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GEN. MacARTHUR SAKO. Vienur laimi Šiaurines Korėjos, J. TAUTU SEIMAS NUTARĖ, APEINANT
Indo-Kinu kataliku kunigas 

Francis A. Phan, dabar tar
naująs Visu Šventųjų bažny
čioje, Buffalo, N. Y., pasmer
kė Jungtinių Valstijų teikia
mą p a g a 1 b ą Indo-Kinijoj 
esantiems francūzams.

“Laisvė yra žmonių viltis,” 
sako kunigas Phan, kalbėda
mas apie Indo-Kinijos liaudies 
kovas už nepriklausomybę. 
“Vyriausias Vietminho (Indo- 
Kinų) komunistų siekis yra 
nuvertimas Francūzijos galios 
arba taip vadinamo ‘kolonia- 
lio režimo’. Jie 
prieš francūzus 
jėgas”.

Kunigas Phan
studijavo Romoje, paskui bu- i tis nuo 
vo Olandijoje. Jis gerai pažįs
ta imperialistų siekius palai-

atstovauja 
kovojančias

ilgą laiką

JOG KINAI TALKAUJA 
KORĖJOS LIAUDININKAM

liaudininkai, kitur — amerikonai

Todėl amerikonai gal. iš oro 
bombarduosią Mandžūriją

kyti kolonijų žmones verguvė- piktadarysčių istorijoje, 
je.

komunistai iš Mandžūrijos 
bandė užtaisyti spąstus a- 
merikonam, bet jankiai ga
biai išsisuko nuo tų spąstų.

Manoma, kad MacArthur 
pasiųs Jungtinėms Tautoms 
skundą prieš Kinijos ka
riuomenės įsikišima Korė
jom

Bet kaip dabar suderinti 
minimo katalikų kunigo pa
reiškimą prieš Tndo-Kinų pa
vergėjus francūzus ir jų rė
mėjus amerikiečius su mūsų 
lietuviškų kunigų užgyrimu 
visa, ką daro Francūzija ir 
Amerika Indo-Kinoj ?

Ar ne'1 aišku, kad mūsų ku
nigėliai
žmonių vergėjams? Jie išsto
ja prieš kiekvieną kolonialių 
žmonių kovą už nepriklauso
mybę.

tarnauja kolonialių

Prie vienos Springfield, Ill., 
bažnyčios buvo pridėtas seka
mas užrašas:

“Kai mes turėsime vande
nilio bombą (H-bomb), tada 

• visi busime lygiai palaidoti”.
Atominių bombų ekspertai 

teigia, jog tokia bomba galin
ti sunaikinti beveik visąRžmo- 
niją. Tuomi ji gali užtikrin
ti visiems mirtiną lygybę.

šimtai milionų žmonių jau. 
pasirašė ant peticijų, reika
laujančių uždrausti atominių 
bombų naudojimą. Aišku, jie 
nenori mirtinos lygybės; jie 
trokšta pastovios taikos, lais
vės, gerbūviško gyvenimo.

Piliečiai išrenka kongres- 
manus, senatorius ir laukia iš 
jų malonių, bet nedaro tam 
tikro spaudimo, kad jie nors 
savo pažadus ištesėtų.

Korporacijos kitaip daro ir 
turi didelio pasisekimo. Jos 
viską daro, kad savus žmones 
pravesti į valdiškas vietas. O 
po rinkimų jos pasiunčia Wa
sh ingtonan taip vadinamus 
“lobistus”, kurie landžioja po 
kongresmanų ir senatorių raš
tines.

Kongreso rekordai rodo, jog 
“nuo 1947 m. sausio 1 d. iki 
1950 ,m. gegužės 31 d. tie lo
bistai Washingtone išleido 
$32,124,835 tiesioginiai ar ne 
tiesioginiai paveikti kongres
manus”.

Tai tokia milžiniška suma 
yra oficialiai iržrekorduota. 
Bet kiek nėra užrekorduota, j 
tai mes negalime patirti.

Viena Aircraft Association 
of America kompanija yra 
pasamdžiusi buvusį valdinin
ką Lucien W. Shaw,‘ kad jis 
Washingtone paveiktų kong- 
resmanus. Jis-gauna į savaitę 
$1,050.

šis lobistas pirmiau dirbo 
J. V. iždinės departmente, 
taipgi buvo Lockheed Air
craft Corp, prezidento pagel- 
bininkas. Jis turi gero patyri
mo, kaip sėkmingai paveikti 
tūlus kongresmanus ir kitus 
valdininkus.

Aukštų ir žemų valdininkų 
papirkinėjimai eina visomis 
pusėmis.

Tokio, lapkr. 6 .— Gene
rolas MacArthur kaltino 
Kinijos liaudies kariuome
nę, kad ji padeda Šiaurinės 
Korėjos liaudininkams gin- 

amerikonų. Mac-
Arthuras tatai vadino “vie
na didžiausių tarptautinių n

Amerikiniai koresponden
tai pirmadienį pranešė, jog 
MacArthuras prašys “Jung. 
Tautų” leidimo siųsti Ame
rikos lėktuvus bombarduoti Komunistų Partija ir 10 ki-1 
karinius taikinius Mandžū- tų didelių organizacijų pa- 
rijoje, Kinijos provincijo- reiškė: 
je.

Pasakojama, kad jau 
“trys iki šešių divizijų kinų 
komunistų armijos” talkau- 
ia šiauriniams Korėjos 
liaudininkams.

Gen. MacArthur sako, 
jotr kai amerikonai su savo 
talkininkais buvo “sunaiki
nę” Šiaudinės Korėjos liau
dininkų armiją, tai • kinų

Korėja, lapkr. 6. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir, sakoma, “kinai komunis
tai” vakariniame fronte 
privertė amerikonus dar 
pasitraukti atgal linkui Si- 
nandžu ir Andžu, per ku
riuos eina svarbiausias jan- i rėjos 
kiams susisiekimu kelias.

Rytiniame fronte trys 
batalionai Amerikos mari
nų ištrūko iš apsupimo ir 
išvien su kitais jankiais 
prasiveržė tolyn link čang- 
džin tvenkinio. (To tvenki
nio vandub suka mašineri
ją^ kuri gamina daug elek
tros 
Mandžūrijai.)

Amerikonų talkininkai,

Pietinės Korėjos tautinin
kai užėmė Kilču, rytiniame 
Korėjos pajūryje.

SAUGUMO TARYBĄ, DARYT KARINIUS 
VEIKSMUS; PARĖMĖ FRANKO

ŠIAURINĖS korėjos 
PRANEŠIMAI 

j Maskva. — Šiaurinės Ko-
> liaudininkų radijas 

.pranešė:
Liaudies Armija Andžu 

srityje sėkmingai grūmėsi 
pirmyn. Užmušė bei sužei- nutarė 47 balsais 
dė daugiau kaip 1,500 prie-j kad:
šų kareivių ir oficierių ir i Visi- Jungtinių 
paėmė nelaisvėn virš 2,000. j kraštai privalo

i Užgyrė Amerikos planą; atsisakė 
pasmerkt A-bombos naudotojus

Flushing Meadow, N. Y. ;kias valdžias, kurias pri- 
— Jungtinių Tautų seimas ; pažįsta amerikinis blokas 
pereitos savaitės pabaigoje Jungtinėse Tautose.) 

prieš 5,1

Tautų i 
paskirti į 

Liaudininkai pagrobė dau- j tam tikras savo armijų da-1 
giau kaip 150 amerikinių lis kaip J rp-"x-

5 Šiaurinei Korėjai ir patrankų ir minosvaidžių, kariuomenę. . >
1300 kariniu automobilių ir i Per 24 valandas sušaukti 
kiekius kitų įrengimų.

Savanoriai kinai padeda
Korėjos liaudininkam 

Peking, Kinija. — Kinų ------------------------------------------------------------ ———
Amerika vis smarkiau gamins 
ginklus per ketverius metus

“Pamatinis amerikonų 
tikslas yra ne tik pačią Ko- į 
rėją užimti, bet iš Korėjos i 
užpulti Kiniją, kaip kad da
rė japonai.”

Tos organizacijos sako, 
kinai savanoriai eina pa
galbon šiauriniams Korėjos 
liaudininkams, žada pilnai 
remti tuos savanorius ko- 
vūnus.

Žuvo 48 žmonės su 
angly lėktuvu

Turkijos ambasadorius 
atvyko pas Franko

Sea Island, Georgia. — 
Visų karinių Amerikos jė
gų sekretorius gen. George 
Marshall pranešė, jog val
džia planuoja vis smarkiau 
gaminti ginklus sau ir sa
vo talkininkams * per ket
verius sekančius metus. 
Marshallas kalbėjo susirin
kime fabrikantų tarybos, 
duodančios valdžiai patari
mus.

Prekybos sekretor. Saw-

yer, pirmininkaudamas su
sirinkimui, prašė plieno 
fabrikantus pagaminti 9,- 
500,000 tonų daugiau negu

Geneva, Šveic. — Į Alpių | Madrid, Ispanija. —Tur- 
kalnus sudužo anglų lėktų- j kija jau atsiuntė savo am- 

~ w » įbasadorių Mehmetą Es. A-
tunerį pas Ispanijos Fran
ko fašistų valdžią.

Turkija greitai panaudo- formaliai pranešė Jungtin. 
jo pastarąjį Jungtinių Tau- Tautų Saugumo Tarybai, 

kuris kad naujosios Kinijos ka
riuomenė išvien su Šiaurin. 

nimą Frankui. I Korėjos liaudininkais kovo-
, A . T ,. . m , i ja prieš amerikonus ir jų Įvairių Jungtinių Tautų'talkininkus.

ambasadoriai buvo atšaukti | 
iš fašistinės Ispanijos pagal i 
pirmesnį Jungt. Tautų 
tarimą, padarytą 1946 
tais.

vas. Pranešama, jog žuvo 
visi 48 jame buvusieji žmo
nės — 47 indusai ir anglas 
kapitonas Alan Saint, lėk
tuvo vairuotojas.

Lėktuvas gabeno indusus
kaip jūrininkus naujai pa- užgyrė ambasadorių grąži- 
stajytam Anglijos laivui.

tu seimo nutarimą,

Kariniai darbai išeikvoja 
vakarų Vokietijos anglį

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarinės Vokietijos gy
ventojams šią žiemą gręsia 
anglies badas. Nors iškasa
ma daugybė anglies, bet ji 
sunaudojama k .a r i niams 
anglų - amerikonų, francū- 
zų ir vokiečių darbams, taip 
kad trūksta . kūro civili
niams žmonių reikalais.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

bistai”. Jie turėtų tėmyti savo 
atstovų veiklą ir kartu, jiems 
tinkamu momentu priminti, 
kokius pasiūlymus jie turėtų 
pateikti Kongresui, taipgi ko
kius kitų kongresmanų ar se
natorių siūlomus bilius pemti 
ir kokių neremti.

nu-
me-

Kinijos armija artėja 
prie Tibeto sostinės

» Atmestas Sovietų 
pasiūlymas •

Seimas dauguma balsų 
1 atmetė sovietinį pasiūlymą: 

T • m x i * Pasmerkt kaip karinį 
Jungtinių Tautų j i<rįn3įna]istą tokią valstybę, 

kuri pirma pradės naudoti 
atominę bombą;

Pasmerkt karinę propa
gandą;

Atsisaukt į penkias di
džiąsias valstybes Jungti
nėse Tautose, kad padarytų 
sutartį taikai stiprinti;

Sumažint ginkluotas jė- 
Igas visu trečdaliu.

