
kinai gyvena, ir jį 1 
Vienas jų buvo rudėtas ant vietos, kitas sužeistas. Taip 
pat krito vienas Blair House sargas, o kitas pavojingai skio paskaitą, tūlas Laisva- 
sužeistas.

Diena prieš tai Porto Rico j įvyko kraštutinių jų nacio
nalistų sukilimas, kuris buvo greitai nuslopintas. Tero-! 
ristai Oscar Co’iiazo ir Griselio Torresola, New Yorko 
gyventojai, jn Įklausė tai pačiai grupei. Ar jie patys vie
ni sugalvojo prezidento Trumano nužudymą, ar buvo ^()r-| 
gavę iš Porto Rico įsakymą pasikėsinimą padaryti, ar Į 
jie buvo tik Įrankis sąmoningų provokatorių, kurie no-j 
rėjo pakenkti Porto Rico žmonių kovai už nepriklauso- tokį klausimą: 
mybe, tai gal tik ilgainiui išsiryškins.

Kokiais politiniais sumetimais bei motyvais galėjo kė-'jp pats kun. Prunskis. Jis yra 
sinimasis ant Trumano gyvybės būti pagrįstas? Argi te- pirmosios tremtinių bangos 
roristai bei jų inspiratoriai tikėjosi, kad naujas preziden- ateivis. O kiek jis per tą trum.

i pą. laiką ilgiausių kelionių 
i yra atlikęs? Nuo jurų iki ju- 
; rų yra keliavęs po US. Buvo 
i Pietinėj Amerikoj. Nesenai 
į buvo Alaskoj. Kad galėjus 
j tiek keliauti, tai aišku, reikia 
.____ i atitinkamas pajamas.

ten kulka nudėti. Jų žygis nepavyko, kės, kaip ir kiti žmones.
rr, ':n Rašydamas apie tą Prun-

manis Keleivyj primena, 
kad jis, Prunskis, “tarp y- 

l patingai pasišventusių ko
kiam nors geram 
nepaminėjo nei vieno -v

Toliau:
Svarbu čia ir įdomu

Kodėl

Sekretorius suteikė man 
smulkmeniškų informacijų 
apie įvairių kuopų stovį. 
Kaip tik tas labiausia ma
ne ir prislėgė. Net nenoriu 
tikėti, kad taip yra, kaip y- 
ra. Skaitau nepasimokėju- 
sių narių pavardes ir tie
siog už juos raustų iš gė
dos. Jų tarpe užeinu pavar
des draugų, kurie turėjo 

I būti patys pirmutiniai, pa
sidarė paskutiniais. Randu 
pavardes draugų bei drau
gių, kurie praėjusiam 
Draugijos suvažiavime da
lyvavo ir net atsakingas 
pareigas ėjo.

Klausykite jūs, drauges 
ir draugai, jūs, veikėjai ir 
veikėjos, iš Chicagos ir To
ronto! Ką pamanytų apie 

j jumis visa pažangioji yisuo-

deklamuo- viškU smetonininkų plepa- turime 1,379 Draugijos na- 
ti? Gal Antano Venclovos Ja* aPj_e grįžimą į Lietuvą 
eilėraščius, Lietuvos sostinę | atsiėmimą savo dvarų, 
apdainuojančius? Gal kurioj 
kito šių dienų Lietuvos po- 1 
eto eilėraščius jis ragina 
deklamuoti? Nebūtu visai 
bloga! Vilnius — Lietuvos 
sostinė, šiuo metu baigia
ma atstatyti, gražinama, 
puošiama.

Tai sakydami, mes kartu 
norime priminti Morkui, 
kad jis perdaug dėl Vil
niaus ateities nesisielotų. 
Kas gi nori, kas gi grasina 

Lietuvos atimti? Len- 
pabėgė-

i Miegok ramiai, ponas 
•'Morkau. O išsimiegojęs, jei 
nori, padeklamuok kokią 
nors gražią deklamacijėlę 
apie senąją, amžiną sostinę 
Vilnių, c

rius, kurie tebėra nepasi
mokė j ę šių metų narinių 
duoklių? O tik du nepilni 
mėnesiai bepaliko iki pabai
gas metų! Tai yra kuo 
rimtai susirūpinti. Tai yra 
kuo mums rimtai pasikal
bėti.

- Nežinau, kiek tų nepasi- 
mokėjusių narių skaitysite 
šias pastabas. Ne tas čia 
svarbiausia. Ši padėtis pa
liečia mus visus, visą mūsų 
orgnizaciją. Paliečia lygiai

“DIDVYRIS”
Clevelando Dirvoje skai- 

tome:
Vokiečių generolas Gude

rian, žymus tankų specialis
tas, sako, kad jei kas jam 
duotų 2 bilionus dolerių, tai 
jis suorganizuotų tokią vokie
čių armiją, kuri bematant su
tvarkytų komunistinį siaubą.

Atrodo nieko sau genero- į t'u“ 
las — įsmintmgas! taip jis I '

' atrodo Dirvai. Bet kas kiek i
• daugiau nusimano, tai žino, 

ubagai dvasioje, kaip sako jog tas pats nacių genero- 
žmonės. Pleperingų Pakštų į las Guderian kadaise valdė 
ieškoti nereikia, — jų visur daugiau nei du bilionu tur- 
pilna ir pas lietuvius ir pas j to. Jis vadovavo P1’ 
lenkus.

O t/ jei šitie lenkai šian
dien valdytų Lenkiją, tuo
met gal ir būtų nors krisle
lis mūsų tautos sostinei pa
vojaus. Betgi Lenkija šian
dien demokratinė, liaudies 
respublika. Ji su Lietuva 
sugyvena g r a ž i ausiuose 

tai niekaip I santykiu°se. Lenkai, kuiie 
norėjo pasilikti lenkais ir

darbui
kuni-

kelti 
tokia 

baisi nelygybė tarp seselių ir 
kunigų atlyginimo? Va, kad

pirmosios tremtinių bangos

jį Lš 
kai reakcininkai, 
liai, pilsudskininkai ir dar 
aršesni. Kaipgi jie gali iš 
Lietuvos Vilnių atimti, kad 
jie patys šiandien yra poli
tiniai ir kitokie siratos, —

ir tuos, kurie jau esame pa- , mene> jeigu būtų jūsų var-
simokėję. Mūsų pareiga pa-. 

j siekti tuos, kurie nepasi- 
mokėję: juos paraginti, pa
barti, kad tuojau pasimokė-

dai ir 
viešai ? 
kis?

Man

pavardės paskelbta 
Kur padėtumėte a-

tas būtų palankesnis jųjų reikalamas?
Šiuos klausimus gal geriausia atsako sužeisto teroris

to Collazo žmona. Ji pasakė: “Mudu abudu esame Porto'.-- 
Rico Nacionalistų Partijos nariai. Mes norime nepri-p 
klausomybės dėl Porto Rico... Mes balsavome už Roose-r- - - 
veltą ir už Trumaną, nes jie žadėjo mums nepriklauso- 'turėti 
mybę, bet mes jos negavome. Rooseveltas yra miręs, to-'Tai vėl klausimas: Kodėl to
dėl jo kaltinti nebegalima.” Vadinas, už demokratų par-; kia milžiniška nelygybė tarp 
tijos pažadų nesilaikymą nacionalistai kaltina Trumaną. seselių ir kunigų atlyginimo? 
Štai jų žygis ji nubausti.

Daug kas būtu galima pasakyti apie šio pasikėsinimo 
beprotiškumą, apie neapgalvojimą, apie kvailumą viso‘V 
plano — vidudienį isiveržti į gerai saugomą namą, ten j 
kur nors kambaryje susirasti prezidentą ir nudėti, kuo-! 
met po kelis sykius kasdien prezidentas išeina į gatvę, 
dažnai daly van i a viešose iškilmėse ir 1.1., — bet čia ne 
vieta. Kas čia svarbu pabrėžti, tai panašaus teroro ne
pateisinamu mas. Niekuotnet niekur individinis teroras 
nėra laimėjęs jokios kovos už jokį prakilnų idealą. Iš
mintingi kovotojai — už klasinius, tautinius, ar rasinius 
interesus — visuomet smerkia ir griežčiausiai atmeta 
terorą kaipo priemonę. Teroras tik pakenkia reikalui.

Paimkime šį pasikėsinimą, žalos padaryta be galo j 
daug. Toms pačioms portorikiečių nepriklausomybės as- j 
piracijoms suduotas skaudžiausias smūgis. Teroras iš
šauks dar didesnį terorą iš valdančiųjų ratelių pusės.

Jis vadovavo i 
j Vokietijos armijoms. Jis 
buvo įsiveržęs net į Rusiją. 
Bet kas gi pasirodė? Nė

Ar tai teisingas parėdymas? 
su popiežių 
socialj tei-

i Ai- tas derinasi 
j enciklikomis apie 
; singumą ?

Žinoma, jog 
nesiderina su jokia encikli 
ka. Bet reikia paklausti ir 

•“ai: ar popiežių enciklikos 
derinasi su pačių popiežių 
gyveniniu ir darbais? Kas 
kiek nors žino, pasakys, ne!

Lenkijos piliečiais, jau se
niai iš Vilniaus išsikėlė ir 
apsigyveno Silezijoje. Tuo 
būdu Lenkija neturi jokių 
prie Vilniaus pretenzijų.

Centralinis Komitetas y- 
ra padaręs viską, kas tik 
galima, kad mūsų Draugijai

tai
kad
ir energiją agi tavi-

baisiai pikta, 
reikia eikvoti

laiką
mui, raginimui atlikti pa

būtų tvirtam, geram stovy- i prasčiausias organizacines 
jo, kad nenupultų narių I pareigas tų, kurie turėtų 
skaičiumi, kad dar paaugtų ib.ūti kitiems pavyzdžiu su- 

ištisoms I >imtu Į^įtu_ Turėjome vidų- įsipratimo ir rūpestingumo.
jtiniai gerą jubiliejinį šuva- 
| žiavimą. Reguliariškai iš'

je

NEREIKIA TAIP 
SIELOTIS!

I

Tūlas Morkusdejuoja 
Naujienose, kam lenkai re
akcininkai nuolat plepa a- ••

Porto Picoje sustiprės nepriklausomybės priešų jėgos. l^e kilnių. Girdi:
Jungtinių Valstybių Kongrese, kuris vienas gali suteikti 
Porto Rico salai nepriklausomybę, teroristų pasikėsini-

Dažnai spaudoje tenka už
nikti žinučių: toks ir toks len-j

Štai sekretoriaus įteiktas 
man sąrašas sunkiausia 

kolonijų bei 
Iš kalno maldauju

. ......... -leidžiame žurnalą Šviesą, nusidėjusiu
tenka nei aiškinti, jis gavo t Nepaprastai anksti šiemet kuopu

j puikią knygą Į tų vietų veikėjus - vadus 
Popiežiai ir Lietuvių Tau- į nesupykti, nes tai darau tik 

ta.” Ne kartą, bet daugeli gero mūsų organizacijai ve- 
kartų iš Centro esame ra- imdamas ir tik 
ginę visus narius, visas 'storai priminti 
kuopas, visus veikėjus stip- atsakomybę, 
rinti organizaciją, mokėtis 
duokles, rūpintis, kad nė K MjesUs 
vienas senas narys neissi- | 
brauktu . >

Ką daugiau iš Centro be- j 
i galėjome padaryti? Neži-! 
į nau.

į kailį taip kad viskas nu-: išleidome puikia 
ėjo velniop! L<™ •

Savo tokiomis pasako
mis, kokias paduoda Dirva, 
Guderian tegali “monkyti” 
tik darnesnius už save.

i “

norėdamas 
jums jūsų

Memphis, Tenn. — Nu
krito privatinis lėktuvas 
ant vieno namo; žuvo visi 
trys lėktuve buvusieji žmo
nes. Lėktuvo sprogimas pa
degė kelis namus.

i 162 
|146

19

Skolingų 
narių 
kiekis 

100 
SO 
70 
67

Flushing Meadow.
mas duos naują argumentą prieš nepriklausomybę jos'kų emigracijos vadovų kaibe-jNors jau minėjau vakar, 
suteikimo oponentams. i io rytinių Lenkijos sienų klau-1 bet ir šiandien norisi dar

rn i• t 'simu. ir pasisavino Vilnių. Lon-
loliau. šis oeprotiskas, knminaliskas teroristų žygis fiOne išeinąs

skaudžiai paKenks ii abelniesiems Amerikos žmonių in-1 savaitraštis _ „
teresams. Jau padidėjo isterija. Jau bandoma pasikėsini- ■ skiepija lenkiškoje visuomenė- 
mą ant prezidento gyvybės panaudoti greitesniam ir aš-ije seną imperialistinę mintį: 
tresniam pravedimui gyveniman anti-konstitucinio Mc- !progai pasitaikius vėl. pasi- 
Carran įstatymo. Jau šaukiama, kad nacionalistiniai te- j grobti šiuos du svetimus mies- 
roristai esą komunistų inspiruojami. Reikia tikėtis daritus---”

- - - . tiičim uiivu aibnu, jog beis.i t-
Visa tai gadina Morkui į torįaUs klausimu laimėsi

i nervus, neleidžia jam uz- vakarinis blokas, vado vau- 
įmigti. Ko ger-o,, dar gali jamas Jungtinių Valstijų.

Bet buvo tokių, kurie sa- i" 
kė: jei balsavimas bus slap-

Lwow i Wilno” 
n e paliaujamai

platesnių puolimų ant sveturgimių amerikiečių. Bus de
damos naujos pastangos dar labiau suvaržyti žmonių ci
vilines ia’sves ir demokratines teises.

