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Veltui jų džiaugsmas.
Ruduo.
Lengvabūdžiai.
Taip ilgai nebus.

Rašo R. MI£ARA

Aną dieną rašiau, jog mes 1 
per tūlą laiką laisvę leisime’j 
tris kartus per savaitę ketu- j 
rių puslapių, bet nepažymė 
jau. jog kitomis dienomis • 
penktadieniais ir šeštadieniais 
—Laisvė eis, kaip ėjusi—sesių 

x puslapių.

Rodosi, tai buvo savaime 
suprantama.

Tūli laikraščiai, kurie linki, 
mūsų dienraščiui tik blogo, 
aišku, tuojau pasišovė rašyti, 
būk Laisvė išeisianti iš viso 
tik tris kartus per savaitę.

Na. tegu jie tiešijasi!
Laisvė, kaip ėjo, taip ir 

penkis kartus per savaitę 
sekamais metais i 
rastis švęs savo 40 metų 
žiaus jubiliejų.
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~ Demokratai rinkimuose tik Vėliausios ZiltlOS
> I o l

,M vos-nevos gavo mažiukę
Kongreso narių daugumą
Prarado eilę vietų, kurias 
jie turėjo 81-me Kongrese

eis

Korėja. — Dar pirmą 
kartą susikirto rakietiniai 
(džet) Amerikos lėktuvai 
su rusiškais Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų rakieti- 
niais lėktuvais.

Pranešama, kad ameri
konai pašovė vieną tokį 
liaudininku lėktuvą, u *- >

Washington. — Apskai
čiuota, kad naujame Senate 
demokratai turės 49 sena
torius, o republikonai 47.

Kongresiniuose antradie-Į Californijoj tapo išrink-
mūsų laik- ni° rinkimuose demokratai tas seantorium atžagarei-1

am . gavo tiktai keletu kongres- vis republikonas Richard 
manų daugiau, negu repub- M. Nixon prieš demokratę 

; likonai, ir prarado kelias Heleną G. Douglas’ienę.
Kai kurie skaitytojai dar (vietas Senate. Bet kad buvo 

vis nusiskundžia, kad negau- (renkama tiktai trečdalis 
na reguliariai laikraščio. [Senato, tai naujame 82-me

Mes dar ir dar kartą prime- Į Kongrese demokratai turės 
name: Laisve ^siunčiama i ^vjem senatoriais daugiau
kiekvieną dieną tą pačią va- |už repub]jkonus. 
landą.

Jeigu ji kai kur reguliariai 
negaunama, tai ne mūsų kaltė 
—paštas šiuo metu veikia silp
niau, negu veikdavo seniau, 
nes pašto tarnautojų skaičius 
sumažintas.

Pas mus, į redakciją kai i\_._
kurie laikraščiai atnešami • mokratai senatoriai 
trimis-keturiomis dienomis vė- i ĮjUcas Illinois’ 
liau, negu jie turėtų būti at
nešti. - .

Nixon ir Helena Douglas 
buvo konrgesmanai senaja
me Kongrese.*

Valst. gubernatoriais iš
rinkta 17 republikonų ir 15 
demokratų.

Washington. — Republi
konai per pastaruosius rin
kimus'taip sustiprėjo Sena
te ir Kongreso Atstovų Rū
me, kad prezidentas Tru- 
manas turės dar labiau pri
taikyti užsieninę ir naminę 
savo politiką prie republi- 
konų pageidavimų, kaip le
mia Washingtono politikie
riai.

San Francisco. — Repub- 
lik. Californijos gubernat. 
Warren, vėl kandidatuoda
mas, laimėjo rinkimus prieš 
demokratų kandidata Ja- 
mesą Rooseveltą.

ties mūs’i redakcijos 
stovi didžiulis, išsišako-

Va, 
langu 
jęs ilgametis klevas.

Jo lapai staiga pagelto ir 
krenta že.myn. Medžio šakos 
apsinuogina.

Bet pavasarį šis klevas ir 
vėl išsprogs, ir vėl žaliuos, 
ir vėl išdidžiai gyvuos!

Kaip gamtoje, taip ir vi-j _
suomeniniame žmonių gyveni- dzia darė urmines kratas 
me: yra pavasarių, vasarų, 
rudeniu ir žiemų.

Dabartiniame 81-me Kon- j Connecticut valstijoje gu- 
grese demokratai turėjo; bernatoriaus rinkimus lai
kui’ kas didesnes daugumas’ 
kongresmanų ir senatorių 
prieš republikonus.

Prakišo rinkimus’ vado
vaujantieji trumaniški de-

i Scott 
Mil. Tyd- 

ings, Maryland, ir Elbert 
Thomas, Utah.

Ohio valstijoj laimėjo re
akcinis republikonas sena
torius Robertas Taft.