Atmetęs šį Sovietų pasiū
lymą, Jungt. Tautu seimas 
47 balsais prieš 5 užgyrė a- 
mei'ikinį plana dėl tarptau
tinio atomu jėgos kontro
liavimo, dėl įvairių kraštų 
armijų skaičiavimo ir dėl 
ginkluotų jėgų mažinimo 
“žingsnis po žingsnio.”

Sovietų atstovas sakė, 
jog atominis Amerikos pla
nas stengiasi palaikyt ato
mų jėgos monopoliią ameri
konų rankose ir dar dau
giau atom-bombu gaminti, 
o supančioti. Sovietams ato
minės jėgos nandoiima 
paprastiems civiliniams 
kalams.

Parauta Frankui
Jungt. Tautų seimas 

balsais prieš 10 (dvylikai 
delegatų susilaikant) 
sprendė panaikinti

nepaprastą seimo susirin
kimą, jeigu bet kur gręsia 
užpuolimo pavojus.

i Jei bet kas (suprask, So- 
. vietai) Jungt. Tautų Sau- 
! gurno Taryboj vetuos-atmes 
seimo nutarimą pavartot’ 
ginkluotas Jungtinių Tautų ; 
jėgas prieš vadinamą už-; 
puoliką, tai pats seimas 
galės, apeidamas Saugumo

dabar plieno per metus dėl j 'parvbą, siųsti tarptautinę 
nocnnrfintn onnklnvimntti ' v •paspartinto ginklavimosi.

Kai kurie valdininkai lė
mė, jog 1951 metais Ame
rika išleis 50 bilionų dole- laikomi sukilėliai prieš to- [ 
rių kariniams tikslams, tai. 
yra 20. bilionų daugiau, ne
gu šiais finansiniais me
tais.

armiją prieš išlaukini ar 
vidujinį užpuoliką.

(Vidujiniais užpuolikais

Vietnamo liaudininkai 
užėmė dar 1 tvirtovę

Vėliausios Žinios
Lake Success, N. Y. — 

Generolas MacArthur jau

kaktį nuo bolševikinės re-

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininku kariuo
menė išvijo francūzus iš 
Haobinh tvirtovės ir užėmė 
dar tris ginkluotas francū- 

Liaudininkai

net
rei-

Washington. — Nežinia ZU pozicijas.
kas raudonu rašalu aptaškė d^bar atakuoja^francūzus 
Sovietu ambasados sienas link stambaus Hanoi mies- 

| to, 36 mylios toliau j šiau- 
Seoul. — Pietinės Kore-,rės rytus.

josz seimas 100 balsų prieš 
21 atmetė diktatoriaus- 
prezidento Syngmano Rhee

Korėja., — Šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai įvarė 
vienos mylios gilumo kylį į)v_rjJ 
amerikonų apsigynimo, lini- 

[ją šiaurvakariniame fron- 
1 te.

New Delhi, Indija.—Pra-j 
nešama, jog Kinijos Liau
dies Armija užėmė vietas 
už 60 mylių nuo Lhasos, Ti
beto sostinės. Kai kurie Ti
beto kariuomenės junginiai 
pasidavė kinaln liaudinin
kams.

Turtingieji tibetiečiai jau

Tokio. — Amerikiniai la
kūnai tvirtino, kad rusiški 
rakietiniai Kimios lėktuvai, 
pakilę iš Mandžūriios, ap
šaudė amerikonų lėktuvus 
ore.

38

Francūzų komandieriai i 
tariasi su Amerikos ir An-! nutaumą,

siūlomą Paiką Nak ČunąĮ^1^?8
kaip premjerą.

Eilė seimo narių pasira- 
se 'pareiškimą,, reikalau
jantį pavaryt visą Rhee 
ministrų kabinetą.

; karininkais; prašo 
| naujos greitos paramos 
prieš liaudininkus.

Tūkstančiai fašistu 
kėlė riaušes Romoje

Washington.__  Maisto
TZ , kainos pakilo dar dviem 

~7 ] °JesP°n em dešijntadniįaįg procento.

Roma. — Du tūkstančiai 
fašistų sekmadienį sukėlė 
riaušes, maršuodami prie 

seimo rūmų, ir 
“valio Mussoli- 

Jie trukšmavo tuo
Korėja.

tai stebėjosi, kad Šiauriniai 
Korėjos liaudininkai kai v . > « • . i
kuriose fronto dalyse nau- KnsdaiJĮas lango Sietukas 
dojo tiktai amerikinius nugąsdino Trumano sargus 

kraustosi1 iš Lhasos. Teigia- ginklus ir amuniciją mū- 
ma, kad Dalai Lama, Tibeto šiuose prieš jankius. Klau- 
buddistų “popiežius” - ka- sįa, kaip jie g a v o tiek“ ........ ............ . -- ------------------- J. ----------------- ------ ---- ----------------

Piliečiai tai gali atlikti laiš-»ralius, ruošiasi bėgti Indi- amerikinių ginklų, 
kais, atvirlaiškiais, rezoliucijo
mis, peticijomis. Milionai pi
liečių lengvai gali nusverti ke
liolika pasamdytų lobistų.

jon.4

i puu v

Visi piliečiai gali būti “lo- Ibuotis.

šį rudenį mūsų organizaci
jos rengia mažiau parengimų, 
negu kitais metais šiuo laiku 
rengdavo. Tai negerai. Reikė
tų tuoj pasiprovyti — ruoštis 
prie daugiau ir didesnių pa
rengimų.

Nepaisant, kokie būtų sun
kūs laikai, mūsų veikėjai ne
turėtų nusiminti, bet dar su 
padvigubinta energija dar-

7 bihonai dol. išmokama 
valdžios samdiniams

Korėja.— Amerikos bom- 
banešiai degino ' šiaurinės 
Korėjos miestus artimame 
Mandžūrijai ruožte; mėtė 
gazolino drebučių bombas.

St. Louis, Mo. — Čia kal
bėdamas prez. Trumanas 
gyrėsi, kaip uoliai kovojąs 
prieš komunistus Jungtinė
se Valstijose ir užsienyje.

šaukdami,
niui!”
laiku, kai italų valdžia su
ruošė bankietą atstovams 
trylikos šalių, sudarančių 
“Europos tarybą” prieš So
vietų Sąjungą.

Policija išvaikė riauši-

Washington. — Jungtin. 
Valstijos per metus išmoka 
7 bilionus dolerių ' valdi
niams savo darbininkams- 
tarnaūtojams, kaip paskel
bė Harry B. Mitchell, pir
mininkas Civilin. Tarnybos 
Komisijos.. Valdžia dabar 
turi 2,094,400 tokių samdi
nių.

New Delhi, Indija.—Pra
nešama, kad Kinijos Liau
dies Armija per tris dienas 
galės užimti Tibeto sosti
nę Lhasą.

Maskva. — Sovietų Są
junga šį antradienį iškil
mingai mini 33 metų su-

St. Louis, Mo. — Kuomet 
prez. Trumano automobilis 
čia staptelėio prie vieno t 
viešbučio, nukrito lango sie
tukas iš 12-to j o aukšto ir 
pokštelėjo gatvėn tik už 20 
pėdų nuo prezidentinio au
tomobilio. Nusigandę Tru
mano sargai tuojau griebė
si revolverių, manydami, 
kad tai garsas taikomo pre
zidentui šūvio.'

Buvo areštuoti du vieš
bučio tarnai. Jiedu sakė, 
jog išėmė lango sietuką, 
norėdami geriau pamatyt' 
prezidentą, bet sietukas iš
sprūdo iš rankų. Tarnai be 
bausmės paliuosuoti.

ninkus.

RYTINE VOKIETIJA 
REIKALAUJA KUNIGŲ

IŠTIKIMYBĖS
Berlin. — Rytinė Demo

kratinė Vokiečių Respubli
ka pripažįsta religinę lais
vę katalikams, protestan
tams irt kitoms tikyboms,
bet reikalauja, kad jų.ku- • Australijos įstatymą prieš 
nigai prisiektų Ištikimybę I komunistus. Jie nurodo, jog

nu- 
seimo 

padarytą 1946 
metais prieš Franko fašistų 
diktatūrą Ispanijoj. Tas nu
tarimas reikalavo atšaukti 
vyriausius atstovus - am
basadorius iš Ispanijos ir 
nepriimti Franko fašistų į 
jokias Jungtinių Tautų į- 
staigas.

Dabartinis seimo tarimas 
įgalina siųsti Ispanijon am
basadorius ir įsileisti ją į 
įvairias Jungt. Tautų ko
misijas.

Australijos žandarmerija 
krečia komunistų centrus

Canberra, Australija. —- 
Slaptoji Australijos policija 
padayė kratas Kdmunistų 
Partijos raštinė
se Melbourne, Syd
ney, Hobarte, Darwine ir 
kituose Australijos mies
tuose. Žandarai užgrobė 
partijinius dokumentus ir 
tonus knygų, žurnalų ir ki
tokios literatūros.

Komunistai ir 
darbo unijų vadai 
į aukštąjį teismą, 
draustu vykdyti

įvairių 
kreipėsi 
kad už- 
naująjį

respublikai, kaip prane
ša amerikiniai korespon
dentai.

Rytinėje Vokietijoje yra 
14 milioflp liuterių - pro
testantu ir 4 milionai kata
likų. ' ’

tas įstatymas mindžioja 
Australijos konstituciją.

Teismas laikinai suturėjo 
kai kurių to įstatymo punk
tų vykdymą; taigi valdžia 
dar neareštuoja komunistų 
darbuotojų?

A
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at-Pasimokėkite Duokles!
'Jau metai eina prie pat pa

baigos, o dar apie 1,500 LLD 
narių yra nesumokėję savo 
duoklių. Ir kaip negerai, kad 

■tarpe nepasimokėjusių yra 
i daug gerų veikėjų! Kodėl 

; nariai mano ? 
Amerikos interesams: jie Kaip Centro Komitetas gali 

l nepanaikina, Į tvarkyti'organizacijos reika- 
nes tai gali kada nors susi-Į lūs, leisti žurnalą “šviesą,” 
gadyti Amerikai, bet 
veto teisę naikina ten, kur 
jis kenktų amerikiniams 
interesams, sako Višinskis. 
Argi1 tai gali eiti naudon 
tarptautinei organizacijai 
ir taikos išlaikymo reika
lui? Ir jis atsako: ne.