Štai kam pasitarnavo šie teroristai. Štai kodėl taip žmogus ligą gauti. Ten pat 
griežtai mes smerkiame šį kriminališką žygį, jau nekal- jis sako:

Kad ir kaip draugiškai bū- 
! tumėm nusiteikę lenku atžvil- 
igiu\ betgi negalime ne-

Kiti prezidentai kaipo teroristų aukos j sutikti, kad kiekvienas aukš- 
įčiau išvardintų lenkų gestų 

Prezidentas Trumanas nėra pirmutinė auka. 1933 me- j jau yra netiesioginis pasikėsi
nimas į mūsų integralumą ir 
kaipo toks .mus -į . 
nekalbant apie faktą, kad to
ji gana sumaniai vedama len
kų propaganda t—. . 
neabejotinų pasekmių

bant apie tai, kad kėsinimasis ant bile žmogaus gyvy- 
vybės yra baisus, atpriklus dalykas.

5 g i 
| sutikti

tais Miami gatvėje buvo bandyta nužudyti prezidentą 
Roosveltą. Jo lai laimė buvo tik tame, kad kulka pataikė 
šalia jo sėdinčiam Chicagos majorui Cermak.

Nuo teroristų kulkos krito prezidentai Lincoln, Gar
field ir McKinley.

Prezidentai gyvena pavojingai. Iš milijonų žmonių 
visuomet atsiras kriminalistų, desperatų

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas

BAIGIANT APIE SEK-1 lamentarinėmis
RETORIAUS RINKIMĄ Į mis, turėtų būti priimtas j dalyvavo; jis buvo namie. 

_  | vienbalsiai visų, turinčiųjų Kai jam buvo pranešta, kad
1 teisę balsuoti. Pirmininkas 
klausė, ar yra nors vienas 
balsas, 
mininko patvarkymui?

Tuojau pakilo Čilės dele- is?” metus - 
atvyko į sesiją.

kai kas pasakyti dėl balsa
vimo Jungtinių Tautų ge
neralinio sekretoriaus sky
rimo reikalu.

Po ilgų ir stiprių kalbų, 
generalinėje asemblėjoje 
diskusijos baigėsi. Kiekvie
nam buvo aišku, jog sekre-

taisyklė

ra-------------------------- *-------
' mas buvo svarstytas, tai

i 10
i 11

79
92

pats Trygve Lie sesijoje ne- 104

jis yra paskirtas dar tre- i 
jiems metams sekretoriau- ! 

pasipriešinąs pir-į ti — su $20,000 metine, ai-j 
—ga jr apie įįeį paį “ekSpen-■ 

i * < 1 • • I • ■jis tuojau

47

55
66

Toronto ...............
Chicago ........ 
Chicago ........... . .
Detroit .................
Philadelphia .......
Worcester ...........
Montreal ............>.
Roseland .............
Cicero .................
Chicago .. ............
Montreal ....... .
Elizabeth .............
Ridgewood-Maspeth 
Grand Rapids .. r. 
Brooklyn .............
Brockton .............. '
Lawrence .............

27
27
26
24

tas, tai viena kita delega- Arabija 
cija gali balsuoti prieš va- 
karinio bloko sumanymą-— rakas ir Egyptas.
ei j a gali balsuoti prieš va-

prieš palikimą Trygve Lie 
sekretorium dar trejiems 
metams. Jei balsavimas

37
Visoje eilėje kuopų yra 

tik po keletą nepasimokė ju
siu narių. Visus sudėjus į 
daiktą, pasidaro virš tryli
kos šimtų.

Visi susirūpinkime ir tai
sykime padėti! A. Bimba

gatas ir pranešė, kad jis | 
priešinasi prezidento suma- i Popietinėje sesijoje (tre- 
nymui . ’čiadienį) Trygve Lie pir-

I • •• 1 — 1 1 1 1

Tuomet, aišku, balsuota 
viešai. O kadangi viešai, tai 
ir balsavimo pasekmės bu
vo numatytos: 46 už, 5 bal
sai prieš ir 7 susilaikė.

Susilaikė: Syrija, Saudi'.g^ gerai.°
Australija, Kinijai , ...

(Kuomintangas) Yemen, I-! . ° kMba buvo palydėta 
! tvirtais plojimais.
i ‘‘United Action for Peace”

Tuomet buvo pradėtas 
svarstyti naujas klausimas: 
“United Action for Peace” 
(Jungtinė veikla taikai pa
laikyti).

Šis klausimas jau buvo 
gerokai apkultas pirmąją- j 
me Dolitiniame komitete. I 
Tai Amerikos siūlymas, už 
duodąs smūgį veto teisei.“

Apie šį dalyką kadaise 
smulkiai rašiau ir pada 
viau jo turinį, pačią esmę, i 
Dabar jis,iš naujo svarsto- 

kė išimtinai tik dėl proce- j 1?ias PIeaaiin^je asemblė- 
-- j - - - - jos sesijoje.

Diskusijos tęsėsi trečia- 
į ir ketvirta

dienį. Apie tai smulkiau 
bus parašyta antradienio 
Laisvėje.

miausiai pasakė kalbą, ku
rioje jis pažadėjo eiti sek
retoriaus pareigas sąžinin
gai ir bešališkai. Jis sakė, I 
jog ir jo padėjėjai turėsią 
savo pareigas atlikti teisin-

Kodėl jie susilaikė?
Irako delegatas Dr. Ja- i 

mali pareiškė, jog jis susi-
įžeidžiantis, ■ ^U? s^aP^as, galvojo tūli, tai - laike nuo balsavimo del to,

kai-kurios delegacijos nesi-1 kad Trygve Lie nebuvo be- 
bijos Dėdės Šamo, nes jis šališkas ’ " * ’ ;

turi ir turės negalės prikišamai pirštu Rivirčiu klausimu. Vadina- 
tiek pasakyti: tu balsavai ne si; Dr. Jamali išreiškė nuo- 

lenkų, tiek iš dalies ir Vaka- taip, kaip liepiau!
- provokatorių j rų Europos visuomenių nuomo- ’.’Ll ___1___1___ 2.

Izraelio - Arabų

Visi nekantraudami lau- 
ir bepročių, kurie ieškos progos už kokią nors tikrą ar j nes formavime Vilniaus klau- kė balsavimo.

Pirmininkaująs Nasrol- 
lah Entėzamas padarė 

įsitikinimu daug maž tokią įvadą:
? Skiriant geiieralį , sek- 

retorių, čarteris nereika- 
jlauja, kad balsavimas būtų 
slaptas. Tačiau,»pirmininko 
nuomone, kadangi balsavi
mas liečia asmenis, tai ge
riau butų, kad jis būtų slap
tas, kad nevaržomai kiek
vienas delegatas galėtų pa
duoti balsą. Bet šis prezi
dento siūlymas, einant par-

įsivaizduotą skriaudą nubausti visos šalies galvą.

Nuteistas, kad nusuko 
taksus už $250,000 grobį

Newark, N. J. — Fede- 
ralis teismas surado, kad 
James Rutkin, alkoholio 
šmugelninkas, 1943 metais 
gengsterišk.ai išveržė 250 
tūkstanąių dolerių iš savo 
sėbro Joe Reinfeldo, 'bet 
nusuko valdžiai taksus už

tą grobį.
Reinfeldas liudijo, kad 

Rūtkinas grūmojo jį nužu
dyt, jei Reinfeldas neduos 
jam $250,000.

Teisėjas Thomas Meaney 
paskyrė Rutkinui 4 metus 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės baudos tik už tai, kad 
Rūtkinas nesumokėjo val
džiai to grobio dalies kaipo 
taksų.

simu.
Dar toliau:
Mano giliausiu į 

lietuvių nusistatymas Vilniaus 
atžvilgiu turi būti aiškus ir ne
dviprasmiškas. Jis turi būti 
deklamuojamas kiekviena tin
kama proga ir turi būti iške
liama prieš svetimtaučius, ko
kio būtent plauko yra tie len
kų veikėjai, kurie taip akiplė
šiškai kėsinasi į mūsų ir mū
sų kaimynų teritorijas, tuo bū
du jau dabar sėdami nesantai
kos ir karo židinius būsimoje,

monę visų arabiškų tautų, 
turinčių nesusipratimų su

Australijos delegatas Sir 
Keith Officer sakė, jog 
Australijos delegacija nėra 
priešinga Trygve Lie; jei
gu ji susilaikė, tai susilai-

duros, tik dėl to, kad visas 
sekretoriaus skyrimo i 
kalas buvo negražiai suvel
tas.

Tuomet eita pietų.
Trygve Lie kalba.

Kai sekretoriaus klausi-

rei-1 J7ife^ubijos i 
i dienio popietį

ADF prez. Wm. Green 
smerkia naujus namų sta
tymo kreditų patvarky
mus, kurie namus padaro 
biedniems žmonėms ne
prieinamais.

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Lapk.-Nov. 4, 1950
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GEORGE BERNARD SHAW:

Koncertas, lešavęs kritikei darbą

DIDYSIS RAŠYTOJAS, KOVOTOJAS
I.

Šių metų lapkričio 2 d., ankstų ji rytą, 
Ayot’o St. Lawrence miestely, Anglijoje, 
mirė George Bernard Shaw, didysis šios 
epochos pasaulio rašytojas-dramaturgas 
ir galvotojas. Jis buvo 94 metų amžiaus.

Jo mirtis buvo tikėta, nes tūlą laiką 
rašytojas sirguliavo, o prieš savo mirtį 
per daugiau kaip vieną dieną jis gulėjo 
mirties patale be sąmonės.

Kas gi yra Bernard Shaw?
Jis gimė 1856 m. liepos mėn. 26 d., 

Dubline, Airijos sostinėje. Jo tėvas, 
George Carr Shaw, buvo smulkus val
džios pareigūnas, o motina, po tėvais Lu
cinda Bagenal, Gurley,—muzikė, viduti
nė pianistė, ir savo sūnų ji pamokė pia
ną skambinti. Bernard Shaw buvo tre
čias vaikas, vienintelis Shaw’u sūnus. 
Neužilgo rašytojo tėvas valdinę vietą 
prarado ir Įsikūrė biznelį —supirkdinėjo 
ir pardavinėjo javus.

G. Bernard Shaw buvo savamokslis, 
jokios aukštesnės mokyklos “bebaigė. Pa
simokęs privačiai pas protestantų ku
nigą William Carroll, susipažinęs su 
angkj ir truputėlį lotynų kalba, jis bu
vo įstojęs į Wesleyan Connexional Moky
klą, bet neilgai, nes nedateklius neleido 
ten jam ilgiau būti.

15 metų amžiaus sulaukęs, Shaw jau 
dirbo pas ,tūlą biznierių Dubline rašti
nėje, bet alga tokia menka, kad jis vos 
galėjo išgyventi.

GBS tėvas mokė jauną savo sūnų ne
gerti alkoholinių gėrimų, nes jie kenkia 
sveikatai ir visam gyvenimui; pats tė,- 
vas sakėsi irgi negeriąs. Bet vėliau sū
nus patyrė, jog tėvas geria nuo jo pasi
slėpęs ir geria dažnai be mieros. Tai la
bai paveikė jauną vaiką, ir jis, pasišlykš- 
tėjęs alkoholiu, niekad savo gyvenime jo 
nelietė.

Be to, jis buvo vegeterijonas.
Sulaukęs 20 metų amžiaus, Shaw nu

vyko į Londoną pas savo motiną, ' kuri 
ten mokė vaikus pianą skambinti.

Čia jaunas Shaw ryžosi patapti lite
ratu.

II.
Dirbdamas prie laikraščių, rašydamas 

daugiausiai teatrų ir koncertų apžval
gas, Shaw uoliai mokėsi: skaitė visokias 
knygas, bet daugiausiai radikales, vi
suomeninius klausimus gvildenančias.

Nueidavęs jis į Britų Muziejų, biblio
teką, ir ten ištisas valandas praleisda
vo beskaitydamas ir bestudijuodamas. Jį 
sužavėjo Karolio Markso raštai, ypatin
gai jo “Kapitalas.”

Daug vėliau, pasididžiuodamas Ber
nard Shaw sakė:

—Karolis Marksas padarė mane žmo-- 
gum!

Jis buvo socialistas, nes tais laikais 
komunistų nebuVo. 1884 m. jis įstojo į 
Fabijonų Draugiją, socialistinę organi
zaciją, kuriai priklausė nemažai intelek
tualų.

Per 12-ką metų Shaw buvo socialistų 
agitatorius, kalbėtojas. -Jis sakydavo 
kalbas ant gatvių kampų, salėse, kur tik 
pakliūdavo. Jis smerkė kapitalizmą, jis 
siūlė darbo žmonėms socializmą. Dažnai 
jis buvo, besakant kalbas, apsuptas tirš
to policijos būrio; buvo persekiojamas, 
bet Shaw atkirsdavo: jei reikės, eisiu 
kalėjiman, ir jūs manęs nepebaidysite!

Jis sakydavo nemažiau, kaip 3 pra- 
prakalbas per savaitę.

Pramokęs, prasisiekęs, jis patapo ne 
tik spektaklių, o ir knygų kritiku, lite
ratūros apžvalgininku, pasirašydamas 
“Corno di Basetto” slapyvardžiu. Jis 
parašė keletą brošiūrų visuomeniškais 
klausimais.

Tai buvo kas nors nauja anų laikų 
laikraštijoje ir visuomeniniame gyveni
me. Kiekvienas, stebėjęs Shaw’o darbus, 
įmatė jog jis turi neribotų gabumų, di
džio talento, kaip kūrybinis rašytojas.