Maskva. — Iškilmingai 
minint 33-metinę bolševiki
nės revoliucijos sukaktį, 
Maskvos gatvėmis maršavo 
2 milionai žmonių.

' Taikos gynimas buvo vy

mėjo repųbl ikonas John 
Davis Lodge prieš dabarti
ni gubernatorių demokratą 
Chesterį Bowles, buvusį O- 
PA direktorių.

(Apie New Yoiko mies- riaUsias to milžiniško para- 
to ir, valstijos rinkimus do oba]gis_ 
skaitykite vietinėse žiniose.

(Rinkimų pasekmės dar] 
nepilnai suskaičiuotos.! London.
Daugiau žinių apie tai bus i ra^l]s Jurgis VI serga reu- 
sekamose Laisvės laidose.) Riatizmu.

— Anglijos ka-

Filipinų valdžia daro 
urmines kratas

Manila. — Filipinų vai

ieškodama savo priešų. So
stinėje Maniloje 750 gink- 

Kai kada gyvenimas apsi- | luotų policininkų iškrėtė 
niaukia, pasunkėja ir tūliems > tūkstantį namų ir areštavo 
lengvatikiams atrodo, jog jau j kelis tuzinus žmonių, 
nebeteks pajusti šiltos saulės 
šilumos, būk pūgos ir audros 
visuomet siautės.

Tai klaida!

Daugelis filipinų demon
stravo, minėdami 33-metinę 
sovietinės revoliucijos su
kakti. Susikirtimuose tarp

Lėktuvo nelaimėje 
žuvę 22 žmones

j Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų so
stinės divizijos komandie- 
rius generolas Song Yon 

kad jis,Butte, Mont. — Keleivi- ^an prisipažino 
nis lėktuvas, skrisdamas iš I Pirn}įau būdamas japonų
Chicagos i Seattle, audroje 
sudužo į Rocky kalnų vir
šūnę. Teigiama, kad žuvo 
visi 22 buvusieji lėktuve 
žmonės.

Graikija tariasi apie 
karini sąryši su Turkija 

policijos ir demonstrantų! ” *--------
nukauta keturi asmenys.

Saugumo Taryba svarsto 
skundą prieš Kiniją

Lake Success,

Athenai, Graikija.—Grai
kijos valdžia siunčia pustu
zinį savo generolų Turki- 
jon tartis apie karinį sąry
šį tarp Graikijos ir Turki
jos kovai prieš komunizmą.

šiuo metui įdūkusi reakcija 
puola pažangųjį darbininkų 
judėjimą, — puola rūsčiai, 
žiauriai.

Bet taip visuomet nebus. 
Tai tik laikinas reiškinys, tai 
tik ruduo. Gali ąteiti ir žie
ma, bet po to vis vien matysi
me pavasarį ir vasarą. . i Jungtinių Tautų Saugumo

Amerikoje tokių laikotar-! Taryba trečiadienį pradėjo 
pių, kai šis, buvo ne vienas, svarstvt Amerikos skundą 
tačiau liaudis, žmonės ilgai- prieš Kinijos Liaudies Res
nini juos nubloškė į šalį.

Bus taip ir dabar.
Tik asmuo, kuris nepasitiki 

liaudimi, žmonėmis, darbinin
kų masėmis, gali pasiduoti re
akcijos siautuliui ir patikėti 
jos propagandistams, būk 
Amerika ne.rąatys saulėtos 
dienos.

publiką.
Amerika, remdamasi ge

nerolo MacArthuro prane
šimais, kaltina Kinija už 
kinų kariuomenės talkavi- 
mą šiauriniams ' Korėjos 
liaudininkams prieš ameri
konus.

Manoma, jog Amerika

Rochester, N. Y. — Trys 
ligoninės tarnautojai nu
teisti po mėnesį kalėtų už 
tai, kąd mušė ligonius karo ■ 
veteranus. i
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Jankių lakūnai pleškino 
Yalu upės tiltus tarp 
Mandžūrijos ir Korėjos
Liaudininkai pasitraukė, bet 
telkiasi smarkesniem žygiam

Seoul/Korėja, lapkr. 8.—, lias į žiemius nuo Anžu 
Daugiau kaip 600 ameriki-[miesto, kuomet liaudininkų 

i nių lėktuvų sprogdino Yalu [dauguma pasitraukė atgal.
New Delhi, Indija. — upės tiltus tarp Mandžūri- Teigiama, kad jankiai nu- 

Prąnešama, jog Kinijos jos ir Šiaurinės Korėjos ir kovė 400 liaudininkų. 
Liaudies Armija šiomis die- bombardavo 
nomis užvaldys visą Tibetą, miestus paliai rubežių' su

Mandžūrija. Kartu- jie ata-
Francūzų kavo Šiaurin. Korėjos liau- 

Francija dininkų ir, sakoma, kinų

k o r e j i ečių

Paryžius. — 
valdininkai sakė, 
eitų į Sovietų siūlomas ke- komunistų susibūrimus ko-i 
turiu didžiųjų valstybių de
rybas, jeigu būtų svarsto
ma visi opieji pasauliniai 

’klausimai, ne vien tik Vo
kietijos klausimas.