— Jūs kalbate apie tai, 
kad T. Sąjunga darbais pa
rodytų, jog jai rūpi taikos 
išlaikymas? <0 kur gi jūsų 
darbai? Ką jūs galite pa-

ŽMOGUS ’VIS GALVOJI: džioje šių metų, džiaugėsi, i siūlymai esą nukreipti prieš 
blokas T. Sąjungą, prieš vieningu- 

jog komunizmas mą (veto teisę) Saugumo 
Taryboje, prieš Jungtinių j

KAS BUS? Ijog komunistinis 
Flushing Meadow. —Sė- tvirtėja, 

di žmogus didžiulėje gene-: 
ralinės asemblėjos sesijų sa
lėje, s 
aukštų vyrų ir moterų par
lamentą, kuriame daly vau-j 
ja užsienio reikalų minist- 

!rai ir kitokie aukštieji eks-

kapitalizmą nugalės.
Tarybų Sąjunga esanti [ Tautų čarterį. Amerikiniai j

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., celencijoS, klausai ju kalbų 
under the Act of March 3, 1879. . . J £--------------- -_____________ ______________  ir vis negali surasti atsa- 1 -1 • 1 1 • 1 IQ

klausi- j ginklu.

under the Act of March 3, 1879.

Visų atsakomybė
Šiandien įvyksta visoje Amerikoje rinkimai. Renka

mi vaidininkai — senatoriai, reprezentantai, teisėjai, gu
bernatoriai. majorai ir visa eilė kitų. Ne visur turėsime 
gerą pasirinkimą, bet daugelyje vietų, ypač didmiesčiuo
se, randasi gerų, pažangių kandidatų. ' 
remti, už juos reikia balsuoti.

Pati didžiausia piliečio nuodėmė sėdėti namie ir nepai
syti rinkimų. Kaip tik tas nepaisymas, apsileidimas duo-i 
da progą sukčiams ir raketieriams paštatyti ir išrinkti! 
savo žmones. Labai gaila, bet turime skaitytis su tuoj 
faktu, kad beveik kiekvienais rinkimais visa pusė pilie
čių nedalyvauja rinkimuose. Gal jokioje kitoje demokra
tijoje tokios nesveikos padėties nesiranda. Jeigu mes pa
žvelgsime į naujosios demokratijos šalis, į socialistines 
šalis, ten rasime i 
95 procentų turinčių teisę balsuoti dalyvauja rinkimuo
se. Kode! toks pat nuošimtis piliečių ir čia negalėtų da
lyvauti rinkimuose? Galėtų ir turėtų dalyvauti.

kymo į klausimą: kas bus?
Debatuojamas 

mas: “Jungtinė veikla 
kai palaikyti.”

Tai kilnus, svarbus,
___ ____ čiąs kiekvieną žmogų 

Juos reikia pa- saulyj klausimas. Bet 
po juo slepiasi? Ar iš 
rųjų tai yra taikos išlaiky
mo reikalu sumanymas?

Klausai vieno, antro, tre- 
[čio, ketvirto, ir t.t., kalbė- 
Itojo kalbų ir tu matai, jog 
čia slepiasi kas nors kita!

Nei vienas laikraštis ne
galėtų sutalpinti ištisų kai-

stebi šį tarptautinį už viską kalta, ji agresorė, siūlymai yra. pritaikyti tikįtaip? Ką tie 
ją reikią suvaldyti. ?._________ L

Mr. Dulles ragina “vaka- veto visiškai 
rinį pasaulį” (kapitalistinį) 
taip apginkluoti, kad “lz- 
viestijos” džiaugsmas virs
tų niekalu. Tarybų Sąjunga 
skaitysis tik su jėga, tik su

jie! knygas, kada jie laiku nepa- 
simoka duoklių! Tiesiai gėda!

Todėl jų dabar pareiga 
pasimokėti duokles už 
ir 1951 metus, kad parodyti, 
kad jie įvertina apšvietos ir 
kultūros Draugiją, kad jie su
pranta organizacijos reikalus!

Kuopų pareiga išrinkti ko
misiją, arba paskirti draugus 
ir drauges, kurie turi matyti 
nepasimokė,įusius duokles ir 
tuojau iš jų jas išrinkti.

Surinktus pinigus tuojau
Išleidome 

išsiuntinėjome, 
‘Šviesos” 
Susidarė 

reikia
sa-

UdlUD UV1I1U I\1 <1 UI IUO OClllO. 1 OVUKU10V1HVO i i 1 • - %
’ • v. . . .. J ‘ T , -i - bų, sakomu generalmeje a-grieztai priešinga padėt . Jose net iki c l J , A i

s 1 ° ‘ 1 1 į semblejoje ir jos komite- Argentinos, lemeno, Ethi-I
tuose, jei ir labai norėtų, opijos, Ukrainos, Kanados I 
Negalime ir mes to pada- ir dar kitų valstybių atsto- [ 

: gi
žiuose rinkimuose kiekviena valstija, kiekvienas mies- | 

tas turi savo problemų. Kai kur tik republikonai ir de
mokratai ruri kandidatus. Tokiuose atsitikimuose reikia 
pasirinkti iš ių sukalbamiausį. Bet kur randasi pažangiu 
nepriklausorūų kandidatų, arba kandidatų Progresistų 
Partijos, savo balsus lietuviams piliečiams reikia atiduo
ti už juos. Anie tai negali būti abejonės.

Tas senas malas, kad balsavimas už pažangų žmogų 
yra numetimas balso į vandenį, bent jau šiais laikais ne
beturėtų anranti Amerikos žmonių. Kaip tik už tokį 
kandidatą atiduotas balsas yra tikrai reiškiantis balsas. 
Jau jeigu tmlima kurį balsą skaityti vandenin numestu 
balsu, tai reikia skaityti tą, kuris tapo atiduotas už kokį 
stamb. kapitalo pastatytą pašlemėką. Jis šiandien tau 
pataikauja ir uz tave kalba, bet po rinkimų, tapęs valdi- bos. 
ninku, jis tau paskutini kailį nulups. Argi ne toki sutvė
rimai davė Amerikai Taft-Hartley ir McCarran įstaty
mus ir koja prisimygę lupa visoje istorijoje negirdėtus diskusijas), vienu iš pirmų- 
taksus? i jų kalbėtoju išstoja ameri- n. .. 2 .

------------------- ! kinjs delegatas John Fos- |^in? Pasaulį tarybiniu bau-,

Norint surasti “siūlo ga
lą”, korespondentui tenka 
vadovautis tik kai kurių 
atstovų kalbomis, — pačių 
vyriausių atstovų: sakysi
me, Amerikos ir T. Sąjun
gos. Tiesa, įdomių kalbų

tai- i Tokie, daug maž, \ Mr.
! Dulleso dėsniai. Vėliau, ku-! 

lie- ris vakarinio bloko (su ma-1 
pa- ža išimtimi) delegatas kai- į 
kas bėjo, kalbėjo už tai; o kai- į 
tik- bėjusieji iš rytinio bloko 

valstybių — smerkė Dulle
so kalbą.

Debatai - diskusijos tęsė
si per dvi dieni. Kalbėjo: 
Islandijos, Anglijos, Čilės, ‘ 
čechoslovakijos, ' Bolivijos,! Jig įa pni įn de_ 
Graikijos, tarkuos Balta- ^^tąhtomulą, kuris išdi- 
rusijos, Filipinų, Kiubos,; džiaį reikal kad T- s 
Tarybų Sąjungos, Indijos, |junga ,.būtų atvk.a„ h.

jdovautųsi teisingumu? Ko- 
kia teisybė yra Filipinuo-

Ise? Višinskis citavo Bell’o
raportą apie prasiradimus^vių Tauta”. Ją parašė profeso- 

(Ce- Filipinų valdančiuose sluog- nūs P. Pakarklis. Tai
vai.

rodyti? Ar šitaip daryda- |siųskite į centrą, 
mi, jūs pasitarnaujate tai-‘knygą ir jau i 
kos reikalui? |paskutinis šių metų

Į numeris spaudoje.
nemažai bilų, kurias 
tuojau apmokėti. Atlikite 
vo organizacinę pareigą!
Knyga ir “Šviesa”' 

šiemet LLD nariai 
nepaprastai svarbią 
knygą

gauna 
istorinę

— “Popiežiai if Lietu-

Dr. Vavro Hajdu 
choslovakijos) ' sako, 
Mr. Dulles padarė baisius 
puolimus prieš Tarybų Są
jungą. Jis klausė:

‘— Kieno šiandien armi
jos atlieka agresoriaus dar- 

pasako ir kitų kraštų atsto- bą Korėjoje? Kieno armija 
vai: Anglijos, Francūzijos, buvo įsiveržusi į Graikiją? 
Čechoslovakijos, Lenkijos, Kieno jėgos yra Formozo- 
Ukrainos-, Baltarusijos, Į je? Kas stato visame pa- 
taipgi ir Filipinų, ir Indi
jos, ir net tokios mažytės 
Syrijos, Irako, net ir

Mr. Dulles kalba
Pradedant debatus

Kiu-

iter Dulles.
Jis sako, jog amerikiniai

Prieš keletą dienų atrodė, kad Korėjos konfliktas eina siūlymai, dabar diskusuoja- 
prie pabaigos. Iš Korėjos pranešimai sakė, kad ameri-lmi, yra pateikti treciajam 
kiečių armija baigia pasiekti Mandžūrijos rubežių, kad [pasauliniam karui keliui 
beveik visoks šiauriečių pasipriešinimas baigiamas likvi-1 pastoti.
duoti. Komercinė spauda mus užtikrino, kad šio karo pa
baiga jau čia pat.

Bet staiga karo eiga pakrypo kiton pusėn. Korėjiečių junga (Lyga) negalėjo pa- 
pasipriešinimas pradėjo sustiprėti. Vienoje kitoje vieto- st°ti kelio antrajam pasau- 
je šiauriečiai perėjo į ofensyvą ir privertė amerikiečius ■ liniam karui. Jis primena 
pasitraukt’. Kai kuriose vietose, sakoma, dabar eina pa-! Japonijos įsiveržimą į Man- 
tys kruviniausi ir žiauriausi mūšiai. Tokių mūšių šis ka-Įdžūriją, Mussolinio okupa-

Dar galo nesimato

Jis nurodo, kaip negar
bingai mirusioji Tautų Są-

ras dar nebuvęs mates.v

Tas tik pabodo, kad konfliktui galo dar nesimato, kad 
iš abiejų pusiu tebekrinta gyvybės ir tebesilieja kraujas.