Bernard Shaw pradėjo rašyti noveles,^ 
bet nei viena jų neturėjo didesnio pasise- x 
kimo. ,

Pirmoji jo novelė buvo 'Immaturity” 
(Nesubrendimas), bet knygų leidėjai at
sisakė ją spausdinti. Rašytojas nenusi
vylė, rašė daugiau. Iš viso jis sukūrė 
penkias noveles, kurios, tačiau, litera
tūroje didelės vietos niekad neužėmė.

1891 metais Shaw parašė kritikinį 
traktatą “The Quintessence of Ibsen- 
įsm”, kuri atkreipė daugelio dėmesį, kaip 
gilus, analistinis kūrinys.

Jis ryžosi būti dramaturgu. Deja, ir 
čia jam prasisiekti buvo sunku: dides
nieji teatrai atsisakė jo veikalus staty
ti; jie buvo statomi tik provincijoje, tik 
nežymiuose teatruose.

Didesnio pasisekimo Shaw turėjo su 
savo sceniniu veikalu “Widower’s Hous
es,”—tai buvo kritika lūšnynams ir jų 
gobšiesiems savininkams. Vėliau jis pa
rašė “The Philanderer,” dar vėliau — 
“New Woman.” Šitie veikalai jau susi
laukė įvertinimo ir buvo statyti viename 
Londono teatre. į

Ligi tol rašytojas vis vargo, gyverio 
trūkumuose, atsieit, skurde. Tik kai jo 
veikalai buvo pradėti vaidinti Londone, 
jis pakilo ir pradėjo sudurti galą su ga
lu.

Iš viso G. Bernard Shaw parašė dau
giau negu 50 sceninių veikalų, dramų ir 
komedijų. Patys žymiausieji pasaulyj jo 
veikalai bene bus: “Pygmalion,” “Can
dida,” “Julius and Cleopatra,” “Back to 
Metuselah”, “Major Barbara,” “Man 
and Superman,” ir kt.

20-tame amžiuje rašytojas pradėjo vis 
kilti ir kilti; jis plačiai pasaulyj paskil- 
bo ypatingai po pirmojo pasaulinio ka
ro.

1925 metais jam buvo suteikta Nobelio 
premija, bet iš karto jis atsisakė ją pri
imti. Vėliau pinigus priėmė, bet juos 
dovanojo Anglų-Švedų Literatūrinei Są
jungai.

Kartą Shaw sake, jog jis esąs geresnis 
dramaturgas už Šekspyrą, bet gal tai 
buvo tik pokštas.

Neperseniai jis šitaip šavo vietą lite
ratūroje apibūdino:

—Daugiausiai, ką aš galiu savintis, tai 
tą: esu vienas iš šimto geriausių pasau
lio dramaturgų, bet tai nėra didelė gar
bė.

Prieš pat savo mirtį G. Bernard Shaw 
rašė dar vieną veikalą: “Why She 
Would Not.” Nežinia, ar jis jį baigė.

III.
George Bernard Shaw buvo ne tik ra

šytojas, — jis buvo ir visuomenininkas. 
Per visą savo-gyvenimą jis veiksmu, žo
džiu ar doleriu prisidėjo prie pažangaus 
darbininkų judėjimo.

Jis vadino save komunistu, nors ko
munistų partijai gal ir nepriklausė.

Jis pirko akcijų bendrovės, kuri lei
džia Daily Workerj, anglų komunistų 
dienraštį.

Jis kovojo už taiką pasaulyj.
1931 metais jis buvo apsilankęs Ta

rybų Sąjungoje.
Per ilgą laiką jis atsisakė apsilankyti 

Jungtinėse Valstijose.
Kartą, bene prieš kokius 25 metus, 

Amerikos Darbo Federacija užkvietė ra
šytoją atvykti į jos suvažiavimą Denve- 
ryj, Colorado valstijoj. Shaw atsakė:

— Jei aš norėčiau būti pakartas, tai 
geriau vykčiau į Airiją; čia arčiau.

Bet 1933 metais, keliaudamas su sa
vo žmona po pasaulį, jis visgi sustojo 
Kalifornijoje, taipgi ir Niujorke, kur 
praleido 26 valandas. Metropolitan 
Opera House salėje buvo sušauktas mi
tingas, kuriame jis kalbėjo. Tarp kitko 
jis patarė amerikiečiams:

—Nacionalizuokite savo bankus, pa- 
kirskite piniguočių galią, ) panaikinkite 
visas karo skolas.

Tai, žinoma, nepatiko mūsų krašto 
valdovams. '

Kai prieš arti porą metų Amerikoje 
buvo puolami vienuolika komunistų va
dovų, rašytojas tai viešai pasmerkė, gin
damas komunistus.

iki spalio 23 d. dirbusi 
savo pareigų

aišku, slepiasi

Narkeliunaiteiubti

Brooklyno Vienybėje skaitome, jog S. 
Narkėliūnaitė, 
Vienybės redakcijoje, iš 
yra atleista.”

Po šia trumpa žinute, 
kas nors “gilesnio.”

Kodėl ji atleista?
Viską sudarė čiurlioniečių koncertas, 

prieš keletą savaičių įvykęs Filadelfijoje 
ir Niujorke. Ten dainavo ir tūlas so
listas, Ipolitas Nauragis, apsirengęs ne 
liaudiškai, o miesčioniškai—fraku

Niūjorkiškį koncertą be mieros ir čie- 
nios Vienybėje išgyrė mūsų skaitytojams 
jau gerai pažįstamas Vytautas Bacevi
čius.

Vienybės redaktoriaus pavaduotoja 
Narkėliūnaitė per kitą laikraštį Naura
gio pasirodymą kritikavo.

Minėtus koncertus ruošė Vienybės lei
dėjai, kuriais yra Juozas ir Valė Tyslia- 
vai.

Narkėliūnaitė dėl to buvo “priremta 
prie sienos.” Bijodama netekti vietos, 
ji Vienybėje (spal. 20 d.) savo klaidą 
“pataisė,” sakydama:

“Savo raportaže, paskelbtame Drau
ge, aš pareiškiau, kad/čiurlioniečių kon
certams solistas nebuvęs reikalingas. 
Tai darydama, aš įžeidžiau solistą Ipoli
tą Nauragį... Norėdama baigti šį ne
malonų incidentą, aš op. solistą Ipolitą 
Nauragį viešai už tai atsiprašau.”

Koks ten galėjo būti solisto įžeidimas, 
pasakant, kad jis koncerte nebuvo reika
lingas,—mums nesuprantama.

neužteko.
Vytautas Bacevičių^ pasišovė per ku

 

nigų \Draugą iš.š 
kailį, acevičius, Įbildamasis savo “aš, 

 

šitaip sudraudė merginą:

“Visiems mėgėjanis, kurie išdrįsta ra-, 
šyti reportažus iš ' koncertų, terliojau t 
mūsų žymiausius dainininkus, sakau 
trumpai ir griežtai: traukitės lauk iš 
svetimos dirvos. Jūs čia mums nerei
kalingi, nes apie muziką gali ir turi ra
šyti vien tik muzikai, o apie tapybos pa
rodas—dailininkai, o ne kas kitas.”

Kaip matome, Bacevičius išstojo su 
tikru diktatorišku tonu. Tik jis tegalįs 
rašyti apie muziką, apie dainininkus, o 
niekas daugiau, nors jis pats irgi nėra 
dainininkas.

Atsirado ir Narkėliūnaitės užtarėjų, 
išdrįsusių pavanoti (Drauge) patį “vir
tuozą.”

. V. Tysliavienė nuvažiavo į Naujienas 
ir pradėjo karšti savo samdinę Narkė- 
liūnaitę.

Pastaroji pasirodė taipgi ne pėsčia: 
Nusispjovusi ant savo ankstyvesnio “at
siprašymo,” ji ėmėsi “varyti nagan” 
abudu—Nauragį ir Tysliavienę. Tai ji 
padarė Naujienose (š. m. spalio 23 d.). 
Ir va, kaip ji kerta:

“Jei jau p. V. T. (Tysliavienė) taip 
labai norėjo patenkinti amerikiečių ‘šo
vinizmą’ ir juos užliūliuoti viliojančiu 
gabalu, kad paskui jie kantriai klausy
tųsi ansamblio dainų, tai reikėjo dar 
daugiau užsakyti negriškų dainų ir ka
raliaus Pilypo arijų, o gal ir ‘profeso
riaus’ V. Bacevičiaus ‘Elektrinę simfo
niją’...”

Kaip matome, Narkėliūnaitė Bacevi
čiaus profesoriškumą deda kabutėse ir 
magaryčioms dar primena jam atsižadė
jimą “lietuviško paso,” kai jis kadaise 
bandė būti tarybiniu piliečiu, o vėliau 
dėl to spaviedojosi.

Vadinasi, maišomi barščiai su kopūs
tais.

Dėl Nauragio Narkėliūnaitė pasisako 
šitaip: po Filadelfijos koncerto jį vadi
na “negru iš Virginijos,” “ir sako, kad 
tame koncerte buvo tik vienas negras ir 
tas pats scenoje.”

Narkėliūnaitė ir jos vienminčiai Nau-

G. Bernard Shaw buvo tokis žmogus, 
kurio žodžio net ir priešai nuolankiai 
klausydavo.

Jo’ raštai pilni kritikos kapitalistinei 
santvarkai; jis šaižiai pašiepė visą, kas 
negera, kas bloga, kas kenkia progresui.

Po antrojo pasaulinio karo, kai pa
saulis džiaugėsi, rašytojas, numatyda
ma imperialistų siekimus, sakė:

—Bus dar blogiau, negu buvo.
Abejoju, ar nors kur kada nors Ame

rikos lietuviai pastatė scenoje nors vie
ną Bernard Shaw’o veikalą.

Tai reikėtų būtinai padaryti nors da
bar, didžiajam rašytojui pasitraukus iš 
gyvųjų tarpo.

George Bernard Shaw mirė, bet jo 
darbai niekad nemirs.

ragį “negru” vadina dėl to, kad jis dai
navo dainą, pavadintą “Carry Me Back 
to the Old Virginia.”

Štai, jei norit!
Nauragio “negriškos dainos” sugadino 

patį geriausį “lietuvišką skonį”, atsieit, 
net lietuvišką kultūrą!

Ji savo “traktatą” Tysliavienei baigia 
šitaip:

“Todėl . . . nemanau, kad čia mums, 
miela ponia bosiene, yra prasminga gin
čytis svetimuose laikraščiuose. Aš ne
ketinu daugiau rašinėti savo nuomonę, 
net ir tada, jei man grasinama fizine jė
ga ...”

Tai ir vėl kas nauja!
Na, viso to pasekmė buvo tokia, kokią 

skaitytojas matė pirmoje iš Vienybės ci
tatoje: Narkėliūnaitė paleista iš darbo. 
Atsieit, visas biznis jau išsiaiškino, iš
sisprendė.

Kaip bešališkam tų “giliųjų diskusijų” 
stebėtojui, man visgi atrodo, kad jos bu
vo vaikiškos. Polemika buvo pagrįsta ne 
rimtu esminio klausimo lukštenimu, o 
kūdikiškais vaideliais, kurių rimtas laik
raštis nespausdintų.

Salomėja Narkėliūnaitė moka rašyti, 
bet kam ji savo polemikoje kiša tokius 
dalykus, kaip “negriškos dainos”? Ko
dėl gi negalima sudainuoti negriškų 
dainų lietuviškam koncerte ir sugretin
ti jas su lietuviška liaudiška daina? 
Kame čia nusižengimas bei dainininko ar 
koncerto, kuriame jis dainavo, pažemi- 
.nimas?!

Būtų gera, jei tai Salomėja Narkėliū
naitė rimčiau paaiškintų. N.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

THE ARTS TANGLED IN NEW 
IMMIGRATION LAWS

The Metropolitan Opera is in turmoil ’ 
They have no first bass. Not because 
they weren’t able to sign up any, but 
because everyone that they have import
ed so far have either been turned back 
or are being held at Ellis Island.

The new anti-subversive law reads: 
all persons who are or were members of 
Fascist, Nazi, or Communist organiza
tions or their affiliates will be barred 
from theTl. S.

Any young artist who has grown up 
in the last 20 years in Europe has had 
affiliation with the government of his 
country even if he only went to school 
there.

Boris Christoff, a Bulgarian, promi
nent singer of the opera houses of Italy, 
France and England, was denied a visa 
to come to sing at the “Met” because he 
comes from behind the “iron curtain.” 
A quick change was made to Cesare Šie
pi. Being of Italian origin, it is expected 
he will be held up on the “island.”

Just who is coming in! Oddly enough, 
Spanish, Portugese and Argentine na
tionals are greeted with smiles. How do 
they interpret “totalitarian” govern-

< Laiškas Redakcijai
I Gerbiamieji laisvieciai:

Vienam laikraštyje as 
iškaičiau labai įdomias pa
stabas, paimtas iš vieno 
žmogus prakalbų. Prašau 
jas pasiskaityti ir atspėti, 
kas taip sakė. Štai tos pa
stabos:

“Mes turime tik vieną 
i priešą, ir tas mūsų priešas 
yra komunizmas.”

“Komunistų Partija yra 
dalis politinio judėjimo, ku
rio centras yra užsienyje ir 

j kuris diriguojamas iš už- 
I sienio.”