Rochester, N. J.
A. Hard, 110 metų amžiaus, 
taipgi balsavo rinkimuose. Į

Clacton, Anglija.— Amu
nicijos sprogimas artimoje 
Bramble saloj užmušė 4 
darbininkus, sužeidė 20.

Rytiniame fronte ameri
kiniai marinai pasigrūmė 
mylią pirmyn link Čangdžin 
tvenkinio, didžios elektri

nės jėgainės.

rejiniame tos upės šone. ŠIAURINĖS KORĖJOS 
Buvę įsakyta lakūnams ne- PRANEŠIMAI 
mėtyti bombų į Mandžūri- j Maskva. — Šiaurinės Ko
jos pusę. rėjos liaudininkų radijas

Šiauriniai Korėjos liau- Pranese;
dininkai ir jų padėjėjai ki- J .
nai tuo tarpu nedarė didės- fronte veikliai kovėsi^ pries

PRANEŠIMAI

James
nių atakų prieš 

; nūs, bet telkė 
smarkesniems 
kaip praneša 
Press.

Amerikonai
me fronte prasiveržė 3 my-

Liaudies Armija visame

Indonezija nuslopino suki
limą Amboinoj

armijos oficierium, nėr eilę 
metu kariavo prieš Korėjos vadovavo 
patrijotus.

Jakarta, Indonezija.
Indonezų respublikos val
džia praneša, kad galutinai 
nuslopino sukilimą Amboi- 
nos saloje. Sako, sukilimui 

i holandų oficie-
riai.

Nuverstas Nepalo 
Karalius

Kinai tik savanoriai 
kariaują Korėjoje

ameriko- 
savo jėgas 
veiksmams, 
Associated

yakarinia-

’ įKūbos seimas pritarė 
- portorikiečiams

Havana, Kuba.— Kubos 
seimas beveik vienbalsiai 
pareiškė užuojautą Porto

amerikonus ir Pietinės Ko
rėjos tautininkus.

Į žiemius nuo Andžu liau
dininkai pasiekė čongčon 
upę ir vis naikino apsuptas 
priešų kariuomenės, dalis.

Pagal pradinius apskai
čiavimus, Liaudies Armija 

j nuo spalio 27 iki lapkričio 
5 d. supliekė šešis priešų 
pulkus ir paėmė nelaisvėn 
daugiau kaip 4.000 ameri
konu ir Pietinės Korėjos 
tautininkų; pagrobė^ 66 a- 
merikines patrankas, 50 
minosvaidžių ir daugiau

Yra žmonių, kaip šešėlių.
Saulėtoje dienoje, žinote, 

žmogų visuomet lydi šešėlis. 
Bet kai tik dangus apsiniau
kia, šešėlis pranyksta.

Kai viskas gerai, tie žmo
nės eina su pažangiuoju dar
bininkų judėjimu. Pakilus re
akcijos bangai, jie pranyksta, 
pasitraukia.

-Geriausiai tai pavaizduoja 
toks Henry A. Wallace!

šitie žodžiai
rėse balsavimų dienos, lapkri
čio 7-tosios. ,

Net ir komercinė spauda 
pripažįsta, jog šių metų rin
kiminė kampanija buvo pati 
šlykščiausią, pati nepadoriau
sia Amerikos istorijoje.

Tai rodo abiejų stambiųjų 
politinių partijų — demokra
tų ir republikonų’ — visišką 
sugedimą, o nieką daugiau.

rašomi išvaka-

siūlys Saugumo Tarybai ^us. sulaikyti Washingtono
nuspręsti, kad kinų kariuo
menė privalo pasitraukti iš 
Šiaurinės Korėjos.

27.500 DARBUOJASI 
KARINIAME CENTRE
Washington. — Kari

niuose Pentagon rūmuose 
dabar “darbuojasi” 27,500 
karininkų ir civilinių žmo
nių, tai yra, 500 daugiau, 
negu laike Antrojo pasauli
nio karo. Jie naudoja 6 
tūkstančius automobilių.

Pittsburgh. — šio mies
to taryba nusprendė reika
lauti 6 mėnesius pratęsti 
federalę 
nuo šių 

T1951 m.

rendų kontrolę 
metų pabaigos iki 
birželio, įimtinai.

New Delhi, Indija. — 
Pranešama, kad Nepalo 
premjeras Mohan Bahadur 
Rana nuvertė karalių Tri- 
bubaną Bikramą ir paskel
bė savo trimetinį sūnų nau
ju karalium.