Dabar aišku, kad buvo padaryta klaida, kai nebuvo 
priimtas Indijos planas, patiektas Jungtinių Tautų 
Asemblėjoje, baigti šį pražūtingą karą. Indija siūlė, kad 
nereikia žengti per 38-tą paralelę, kad reikia sulaikyti 
mūšius ir taikiais budais Jungtinių Tautų vadovybėje iš
spręsti visa Korėjos problemą. Bet dauguma nepaklausė 
to sveiko, išmintingo patarimo. Dabar turime rezulta
tus. . ( ’

Prcz. Trumanas ir Tarybų Sąjungos užsieninis mi
nistras Višinskis sveikinasi Jungtinių Tautų susirinki
mo name, kak prezidentas ten apsilankė^

negali sėkmingai darbus 
likti.
Anglų Kalba Knygos

šiemet suvėlavome su ang
lų kalboje knygomis. Dalykas 
tdme, kad naujos labai bran
gios, aįtie 250 puslapių knyga' 
kainuoja iki $3. Mūsų gi na
rio duoklė yra į metus tik $2. 
Už ją dar turime padengti 
knygos persiuntimo išlaidas 
ir organizacinius reikalus. To
dėl suvėlavome su parūpini- 
mu anglu kalboje knygų. Bet19OU . , _ • , . ...jos bus parūpintos ir visi jau
nuoliai gaus.
Ačiū už aukas!

Apšvietos ir organizaci
niams reikalams gavome seka
mai aukų :

LLD 51, 57 ir 190 kuopos, 
Cleveland, nuo parengimo 
pelnas, per J. žebrys $23.38.

LLD 30 kp., Chester, per 
A. Lipčius.....................$10.00

LLD 2-ra Apskr., Brooklyn, 
per J. Skiparius..........$10.00

LLD 10 Apsk., Detroit, per 
P. Gustaitis ................$10.00

LLD 162 kp., Toronto, per 
J. Valaitis ant blankos. .$7.00 

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiut! Prašome ir 
ateityje paremti kultūros ir 
apšvietos organizaciją auko
mis pagal savo išgalę. Darbų 
yra daug, o dabar viskas daug 
brangiau, kaip buvo seniau.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
LLD Centro Komiteto Sekr. 

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

i tokia 
knyga, kurios seniai lietuviai 
reikalavo. Skaitykite ją! Rašy
kite savo atsiliepimus. Gauki
te ir naujų narių į organizaci

ją. Jiems bus suteikta ši kny
ga, kurie dar 1950 metais įsi
rašys. Centre jos turime.

Neužilgo išeis “šviesos” 
niui suvaldyti? Ar jos rė- 'No. 4, tai yra, paskutinis už 
me T. Sąjungos siūlymus 1.1950 metus. Pereitasis nume- 
Tautų Lygoje? Ne! Ar jos’ris buvo pašvęstas LLD orga- 
neginklavo Hitlerio? Ar jos nizacijos istorijai. Jo dar tu- 
nesudarė Municho pakto? jrime. Naujai įstoja 
Višinskis nurodė į T. Są- gauti 
jungos politiką 1939 me- * r • . - .
tais Lenkijos-atžvilgiu, kai ™°.
Raudonoji Armija okupavo 
buvusios Lenkijos : 

(sritis — Baltarusijos ir 
Ukrainos dalis (taipgi Vil
nių ii Vilniją). Tą žygį, sa-Įrjų valdybos duokles pradeda 
k e jis, tuomet užgyrė. jret ug sekamus metus jau 
toks T. Sąjungos priešas, dabar. Tokios kuopos laiku

Posmuose, apie sugedimą, a- 
pie visišką valdinių sluogs- 
niu 
dies

O 
ką
Francūzija darė

nesiskaitymą su liau- 
reikalais.
kai dėl Ethiopijos, — 
Anglija, Amerika ir 

Mussoli-
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

saulyj militarines bazes? 
Kieno kariuomenė samdo 
nacius generolus? Kuri ša
lis galvatrūkčiais ginkluo
jasi: Jungtinės Valstijos ar 
Tarybų Sąjunga?

Jau laikas, kad Jungti
nės Valstijos liautųsi gąz- j

bu, įspėjo Dr. Hajdu.
Višinskis kalba

Visi laukia Višinskio — 
ką jis pasakys?

Per visą debatų laiką, 
Višinskis, klausydamas ki
tų delegatų kalbų, pasirė
męs ant stalo, varto doku
mentus, rašosi pastabas, 
rengiasi atsakyti * tiems,

nariai ga
ganti. Į

Jeigu, kurie pakeikėte gyveni

te į centrą savo seną ir naują 
antrašą.» • 6111LI

rytlHCS Mokėkite Duokles
už 1951 Metus

! Yra kelios LLD kuopos, ku-

toks T. Sąjungos
kaip Churchillas. Jis buvo sumoka duokles. Mūsų duoklė 
padarytas tam, kad sulai- [yra metinė, tai nariui nedaro 
kyti Hitlerio veržimąsi į'svarbos ar dabar mokės už 
Rytus. Tarybų Sąjungos ir'ateinančius metus, ar metų 
hitlerinės Vokietijos sutar- • pradžioje, bet centre < 
tis, nurodė Višinskis, buvo i palengvina, kada duokles gau- 
padaryta tam, kad- nustum- name metų pradžioje.

Išmokime mokėti duokleskurie puola jo atstovauja- ti tolyn karą; T. Sąjungos , TZ . r.„
•• ’ ; u • 4. r. i laiku. Kam vilkinti? Rupinki-■ I gynyboje tuomet buvo spra-

Gerėja sporto 
ratelių veikla

LAZDIJAI, rugs. 15 d. — 
Lazdijų rajone prie klubų- 
skaityklų pradėjo gyvai veik
ti sporto rateliai. Jie dauge
lyje vietų turi įsirengę spor
to aikšteles, apsirūpinę spor
tiniu inventoriumi. Rateliai 
rengia užsiėmimus, ruošia 
tinklinio, krepšinio ir kt. var
žybas.

Neseniai įvyko visų rajono 
sporto ratelių bendras pasi
rodymas ;— varžybos Lazdi
juose. Masinės varžybos su
traukė daug žiūrovų net iš to
limesnių rajonų.

Varžybose 
sporto ratelių.

/“T" [tas įvairių distancijų 
‘ Imas,, rutulio stūmimas, 

tOs metimas, šuoliai į 
ir kt. Pirmąsias vietas

mąjį kraštą.
Ateina jo eilė ir Višins- Igų, buvo trūkumų; jai rei- 

kis stovi tribūnoje.
Jis pirmiausiai pasako:
— Tūlų kraštų delegaci- su hitlerine Vokietija ne

jos čia šiurkščiai, melagiu- prasidėjo dar per veik porą ties Mr. Dulles’u, jį pavadi- 
gai apšmeižė mano tėvynę, metų, o per tą 'laiką Tary- no

mes visi organizacija. Atmin- 
. . . . XT kite, kad Centro Komitetas be
kėjo_ geriau pasiruostl. Na, !narjų ir kuopų kooperacijos 
ir dėka tai sutarčiai, karas  
su hitlerine Vokietija

dalyvavo 18 
Buvo sureng- 

bėgi- 
grana- 
aukštį 
laimė

jo Z. Karpavičius, S. Liegas, 
J. Nikitinas (Lazdijų kultū
ros namai), J. Geberis (Miš
kinių klubas - skaitykla), J. 
Vaikšnora (Būdviečio klubas- 
skaityla).

Tinklinio varžybas laimėjo 
Lazdijų kultūros namų spor- 

Krepšinio susitiki-

vimą Ethiopijos, Hitlerio 
užgrobimą Čechoslovakijos, 
na, ir “hitlerinės Vokietijos 
ir T. Sąjungos 1939 metais 
užėmimą ir pasidalinimą 
Lenkijos.”

Mr. Dulles cituoja net 
Stalino pasakymą 1939 me
tais, kai jis stojo už kolek
tyvinį saugumą; jis prime
na, jog Jungtinės Tautos 
neprivalo pasek t i 
Tautų Sąjungos keliais. Mr. 
Dulles, ] 
šiandien laisviau atsiduso, 
nes Jungtinės Tautos “pa i LAPKRIČIO 25 DIENA 
lauže agresoriui nugarkau-i 

i lį”, -r- agresoriui, kuris šių 
metų birželio 25 d. ^pradėjo 
žygius Korėjoje. Mr. 
les, aišku, turi galvoje 

ilinio karo prasidėjimą 
[rėjoje.

Kai priimsime šiltos 
llymus, sako Mr. Dulles., bus I tūrinio Centro stovį. Bus parodyta, kiek mes pažąngos j tuos pataisymus, kuriuos specialybes kursuose,

Tarybų Sąjungą.
Višinskis sutinka su es

miniais siūlymais, bet pasa
ko: jei tarybiniai pataisy
mai nebus prie jų pridėti,

pasiruošė ir

Tuomet Višinskis sustojo

‘falsifikuotoju ir karo 
, ruošėju.” '____ Kalbėtojas citavo tininkai.

uždavė:iš vėliausios Dulleso knygos me <]aKvavo į^djjy kultūros
bų Sąjunga 
kai atėjo laikas, 
triuškinantį smūgį . bend
ram T. Sąjungos, Ameri
kos, Anglijos, ’ Francūzijos pitalas trokšta, ii-* y t i /'x rl -i'Vi z \ Ir t- y y z-y yx z y rY zy y y ! • • • •T. S. delegacija už juos ne-[ir viso demokratinio pašau- [ rengiamasi; 

balsuos, nes amerikiniai I lio priešui.

ištraukas, rodančias, ko A- 
merikos monopolistinis ka- 

, prie ko 
jis aštriai

nam.ų ir Seirijų klubo - skai
tyklos komandos. Laimėjo

Jasilionis.

i smerkė visą. Dulleso politi-'Laboratorijos linu fabrikuose
I 1 1 • • , 1 _ w 1 ~ , ak.I ką, tarnavusią ir tarnau- i VILNIUS, rugs. 15 d.—Aš- 

i Lietuvos linų 
i taikos; fašizmui, o ne de- j apdirbimo fabrikai gavo iš 
•mokratijai. [broliškųjų respublikų labora:
’ Višinskis ragino Visus torinius įrengimus linų šiau-

Liungos Keliais. Air. _ <rlrrlWT<rrWT HiTtriXf 11 VlElNlUo, 1

nuomone, pasaulis j LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS SUVAŽIAVIMAS I X. *1 J»v. ’ • ; j . . ' r . J

1 •___ ?____ —• 1_____ , 4-ra i Irz-io • Tnnnmm z~> nn rln QndivhimA to

i v ibiiisKis i agnio visus . . . . „
I atmesti dviveidę politiką, del,ų _k.? <yb®i ^statyti. I a- 
hv. <■„; nemunelio, Pamūšio, KelmesLietuviu Namo Bendrovės (Lietuvių Kultūrinio Cent-! ir nuoširdžiai stoti už tai- 

ro) metinis suvažiavimas1 įvyks šeštadienį, lapkričio 25 kos reikalą, nes tokia poli- 
civi- d., 1950 m., savoj Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic tika, kokią siūlo Mr. Dul- 
Ko- Ave., Richmond Hill, N. Y. ' les, nieko gera pasauliui ne

šis suvažiavimas bus labai svarbus. Bu pateiktas meti-1 duosianti.
siū- i nis direktorių raportas apie visą finansinį ir abelną Kul-; Jis ragino balsuoti už darbuotojai

Dul- ir kitos įmonės įsirengė labo
ratorijas.