“Mūsų 
leisti iki 
munizmo

tauta negali nusi- 
tarptautinio ko- 
tamsybės ir neap- 

kantos diktatūros.”
“Europa padalinta į 

grupes. Pirmoji grupė 
įsideda iš autonomiškų 
! nepriklausomų t™’

ŽINIOS ELIETUVOS

dvi 
su- 
ir 

tautinių 
valstybių ir tautų, su ku
riomis mes esame surišti 
tūkstančiais siūlų, kadangi 
mes turime bendrus istori
nius patyrimus ir bendrą 
kultūrą. Su tais pačiais 
žmonėms mes norime būti 

j surišti ant visados.... Ant- 
Įrąią grupę kontroliuoja 
bolševistinė doktrina, kuri 
siekia tarptautinio viešpa
tavimo ir kuri skelbia su
naikinimą visko, kas yra 
amžina ir švenčiausiu idea
lu, liečiančiu šį pasaulį ir 
aną. Vieton visa tai, bolše- 

1 vizmas sukurtų pasaulį, 
kuris mums yra atpriklus 
savo kultūra, savo pažiūra

I ir savo mokymais.”
“Mes žiūrime i bolševiz

mą kaipo pasaulini pavojų, 
kuriam negali būti jokios 
tolerancijos. Mes pavartosi
me visas mums prieinamas 
priemones to pavojaus ne
prileisti nrie mūsų žmonių.”

Kas taip sake? Gal Plius 
Grigaitis? Gal kun. Balko
nas? Gal prelatas Krupavi
čius? Gal Herbert Hoove- 
ris, arba senatorius Mc- 
Carran? Juk lygiai taip da
bar nanašūs vyrai panašiai 
kasdien kalba anie komu
nizmą ir bolševizmą.

Bet ansirinkate. Neat- 
snėiate. Šitos ištraukos žo
dis žodin paimtos iš Adolf 
Hitlerio prakalbu, nasakv- 
tų tarpe 1933 ir 1937 metu.

Senas Skaitytojas

ments?

THE SADLER’S WELLS BALLET
What makes this English Ballet com

pany such a terrific organization?
Tickets to the Metropolitan Opera 

House engagement of this Wells Ballet 
for October sold out in June. A single 
performance scheduled in Oklahoma City 
for November 24 is sold out in August. 
And so on for the 20-week coast to coast • 
tour.

It can’t all be attributed to the mo
tion picture “Red Shoes” which featured 
the Sadler’s Wells Ballet troupe?

This British ballet group is a truly 
fine company. It is a national troupe 

Įvykdę 9.5 mėnesio 
gamybos planą

VERKIAT, rugs. 15 d. — 
Naujųjų Verkių popieriaus 
fabriko kolektyvas Didžiojo 
Spalio 33-jų metinių garbei 
Įsipareigojo metinį l planą 
Įvykdyti iki š. m. gruodžio 5 
d., iš sutaupytos žaliavos -vir
šum plano pagaminti 100 to
nų popieriaus, per metus gau
ti 180 tūkstančių rublių vir- 
šumplaninių sankaupų ir kt.

Įmonės kolektyvas savo įsi
pareigojimus sėkmingai vyk
do. Jau Įvykdytas 9.5 mėne
sio gamybos planas, gaminių 
savikaina sumažinta 4 pro
centais palyginti su planine 
savikaina. Per 7 mėnesius 
gauta daugiau kaip 240 tūks-

subsidized by the British government. 
(Note — U. S has no national ballet, 
theater or opera.) It is the largest dance 
ensemble because through its subsidy it 
can afford to have its own ballet school 
and train its own dancers. It can afford 
to, and does, try out new ballets and new 
methods. Their most successful ballets 
are those based on the old fairy tales and 
the ancient classics.

The Sadler’s Wells Ballet is above all 
a democratic organization. There are no 
stars. The principals and the corps de 
ballet are exactly equal in status, an
other reason for the wonderful team 
work of this group.

(Tąsa 4-tame puslapy)

tančių rublių viršumplani- 
nių sankaupų.

Rajono inteligentija skleidžia 
politines ir mokslines žinias

VIEVIS, rugs. 15 d.—Nau^ 
jai sudaryto rajono cen
tre suorganizuotas Politinių 
ir mokslinių žinių skleidimo 
draugijos skyrius. Jam vado
vauja rajono liaudies švieti
mo skyriaus vedėjas Griškevi
čius.

Į darbą plačiai Įtraukiama 
rajono inteligentija. Draugi
jos tikrieji nariai ir nariai- 
rėmėjai pradėjo ruoštis pra
nešimams.

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Lapk.-Nov. 4, 1950
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—Ir kas jam atsitiko, vienas dievas 
žino, — traukė Antonovas.

— Daug ten mūsiškių liko.

stodamasis ir krapštydamas pypkę, vėl 
taip pat užsimerkęs ir kraipydamas gal
vą. — Ir juoda, ir balta teko ten patirti.

Ir jis nuėjo nuo mūsų.
— Ar daug dar mūsų baterijoje ka

reivių, kurie buvo Danguose? — paklau
siau aš.

džio vakarai Kaukaze; saulė leidosi už 
stataus kalnų kyšulio kairėje ir žėrė 
rausvus spindulius į palapines, išsimė
čiusias kalne, i judančių kareivių būre
lius ir į dvi mūsų patrankas, sunkiai, 
lyg, ištempus kaklus, bestūksančius už 
poros žingsnių nuo mūsų iš žemių sukas-

canas, kuris dabar atostogose, dar koks 
šešetas žmonių. Daugiau nebus.

— Manding, mūsų Paeanas užsiuliojo
atostogose, — tarė Cikinas, issitiesdamas 
ir padėdamas galvą ant sienojo. — Greit

statytas kalvoje iš kairės, ryškiai buvo 
matyti vaiskioj saulėlydžio šviesoj su sa
vo šautuvų gubomis, sargybiniu, karei
viu būreliu ir su įkurto laužo dūmais. 
Dešinėj ir kairėj, atkalnėje, juodoj su
tryptoj žemėj bolavo palapinės, o už pa
lapinių 
mienai, kuriame be perstogės

juodavo pliki činarų miško ka-

traškėjo laužai ir su trenksmu 
nukirsti medžiai. Melsvi dūmai 

k a m u o 1 i a i s

— Ne, nesu, — atsakė jis nenorom.

tonovas/ — kas iš turtingų namų arba 
kas pats pajėgia dirbti. Tada malonu va
žiuoti atostogų, ir tavim namie džiaug
sis.’

griuvo
iš visų p u s ių
kilo i žydrą, šaltą dangų. Prie palapinių 
ir upeles slėnyje tapsėjo ir prunkštė ar
kliai, kazokų, dragūnų ir artileristų ve
dami iš girdyklos. Ėmė šalventi; visi 
garsai buvo girdėti ypač aiškiai, ir dėl 
gryno, reto oro toli buvo matyti lygumo
je priešais mus. Priešų pulkeliai, jau ne- 
keldami kareivių smalsumo, lėtai jodine-:

— O ko važiuot atostogų, kai namie 
du broliai! — traukė Ždanovas. — Vos žienose, kai kur pro medžius buvo maty-

tins. O padėt ne ką tepadesi, 25 metus 
pratarnavęs. Be to, kas juos žino, ar dar 
gyvi.

siau.
— Kur būsi nerašęs! Du laišku pa

siunčiau, tačiau atsakymo nesulaukiu. 
Ar mirė, ar šiaip nesiunčia, tai, vadinas, 
patys varge gyvena: tai kur čia važiuo
si !

— O ar seniai rašei?
— Paskutinį laišką rašiau grįžęs iš 

Dargų... Žinai ką, padainuok “Berželį,” 
— tarė Ždanovas Antonovui, kuris, al
kūnėmis atsirėmęs į kelius, tuos metu 
niūniavo kažkokią dainą.

Antonovas uždainavo “Berželį.”
— Šitą dainą dėdė Ždanovas užvis la

biausia mėgsta, — tarė man pašnibž
domis Čikinas, truktelėjęs mane už mili
nės: — kartais, kai Filipas Antoničius 
užtraukia ją, tai jis net pravirksta.

Iš pradžių Ždanovas sėdėjo visai ne
judėdamas, įsmeigęs akis į rusenan
čias žarijas, ir jo veidas rausvoje švieso
je atrodė nepaprastai liūdnas; vėliau vis 
greičiau ir greičiau ėmė judėti žandi
kauliai po ausim, ir pagaliau jis pakilo 
ir, pasiklojęs milinę, atsigulė patamsyje 
už laužo. Ar tai jis vartėsi ir šniokštavo, 
miegoti klodamasis, • ar tai Velenčuko 
mirtis ir šis liūdnas oras taip mane nu
teikė, bet man iš tikrųjų pasirodė, kad 
jis verkia.

Žarijomis žioruojanti kelmo apačia, 
retkarčiais blykstelėdama, nušvietė An
tonovą su jo žilais ūsais, raudonu veidu 
ir ordinais prie užsimestos milinės, kaž
kieno batus,'galvą arba nugarą. Iš vir
šaus dulkė ta pati liūdna migla, ore tas 
pats drėgmės ir dūmų kvapas, aplinkui 
žioravo šviesiais taškais gęsta laužai, ir 
tyloje skambėjo graudi Antonovo daina; 
kai daina valandėlei nutildavo, silpni 
stovyklos naktinio judėjimo garsai, 
knarkimas, sargybinių ginklų žvangėji
mas ir tylus šnekesys pritardavo jai.

— Antroji pamaina! Makatiukas ir 
Ždanovas! — suriko Maksimovas.

Antonovas nutilo. Ždanovas pakilo, 
atsiduso, peržengė per sienoją ir nu
žingsniavo prie pabūklų.

rūko dūmai.
Mūsų palapinė stovėjo netoli nuo pa

būklų, sausoje ir aukštoje vietoje, iš ku
rios vėrėsi ypač platus reginys. Šalia 
palapinės, prie pat baterijos, nuvalytoje 
aikštelėje įsirengėm vietą žaidimams. 
Paslaugūs kareiviukai mums čia nupynė 
suolelių ir staliuką. Dėl šių patogumų 
artilerijos karininkai, mūsų draugai, ir 
keletas pėstininkų, bėgo vakarais susi
rinkti mūsų baterijoj ir vadino šią vietą 
klubu.

Vakaras buvo šaunus, geriausi žaidi- 
kai susirinko, ir mes žaidėme miestuką 
(v gorodki). Aš, praporščikas D. ir po- 
ručikas O. pralošėm iš eilės dvi partijas 
ir, — visų malonumui, bekvatojant žiū
rovams — karininkams, kareiviams ir 
pasiuntiniams, žiopsantiems į mus iš sa
vo palapinių, — prajodinom laimėjusią 
partiją porą kartų ant savo nugarų per

džiulis, storas štabskapitonas Š., kuris, 
uždusdamas ir geraširdiškai šypsodama
sis, vilkdamas žeme kojas, jojo mažučiu, 
skriauznučiu poručiku O. Bet jau buvo 
vėloka, pasiuntiniai atnešė mums, še
šiems žmonėms, tris stiklines arbatos be 
lėkštelių, ir mes, baigę žaidimą, priėjo
me prie pintinių suoliukų. Prie jų sto
vėjo mums nepažįstamas neaukštas žmo
gelis kreivom kojom, neap mušta skran
da, su papacha ilgom ir nukarusiom 
baltom vilnom. Kai priėjome arčiau prie 
jo, jis nesiryždamas keletą kartų nusiė-

tarsi rengėsi prieiti prie mūsų ir vėl su
stodavo. Bet nusprendęs, tur būt, kad 
daugiau jau negalima likti nepastebė
tam, nepažįstamasis nusiėmė kepurę ir, 
apeidamas mus ratu, priėjo prie štabska-

(Daugiau bus)

LMS News and Views
3 puslapio)
Parsons commented

SUSITIKIMAS STOVYKLOJE SU 
MASKVOS PAŽĮSTAMU

Kaukazo užrašo.
Buvome priskirti prie darbo dalinio. 

Darbai jau ėjo galop, baigėme kirsti ba
rą ir kiekvieną dieną laukėme iš štabo 
įsakymo pasitraukti į tvirtovę. Mūsų 
baterijos pabūklų divizionas stovėjo pa
šlaitėje skardaus kalnagūbrio, apjuosto 
sraunios kalnų upelės Mečiko, ir turėjo 
apšaudyti priešais besitęsiančią lygumą. 
Šioje vaizdingoje lygumo
je, ten, k u r jau nesiekė 
šūvis, retkarčiais, ypač vakarop, tai 
šen, tai ten prajodavo būreliai taikiųjų 
kalniečių, norinčių pažiopsoti j rusų sto
vyklą. Vakaras buvo giedras, tykus ir 
gaivus, kaip paprastai kad esti visi gruo-

(Tąsa nuo

Recently Louella
that it was too bad that the huge party 
planned by some of the Hollywood big
wigs for the Ballet principals was called 
off . . . “We had all bought new dresses, 
and it was to have been one of the so
cial events of the season.”

What Louella had failed to mention 
was that the party was called off be
cause the corps de ballet were not in
vited. The group functions on equal sta
tus, outside of the theater as well as 
inside.

Last summer at the LMS Vacation 
School, we were introduced to a new 
stage personality. She was Laura Arbeit, 
a young New York actress and director 
who took over the duties of drama in
structor at Olympia Park.

We all thought she was terrific. She 
is. Recently she stepped into one of the 
lead roles of Howard Fast’s new dra
ma, “The Hammer”, upon only two days’ 
notice.

Perskaičiau knygą “Po- 
; piežiai ir Lietuvių Tauta , 
įkuria parašė prof. P. Pa- 
karklis. Tai yra žingeidus 
ir įdomus istorinis doku
mentas, ir patrauklus ne tik 
skaityti, bet ir studijuoti. 
Be galo svarbu susipažinti 
su tomis sunkiomis kovo
mis, kurias turėjo vesti ir 

i kentėti mūsų senovės bro
liai lietuviai.