Nepal yra penkių milio-i 
nų gyventojų kraštas tarp. 
Indijos ir Tibeto.

(Buvo pranešimų, 
Amerika ir Anglija

Peking. — KinijosPeking. — Kinijos Res
publikos radijas pakartojo, 
kad kinai tiktai kaip sava
noriai padeda Šiaurinės 
Korėjos liaudininkams gin
tis nuo amerikonų; taigi 
Kiniia tiesioginiai nesikiša 
į tą karą.

Riko patrijotų kovai deljkaip 400 karinių automobi- 
nepriklausomv b ė s n u o i ųų.
Jungtinių Valstijų.

‘Seimas sykiu priėmė re
zoliuciją, prašant preziden
tą Trumaną, kad paliuo- 
suotų portorikiečių Nacio
nalistų Partijos pirmininką 
Pedro Albizu Camposą ir 
250 jo šalininku.

Juos suėmė Porto Riko 
gubernatoriaus M u n o zo 

: Marino valdžia. Gubernato-] 
rius veikia kaip Jungtinių be70 ’VYndiios 
Valstijų atstovas.

Kiniia reikalauia ištraukti 
Indijos karius iš Tibeto

New Delhi, Indija. —Ki
nijos Liaudies Resnublika 
pareikalavo, kad Indija at
šauktų kelis šimtus savo ka- 

jreivių iš Tibeto. Indija lai- 
ikė ten kareivius kaip sar- 
i gus prekybos kelių tarp Ti-

Kinija nužiūri, jog . tie 
j sargai dabar gali būti nau-; Tokio. — Franci j a 

kad siuntė 1,100 kareivių į tal
ką amerikonams kare prieš 

Korėjos liaudi-
nori

■ panaudot Nepalą kaip kari- šiaurinės 
i nę stovyklą prieš Kiniją.) ninkus.

at- Tokio. Anglijos amba- doįamj kariniams tikslams.
sadorius Esler Dening ta- Naujosios Kinijos valdžia
riasi su amerikiniais japų; kaltina Indiįa už Tibeto 
nijos valdininkais apie tai- kariuomengs ginklavimą.
kos sutartį su Japonija . Kinijos radijas sake, “Ti

betas yra tiktai pačios 
nijos dalykas.” Jis nuo 
niai laikomas sudėtineKomunistų Partija šaukia sulaikyti karo plėtimą

laiškus, telegramas ir susi-| jos dalim, 
rinkimų rezoliucijas prezi-j ; “ V-
dentui ir Kongresui su to- Teismas Detroite isake 
kiais reikalavimais: \

Sustabdyt stūmimą į tre
čią pasaulinį karą.

Priimt Kinijos Liaudies 
Respubliką į Jungtin. Tau- i 
tas.

Šaukt Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybą, kad surastų 
būdą rami.ai. užbaigti Korė
jos kąrą!

Tuojau sulaikyti karo 
veiksmus ir ištraukti gink
luotas Amerikos jėgas at
gal į pietus nuo 38-tos pa
ralelės; iki bus visiškai į- 
vvkdyta taika, rymanti ant 
Korėjos žmonių apsispren
dimo, ir galutinai atšaukta 
visa svetimųjų kariuomenė 
iš Korėjos.

Nekliudyt Mandžūrijos ir

New York. — Amerikos 1 Respubliką), nepaisant, kad j valdžios 
Komunistų Partijos centro 
komitetas išleido pareiški
mą, ragindamas amerikie-

valdžią nuo Amerikos įvė
limo į,karą prieš Kiniją ir 
nuo trečio pasaulinio karo.

Pareiškimas, pasirašytas 
Kom. Partijos 'pirmininko 
Wm. Z. Fosterio ir sekre
toriaus Guso Hali, nurodo, 
kad generolas MacArthu- 
ras jau siūlė iš oro bom- 
barduot Mandžūrijos mies
tus ir kad Amerikos laivy
nas įsiveržė j Kinijos salą 
Formozą.

Komunistų Partijos pa
reiškimas, tarp kitko, sa
ko:

— MacArthuro kariuo
menė visai neteisėtai įsiver
žė per 38-tą paralelę (į 
Šiaurinės Korėjos Liaudies

parama. Tokią 
tokiam žygiui priešinosi In- ] mūsų nuomonę patvirtino 
dija, Kiniją ir Sovietų Są
junga. O šios trys šalys at
stovauja daugiau kaip pu
sę visos žmonijos.

Dauguma Jungtinių Tau
tų iš tikrųjų nori, kad Ki
nijos Liaudies Respublika 
būtų priimta į Jungtines 
Tautas. Bet Amerikos val
džia, planuodama karą 
prieš liaudiškąją Kiniją, at-’ 
kakliai priešinasi jos priė
mimui, o remia sugedusią 
reakcinę Čiang Kai-šeko 
saiką Formozos saloje.