Radišauskas iš Marijamp- 
iės linų fabriko, Martišiūnie- 
nė iš Kelmės ir kitų fabrikų 

i įgijo laborantu 
> kurie 

i surengti Pamaskvėje. 
Ija. [Dabar jie dirbs savo įmonių

Svarbu šėrininkams šiame suvažiavime dalyvauti. Su-[ Baigus jam kalbėti, pir-jjaboratorijose.
važiavime turi būti atstovaujamas mažiausia 51 visų mininkas pastebėjo, 
šėrininkų procentas. Jeigu mažiau dalyvautų, tai šuva- Višinskis perdaug 
žiavimas negalėtų nieko veikti, nes kvorumo neturėtų. 

* * a * SZ • • Y • • YZ •• • ♦ 1
bus išsiuntinėti. Kartu ir proxy įgaliojimai bus pasiųsti.1 tras dėl pastabos nieko ne- 
Tie šėrininkai, kurie negalėtų suvažiavime dalyvauti, ga- sakė.
lės savo pažistamus įgalioti, kad tie juos suvažiavime at-. Na, ir po visų kalbų, 

’ stovautų. * * VWL penktadienį, ; “/ * * ______ _ __ ____ ___
Po suvažiavimo bus metinis Lietuvių Kultūrinio Cent-, siūlymai buvo dauguma jraštį leidžia taip pat.Rokiškio 

ro ban kietas. Visi kviečiami prie ’ jo ruoštis ir kartu balsų priimti.

kitaip. Jei Saugumo Taryba šioj įstaigoje esame padare, kaip buvo pertaisyta namo‘siūlo T. Sąjungos delegaci- buvo 
nesiryš suvaldyti agreso- dalis ir kiek tas viskas kainavo.
riaus, tai per veto galvą, bus 
bėgyj 24 valandų sušaukta 
ekstra generalinės asemb- 
lėjos sesija, na, ir ji nuties 
planus agresoriui suvaldy
ti ginklu; visos Jungtinėms 
Tautoms priklausau č i o s 
valstybės turės gatavus ka
riuomenės dalinius, kurie 
bus galima .pašaukti karanj 
prieš agresorių.

Mr. Dulles cituoja 
vieštijas”, kaip jos,

“ Naujoji vaga

_____ _ __ < . , Mr. Dullesą. Bet T. Sąjun-
Kvietimai į suvažiavimą netrukus visiems šėrininkams i gos užsienio reikalų minis-

kurį pradėjo

ROKI$KIS, rugs. H d. — 
“Naujoji vaga” — šitaip pa
vadintas naujas laikraštis, 

leisti Kamajų 
MTS politinis skyrius.

Tai jau antrasis MTS laik-Na, ir po visų kalbų,
, amerikiniai [rastis šiame rajone. Savo laik-

MTS. J. Jurgelionis.
“Iz- f dalyvauti.
>ra- i Motiejus Klimas, L.N.B. prezidentas.

*» ........................... i ....... ............. ..................................... ... .............................. „„„i ......................... .
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Worcester, Mass (Buffalo, N. Y.
Laukiame iš Hartfordo 
menininkų

Plačios šios apylinkės meno 
mylėtojai laukia Hartfordo 
I^aisvės Choro dramos grupės 
atvykstant į mūsų miestą šešt. 
lapkričio 11, Lietuvių salėn, 
29 Endicott St.

Tai bus Mass, valstijos me
nininkų apskrities metinis pa
rengimas. Tai bus pirmas toks 
parengimas po įvykusio meno 
mokyklos parengimo, kuria
me buvusiems teko grožėtis 
meno programa, kurią pildė 
suvykę iš gana toli mokiniai.

Šiame menininkų parengi
me taipgi grožėsimės Hart
fordo artistų statoma trijų 
veiksmų drama “Nevykusi 
Meilė’’. Hartfordiečiai šį vei
kalą jau suvaidino savo apy
linkėj ir Brooklyne su gražiais 
pasisekimais. O lapkričio 11 
d. Mass, valstijos lietuvių pub
lika, turės progos grožėtis ir 
gėrėtis jų vaidinimu.

Rengėjai prašo ir ragina vi
sus dalyvauti šiame gražiame 
parengime, nes skaitlinga ir 
šilta parama paskatins meni
ninkus jų ateities darbui. Pra
džia 6 vai. vakare. Kviečiame 
iš arti ir toli pas mus į sve
čius, į meninį vakarą.

Rengėjai.

LDS 23 Kuopa Rengia Balių
LDS 23 kuopa rengia balių, 

šeštadienio vakarą, lapkričio 
(Nov.) 11, Stumm’s Conti
nental salėj, 2805 Niagara St. 
Šokiams gros Ambassadors or
kestras.

Šokiai prasidės 9 vai, ir tę
sis iki vėlumos nakties. Įžan- | 
ga 50 centų. . Į

Kviečiame visus atsilankyti. 
Kviečiame atsilankyti niaga- 
rafalliečius ir rochesteriečius. 
Atsilankykite į mūsų balių ir j 
smagiai laiką praleiskite.

Bus gėrimą ir skanių už- i 
kandžių.

Nepamirškite dienos — lap- ! 
kričio 11.

Baliaus Rengimo 
Komitetas.

—------- .— ---------------------

Namų Savininkams
, Mes namus taisome, penti- į 

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

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

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

LEVAS TOLSTOJUS

VAIZDAI IŠ KARIŠKIU GYVENIMO
SUSITIKIMAS STOVYKLOJE SU MASKVOS PAŽĮSTAMU

, Iš Kunie/ciikšcio Nechliudovo Kaukazo užrašų.—13— ■ 10-19-50

LDS 1-mos Apsk. Konferencija Įvyks Gruodžio 3

WORCESTER, MASS.

3-JŲ VEIKSMŲ DRAMA

“NEVYKUSI MEILĖ”
Suvaidins Hartfordo Laisves Choro Dramos Grupe

Šeštadienį, Lapkričio 11 Nov.
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.

Pradžia 6 vai. vak.

Kviečiame Meno mylėtojus-rėmėjus skaitlingai 
dalyvauti.
Rengėjai — Mass. Vaisi. Menininkų Apskritis.

Connecticut’© Lietuviams
Išrinkite pirmą lietuvę moterį į Kongresą

FOR U. S. CONGRESS 
5th DISTRICT CHRISTINA W. 

STANESLOW
K PROSPECT, CONN.

Motina 3 sūnų;
Diplomuota .Cornell Universiteto;
Veikėja karę laiku Raudonojo 

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

Lietuvių Naeionalio Komiteto 
1918 metais.

(Tąsa)
—0, Guskantini! Na, kas nauja, mel

džiamasis?—tarė jam Š., dar vis tebesi
šypsodamas dėl jojimo malonumų.

Guskantini, kaip jį vadino Š., tuojau 
pat užsidėjo kepurę ir buvo bekišąs ran
kas į kailinukų, kišenes; bet iš tos pusės, 
kuri buvo į mane, kišenės ■ kailinukuose 
nebuvo, ir jo maža raudona ranka atsi
dūrė keblioj padėty. Man knietėjo įspėti, 
kas per vienas šis žmogus (junkeris ar 
pažemintas laipsniu), ir aš, nepastebė
damas to, kad mano žvilgsnis (t. y. ne
pažįstamo karininko žvilgsnis) trikdo jį, 
įsmeigęs akis tyrinėjau jo drabužius ir 
išvaizdą. Jis atrodė trejeto dešimčių 
metų amžiaus. Mažutės, pilkos, apskri
tos jo akys kažkaip mieguistai ir kartu 
neramiai žvelgė iš po nešvarių, baltų pa
pachos vilnų, nukarusių jam ant veido. 
Stora, netaisyklinga nosis tarp įdubusių 
skruostų dar labiau ryškino liguistą, ne
žmonišką liesumą. Lūpos, labai menkai 
dengiamos retų, minkštų, balsvų ūsų, nė 
valandėlei nenustojo judėjusios, tarsi 
stengdamosi susidėti tai vienai, tai kitai 

, minčiai reikšti. Tačiau jokia išraiška ne
užvaldydavo jo veido galutinai; jame vi
są laiką viešpatavo išgąstis ir susirūpini
mas. Liesą, gyslotą jo kaklą juosė vilno
nė, žalia šerpė, kuri slėpėsi po kailinu
kais! Kailinukai buvo nuzulinti, trumpi, 
šunies apykakle . ir netikrom kišenėm. 
Kelnės languotos, pelenų spalvos, ir ba
tai trumpais nenujuodintais kareiviškais 
aulais.

—Nesijaudink, tamsta,— tariau jam, 
kai jis vėl, baikščiai žvilgterėjęs į mane, 
buvo benusiimąs kepurę.

Jis nusilenkė man su dėkinga veido 
išraiška, užsidėjo kepurę ir, išsitraukęs 
iš kišenės nešvarią kartūno tabokinę, 
ėmė sukti papirosą.

Aš pats neseniai buvau junkeris, senas 
junkeris, jau nesugebąs būti nuoširdžiai 
paslaugiu jaunesniuoju draugu, ir junke
ris neturtingas, todėl, gerai žinodamas, 
kokia morališkai sunki ši būklė nejau
nam ir savimylai žmogui, užjaučiau visus, 

■ šią naštą nešančius, ir stengiausi išsiaiš
kinti, koks jų būdas, laipsnis ir protiniai 
gabumai, kad iš to galėčiau spręsti apie 
jų moralinių kančių dydį. Šitas junke
ris arba pažemintasis iš savo neramaus 
žvilgsnio ir tyčiomis nuolat keičiamos 
veido išraiškos man atrodė žmogus vi
sai nekvailas, nepaprastas savimyla ir 
todėl tikrai vertas pasigailėjimo.

Štabskapitonas Š. pasiūlė mums dar 
vieną kiaulytės partiją, su sąlyga, kad 
pralaimėjusi partija, be pajodinėjimo, 
dar užmokėtų už keletą raudonųjų vy
no ir romo .butelių, už cukrų, cinamoną 
ir gvazdikus glintveinui, kuris tą žiemą, 
dėl šalčio,/ buvo labai mėgiamas mūsų 
stovykloje. Guskantini, kaip jį vėl pa
vadino Š., taip pat pakvietė žaisti, bet 
prieš pradedant jis, aiškiai nenorėdamas 
atsisakyti malonumo, kurį jam teikė pa
kvietimas žaisti, ir kažko bijodamas, pa
sivedėjo į šalį štabskapitoną Š. ir ėmė 
kažką jam šnibždėti. Geraširdis štabska
pitonas sudavė jam savo putnia, didele

plaštaka į pilvą ir garsiai atsakė: “Nie
ko, tamstele, aš jums patikėsiu.”