Kame priežastis, kad po
piežių katalikai ir kryžiuo-

n

troško užgrobti Lietuvos 
žemes ?

piešia lietuvių tautbs did- 
vyrišką atsilaikymą per be
veik du šimtu metų prieš, 

suplaukdavo popiežiški kry- puolančių kryžiuočių gau- 
! jas. Kiekvienam verta, ir 

pragaištingus labai verta> perskaityti šią
žiokai į Vokietiją ir iš ten 
darydavo
puolimus ant Lietuvos ra
mių gyventojų. O jau kas 
liečia Vokietiją,
tik tuos kryžiuočius siųsda
vo prieš 'Lietuvą, bet ir 
jos kunigaikščiai su savais 

prieriteriais prisidėdavo 
kryžiuočių žygio.

Tjk pagalvokite, 
jėga buvo sudaryta 
Lietuvą, kad ją pavergti
kad jos žmones apiplėšt 
kad iš jų pagonišką tikėji- pabintus prie kiekvienų du-

Kiekvienam verta, ir

knygą. Skaitydamas su
randi savo gimtinę vietą, 
kuri buvo per kryžiuočius 
nuteriota. Pavyzdžiui, man

tai ji ne

labai gerai žinomas mieste- 
! lis Linkuva. Dar mažam te
besant, būdavo motina pa- i 
ima už rankutės, nusiveda 
į tas buvusias kryžiuočių 
pilis, tvirtoves, kurios šian
dien vadinasi klioštoriumi. 
Eidamas ilgais karidoriais 

’ matau didelius kryžius, pri-

kokia 
prieš

mą išplėšti ir užkarti Ro
mišką Į tikėjimą! Skaitai 
žmogus ir misliji: kodėl aš 
neturėjau progos tokią kny
gą perskaityti jaunas būda
mas? Būčiau galėjęs spręs
ti, kas yra mūsų tautos tik
rasis priešas, proto tamsin
to j as ir neprietelis!

rų. Klausiu: Mama, kas čia 
gyvena? “Šventieji zoko- 
ninkai, vaikeli”, ii man at- 
sako.
Dabar aiškiai suprantu, 

kas per vieni tie šventieji 
paukščiai.

Nesvarbu, kokiam kam
pe Lietuvoj esi gimęs, skai-

Sakau, kad man labai pa- Į tydamas šią knygą surasi, 
tiko šią šių metų Lietuvių j kaip buvo mūsų protėviai 

iš- kryžiuočių žudomi, jų tur- 
Jos tai plėšiami, jų žemė už-,

kuriose viešpatavo kara
liai, kunigaikščiai ir katali
kybė, ordinai, zokoninkai,

j klioštoriai. Reikia suprasti,
| kad tais laikais buvo šimtai 
tūkstančių dykaduonių, lė-

I bautojų, kuriems jų šalyse 
pavergtieji žmonės nebepa
jėgė pagaminti laimingo, 
pakajingo, saldaus ir švel
nučio gyvenimo. Taip pat 
mes. žinome, kad tu laikuZ C C,

ponai, kai}) ir šių dienų ka
pitalistai, niekuomet nebu
vo sotūs, niekuomet nesilio
vė vergus spausti ir sau 
turtus krauti.

Kame priežastis, kad^be-1 negrų kilmės. Jis atvyko iš galimas
Nigerijos su šviesia viltimi, jau užėmė antrą vietą Ta-

> jaunųjų 
pirmenybėse.

Pirma vietą tebelaiko le- 
nuo

veik visa Europa puolė Lie
tuvą, kad jos žemes r" 
grobti ir jos žmones pa- 

i vergti? Dalykas tame, kad 
tais senais laikais Lietuva 
buvo nepriklausoma pago
niška šalis, neturėjo krikš
čioniškos religijos. Tais lai
kais Lietuvoje buvo augina
ma daug javų, žemė buvo 
gera, javai gerai užderėda- i 
vo. Jos žmonės buvo laisvi 
piliečiai, darbštūs, netingi- 

' niai. Tai darbščiai tautai 
sekėsi. Žemės ūkio produk
tų jai ne tik sau užtekdavo,

Literatūros Draugijos 
leistą knygą skaityti, 
autorius labai aiškiai nu- i grobiama.

API .INK PASIŽVALGIUS
Afrikietis Ananava

boksininkas.

Pa“ kad Anglijoj nebus diskri- j rybų Sąjungos 
minuojamas, lygiu su kitais boksininkų 
žmonėmis bus skaitomas.
Bet taip nebuvo. Jis tuojau | ningradietis Paginąs,

81 metų amžiaus Sylvia 
M. Carlen, gyvenanti Det
roite, ruošiasi padaryti 
pėsčia 57 mylių kelionę. 
Vaikščiojimas esąs puikus 
senatvėj eleksyras.

K. Depsas instituto komandoms atsto
vauja šie sportininkai: vy
rai — nusipelnę sporto mei
strai Butautas ir Laguna- 
vičius, sporto meist. Petke
vičius, Sabulis, Jakubaus
kas, Sercevičius, Nemcevi- 
čius ir krepšininkai Ston
kus, Dapkus, Vygontas ir 
kt.; moterys— sporto meis
trai Butautienė, Vaikuty te, 
Sviderskaitė ir krepšinin-

pajautė rasinę diskrimina- į kurio pirmenybės titulo dar kės Miliukštytė, Briedytė, 
ciją. Į negalėjo kaunietis Jukšė- Bružaitė, Petrulytė bei ki

lnus paveržti.
Minimam laikrašty pla

čiai apie Ričardą Jukšėną pirmenybėms Tarybų Są- 
rašoma ir jo paveikslas pa- jungos rinktinės

Kai buvo areštuotas, po
licijos stotyje jam pastebė-j 
ta, kad jis neturi eiti j tuos 
namus, kur jo niekas nepa
geidauja. Jis sutiko tai pa
daryti, bet kartu ir paste
bėjo:

“Aš pageidaučiau, kad irpJ™^ sportininkų, į kurie

Į tos.
“Vyrų komandą ruošia

Lietuva turi ir daugiau
- ’ivbet dar galėdavo į užsienius i kiti taip darytu. Lai Nige-iyra . P1'a?'skyn'1?. "aukštas*’ 

v,, a . , •• . i .. 1 . 17 r . isporto srityje vietas. Tėvy
nės . Balsas rašo:

“Šiemet Kūno kultūros

c ' i v j. vvvAjz v/vj. , auvvj

išvežtu Apart to, ji turėjo rijos gubernatorius pasi- 
daug žvėrių kailių, medaus, traukia, nes jis mūsų na-

Be abejo, užrubežių po- muose taipgi nepageidau-
I nams kilo didelis pavydas, jamas.” •
Jiems pradėjo dantį gelti, o Į Apie kitus Anglijon atvy- 
ypatingai pradžioje 13-to kusius afrikiečius jis paste-ypatingai pradžioje 13-to kusius afrikiečius jis paste- 
šimtmečio. Tais laikais po- bėjo: nežiūrint to, kad Af- 
piežius turėjo neišmieruo- rikos kaimuose jie pusba- 

, daugumas 
Anglijon atvykusių yra 
nusivylę, kam jie čia atvy
ko, kuomet Anglijoj jie yra 
visokiais būdais įžeidinėja
mi, niekinami.

Jie 
kad

tą galybę, dvasinę, politinę džiai • gyvena, 
ir ekonominę. Jis ragino y------

I Vakarų Europos karalius, 
kad jie būtinai užkariautų 
Pabaltijo eretikus, pagonis, 
reiškia, lietuvius.

Lietuviai tais laikais bu
vo didžiai galingi kariauto
jai, sveiki, drūti ir vikrūs. 
Kryžiuočiai lietuvius va-

”, “kieta- itams

lietuviams teko ka- 
per labai ilgą laiko- 
per beveik du šimtu 

Nemanau, kad ran-

gybe-

žino vieną dalyką, 
komunizmas skelbia 
rasinę ir tautinę ly-
Todėl jie komunis- 

ir pritaria.

Japonijos valdžia įsakė 
darbdaviams nesiskaityti. 
daugiau su įstatymu, kuris 
neleidžia darbdaviams dis
kriminuoti darbininkus dėl

dindavo “velniais 
sprandžiais.”

Bet 
riauti 
tarpį, 
metų,
dasi kita tokia tauta visam 
pasaulyje,, kuri būtų pajė- j jų politinių ar kitokių įsi- 
gus taip didvyriškai at- tikinimų. Jinai atvirai sa- 
mušti tokias skaitlingas už- ko, jog tas įstatymas gali-
puolikų armijas. Pavyz- ma lengvai apeiti atlei-1 
džiui, prieš Lietuvą siuntė džiant iš darbo komunistus I
kryžiuočius ir skelbė kry- 

ižiaus karą popiežiai Urbo- 
inas 4-tasis, Inocentas 4- 
tasis, Grigalius 0-tasis, Kle
mensas 4-tasis, Aleksan
dras 10-tasis ir kiti. Jie pa
žymėti prof. Pakarklio kny
goje.

Prieš Lietuvą į karą per

ir jų simpatikus.
Tai dabar Japonijos 

darbdaviai tūkstančius ir 
tūkstančius taip vadinamų 
komunistų paleidžia iš dar
bų, o fašistus ton vieton 
priima. Valdžia paskelbė, 
kad su spalio 12 d. yra at 
steigiamos teisės 10,000 Ja-

popiežių propagandą buvo ponijos buvusių karininkų 
įtrauktos tokios valstybės: ir fašistų vadų užimti vai- 
Vokietija, Danija, Švedija, 
Lenkija, Austrija, Francu- 
zija, Anglija, Norvegija,

Y 1 • •

Reikia pripažinti, kad 
tos valstybės tiesioginiai 
prieš Lietuvą nekariavo. 
Bet siuntė popiežių išrink
tuosius, atsidavusius krikš
čionybei kariauti. Vokietija 
tai buvo aršiausias kry
žiuočių suplaukimo ir suor
ganizavimo prieš Lietuvą' 

1 lizdas. Iš visų kraštų laivais

diškus ir civilius darbus.
Su gen.- MacArthuro pa

laiminimu Perlų Uosto 
bombarduoto j ai eina į val
diškas vietas, o priešfašis- 
Įiniai kovotojai — į kalėji
mus.

Balso

i treneris 
nusipelnęs sporto meistras 
Kulakauskas, moterų ko
mandą — treneris Birulis/’ 
įŠųoA^ įja^iai vystomas 

nemėgiamas visoje Lietu
voje, Miestai, miesteliai, 
kolūkiai turi sporto sky

rius. J. G.

Coniiecticiit’o Lietuviams
Išrinkite pirmą lietuvę moterį į Kongresą
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Diplomuota Cornell Universiteto; 
Veikėja karo laiku Raudonojo 

Kryžiaus darbe;
O.P.A. pirmininkė Prospecte;
Ex-Sckretorė Russian War Relief;
Pirmininkė Progressive Partijos 

Lietuvių Nacionalio Komiteto 
1948 metais.

CHRISTINA W 
STANESLOW
Iš PROSPECT, CONN.

7-tą Lapkričio patraukite 4-tą rankeną 
už Peoples Party of Connecticut.
BALSUOKITE Už:

TAIKA
LAISVĘ

GERBŪVĮ
Lapkričio 7-tą nulemsite savo ateitį— 

ar žmonijos gerbūvį ar bankieriams milžiniškus 
pelnus ir koncentracijos stovyklas nepiliečiams I

Taipgi balsuokite už:
ESLANDA GOODE ROBESON, Candidate for 
Congressman-at-Large; JOHN M. MARŠALKA for 
Congress 3d District; BEN COHEN for Congress 
1st District; CLYDE TRUDEAU for Lieut. Gover
nor: DOROTHY HAVEN for Secretary of State; 
OLIVER ARSENAULT for Treasurer; BERT GIL- 
DEN for Comptroller; ir DR. JOHN S. STANES
LOW už Representative to State Assembly iš Pros
pect, Conn.
Peoples Party of Connecticut—69 Congress Ave., Now Haven, Conn.

Skaitau Tėvynės 
aprašymą 
Jukšėną, 
ką. Pasirodo, kad šis jau- 
naas 17 metų lietuvis yra 
plačiai pagarsėjęs visoj Ta- 4_psL--L^isye(ybertytLdth..Daily!—šešt.j^Ląpk.-NoY, 4,. Į95Q

Ričardąapie
Kauno boksinin-



PITTSBURGH’© ŽINIOS suotojas nieko negaus. Jeigu 
pareikalautų išrinktų valdinin
kų pildyti savo pažadus, tai

WORCESTER, MASS. Jersey City, N. J.
Ir pas mus politikieriai 
skandalinasi

Laisvės krisluose Mizaros 
buvo parašyta, kad New Yor
ke, i-Ailadelphijoj, Chicago] 
eina dideli skandalai politi
kierių tarpe. Bet jis pamiršo 
paminėti Pittsburgh^, kuria
me daug pirmiau prasidėjo 
skandalai. Bet niekas apie tai 
iki šiol neparašė.

Bus kokie penki mėnesiai 
praėję, kai vienas miestavas 
darbininkas buvo užmuštas 
troku važiuojant į vieno mies
to politikieriaus vasarnamį 
dirbti. Tai buvo miesto val
džios trokas ir medžiaga ir 
miestas mokėjo tam žmogui 
už laiką. O tas namas buvo 
kokio tai miesto pareigūno.

Tai ne pirmas toksai darbas 
buvo jam padarytas. Buvo ir 
daugiau. Bet tylomis nueidavo 
ir niekas į tai dėmesio ne
kreipė.