Mes komunistai, — sako 
pareiškimas, — tvirtinome 
ir tvirtiname, j 6 g karą 
prieš Šiaurinę Korėją pra
dėjo Syngmanas Rhee (Pie
tinės Korėjos tautininkų 
prezidentas) su Amerikos

ir Pietinės Korėjos seimas 
lapkričio 3 d., kuomet jis 
100 balsų prieš 21 atmetė 
Syngmano Rhee skiriamą 
premjerą ir stambus seimo 
narių skaičius apkaltino 
Rhee ministrų kabinetą už 
karą prieš Šiaurinę Korė
ja.

Daugelis amerikiečių tu
ri skirtingą nuomonę apie 
karo pradžia Korėjoje. Bet 
nuomonių skirtumas 
karo pradžią neturėtų su
laikyti amerikiečius 
veikimo išvien, kad būtų pa
stota kelias pasauliniam 
atominio karo gaisrui.

paleist ateivi už užstatą

apie

nuo

Reikalavimai
Mes,—tęsia pareiškimas,—’ 

todėl raginame visus mūsų 
bendrus amerikiečius siųsti I Sovietų Sąjungos sienų!

Ki- 
se- 
Ki-

an-Detroit. — Federalis 
skrities teismas nusprendė, 
jog valdžia turi iš kalėjimo

i paleist už $2.000 užstatą 
Henrika Podolskį, ateivį iš 
Lenkijos.

Neseniai pirmiau federa
lis teismas nusprendė na- 
liuosuot Jamesą Papandre- 
au už užstatą.

Podolski ir Papandreau , 
buvo areštuoti nagai rągan- 
gaudiška McCarrano įsta- 
tvma kain neniliečiai komu
nistai arba komunistų šali
ninkai. šalies valdžia buvo 
įsakius iuos be užstatų lai-

ORAS. — / Daugiausia 
giedra ir nešalta.
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KIBIRKŠTIS AR TIK 
ŠIAIP SAU DEBATAI?
Lake Success.

___ dieni po pietų susirinko ga-j

! Prieš keletą savaičių, iš-1 d) Vakarų Vokietijoje 
vakarėse Jungtinių Tautų ' organizuojama vokiečių 
Asamblėjos penktosios sesi- samdomoji kariuomenė, ku- 
jos, New Yorke susirinko ri tarnaus Vakarų valsty- 
Jungtinių Valstybių, BrK(bėms ir bus jų vadovauja- 
tanijos ir Francūzijos už- ma. Tuo pačiu tęsiamas Va- 
sienio reikalų ministrai. Jie karų Vokietijos remilitari-

! padarė visą eilę nutarimų, 
kurių pagrindinis tikslas

Vadinasi, veto čionai ne
galios.

Kas po to?
Atsisakau spėti.
Nekantriai laukiame 

gurno Tarybos sesijos 
čiadienį.

Palestina
Po to,

perskaitė MacArthuro pra
nešimą, buvo paimtas svar-

jojimo, atsakytų tuo pa
tim.

O kas toliau?
Skaitytojas gali įsivaiz- 

lingoji Saugumo Taryba duoti: Kinija turi padariu- 
.............. .si savitarpinio apsigynimo 

Pa- . sutartį su T. Sąjunga. Ar 
j Tarybų Sąjunga tuomet

! Bet... Visi tikisi, jog čia! stotų talkon'Kinijai, jei pa- 
įbus kas nors daugiau. Ne- staroji būtų užpulta?
nčuibiėiuučiHu obcjji nmcii- Iš viso: ką galvoja, ką mesimą, ouvo paimtas svar- 
kos delegatą Warren Aus- darys Tarybų Sąjungos at-1 styti Palestinos klausimas.

Pirma-

Canada and Brazil, per year $8.00 nosgdin Darbu dienotVar-
Canada and Brazil, G months $4.00 fU. ’. L, U

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

$9.001kyj stovi klausimas: “
$4.5°| lestina.”

Bet..

Ką sako tibetiečiai?
Komercinėje spaudoje daug rašoma apie Tibetą, toli

mą Kinijos provinciją, kraštą “ant pasaulio stogo.” Juo 
susirūpinta tik dabar, kai prasidėjo krašto išlaisvinimas. 
Priplepama visokiausių nesąmonių ir pasakų. Tibetas 
perstatomas net laimingiausiu kraštu. O gal niekur ki
tur visam pasaulyje nėra tokio baisaus atsilikimo, tiek 
daug skurdo ir vargo, kiek tame krašte. Maža saujelė 
kunigų ir dvarininkų yra įsivedę tokią priespaudos ir 
išnaudojimo sistemą, prieš kurią mūsų pietinės valstijos 
su sav o masiniu skurdu ir išnaudojimu yra tikruoju že
mišku rojumi.