Kai žaidimas pasibaigė, ir ta partija, 
kurioje buvo žemesniojo laipsnio nepa
žįstamasis, laimėjo, ir jam teko joti vie
nu mūsų karininku, praporščiku D., — 
praporščikas paraudo, nuėjo prie suole
lių ir išsipirkdamas pasiūlė žemesniajam 
papirosą. Kol užsakinėjo glintveiną ir 
pasiuntinių palapinėje buvo girdėti, kaip 
bruzdėjo rūpestingasis Nikita, siųsda
mas ženklininką cinamono ir gvazdikų, 
ir jo nugara tai šen, taUten ištempdavo 
nešvarią palapinės drobę, mes visi septy
ni susėdom prie suolelių ir, pamainomis 
gerdami iš trijų stiklinių arbatą bei 
žvalgydamiesi į besiklostančią sutemo
mis lygumą priešais mus, kalbėjomės ir 
juokėmės iš įvairių žaidimo įvykių. Ne
pažįstamasis su kailinukais nedalyvavo 
pašnekesy, atkakliai atsisakinėjo arba
tos, kurią jam keletą kartų pasiūliau, ir, 
sėdėdamas totoriškai ant žemės, dirbo 
vieną po kito iš smulkaus tabako papi
rosus ir juos rūkė, kaip buvo matyt, ne 
tiek dėl malonumo, kek dėl to, kad atro
dytų bent kuo užsiėmęs. Kai kalbėjo 
apie tai, kad rytoj reikią tikėtis trauki
mosi ir, galimas daiktas, kautynių, jis 
atsiklaupė ir, kreipdamasis į vieną štabs
kapitoną Š., pasakė buvęs pas adjutantą 
ir pats rašęs įsakymą rytoj trauktis. 
Mes visi jam įkalbant tylėjome ir, nors 
jis, matyt, nedrįso, privertėme pakarto
ti tokią įdomią mums žinią. Jis pakar
tojo ką pasakęs, tačiau pridūrė, kad jis 
tuo metu, kai atnešė įsakymą, buvęs ir 
sėdėjęs pas adjutantą, su kuriuo jis kar
tu gyvenąs.

—Žiūrėk, /jeigu nemeluoji, tamstele, 
tai man reikia skubėti į savo kuopą, kai 
ką įsakyti rytdienai,—tarė štabskapito
nas Š.

—Ne . . . kuriam galui? . . kaip gali
ma, aš tikrai ... — ėmė šnekėti žemes
nysis laipsniu, bet staiga nutilo, ir, ma
tyt, nutaręs užsigauti, nenatūraliai su
raukė antakius ir, kažką panosėj šnibž
dėdamas, vėl ėmė sukti papirosą. Bet 
smulkiojo tabako jau nepakako jo margo 
kartūno tabokinėj, ir jis paprašė Š. pa
skolinti jam papirosėlį. Mes dar gana 
ilgai tęsėme šitą vienodą karišką plepa
lą, kurį žino kiekvienas, kas dalyvavo žy
giuose, skundėmės vis tais pačiais žo
džiais žygio nuobodumu ir ilgumu, tokiu 
pačiu būdu samprotavom apie vadovybę, 
vis taip pat, kaip jau daugelį kartų anks
čiau, gyrėme vieną draugą, gailėjomės 
kito, stebėjomės, kad tas daug išlošia, o. 
anas daug pralošia, ir t. t. ir t. t.

—Štai, tamstele, mūsų adjutantas kad 
pramovė, tai praniovė,—tarė štabskapitd- 

nas Š.,—štabe vis išlošdavo, su kuo tik, 
būdavo, atsisės, tą ir numaudo, o dabar 
jau antras mėnuo vis prakiša. Ne į gerą 
jam ši stovykla. Manau, kad kokį 1000 
monetų prašvilpė ir daiktų už kokius 
500: kilimą, kurį iš Muchino buvo išlo
šęs, Nikitinsko pistoletą, auksinį Sado 
laikrodį, kurį jam Voroncovas padovano
jo, viską praūžė.

(Bus daugiau)

LDS Pirmos Apskrities kon
ferencija įvyks nedėldienį, 

(gruodžio 3, Amerikos Lietuvių 
(Klubo patalpofse, 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Pradžia 11 vai. ryto.

Visos LDS kuopos Pirmos 
Aptskrities ribose išrinkite de
legatus į konferenciją sekan
čiuose susirinkimuose. Kurios

kuopos dar neužsimokėjusios 
į apskritį, priduokite mokesti 
delegatams, kad nuvežtų f 
konferenciją, arba tiesiog pa
siųskite apskrities finansų se
kretoriui : J. Masteika, 1027 
Dorchester Ave., Dorchester, 
Mass.

LDS 1 Apskr. Sekr.
S. Rainard.

(LDS Rytinių Valstijų Jaunimo Konferencija
I

Į LDS Rytinių Valstijų 
;Jau??imo Konferencija 
Į 
Į LDS Rytinių Valstijų jauni-. ] 
Įmo konferencija įvyks lapkri- to klausim,©, 
čio (Nov.) 12, 
torium, 110-06 
Richmond Hill,

jaunimo dalyvautų konferen
cijoj.

Nepamirškite savo kuopoj 
Ir jeigu būtų 

pamiršta kuopos susirinkime

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

TAIK4
LAISVĘ

GERBŪVĮ
Lapkričio 7-tą nulemsite savo'ateitį— 

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

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., New Haven, Conn.

Iš pasitarimų su gen. McArthuru gryžęs prez. Trumanas San Francisco 
mieste sveikinasi su vice prez, AlbenW. Barkley ir miesto majoru Elmer 
Robinsonu. k .<;*■ « -t*/
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Liberty Audi-
Atlantic Ave., tas klausimas aptarti, tai kuo- 
N. Y. Pradžia pų valdybos gali paraginti sa

vo jaunuolius dalyvauti kon- 
f e r ė n c ijoj. Bile kiek iš 
kuopos jaunuolių gali konfe
rencijoj dalyvauti. Juo dai
giau, tuo bus geriau.

Konferencijos Šaukimo 
Komitetas.

kuopos NewVisos LDS
York o ir New Jersey apylin
kėj, taipgi Connecticut ir ki
tose netolimose nuo New Yor- 
,ko vietose, prašomos pasiųsti 
kiek galima daugiausia savo i 
kuopos narių jaunuolių į kon- : 
fe re n c i.j ą. D e d am os 
sudaryti geresnį ir didesnį ( 
LDS jaunimo veikimą. Todėl j 
reikalinga, kad kuodaugiausia

•“į-- i PRANEŠIMAI

Chicagos Žinios

WORCESTER, MASS.
Pranešame dramos mylėtojams ir 

rėmėjams, šeštadieni, lapkričio 11 
d., G vai. vakare, Lietuvių Svetainė- 

j je, 29 Endicott St., bus suvaidintas 
veikalas "Nevykusi Meilė.”

Veikalą suvaidins iš Hartford, 
Conn, dramos grupė. Veikalas yra 
trijų veiksmų. Tai bus Mass, valsti
jos menininkų metinis parengimas. 
Prašome visus ir visas skaitlingai 

(212-213)

j Entuziastiškas “Vilnies 
i Koncertas

Spalio 29 d. “Vilnies” rude-I atsilankyti, —r Rengėjai, 
minis koncertas buvo gana en- 
j t-uziastiškas. Nekurie žmones 
(pasakoja, kad žmonių ūpo pa- 
'kilimas buvo nepaprastas. Jš- 
Itikrųjų, labai senai yra buvę, 
;kad žmonės būtų tokiam gc- 
Iram ūpe.

Publikos prisirinko pilna 
Sokolų svetainė. Programa 
buvo gera. Ypatingai publikai 

! patiko detroitietis Tarasuk, 
mūsiškė Bogdan, Šalna ir 
“Metro” klubo išpildyti nume- 

1 riai. Daug aplodismentų ap
turėjo chorai ir Stanevičienės 
su, Dočkiene duetas. Dėl tam 
tikrų priežasčių, Kenstavičie- 

jnės su Abekiene dueto nebu- j 
'vo, taipgi programoje nedaly-Į 
vavo smuikininkas Jakobson. j

Pertraukos metu kalbėjo ! 
Sveturgimjams Ginti Lietuvių 
Komiteto vardu T. žebraitis. t *

Į Jis plačiai ir aiškiai nušvietė 
apie įvykusius areštus Chica- 
goje ii- jų padėtį prieš Ameri
kos įstatymus. Baigdamas kal
bėti pasiūlė, kad koncerto da
lyvių vardu būtų pasiųsta pro
testo rezoliucija prokurorui jams, taip kad “Vilnies” stip 

! McGrath už suareštavimą V. 
(Andrulio ir kitų. Rezoliuciją 
j priėmė vienbalsiai.

L. Pruseika taipgi kalbėjo. 
(Jis labai išsamiai nurodinėjo, 
Į kad mes, vilniečiai, žygiuo- niekuomet. Už baro patarnau- 
jam Lincolno pramintu keliu, į tojai vos spėjo visiems patar- 
kad “Vilnis” nėra partinis nauti per kelias valandas. Biz- 
laikraštis, o tik darbo žmonių nio, matyt, padaryta gražaus, 
laikraštis. “Neinam mes prieš 
įstatymus ir nėra jokio pagrin- vilniečių valia išlaikyti 
do bijoti būti prasikaltusiais dienraštį nepalaužiama.’ Rep. 
prieš Amerikos Konstituciją,” 
jis sakė. Jo kalba žmonėse pa
kėlė ūpą ir visus sustiprino 
dvasioje.

Paskui buvo paprašyta au
kų “Vilnies” sustiprinimui.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas Jvyks 

lapkričio 8 d., 408 Court St. Pradžia 
8 v. v. Nariai dalyvaukite, bus svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių. — Kom. (213-214)

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Vietoje buvo sukelta $885.85, 
o du geri vilniečiai prižadėjo 
užbaigti sukelti visą tūkstan
tį. Tačiau daug kas aukavo 
atskiriems “Vilnies” veikė-

rinimui koncerte buvo sukel
ta daug daugiau tūkstanties 

i dolerių.
Po programos žmonės taip

gi linksminosi smagiai, kaip

Kiek tenka pastebėti, kad 
savo

Ankara. — Turkijos val
džia ragino visus Vidurže
mio Jūros kraštus sudaryt 
karinę sąjungą prieš komu
nizmą.