Po to, kai darbininkas buvo 
užmuštas, jo žmona kreipėsi 
į’miestą gauti atlyginimą už 
jo gyvastį. Miesto konsilma- 
nas jai prižadėjo duoti kiek 
nors finansinės paramos ir 
gauti miestavą darbą. Bet jis 
savo prižado neištesėjo. Jai 
atsibodo jį lankyti, mato, kad 
nieko iš to nebus. Tai jinai 
pasiėmė advokatą, kuris nieko

darytų, nes gali dar į kalėji
mą papulti. Tai tas žmogus 
gavo proto sumišimą ir savo 
namuose nusišovė.

To žmogaus namą taisė ir
gi miesto kaštais. Tai jo žmo
na nuėjo pas tą patį advoka
tą, pasiskusti prie ko jos vy- 
jrą miesto apgavikai privedė.
Kadangi jis nenorėjo teismui 
meluoti, tai ir nusižudė.

Dabar minimas advokatas 
turi daug darodymų, kokia 

Į betvarkė viešpatauja miesto 
[valdžioje. Bet miesto politi- 
ikieriai bandė išsisukti, nuduo- 
'darni nieko nežiną apie tuos 
I skandalus. Bandė apeiti mini
ma advokata. Bet kai visas 
dalykas buvo perduotas į Su
perior Court, tai du politikie- 

Įriai jau pasodinti į kalėjimą, 
i Rinkimai netoli, tai dabar i 
iyra daugiau peštynių tarp re- 
ipublikonų ir demokratų. Bet 
•darbininkai iš tų politikierių 
j naudos neturės. Nes visi jie 
.vienodi.

Kaltina vieni kitus del streiko

Demokratai ir republikonai 
kaltina vieni kitus dėl dien
raščių darbininkų streiko. Ko- 
lioja vieni kitus nešvariais žo
džiais. Atrodo, kaip kokie 
tamsuoliai.

Jeigu 'laikraščiai išeidinėtų,

dar gali ir Į kalėjimą papulti.
Manoma, Pittsburghą gali 

laimėti demokratai, bet repub
likonai gali laimėti guberna
toriaus ir senatoriaus vietą.

Mirė Franas Walkauskas

Spalio 26 d. savo namuose 
mirė Franas . Walkauskas. Tu
rėjo cukrinę ligą, geroką lai
ką sirguliavo. Jis užlaikė gėri
mų įstaigą. Paėjo nuo Kėdai
nių, KUpščių kaimo. Nuliūdi
me paliko žmoną, sūnų ir dvi 
dukteris. Sūnus ir dukterys 
vedę. Buvo palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis Švento 
Kazimiero kapinėse. Palaido
jimu rūpinosi graborius Ven
cius.

Walkauskiene šiuo metu tu
rėjo daug nesmagumų. Savai
tė ir pusė atgal jų sūnuĮs buvo 
sunkiai sužeistas automobilio 
nelaimėje. Dabar jos vyras 
mirė.

Pažinau F. Walkauska per 
ilgą laiką. Buvo geras žmogus. 
Nebuvo fanatikas, Lankydavo 
parengimus visų srovių ir pir
meivių.

Ilsėkis, Franai, Amerikos 
žemelėj. O Wilkauskienei ir 
jos šeimai didelė užuojauta.

S. O.

tymas panaikina visas piliečių 
ir nepiliečių teises ii’ naikina 
mūsų Konstituciją ir “Teisių 
Bilių”. Bet gi “mūsų“ atsto
vas Donahue | balsavo ir prieš 
mūsų prezidentą.

Todėl nei vieno lietuvio pi
liečio balsas neturi but paduo
tas už II. Donahue.

i Prieš “mūsų“ Donahue ciną 
republikoiių kandidatas John 
Winslow, buvęs majoro Be- 
r^btt sekretorius ir lietuviams

Aš girdėjau
Jis

BULGARIJOS PROTES
TAS JUNGT. TAUTOMS

Mirė Katrina Lekavičienė

27 d. spalio šio miesto se
na gyventoja Katrina Lekavi-

žiaurus policijos pasielgimas jčienė, 68 metų amžiaus, mirė

nelaukęs patraukė miesto val
džią į teismą. Tuomet pabiro 
visos kruopos. Kuomet miesto 
kontrolierius pradėjo tyrinėti, 
tai visi subruzdo. Buvo įsaky
ta knygas suklastoti. Knygve- 
dis pasiskundė savo žmonai, 
kuri jį persergėjo, kad to ne-

tai gal redaktoriai kiek nors 
: galėtų politikierius pamokyti 
mandagiau tarp savęs koliotis.

Bet jie dabar turi už ką 
peštis. Tai už šiltas valdiškas 

;vietas. O po rinkimų vėl bus 
vieni kitiems draugai, dalinsis 
vietomis. O tas biednas bal-

Lake Success, N. Y. — 
Bulgarija atsiuntė protestą, 
kad vakarinių kraštų at
stovai Jungtinėse Tautose 
šmeižia Bulgarijos valdžią, 
pasakodami, kad ji panai
kinus pilietines laisves.

Sekantį antradienį, 7 lap
kričio įvyksta per visą šalį 
labai svarbūs rinkimai, kurie 
turi išrinkti visus 435 naujus 
kongresmanus ir vieną trečda
lį— 32 senatorius, mūsų šalies 
atstovus, kurie išleidžia įsta
tymus ir pagal jų tarimą pri- 

jverčia muis gyventi, kaip jie 
Į patvarko, ar gyventi taikoje, 
[ar eiti į karą ir mokėti taksus, 
kiek jie nusprendžia.

Tai yra mūsų gyvybinis rei- Įgefai žinomas, 
kalas ir mūsų ateitis: ar mes [prakalbą John Winslow, 
gyvensime ramiai, ar atominis {prisižada, jei 
karas sunaikins mus ir mūsų štai balsuos už atšaukimą Mc- 
vaikus. Bet. bėda tame, kad j Carran-Wood įstatymo ir už 
šioje šalyje beveik -iki šiolei j biskutį pataisymą Taft llart- 

Ibuvo tik 2 
[likonu ir 
j nesiklausę 
i kandidatus 
{už vieną arba kitą.

Teisybė, kad didmiesčiuose, 
į kaip New Yorke, Chicagoje, 
[Detroite ir kitur yra kandida- 
j tai darbo partijos ir progre- 
Įsyvių, bet mes worccsterieciai 
tos progos neturime.

Mūsų miesto kongresmanas 
Herold Donahue jau atitarna
vo 2 terminus. Buvo išrinktas 'su šalies prezidento, 
kaip palaikytojas roosevelti- 
nės programos “new deal”. 
Vėl peršasi išrinkti jį kongres
manus ir skelbia, kad jis, kaip

i aš suprantu, gerai palaikė ka- 
Ipitalistų interesus.

žiūrėkite, sako jis: aš bal
savau už karą Korėjoje, už 
“North Atlantic Pact” ir ypač 

|jis pabrėžia, kad jis balsavo už
Mc-

partijos — repub- 
demokratų, kurie,

mūsų, pateikia 
ir turim balsuoti

bus

ley. įstatymo, bet ne už galu
tiną jo atšaukimą, žinoma, 
prieš rinkimus jie viską priža
da, o kai būna po rinkimų, tai 
kitas klausimas. Todėl aš ma
nau, kad lietuviai piliečiai tu
ri patys išspręsti, ar balsuoti 
už jį ar no. Bet atkartoju: 
nei vieno lietuvio balsas netu
ri būt paduotas už Herold Do- 
Inahue, kuris didžiuojasi 
mi, kad pagamina ret 
ateiviams, net prieš norą mu

Dar tikrai nežinau, ar bus 
vardas ant baloto Mrs Let1. Jei 
įjos vardas butų ant baloto, 
nežiūrint į koki urėdą, pra
šau balsuoti už ją, nes ta 
moteris pašventė visą savo gy
venimą (lėliai labo nuskriaus
tųjų.

Apart kandidatų ant balo
to, bus pateikta mūsų miesto 
piliečiams net 8 klausimai

Stokite į Kontestq 
Gauti Laisvei 
Naujų Skaitytojų

I

Laisvės vajas gavimai naujų skaitytojų prasidės su
1 diena spalių-Od. ir tęsis iki 1 d. sausio-Jan., 1951 m.

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS:

1-ma $75. 2-ra $50. 3-čia $35. 4-ta $30. 5-ta $25. 6-ta $20.

7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10, ir 10-ta $5. 1

Naujiems skaitytojams duosime dovaną Rojaus Mizaros naują apysaką 
Kelias į Laismę. Tai nepaprastai vaizdingas apjraymas skaudžių Įvykių iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Prašome vajininkų pasiūlyti naujai užsisakantiems dienraštį tą puikią 
dovaną. Visi, kurie įsigijo tą knygą džiaugiasi jąja. Džiaugsis ir tie, kurie 
ją gaus vajaus laiku,, užsisakydami dienraštį.

Iki šiol oras labai gražus vajui. Prašome vajininkų darbuotis kiek tik iš
galint, gavimui Laisvei naujų skaitytojų. Rūpinkimės visi išlaikymu savo 
dienraščio — platinkime jį.

Visų esančiųjų Laisvės skaitytojų prašome gauti nors po vieną naują 
skaitytoją. Pakalbinkite kiekvieną savo draugą, kiekvieną lietuvį užsisakyti 
dienraštį Laisvę.

Perkant money-orderius, pašto notas ar čekius apmokėjimui už Laisvės 
prenumeratas reikia rašyti tik LAISVĖ. Tiktai vieną žodį LAISVĖ. Nerei- 
ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite: !

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

tik virtusį prieš ateivius
Carran-Wood įstatymą, pagal apie permainas mūsų valstijos 
kurį bile ateivis gali but pa- 

!talpintas į kalėjimą per 6 
[mėnesius be jokio klausimo ir 
ibe teisės išeiti ant parankos 
'ar turėti advokatą ir po tam 
:turi būti deportuotas į šalį,
■ kuri jį priims, bet jei jį ne- 
'priimtų, tai gali but patalpin
tas į kalėjimą ilgiems me-

■ tams. Tą įstatymą pasmerkė 
net mūsų šalies prezidentas.

i Prezidentas, vetuodamas ta I 4 ,
įstatymą, sakė, kad tas įsta-

rengiamas
Išgvildenti 

daug

konstitucijos ir 
ynums žabangas, 
tuos klausimus reikėtų 
laiko ir vietos laikraš
manau, kad lietuviai piliečiai 
yra užtektinai inteligentiški ir 
pažangūs, kad suprasti, kuris 
klausimas, yra prieš darbinin
kus. Bet vis gi aš drįstu patar
ti lietuviams piliečiams bal
suoti už klausimą No. 2 no, 
už klausimą No. 8 — yes.

LPB Klubo Pirmininkas.

25 metu amžiaus Ed war- 
das Rooney, gyvenąs Bayview 
Ave. su savo našle motina, bu
vo policijos areštuotas ir bjau
riai sumuštas. Areštuotas dėl 
nesiregistravimo į verstiną

■ kariuomenėn ėmimą.
Kai du FBI poli cista i atėjo 

minėtą jaunuolį areštuoti, tai 
jo motina pradėjo maldauti, 
kad neatimtų jos vienintelį 
globėją 'ii- suiramintoją. Poli- 

i cistai užkamandavo jaunuolį, 
Ikad jis esąs areštuotas ir tu
ri eiti į policijos stotį. Jaunuo
lis Rooney pareiškė, kad no
ris persimainyti drapanas 

j ir pradėjo žingsniuoti į kitą 
kambarį. Policistai visu įdūki- 

I mu griebė jaunuolį ii’ pradė
jo mušti. Motina isterišku bal- 
įsu klykdama puolėsi gelbėti 
[sūnų, bet policistų buvo nu- 
[blokšta į kitą kambarį. Roo- 
!ney buvo taip bjauriai sumuš
tas, kai nugabeno į policijos 
(stotį, kad koįmisionierius 
lLynch įsakė tuoi tą jaunuolį
■ gabenti pas gydytoją. Nuga- 
ibonus į Jersey City Medical
Centre ligoninę, net keliolika 
diksnių reikėjo susiuvimui 
jaunuolio galvos.

Jausdamas Rooney’o tragin- 
gą gyvybės padėtį, valdžios 
prokuroro pagelbininkas Tynė
— paliepė mušusiems policis- 
Lams sudaryti kaltinimą prieš

I Rooney už kėsinimąsi spėka
■ prieš policistus. Jaunuolis 
i Rooney ligoninėj pareiškė:

— Aš jokio pasipriešinimo 
nedariau, o vien ėjau į savo 
kambarį persimainyt drapa
nom. Jie mušė mane su len
ciūgais rankom, surakinti ir 
aš nieko neatmenu 
no motinos šauksmo — 
jau užmušėt!“

Jaunuolis pasakęs 
jo garsiai vaitodamas
— mama,

R-amiai 
i kurios jis

širdies priepuoliu Jersey City 
Medical Centre ligoninėj. Jos 
gyvenimo draugas Lekavičius, 
yra miręs prieš virš 12 metų.

Lekavičienė iš Lietuvos yra 
kaunietė. Į šią šalį atvyko 
prieš 40 metų ir visą laiką 
gyveno Jersey City. Didelia
me nuliūdime liko 3 dukterys, 
|2 sūnūs, 2 broliai ir 8 anūkai.

Prieš apsivesiant, jos pavar
dė buvo Katriutė Balčiūnaitė. 
Palaidota 30 d. spalio Arling
ton, šv. Kryžiaus kapuose.