Mums svarbu išgirsti, kaip patys tibetiečiai, paprastie
ji žmonės žiūri i jų išlaisvintojus, atėjusius iš kitų Kini
jos provincijų. ri ik labai trumpai, bet labai daug apie tai 
pasako The N. Y. Times korespondentas Robert Trum-1 
bull, kuris yra pasiųstas į Indijos sostinę New Delhi da-1 
boti Tibeto Įvykius. Jis rašo:

a

kad tibetiečių masės,

Jkantraudami stebi Ameri- Iš viso: ką galvoja

tin: sakys jis ką nors ar stovai Saugumo Taryboje? 
nesakys? ■' T'* ‘ * 1‘flr

Pirmininkauja Jugosla-; likas reikalaus, kad, 
vijos atstovas. Turime atsi
minti, jog Saugumo Tary
boje pirmininkystė vyksta 
pakaitomis: vieną mėnesį 
pirmininkauja vienos vals
tybes (iš viso jų Saugumo 
Taryboje yra 12-ka) atsto
vas, kitą — kitos. Praėjusį 
mėnesį pirmininkavo Mr. 
Austin, dabar užima tą vie
tą Jugoslavijos Ales Bebler. 

Bebler džiaugiasi gavęs 
progos pirmininkauti, pri- 

!mena, jog ,tarp kitko, Saū- 
igumo Taryba svarstys ir 

Slaptosios policijos čia gautieji pranešimai parodo, [ naujų narių priėmimą. Ne- 
, pažinodamos tik lamaistinės vai- žinia, kuriais sumetimais, 

džios išnaudojimą, yra pasiryžusios be jokių rezervacijų jis, tarytum būtų jų drau- 
padėti komunistams, kadangi, jų supratimu, jokia per- 
maina'negali būti blogesnė už dabartini režimą.”

Vadinas, ’
režimo ir lamų viešpatavimo. Kaip visos Kinijos liaudis j 
apsidirbo mi Čiango režimu, taip dabar tibetiečiai be jo
kių rezervaciių, i 
tojų viešpalavintą.

Sau- 
tre-

zavimo procesas, atkuria
ma ginklų pramonė tuo pat

kai Mr. Austin atstatyti Vokietiją ekono- metu apribojant taikiąją
gamybą.

* Transjordanas ir Egyp-
Rimtai spėjama, jog Ma- tas įteikė skundus prieš Iz- 

, kad, pir-1 raelį, o pastarasis —prieš 
imiau negu Jungtinės Tau-; Transjordaną ir Egyptą. 
tos ką nors darys, būtų pa
kviesta Kinijos Liaudies tarčių laužyme. 
Respublikos atstovai pasi- i 
aiškinti. Bet tam priešinsis tinamas ištrėmime tūkstan- 
Amerika, o su ja gal eis ir geenral. asemblėją, 
Anglija ir Prancūzija, ne- gyptą. 
kalbant jau apie smulkutes! 
valstybėles, i——- --i— 1
taip, kaip Amerika groja.

Jeigu Saugumo Taryboje i kviestas ir Dr. Bunche, bu- 
Į šį reikalą T. Sąjunga ve- vęs-arbitrate rius tarp Izra- 
ituos — kas tuomet?

Tuomet bus taip: visas 
klausimas bus. perkeltas į klausimais, šis dalykas, ta- 

Įgeiferal. asemblėja, nes to- čiau, pašaliniam stebėtojui 
jkį potvarkį neseniai asemb- atrodo smulkus, bet jis, aiš
kėja (Amerikai pasiūlius) ku, nėra smulkus paliesto- 
pad^rė. Isioms šalims.

Vieni kaltina kitus su-

Izraelis, tarp kitko, kal-

nes to-

Klausimas painus. Dvi 
kurios šoka pusės kita kitai nenorin

čios nusileisti niekame. Pa-

elio ir arabų valstybių.
Matuojant tarptautiniais

gas, primena, jog Bulgari
ja, Rumunija ir Vengriįa 

Tibeto masės neapkenčia senojo feodalistinio reikėtų priimti Jungtinių 
i Tautu nariais.
I

_2___ ? Č.Y....... jL-1 MacArthuro skundas 
pasak Trumbull, triuškina savo išnaudo- I Tuojau po atliktų for

malumų, ima žodį Mr. Aus
tin.