CHAREES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

e
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4X10
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NewYorto^/^feZliiloi
Šiandien piliečių didžioji diena, valdžios 
pareigūnų ir įstatų leidėjų rinkimai

Ypatingas tas 18-sis 
distriktas, įdomus 
jo kandidatas

mažai kuo, nebent 
galėtų paremti 

darbiečio kongres-

bo, perribavo jo 'distriktą, į- Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896 
jungdami jin daugiau poniš- ------- --------------- -----------------

Šiaudiniai balsavimai 
ir tikrove

ta

ko- 
rašo

Rinkimų prievakaryje 
inercinė spauda daug 
apie “šiaudinius“ balsavimus. 
Tikrina, būk jais įspėja būsi
mų rinkimų pasėkas.

Gyvenimas ne kartą yra' pa
rodęs, kad tuos šiaudinius bal-: 
savimus rinkimų dieną bal
suotojai paverčia visiškais 
šiaudais. Atsimename, pas
kiausiais Roosevelfo rinkimais 
tie šiaudiniai pranašavo jo 
pralaimėjimą. Visa komerci
nė spauda šaukė tą patį. O 
jis laimėjo.

šiemetiniai šiaudiniai yra 
taip pat vedami propagandos 
tikslams. Visą laiką pirm rin
kimų apklausinėti parenka 
numatytas pageidaujamojo 
kandidato pritarėjų sritis. Ir 
to išdavais garsina pasirinktąjį 
būsiant laimėtoju, skaito jam 
balsų nuošimčius. Tai daroma 
tikslu įvaryti jo oponentų 
kempėn nusiminimą.

—Vistiek nelaimėsime! — 
nusimena tūlas. Tą jis pakar
toja Jonui, Petrui, Mikui ir 
visiems sutiktiems, o tie vėl 
kitiems. Tuomi jie ir mažina 
skaičių balsų darbininkų ir 
progresyvių kandidatams.

Yra buvę daug tokių nuoti- 
kių, kur geras kandidatas pra
laimi rinkimus dėl stokos kelių 
desėtkų ar šimtų balsų po ga- 
viYno desėtkų tūkstančių bal
sų.

Stiprus pilietis nekreipia 
domės į tai, ar jo kandidatas 
laimės, ar nelaimės, bet ar jis, 
ar jo programa yra verta jo 
balso. Ar jo kandidatas bus 
išrinktas ar nebus išrinktas, 
jo balsas kalbės už tą tikslą.

Balsuokite lapkričio 7-tą! 
Balsuokite už vertus jūsų bal
so kandidatus! 
anksti! Balsuokite 

, darbininkų eilėje!

Šiandie??, lapkričio 7-ta, 
brangi diena kiekvienam pilie
čiui, nes jis turi teisę balsuo
ti. Jis turi teisę šiandien pasi
sakyti, kas ir kaip turės valdy
ti šalį sekamais dvejais metais. 
Nuo to priklausys,
sekami įstatymai. Priklausys 

j net tas, ar bUs pasaulyje, ka- 
j ras ar taika.

Kongresas — vyriausioji 
! šalies galva. Šiemet perrenWa- I
mi 432 kongresmanai, 36 se
natoriai, 32 gubernatoriai,

rius. ®—— —
Didžiojo New Yorko mies- j Corliss Lamont ragino 

te, greta valstijinių kandidatų, J >v , ■ • | .
rinksime majorą, 24 kongres-1 mktl MarCantOniO 
manus, 23 teisėjus, Valstijos j
Seimelio narius (assemblyma

koki bustus ir senatorius).
Kongresmanai dalinasi se- • 

karnai: BrooklyWas rinks 9, 
Manhattan 6, Bronx ir Queens 
po 4, Richmond (Staten Is
land) 1.

Balsavimų stotys atsidarys 
6 valandą ryto,

daugelio valstijų seimelių na-j vakaro. 
J riai ir miestų valdžios.

New Yorko valstijos skale
■ rinksime gubernatorių, jo pa-
I vaduotoją, iždininką, prokuro- ; 6-tos vakarą, baigiant 4 valan-
| rą, senatorių. Miestai rinks dą* po pietų trečiadienį, dieną 
j kongresmanus ir seimelio na- po rinkimų.

Miesto policijai įsakyta bu
dėti ištisas 44 valandas, pra
dedant 8 valandą lapkričio

Corliss Lamont, žymus vi- 
įsuomenininkas, :
spaudoje visuomeniškais klau
simais, velionies prezidento 
Roosevelto prietėlius, atsišau
kė į New Yorko piliečius iš 
naujo išrinkti Marcantonio Į 

v ., _ Kongresą.užsidarys 7 j

; sako:

Lietuviai 
finansiniai, 
vienintelio 
mano kampaniją, padėti jam
vėl tapti išrinktu į Kongresą. 
New Yorko 18-tame kongresi
niame distrikte — Marcanto
nijaus distrikte — bile 
mažai lietuvių tegyveno, 
mažiau begyvena dabar, i 

i Koks tas Marcantonijaus
r a š y t Ojas ; distriktas? * vi . 11

kada
Juo

Vėliausi rinkiminiai
pareiškimai

New Yorke išeinančio dien-lcan Labor kandidatus eilėje C. 
i raščio Compass sekmadieninė- i 
[je laidoje jo leidėjas ir redak- 
j torius Ted O. Thackrey pasi
sakė, kad “tikrai nepriklauso- 
mas balsuotojas—— kaip libe
ralas, taip ir progresyvis — 

j mažai teturi progos pareikšti 
[savo protestą prieš augančią 
i reakciją kitaip, kaiprtik bal- 
[suodamas tiesiog visą Ameri- 
'can Labor tikietą“.

Jis pats žada padaryti tą 
patį, išskyrus kąndidatą į se
natorių. Jis balsuosiąs už Leh- 
maną visai ne< dėl to, kad dar- 

ibiečių kandidatas jam nepa
tiktų, bet dėl’to, kad jis nesi
tiki jį laimėsiant šiuose rinki- 

;muose. Jis nenorįs įleisti re
publikonų Hanley. O kiti, sa
ko jis, kaip republikonai, taip 

| demokratai, visi vienodi.
Jis didžiausiai ragina 18-to 

distrikto piliečius balsuoti už 
Maręantonijų ir apgaili, kad 

Balsuokite • Pats už jį negalėsiąs balsuoti, 
'eilėje C, Pes gyvena kitame distrikte.

D-tis.

Majoriniai kandidatai,
kalbėjo Rooseveltienės j Jis pasisakė

, kandidatus:
programoje

Visi keturi žymiausiųjų par
tijų majoriniai kandidatai bu
vo pakviesti ir atvykę pasaky
ti žodį kitą Mrs. Eleanor Roo
sevelt vadovaujamoje televizi
jos programoje iš stoties WN- 
BT, Park Sheraton Hotel.

Stebėtojams buvo leista 
klausti ir pertarti, teikti savo 
pastabas kalbėtojams. Tarpe 
kitko, darbiečių kandidatas 
Ross buvo klaustas, ką jis da
rytų išrinktas majoru. Jis at
sakė, jog jis traktuotų visus 
piliečius lygiai — gerus pilie
čius skirtų miesto valdinėms 
pareigoms nesiklausęs jų poli- 

, tinių paŽvalgų bei religinių ar 
rasinių skirtumų.

i

kai gyvenančių žmonių ir kitas HELP WANTED—FEMALE 
tūlas tariamai mažai Marc- 
antonijui pritarsiančių žmonių 
sritis. Bet Marcantonijų ir vėl 
išrinko.

Ir daug kitų planų prieš i
darbininkų kandida,tą nepla- mų darbui; guolis vietoje. Nuosavas 
ningai pasibaigė.

šiemet visos valdančios ir 
reakcininkų partijos susivieni
jo ir prieš Marcantonijų pas
tatė vieną bendrą savo kan
didatą Donovaną. 

* e žmonių susidomėjimas rm-
! kimais didis. Susitikęs pažjs- 
;tanią, to distrikto ’ gyventojas 
•pirmiausia klausia:
Į “Už ką balsuoti, už Marc- 
antonijų, ar prieš jį?” Nuo at
sakymo į tą priklauso seka
masis jų pokalbis.

Ne tam vienam, distriktui 
iapeiųa tas klausimas. Jie ispė- 
!ja ir mus taip:

“Po rinkimų, kuomet klau- Į 
sysimės žinių, kas laimėjo rin- į 
kimus, kaip newyorkieciai, 
taip lygiai San Francisco, ar 
Europos, ar Azijos gyventojai 
pirmiausia klaus: ‘Ar 
antonijus išrinktas?’ i .. ’ _ .[jiems rupi vyriausiai 

■kad išrinkimas

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

Mergina ar moteris, abelnam na

kambarys. Du vaikučiai am. 6 ir 2. 
Vėliausius paliudijimus. Gera alga. 
$130 iki $150. BO. 8-0955.

| (209-213)

Merginos; Kasierkos ir prie kitų 
darbų. Nereikia mokėti angliškai, 

j Linda Bee Car Wash, 1150 Webster 
Ave., 167th Si., Bronx, N. Y.
JE. 6-9818. (210-214)

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

(210-214)

į Būtų laimė, jei turėčiau 
veikslą. Kitaip, kaipgi galima 
žodžiu apsakyti 22 kampus, 
tris salas ir kelis tiltus turin
ti rinkiminį distriktą? Tik di- 

jdžiausieji rinkimų fiksuotojai 
Lamont savo pareiškime j tegalėjo tokias ribas išgalvoti 

[tikslu nugalėti darbininkų 
' kongr'esmaną. Kelintasis gali 

■ atsiminti tokį rubežių ?
Net prašmatniausios sukne

lės siuvėja , negalėtų sutalpin
ti ant vieno rūbo tiek kampų- 
kampelių, kiek Marcantoni
jaus priešai sudėjo į jo dis
triktą.

Tačiau to distrikto istorija 
įdomi. Jo kongresmanas dar 
įdomesnis. Apie juos negali
ma nekalbėti.

Velionies Rioosevelto gady
nėje tame distrikte, darbinin
kiškame distrikte, kartą Marc- 
antonijus buvo išrinktas k on g-[ Labor ir progresyvių kandida 
resmanu darbiečių ir visų ki-[tus. Tik tos vienos 
tų partijų tikietu. Tai buvo

[Naujosios Dalybos laikais.
| Mirus Rooseveltui, norėda- 

pi°giesy-|m. nUTnarjnįį Naująją Daly
ba,

.“Nepertraukiamoje progre- j 
šyvių kovoje prieš augančią i 
reakciją Amerikoje, nieko nė- ! 
ra svarbesnio už iš naujo iš- 

‘ rinkimą Vito Marcantonijaus 
I kongresmanu iš 18—jo distrik- 
[ to. Marcantonio yra pirminis 
[Kongreso kovoje išsaugoti ci- 
| vilines laisves ir demokratiją; 
i ir už priėmimą amerikinės už- 
I rubežiams politikos, kuri tik
rai būtų pašvęsta taikai ir 
tarptautiniam kooperavimui.