Nuoširdi užuojauta visai 
Lekavičių šeimai ir broliams 
Balčiūnams. Charles.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Pranešame dramos mylėtojams ir 
rėmėjams, šeštadienį, lapkričio 11 
d., 6 vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, 29 Endicott St., bus r suvaidintas 
veikalas “Nevykusi Meilė.“

Veikalą suvaidins iš • Hartford, 
• Conn, dramos grupė. Veikalas yra 
[trijų veiksmų. Tai bus Mass, valsti- 
i jos menininkų metinis parengimas. 
1 Prašome visus ir visas skaitlingai 
[ atsilankyti. — Rengėjai. (212-213)

GEROS ŽINIOS
APIE

ŽILUS PLAUKUS
jūsų plaukai yra žili, jūs

CHICAGOS ŽINIOS
Puiki LDS 2 Apskrities 
Konferencija

LDS 2-ros Apskrities meti-
■ nėję konferencijoje dalyvavo 
Į 63 delegatai nuo 11 kuopų įr 
4 svečiai iš broliškos Wiscon-/ 
sino LDS 7-tos apskrities, trys 
iš jų delegatai.

Sekr. J. Marazienė išdavė 
abelną raportą už apskrities 
valdybą. Ižde pinigų yra $74.- 
78, nors per metą laiko išau- 
kota įvairiems svarbiems dar

naši dainų, šokių ir lošimo. 
Jie dabai’ turi daug fohių su 
lėlėmis.- Jas pasidarę, sumanė 
mokintis ir perstatyti savotiš- 

Ikus lošimelius (pupct shows).
Tas visai lengva ir juokin

ga. Bet nuo dabai’ vaikučiai 
turės nemažai darbo ir pa
stangų įdėti savo koncertui, 

j kuris atsibus gruodžio 17-tą. 
|O pirmoje savaitėje gruodžio 
[yra pasižadėję dalyvauti 
LKM Choro koncerto progra-

surakinti 
apart ma

jus jį

pradė- 
šaukti

mama.
gyvenęs su 
buvo viso gyvenimo
šiandien policijos
didžiose kančiose

motina,

Jei 
džfugsitc sužinoję, kad naujas 
rengimas, vadinamas NUVIDA 
išleistas, kuris stebuklingai prašali
na plaukų žilumą paprastu Jtrinimu 
j plaukus mažo kiekio jo kartą per 
dieną. Jums tereikia jo naudoti tik
tai iki pageidaujama spalva atsiran
da. Naudotojai yra nustebinami 

i šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi- 
I mui natūralių, jaunai išrodančių 
I plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
■ jūs galite gauti kiekį šio puikiausio 
' prirengimo paprastai prisiųsdami 
TRYSAN CO. Dept. 408, Box 226, 
Peckskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę 
vardą ir antrašą žemiau riurodomo- 
je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis.- Bet

Į veikite dabar, iki jis gaunamas.

pra- 
pri- 
yra

sužalotas,
guli ligoninėj. Gal to jaunuo
lio sveikata liks visam jo gy- 

! veniniu i palaužta.

ninkų opiais dienos klausimais. 
Kaip tai: darbuotis dėl taikos, 
vieningumo tarpe baltų ir 

lįuodspalvių darbininkų, apgy
nimui civilių teisių ir abelnai 
[ visais darbininkų reikalais.
. Oakes pridūrė, kad pana
gios kairiasparnių unijų tary- 
ibos yra jau sudarytos New 
Yorke ir Pacifico pakraštyje.

S.

Name.......................................................................
Address • .......................................
City.............................

(adv.)

I
Tel. AV. 2-4026 §

DR. JOHN REPSH1S |
(REPBYS) XLIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
Nedčliomis ir šventadieniais: p 

nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. ę

DORCHESTER, MASS.

bo žmonių reikalams virš po
ros šimtų dolerių.

Iš Jaunuolių Komiteto pa
tiekto raporto pasirodo, kad 
jų kuopos nėra taip veiklios 
organizacijos reikaluose, bet 
reikia žinoti, jog sporte jų na
riai daug veikia. Naujų narių
gavime irgi daugiau gavo už 
suaugusius.

Pačių suaugusių kuopų ra
portai buvo pamarginti nusis
kundimais. Bet iš viso rapor-

į tus paėmus krūvon, tai daro
si sekamas paveikslas: kurios 

{kuopos turi’ gerą valdybą, 
ypatingai finansų sekretorių 
su pirmininku, iš tų kuopų nu
siskundimų mažiau tenka ra
portuose girdėti. Taipgi iš tų 
kuopų, kurių daugiau narių 
yra įsijungę abeĮname pažan
giame judėjime.

LDS 7-tos apskrities dele
gatai : Pečiulis, Nauman ir 
Beniulienė pagyvino konferen
cijos delegatus savo raportu.

Delegatas Nauman sakė: 
LDS ‘134-ta kuopa, Cudahy, 
Wis., Milwaukee pašonėje 
merdėjo su 12 narių du me
tai atgal. Iždas jos buvo tuš
čias. Dabar ji turi 40’ narių 
ir ižde virš $600. Tą visur ga
lima padaryti, o tik reikia pa
sistengti ir dirbti rankoves 
pasiraitojus. Rep.

★
A. Ž. V. D. Mokyklėlė 
Prasidėjo

moję.
A.ž.V.D. instruktore, Ann 

Peters taipgi turės nemažai 
darbo iki minėtų parengimų. 
Ji būtų labai pasitenkinusi, i 
kad vaikai ir jųjų tėveliai • 
koopej’uotų su ja, o labiau- I 
šiai, kad vaikai lankytųsi
kas šeštadienis reguliariškai, 
tada nebūtų jokių susitrukdy- 
mų pamokose.

Taipgi labai geistina, kad 
tėvai, turinti vaikų nuo 5 iki

j 16 metų amžiaus, tuojaus lois- 
itų A.ž.V.D. mokyklėlei!, kas 
palengvintų visai grupei kar
tu lavintis.

{ A.ž.V.D. mokyklėlės lavini
masis atsibūna kas šeštadie
nis, Goodfellows Hali, 4458 
So. Garfield. Pradžia 11:00 
ryto. Ann Bogden.

★
8 Kairiasparnės Unijos

[Veiks Bendrai
Chicago plote 8 k airi as par

neš progresyvės unijos, kurias 
CIO prašalino iš savo tarpo už 
jų kovingą veiklą, čionai su- 
Idarė Darbo Vienybės Tarybą 
[(Labor Unity Council).
, Darbo Vienybės Taryba, sa- 
Į kosi, atstovauja 70,000 narių. 
Į Pirmininku sudarytos tarybos 
[išrinktas plačiai žinomas ir 
buvęs Ūkio Padargų unijos 
prezidentas Grant W. Oakes. 
, Grant sakė, kad 70 unijų 
atstovai sudarė šią Darbo Vie
nybės Tarybą, kurios užduo-

Atsidarius A.ž.V.D. mokyk- Aimi bus bendrai kovoti už al
leles sezonui, vaikai čia lavi- |gų pakėlimą ii’ visais darbi-

i Naimj Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
sėm stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St.,
i Randolph, Mass. Tel. Ra 6- r 
J 1177-J.

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

Matthew A. 
BUTUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

{4 CHARLES J. ROMAN;
LAIDOTUVIŲ • 
DIREKTORIUS į

®
Liūdesio valandoj kreipki- ! 
tės prie manęs dieną ar • 
naktį, greit suteiksime į 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- ? 
derniškai Įruošta mūsų I 
šermeninė. Mūsų patarna- J 
vimu ir kainomis būsite J 
patenkinti. Į

® I
1113 Mt. Vernon St į 

Philadelphia, Pa. !
Tel. Poplar 4110 ’

.............. ■ ............. .. ......... Į, ' | .............- — ......... 1 ...........— - ' .............. .
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Now Yorlii n h a Vyko pas sergantį, 
rado mirusį

Tyrinės, dėl ko elektra 
užmušė vaiką

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

Pilieti, atsimink savo vyriausią prievolę, 
balsuok lapkričio 7-tą, balsuok anksti! ------------- (y

New Yorke pašauti 
3 portorikiečiai

Trys jauni žmonės praėjusį 
trečiadienį tapo pašauti iš 
pravažiuojančio automobiliaus 
tirštai portorikiečiais apgy
ventoje New Yorko dalyje. 
Jie ir grupė kitų ! 
apartmentinio namo laiptų 
590 E. 136th St.

Pašautieji yra to namo gy
ventojai Jerry Santiago ir Da
vid Garcia. 18 ir 22 metų, ir 
pas juos sustojęs pasikalbėti 
kaimynas Louis Parilla, 19 
metų. Su jais ten buvusios 
dvi jaunuolės to pat namo gy
ventojos išliko nesužeistos.

Ar tas šovimas turėjo ką 
bendro su prezidento šoviniu 
ir dėl to padidinta isterija, 
tebebuvo neišaiškinta.

Jeigu visi piliečiai balsuotų mis dviejomis rankomis) yra 
;ir balsuotų apgalvotai, balsa
vimais galėtų išrišti visas savo 
ir viso pasaulio problemas.
Galėtų jas 
karų, be užmušimo žmogaus 

: žmogumi, be išnaudojimo 
žmogaus žmogumi.

Pagalvok apie tai, pilieti!
sėdėjo ant ' Lapkričio 7-tą eik balsuoti ir 

; balsuok anksti, neatidėk pas
kutinei minutei.

darbiečiu — American Labor. 
Tai darbininkų partija, kuri 
dar niekad nevaldė mūsų ša

ta--------------- ---------------------

I Kandidatas pasiūlė 
debatuoti klausimus

Valdinė komisija tyrinė
sianti, dėl ko 11 metų berniu
kas Joseph De Leo tapo už- 

' muštas Long Island Rail Road 
[prekinių vagonų stotyje Park- 
! villėje.
j Mačiusieji nelaimę pasako- 
Ija, kad jis i)’ jo draugas į tą

; dviračiais. Gi

išrišti taikoje, be lies, bet vienatinė, kuri sako ■» i •• iii v n • « • 1 •

Ribota vieta laikraštyje ne
leidžia išvardyti visų partijų 
kandidatus. Neleidžia išvardy
ti net vienos kurios partijos 
visus kandidatus. Tenka ten
kintis tiktai priminimu balsa
vimų sistemos.

New Yorke pirmoji ant ba- 
A (viršutinėje ant 
mašinos, pažymėta 
republ ikonų. Tai 
Dewey ir Dulles

Sveturgimiams Ginti 
Komitetas prašo 
visokios talkos

Uoto, eilėje
I balsavimo i
Į aru) yra
I Hooverio,
I partija.
i Antroji,

kad ji valdytų šalį taikoje, 
mažintų taksus ir kainas.

Ketvirtoji (atžymėta vay- 
pu) vadinasi liberalų, bet yra 
tokia pat, kaip Trumano ir 

I O’Dwyerio, o kartais ir kaip 
Į Hooverio.

Seka socialistų, industrial, 
experience partijų kės. Pasta
roji tapo tik dabar sudaryta. 
Tai nauja demokratų atskala 
Impellitterui remti.
DARBIEČIU KANDIDATAI

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

John T. McManus, guber- viršininkus 
1 natoriaus pareigoms.

; mis valandomis anksčiau 
Į žudė iššokęs per langą.

Edward Corsi, republikonų \ ------------------
[kandidatas i majorą, praneša j KnlrnKflmo Cllims 
! pasiūlęs demokratų oficia-Į ReKUf Ul,ie 
liams .ir neoficialiams kandi
datams į majorą, Pecorai ir 
Jmpellitteri, stoti su juomi j 

[viešas diskusijas rinkiminiais 
Į klausimais. Jis sako, kad jis į 
'diskusijas priimtų ir Paul L.
[Ross, darbiečiu kandidata. .i ’ * * •

Mrs. Virginia Boettiger bu
vo gavus žinią, kad jos vyras 
pavojingai susirgo nervų su
trikimu, kad. jis vos nenusi
nuodijo paėmimu mięgui tab- 
letėlių. Ji antradienį iš Paci
fiko pakraščio atskrido į New 
Yorką būti greta sergančio , JCV> |JO ,, 
vyro. Išėjusiai stotin, jai pa- | stotį įvažiavę 
sakė, kad jos vyras tik kelio- | firma prieš porą metų vaidi

nu ši

Lapkričio 1-mą New Yorko 
mieste oro temperatūra buvo 
81 laipsnis, šilčiausia 1-ji vi
sais žinomais laikais, šalčiau
sia 1-ji buvusi 1913 metais, 
31.8.

vi-Kampanijoje informuoti 
suomenę, ką reiškia sveturgi
miams amerikiečiams McCa- 
n-an bilius, tos įstaigos rašti
nėje susidarė daug darbo. Gal 
jūsų jaunieji nueitų jiems pa
gelbėti, jeigu tai primintumėt.

Raštinė randasi 23 W. 26th 
St., New Yorke.

Komitetas taipgi prašo pa
siųsti laiškų ir pakelių naujai, 
einant McCarran įstatymu, 
nuvarytiems į Ellis Island 
unijų ir kitų darbininkiškų or
ganizacijų vadams. Pataria 
siųsti tiesiog jiems, adresuo
jant Ellis Island, New York.

Ellis Islande šiomis dieno
mis radosi Rose Nelson Light
cap, Willy Bush, Jack Schnei
der .Nicholas Kaloudis, Ma
nuel Tarazona, Myer Klig, 
Frank Borich, Andrew Dmyt- 
ryshyn, Harry Yaris, Alexan
der Bittelman, George Pirins- 
ky, Betty Gannett, Claudia 
Jones, Ferdinand Smith, Ge
orge Siskind, Anthony 
nar, Carl Paivio.

eilė B (nuo viršaus, 
pažymėta žvaigžde) yra demo
kratų. Tai Trumano, Pecoros 

!ir O’Dwyerio partija, dabar 
Į valdančioji šalį ir miestą par- 
• t i ja.