Jis skaito generolo Mac
Arthuro kaltinimus Kinijos [įmonių troškiniai negalima 
Liaudies Respublikai. --- - * - ■

MacArthuro pareiškimas į 
labai atsargus, ribotas, sa- ■

miniai ir militariniai.
Į tuos nutarimus tuojau; Užsienio i eikalų mini- 

reagavo Rytinės Vokietijos . stiaL pi ovo aciniu tikslu 
valdžia. Jos ministrų tary-|Paieis e’ ^ad pastan- 
ba išleido pareiškimą, ku- ;§as’ neperžengiančias Pots
dame išdėstoma, kaip į Isusitarimo principo 
tuos amerikiečių, anglų ir i uz^ Vintl ^a^ai ų Vokieti- 

j !joje ir Vakarų Berlyne de- 
j mokratiją bei taiką, jie žiū

rės kaip į betarpišką už
puolimą prieš Vakarų oku- 

> pantus. Tuo būdu Vakarų 
valstybės nori užsitikrinti 
politinį užsimaskavimą, ku
riuo prisidengdami .jie gali 
įvykdyti bet kurią jiems

francūzų nutarimus žiūri 
Vokietijos demokratiniai 
žmonės.

Savo pareiškime Vokie
tijos demokratinės respub
likos laikinoji vyriausybė 
pabrėžia, kad tie nutarimai 
nesuderinami nei su Vo
kietijos žmonių interesais, _ i ••J 4 ’ j pageidaujamą provokaciją.

f) Okupacijos tikslai 
vienašališkai falsifikuoti 
visiškai priešingai Potsda
mo susitarimui ir pritaiky
ti Amerikos agresyvinei 
politikai.”

Vokiečių pranešimas bai- 
jgiasi sekančiu pareiškimu! 
: “Vokietijos demokratinės

nei su pasaulinės taikos rei
kalu. Ji amerikiečius, ang
lus ir francūzus apkaltina 
sulaužyme Potsdamo susi
tarimo, pabaigoje karo pa
daryto tarpe Tarybų Sąjun
gos, Britanijos ir .Prancū
zijos. Potsdamo konferenci
jos susitarimas buvo su-!________________________________________ ______  ?. v , . .v, . i "voKienjos aemoKra 

APLINK PASIŽVALGIUS_ k^^\°alsSsSi-pUbiikoS
x ... mo relkalų ministrai susi

tarė sekančiais klausimais: 
“a) Vakarų Vokietija ir 

Vakarų Berlynas įjungiami 
į agresyvinį Atlanto paktą.

b) Atsisakyta su Vokie
tija sudaryti taikos sutartį 
ir vietoj to Vakarų Vokie
tijoj stiprinamas svetimša
lių viešpatavimas vienaša
liškai pareiškiant, kad pa
liekamas galioti okupacinis 
statutas net pasibaigus va
dinamajam karo būviui.

c) Vokiečiu tautai atsa- 
kyta išvesti okupacinę ka-; 
riuomenę ir vietoj to Vaka
rų imperialistinės kariuo
menės skaičius ir apginkla-

Vokietijoje žymiai i _ L/Lz O

Puerto Rico
Puerto Rico nacionalistų 

sukilimas, atrodo, bus lik
viduotas. Bet šios salos

gina vokiečių tautą ir, y- 
pač Vakarų Vokietijos gy
ventojus, sustiprinti nacio- 
nalinį pasipriešinimą remi- 

| litarizavimui ir agresijai. 
; Nacionalio fronto rėmuose 
ginti demokratiją bei lais
vę Vokietijai ir tuo būdu 
užtikrinti vokiečiu tautai 
taiką bei vienybę. Karas 
mūsų tautai reikštų sunai- 

[kinimą. Tačiau mes norime 
gyventi ir kurti vardan ge
resnės ateities taikoje ir 

l draugystėje su visomis tau- 
i tomis.”

tuo- sukilimu neturi.
Tai tai dalykai stovi 

Jungtinių Valstijų valdo
moje saloje.

Pietų Afrika
Dabar pažiūrėkime, kas 

dedasi kitame pavergtame 
krašte.

Pietinės. Afrikos didžiau
sio miesto Johannesburgo 
parkai ir viešosios pasilink
sminimo vietos dabar yra 
pavestos tik baltveidžiams 
naudotis. Taip patvarkė to 
miesto valdyba.

Daugiau kaip pusė to • 
nuėsto puses milijono gy-, didinami. 
ventojų yra kitos rases i __________
žmonės. Baltveidžiai suda- į 
ro mažumą. Tai kur čia tei
sybė, kur demokratija?

Dar daugiau. Pietinėje 
Afrikoje yra tik 2.ir pusė į 
milionai baltveidžių. Tai! ;

Jeigu tu būtum kinietis...
Radio komentatorius Edward E. Morrow pereitą pir

madienį plačiai kalbėjo apie naujuosius įvykius Korėjo
je. Prisiminė jis apie gen. MacArthuro skundą Jungtinė
se Tautose dėl atsiradimo Korėjos frontuose kiniečių. __ __ _____
Kalbėjo jis apie Kinijoj išsiplėtojusią propagandą prieš | mas žvalgų pranešimais, jį Jie nenori toliau pasilikti | 
Jungtines Valstybes.- ‘ D' * "

Morrow ragino įsigilinti i kiniečių padėtį ir stengtis I nijos zenitinės kanuolės verguvėje, 
suprasti, iš kur pas juos gimsta tas nusistatymas prieš j žande į Amerikos lėktuvus Jungtinės Valstijos paė- 
Amerikos politiką. įsivaizduok, sako, kad tu esi kinietis taip seniai, kaip š. m. rug-:mę Puerto Rico sala savo 
ir galvok:

Jungtin. Vasltybės užkirto naujajai Kinijai kelią įstoti 
į Jungtines Tautas.