“Jo oponentas, James G.

nierių, mašinos
f ai šyvųjų liberalų

American Labor balotą jie 
skaito savu ne vien tiktai dėl Donovan, kandidatas reakcijo
je prodarbininkiškumo, bet ir 
dėl to, kad tik toji partija ir
jos kandidatai yra pasisakę už skaityti savo rėmėjų 
taiką ar jie bus išrinkti, ar ne- vykdytoju.
bus išrinkti. Jie tai ir vykdo. I 

j Jie taipgi darbuojasi prieš |xt.
aukštus taksus nuo darbininkų 
uždarbio, prieš aukštas pragy
venimo kainas, už sugrąžinimą 
5 centų fėro. Darbiečiai sako : 
kožnas balsas už mus, bus 
balsu už tuos siekius“.

Visi kitų partijų kandidatų 
siekiai yra priešiški darbiečių 
siekiams. Jei kuris kandida
tas ir norėtų turėti atskirą nuo
monę, jis negalėtų jos viešai 
reikšti, nes tą padaręs būtų iš 
partijos išguitas. .

Įdomi, labai įdomi bus lap
kričio 7-ji. T-as.

Prezidentas Trumanas pasi-- 
įsakė už savo partijos oficia- 

* liūs parinktinius New'Yorko 
valstijos ir miesto valdvietėms.

i už demokratų 
__ ______ : Lynch į guberna-

Spalio 31-imą Nčw Yorke 
buvo 79 laipsniai šilimos, tik 
1.1 laipsniu mažiau už buvu
sią rekordinę tos dienos šili
mą 1946 m.

Matyk tai RINKIMU DIENOJ 
z 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 lr 45th St,

pa-

Moteriškė abelnam namų darbui, 
i Patyrusi. Patikima. Dviejų metų 
amž. kūdikis. Guolis vietoje. RA. 

! 6-1918. (211-213)

į Namų darbininkė ir kita moteriš- 
, kė prižiūrėti pusiau ligonę. Valan
dos per savaitę 9-4. šeši. 9-1 $25 i 
savaitę. Mr. Blank, 4209—471h Avc., 
L. 1. C., N. Y. ST. 6-5290.

(211-213)

politikierių, 
galimas 

politikos

“Nėra reikalo
iviams sutikti su Marcanto- 
niju viskame, kiekvienu klau
simu, bet gali suprasti, kad 
jeigu Donovanas prieš jį lai
mėtų, tas reikštų rimtą pas
tūmė.) imą atgal viso progresy
vių judėjimo.“

Valstijinė civiliniams ginti 
komisija skelbia, jog tos sri
ties labdarybės darbui vesti 
viršininkais paskirti: Mary 
L. Gibbons, Louis L. Bennett, 
Edward E. R.hatigan, ir Fre
derick I. Daniels.

Dawson McDonald, 39 m., 
atrastas užsidusinęs gasu sa
vo bute, 741 Shepherd Ave., 
Brooklyne. Rankose tebelaikė 
maldaknygę. Jo motina 
kad jis labai liūdėjo dėl 
hos mirties.

New Yorko policistas Sam 
Sapan kredituojamas suseki
me 26 pavogtų automobilių.

sako, 
žmo-

Marc- 
T as

dėl to, I ’ ■ 2- ių m.
Marcantoni- 1 jC. r L__ „___ ______  __ ....

jaus bus suprastas stiprėjimu ; lūs ištisą dieną. Midtown Penthouse.
taikos jėgų amerikiečių visuo- i 2);lloni PL- M891-

įmonėje.“
“Pastiprėjimu taikos jėgų 

[bus skaitoma ir padaugėjimas 
j balsų už visus kitus American

imu darbininke, patyrusi su 
amž. mergaite. Guolis vieto- 

Paliūdijimai. Patikima. Kreipki-

Darbininkė abelnam namų darbui; 
i patyrusi-patikima; du jauni vaiku- 
i čiai; guolis vietoje. Šaukite
■ RA. 6-1918. (213-215)

rcakcingesnieji politiniai 
vadeivos susitarė išėsti Marc- 
antonijų iš Kongreso. Ko jie 

; nedarė tam atsiekti? Viena,
7 V. . '| paskui kita valdančiosios par- 

itijos įsakė savo pavaldiniams 
[neremti Marcantonijaus. Bet 
i liaudis jį. vis ir vėl išrinkdavo.
Įsakams nebeveikiant, perdir-

partijos 
i kandidatai yra pasisakę gin- 
Įti taiką,“ įspėja mus darbie- 
ičiai.

Darbiečių kandidatai visame 
[New Yorko mieste (visose 
į penkiose apskrityse) bus ran- 
! darni balsavimų mašinoje eilė- 
[je C, trečioje nuo viršaus.

Pilietis.

Darbininkė abelnam namų, darbui, 
i Gulėti vietoje tris sykius savaitėje, 
i Mylimi vaikus. Lengvas skalbimas. 
Paprastas virimas. $115 j mėnesi.

I Šaukite IL. 8-6856.
(213-215)

Namų darbininkė mylinti vaikus, 
guolis vietoje, nuolatinis darbas 
$125 j mėnesi, linksma aplinka. 
NE. 9-7292. (213-215)

William Greenhut, 7,1 
tapo auto užgautas ant 

torių, Lehman į senatorių, Pe-į tern Parkway ties Utica 
corą į majorą.

Vietinės komercinės spau
dos didelė dalis pasisako už 
republikonus Dewey, Moore, 
Goldstein valstijinė.ms parei
goms. O į majorą, kartais ne 
labai atvirai, tačiau labai sim
patingai, paperša dabartinį 
vykdantįjį majorą Impellitterį, 
O’Dwyerio įpėdinį, demokra
tą, pasivadinusį nepriklauso
mu.

Už Impellitterį labai prakai
tuoja su savo “šiaudiniu“ bal
savimu laikraštis Daily News, 
kuris visuomet prakaituodavo 
prieš Rooseveltą ir už republi
konus. Tačiau jis neprakaituo
ja už Corsi. Republikonų kan
didatas Corsi, kaipo, valstijinis 
darbo komisijonierius, turėda
mas spręsti tarp samdytojų ir 
darbininkų nesusipratimus, 
matomai, bus kai kada prasi
žengęs stambiajam bizniui, iš
sprendęs kai ką ir darbininkų 
naudai ar bešališkai.

Atrodo, kad stambusis biz
nis Corsi skaito įdėtu j balotą [ 

. tik dėl viso, ko, g'&hti republi- 
jkonams darbininkų balsų.
Apie jį daug nerašo, jo negi
rta.

metu

| Motoristas nei nesustojo...
i lici.ja ieško jo.

PEIST LAN1
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam' reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

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

' Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūsl§, Reumatizmas.

Kraujo ir Šlapumo Tyrimas., 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. ' 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P.. M.

KAS BUS LAPKR. 11 
VAKARE?

Kviečiame afelU)] 
d i tor i ją, kur jfia 
interesingų filmų.

G. Klimas, photografas'-film'lninkas- 
Pradžia 8 vai. vak.

Bus kolektuojama po 75c dėl
! lėšų padengimo. Adresas :
110-06 Atlantic Av., Richmond,

Kaip už demokratų .Pecorą, 
taip už republikonų Corsi yra 
pasisakę kai kurie unijų virši
ninkai. Yra pasisakiusių ir už 
Impellitterį.

I Tačiau eiliniai darbininkai, 
'.kovingieji unijistai savo kan
didatu į New Yorko miesto 
1 majorą skaito Paul L. Ross, 
i American Labor kandidatą. Ir 
J balsuos bž visus kitus Ameri-

■ I

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 .

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

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
juose yra tenantai, be lysų. Savinin- 

i kas parduos už prieinamą kainą. 
I Prašo pasiūlymų.
• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats, jeigu arti $1,700 per metus.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Namų darbininkė, suaugusi, pa
prastas valgių gaminimas, guolis at
skirame kambaryje, automatiška 

; skalbimui mašina ir prosas, 2 vai- 
i kai, 9'/2 ir 7’^ m., paliudijimai, biz- 
j nierių pora, gera alga. Rockaway 
.Beach, BE. 5-1061.

(213-217)

Namų darbininkė-virėja, prie biz- 
' nierių poros, mokyklos vaikas, guo- 
i lis vietoje ar kitur. TW. 7-7453. 
! ' 213-214)

Namų darbininkė, patyrusi, dakę. 
taro namuose, guolis vietoje ar ki
tur. Mylinti vaikus, paprastas valgių 
gaminimas, $35 į savaitę, vėliausi 
paliūdijimaj. AX. 7-1089;

(213-215)

ty Au- 
gražių, Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas I 

i namas. Netoli BMT Subway.^Vienas 
apartmentas bus tuščias. Savininkas 
prašo $9,500.
• RICHMOND BILL—Dviejų šei- 
mif atskiras napias, netoli' 101st 
Avenue,, lotas 50x100. Karšto van
dens šildymo sistema, aliejum kūre
nama, du garažiai, antras florAs vi
siškai moderniškai įrengtas. Penki 
kambariai ant’ pirmo floro randavo- 
ja už $55. Antras floras, 4-rių 
kambarių bus tuščias, taipgi 2 ¥2' 
kambariai ant trečio floro bus tušti. 
Dabar yra $5,500 morgičiaus. Savi
ninkai prašo $14,750.
• RICHMOND rilLL—Dviejų šei
mų medinis atskiras namas, nese
niai šingeliuotas, garo šildoma sis
tema, aliejum kūrenama, vienas gą- 
ražius. Pirmas floras penkių kam
barių apartmentas nuomojasi už 
$65, garažius už $10. šeši kambariai 
ant antro ii' trečio floro bus tušti. 
Netoli Jamaica Avenue. Savininkas 
prašo $12,500. Turi greitai parduoti, 
nes’ važiuoja Floridon apsigyventi.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

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

Namų darbininkė, guolis vietoje, 
geruose namuose Great Neck, at
skiras kambarys ir maudynė, 2 mo
kyklos vaikai. $35. Paliudijimai, turi 
mokėti angliškai, šaukite Great 
Neck 2-6007. (213-215)

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

\ Kampas Union Avė, ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Rinkėjos—sveterių špilkelės; ma- 
i loni aplinka. Gera alga. Nuolat. J. 
,Eisenberg, Inc., 173 Hudson St.
N. Y. C.

Alfred Sarro iš Inwood, L. 
i L, įtartas gembleriu, tapo nu
leistas 60 dienų kalėti ir pa- 
simokėti $500.

Petras Kapiskas
%

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: E V ef green 4-8174

JOSEPH BALTUITIS
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
I'll K SHUFFLE BOARD
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