Trečioji, eilė C (pažymėta 
ratu ir .jame besisveikinančio-

Catto-

1951 
pradėta

“March of Dimes 
metų kampanija 
lapkričio 1-mą. Pradėjo anks
ti dėl to, kad pernai nesukėlė 
pageidautos sumos. Aptak- 
suoti, mažiau tedirbę ir teuž
dirbę žmonės neišgalėjo pa
kankamai duoti.

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

Namų darbininkė abelnam namų 
darbui. Guolis vielojo. Turi mokėti 
vairuoti mašiną. Gerus paliudijimus. 
Patyrusi. DE. 9-8002. Nuo 9 iki 1 
ir nuo 7 iki 9 vai. (208-212)

i Palydė jo išeinančius 
I i Ellis Island

tatsisa- 
immigracijos 
, uždarymo 

Ellis Islande 6 paskiausiu lai- 
Clementine J. Paolone, gu- ku areštuotus darbininkų va

ldus, jie išvyko salon. Išvyks- 
iždi-{tančius |palydėjo didis būrys 

| darbininkų
tų organizacijų, kurioms

i bernatoriaus pavaduotojo.
Michael A. Jiminez, i

[ ninko.
Frank Scheiner, prokuroro.
William E. B. DuBois, se

natoriaus.
i Kandidatas i majorą

Paul L. Ross

'Darbininke, balsuok už savo kandidatus!
I ’

Darbininkų kandidatai ant 
baloto yra eilėje C (trečioje 
nuo viršaus), American Labor 
eilėje, kuri pažymėta ratu ir 
rankomis.

Nežiūrint, kurioje miesto 
apskrityje ar balsavimų dis
trikte jūs gyvenate, darbinin
kų kandidatai bus toje pačio
je eilėje C.

Čia paduodamieji yra visos 
valstijos ir viso miesto kandi
datai. Bet apskrityje ir d iš
truktuose kožname bus dar ir 
kiti kandidatai. Tai vietiniai į 
teisėjus, į kongresą, į N. Y. 
Valstijos Seimelį. Tie kožna-

me distrikte skirtingi, jų daug, 
tad neįmanoma visus laikraš
tyje paduoti.

Vietiniai kandidatai lygiai 
svarbūs, kaip ir čia paduotieji. 
Balsuokite už visus, nuspaus
kite rankenutes eilėje C (iš 
kairės į dešinę iki galo).

American Labor yrą viena
tinė partija, kurios kandidatai 
pasisakė už taiką ir darbuoja
si už taiką, prieš didesnį 
taksavimą darbininkų, prieš 
aukštas kainas. Darbietis.

Hanley susirgęs

kius
T c i s ė j u i M c G o o h e y 

sudrausti 
nuo

I tie asmenys darbavosi.

Šovejo žmoną rado 
skaitant Bibliją

New Yorko gubernątoriaus 
pavaduotojas, dabar republi- 
konų kandidatas į senatorių, 
savo gydytojo įsaku nuėjęs į 
Hudson City Hospital. Dakta
ras sako, jog 74 metų Hanley 
perdaug priilso rinkiminėje 
kampanijoje. Kiti spėlioja, 
kad jį nukamavo nerimas dėl 
to laiško.

Į Nepaprastajai šilimai ilgai | 
(prasitesus, atrodo, kad gal ir' 
paukščiai bus apsigavę, su
grįžę iš kelionės į šiltus kraš
tus, ar gal tik šiaip pralinks
mėjo. Medžiuose linksmai čirš
kauja.

šilima—tikra 
nuomenei, kuri 
pirktis kuro 
viso brangume.

palaima bied- 
n etų r i iš ko 
dabartiniame

nariai ir priete- Už nemylėjimą gavo 
per nosį

J. V. tyrinėtojai 
kreipėsi j Dewey

Du U. S. Senato prižiūrėti 
i rinkimams komisijos nariai 
(kreipėsi į New Yorko guber
natorių Dewey dėl Hanley’jo 
paskelbto laiško. Gubernato- 

Įpins, dabar vėl kandidatuojąs 
'toms pareigoms republikonų 
partijos tikietu, tarėsi su tyri
nėtojais per ištisą pusvalandi 
savo rinkimų kampanijos raš
tinėje Hotel Roosevelt.

Kongresmanas Macy prieš 
tūlą laiką paskelbė, kad jisai 
gavęs nuo gubernatoriaus pa
vaduotojo Hanley laišką. Han
ley rašęs, kad jam, Hanley, 
buvę pažadėta “bėgiu 90 
dienų išlyginti visas jo asme
nines skolas,“ jeigu jis nekan
didatuotų į gubernatorių, pa
liekant atvirą dirvą Dewey 
kandidatūrai.

Paskelbimas buvimo 
laiško, iškėlė protestus,
“rinkimai perkami ir parduo
dami.“ Iškėlė reikalavimus su 1 
tuo susijusius kandidatus pra- [ 
šalinti iš kandidatūros kaipo 
prasižengusius rinkimų įsta
tams.

| nei įstaigai buvusi pažadėjusi 
’jog ji visuomet laikys vartus 
į užrakintus arba po sargyba, 
jeigu valdžia leis firmai ten 
pasilaikyti stotį.

Nesu prasd am i p avo j a u s,
| vaikiško įdomumo vedini, ber- 
! niekai pradėjo lipinėti ant 
I vagonų. Einant viršumi vieno 
i plieninio vagono vaikas susi- 
I siekė su 11,000 voltų pajėgos 
i teikiančiu laidu ir tapo vietoje 
nutrenktas.

Geri kaimynai George De 
Bellas, 57 metų, ir Catherine 
Grillo, 21 metų, abu iš Asto- 

Queens apskri- 
Abu skundėsi 

a r v t ais

kad jai 
De Bellas

rijos, atsidūrė 
ties teisme, 
vienas kitam 
skausmais.

Mergina skundėsi, 
apdaužyta nosis,
sakė, kad jam pažeista širdis 
ir kišenius. Merginą jis my
lėjęs nuo 16 metų jos am
žiaus, jai pirkęs drabužius, 
leidęs į mokslą. Gi mergina 
sakosi visą tai paskaičiusi už 
dėdišką — kaimynišką gerą 

i širdį, o mylėti — nenorinti, 
jis per senas. Už tai ji gavu
si per nosį.

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

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
tas virimas; nėra skalbimo. Guolis 
vietoje ar kitur. Gera alga. ’Nuosa
vas kambarys. CO. 6-0734.

(210-212)

Areštayo pagrobėjus 
ir pagrobtąjį

Sulaikius pro raudonas švie
sas nardantį auto, New Yor- 
|ke, policija vežime atrado 4 
i vyrus. Vienas jų įspėjo polici
ją būti atsargia, nes čia turi
ma šautuvų. Tas įspėjusysis 
sakėsi esąs greenpointiečiu 

I Felix Arce, esąs anų pagrob
tu. Tačiau ir pas Arce bute 
radę šaunamą įrankį, arešta
vo ir jį.

New Yorke areštuoti du 
jauni vyrukai, kurie karčia- 
moje susitiktam, nepažįstamam 
pasisiūlė parodyti geresnį ke
lią važiuoti namo, bet pave
dėję į jiems patogesnę vietą, 
jį apiplėšę.

East New Yorke tics Van 
Sinderen ir Sutter Avės., die
nos metu, apiplėšta knygvedė 
Mrs. Jea Teger, nešusi iš 
banko $2,000 savo samdytojų 
firmos pinigų.

Merginos; Kasicrkos ir prie kitų 
(larbųf Nereikia mokėti angliškai.

i Linda Bee Car Wash, 1150 Webster
i Ave., 167th St., Bronx, N. Y. 
|jE. 6-9818. (210-214)

i Namų darbininke: molinos pagol- 
■bininkė; mokanti; guolis vieloje;
i geras darbas. IN. 3-0754.

(210-212)

Namų darbininke; guolis vietoje.
1 Nėra virimo. Automatiškas skalbi- 
į mas. Nuosavas kambarys. Mylinti 
[ vaikus. Paliudi jimai. $130 iki $150 j 
j mėnesį. GEdney 4-7474.

(210-212)

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

(210-214)

! Moteriškė abelnam namų darbui, 
j Patyrusi. Patikima.’ Dviejų metų 
i amž. kūdikis. Guolis vietoje. RA. 
16-1918. (211-213)

Namų darbininkė ir kita moteriš
kė prižiūrėti pusiau ligonę. Valan- 

i (los per savaitę 9-4. šešt. 9-1 $25 j 
i savaitę. Mr. Blank, 4209..-47th AVe.,
i L. I. C., N. Y. ST. 6-5290.

(211-213)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienj, 7 d. lapkričio (Nov.), 
LAPK Svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Susirinkimo pra- 

j džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai ir 
' narės prašomi atsilankyti. Melai

Gesinant 
sandėlyje 
Brooklyno 
gaisragesių 
dūmais.

Gimusi pirma laiko ir svė- 
j-usi tiktai svarą ir 15 uncijų, 
Į newyorkiečių Deckerių duk- 
Į ryte parsigabenta iš ligoninės 
Į namo. Daktarai netikėjo, kad 
■ji gyvens. Bet per pustrečiolai vo

gaisrą ; mėnesio laikoma inkubatoriu- 
prieplaukoje 11 je jj išaugo į šešių ir pusės 
buvo pridusihti Į gvarų kūdikį.

prekinio

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
• AKINIUS

tokio 1 eina Prie pabaigos, tai būtų labai 
, , j gerai, kad visi nariai pasistengtų !
kuci | užsiniokėti

M. S

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
už 1950 metus duokles.

Prot. Sekr. (211-212)Reporteriai nuskubėjo į 
Mrs. Colazzo namus, New 

| Yorke, po sužinojimo, kad jos 
vyras pašautas Washingtone. 
Kad jis ten buvęs bandyti nu
šauti prezidentą. Ją atrado 
skaitant Bibliją.

Moteriškė sakė, kad jos 
vyras buvo nariu Puerto Rico 
Nacionalės Partijos ir kad jis, j 
išeidamas iš namų, sakęsis i 
išvykstąs į Puerto Rico ko^- 

Ivoti už savo šalies laisvę. Nie
ko nesakęs apie kelionę į 
Washingtona.

Kas nors iš grupės reporte- juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kių paklausė šiomis dienomis į 
įprastą klausimą, ar jos vy
ras buvo nariu komunistų par
tijos. Moteris atsakė: ' z

J “Jis buvo narįu Nacionalis
tų Partijos.“

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

i • MASPETH — Parsiduoda du na- 
[ mai, bendrai subudavoti, turinti po
7 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kartu arba atskirai. Abe-

j JUVOV LVin.UK.Wl) MV V U1U1’

į kas parduos už prieinamą kainą.
I Prašo pasiūlymų.
I • RIDGEWOOD—šešių šeimų mū- j 
j rinis, pusiau atskiras namas. Cold j 
j flats. Jeigu arti $1,700 per metus.
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas | 

Į namas. Netoli BMT Subway. Vienas 
i apartmentas bus tuščias. Savininkas
I prašo $9,500. ;
' • RICHMOND HILL—Dvie jų šei
mų atskiras namas, netoli 101st 
Avenue, lotas 50x100. Karšto van-

i dens šildymo sistema, aliejum kure- 
! narna, du garažiai, antras floras vi-;
| siškai moderniškai įrengtas. Penki
■ kambariai ant pirmo floro randavo- 
| ja- už $55. Antras floras, 4-rių 
i kambarių bus tuščias, taipgi 214
[ kambariai ant trečio floro bus tušti.

Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmenis-1 Dabar yra $5,500 morgičiaus. savi- 
kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa- ninkai prašo $14’750- 
eijas:

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai 
yra atdara nuo 8-tos ^al. ryto iki 7-tos vakaro.

Šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną. 
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

Matyk tai RINKIMU DIENOJ 
LAPKRIČIO 7. 

gyveno, kovojo su tais 
partizaniškais

Jis bastėsi, 
jautulingais 
žmonėmis . .
Ir jam taipgi patiktų jū buitis! 
Didžiausia asmeninė avantiūra 
iš Pacifiko!

“American Guerrilla
in the Philippines”

žvaigždžiuoja
TYRONE POWER 

MICHELINE PRELIE

ASTOR Broadway ir 45th St.

Iš Taft Hotel, New Yorke, 
iššokęs užsimušė apie 50 metų 
vyriškis. Menama, kad jis 
yra Mark Adams iš San Fran
cisco.

VISUOMENES ATYDAI!

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklyniečiaip kurie turite kokių parandavojimų, ar 

bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefonų ir pasakykite savo, rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.

Kings apskrities m c d ik ai i ši
ka draugija turi įstaigą, kuri 
rekomenduoja savo narius 
daktarus neturintiems savo 
šeimos gydytojo ar negalint 
jį prisišaukti.

• RICHMOND HILL-—Dviejų šei- 
' mų medinis atskiras namas, nese- 
| niai šingeliuotas, garo > šildoma sis- 
Į tema, aliejum kūrenama, vienas ga- 
ražius. Pirmas floras penkių kam
barių apartmentas nuomojasi už 
$65, garažius už $10, šeši kambariai 
ant antro ir trečio floro bus tušti. 
Netoli Jamaica Avenue. Savininkas 
prašo $12,500. Turi greitai parduoti, 
nes važiuoja Floridori apsigyventi.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill !

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

i

Dr. M. Maišei
Staigios Ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir PūslS, Reumatizmas.

Kraujo Ir Šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Ave.—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.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 '

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

vn)

r

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

• Tel. ST. 2-8342

Visoki 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. 7-6238

Petras Kapiskas
0

PALAIKO

Bar & Grill
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<!>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

■ t ; t
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.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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