Jungtinės Valstybės pasiuntė septintąjį laivyną ir už
ėmė Formoza ir ten užlaiko, saugo ir globėja Čiango re
žimą. • (
Jungtinės Valstybės visiškai nutraukė su Kinija ko-j savo kariuomenės dalinius, žiesiems farmeriams 

inercinius ryšius. i . . kurie šiuo metu kovoja 20 procentų.
Jungt’rės Valstybės užėmė Japoniją ir atgaivina Ja-;prieš Jungtinių Valstijų Metinės darbininkų algos 

ponijos imperializmą. kariuomenę Šiaurės Korė- yra sekamos: prie kavos iš-
[dirbystės $188, prie tabako .
$2C0, prie siuvimo $256,1 maža gyventojų dalis. Bet 
prie namų statymo $509, Į jįe atėmė iš afrikiečių 88 
prie laivų $470. (procentus žemės, paliko

Pramoniniai sala dar te-[negrams tik 12 procentų ir 
bėra atsilikusi, visų darbi-- tai prasčiausios žemes.

likviduoti jokia jėga.
2,500,000 puertorikiečių 

kyčiau švelnus. Pasiremda-i trokšta nepriklausomybės.
v i v • • ' T z\ n r*v t 4- 1 *1 Irt 1 *1 o

______ _____ r________________________ ,,

■MacArthur nurodo, jog Ki- Jungtinių Valstijų, turčių!
I ~ _____vavwh vein

Jungtinės Valstijos paė-

piūčio 22 diena. Po to buvo J kontrolėn 52 m. atgal, bū- 
pasikartojimai; kai , kada j tent 1898 m. Amerikos tur- 
buvo nukirstas amerikinis £įaį cukraus .plantatoriai, 
lėktuvas. O pastaruoju me- stambieji žemės savininkai 
tu Kinijos Liaudies Res- -^^^ turi tos salos 80 pro- 
publika paleido Korėjon ir [centų dirbamos žemės. Ma- 

s liko

Detroit, Mich

inercinius rysius.
Jungu r ės Valstybės- 

ponijos imperializmą.
Jungtinės Valstybes pagaliau atsiuntė milžinišką ar- joje, 

miją ir užėmė beveik visą Korėją, tai lygu tam, jeigu• 
kuri nors didele priešiška spėka atsiųstų armiją ir už-; 
imtų Meksiką.

Įsivaizduok, sako Morrow, ką tu galvotum, jeigu tu nelaisvę, 
būtum kinietis ir tuos visus Jungtinių Valstybių žygius i 
matytum7 Ar galėtume už tai Ameriką pamylėti?
' Gerai, kad šis komentatorius paragino Amerikos žmo
nes rimtai pasistengti suprasti Kiniją. S.toka supratimo 
gąi> labai brangiai kaštuoti. Jau girdisi balsų, reikalau-1 
jančių, kad mūsų lėktuvai pradėtų Mandžūrijos miestus 
įruoštus bombuoti. Jie nori, kad Korėjos karas išsiplės-Į 
tų į karą prieš Kiniją. O kur galas? Jie apie tai nepa- Sąjungos atstovą, Tsarapi- 
galvoja. ną: ką jis į tai pasakys?

Šių metų lapkričio 4 die
ną amerikiečiai jau buvo 

: suėmę 35 kinus karius į

Mr. Austin, perskaitęs 
MacArthuro praneš imą, 
primena, jog jis šiandien i 
nereikalauja juos svarstyti;’ 
bet jie turį būti svarstomi 
trečiadienį.

Visų akys suremtos į T.

žemes.

ną: ką jis į tai pasakys? 
Bet jis tyli, — klauso ir ty-

šiaurės Korėjos pakraščiuose Amerikos militarinis 
inspektorius stovi prie didžiules minos, kurios spro
gimas galėtų nuskandinti didžiuli laivą.

Tuomet buvo paimtas! 
j Palestinos klausimas. 1

Kas bus?
Jeigu Kinijos Liaudies 

Respublikos daliniai daly
vauja Šiaurės Korėjoje, 
padėdami korėjiečiams gin- 

’• tis, tai, be abejojimo, ir šis 
j reikalas sukels nemaža . 
ginčų Saugumo Taryboje.

Kas numatoma?
.Yra spėjimų, jog Mr.

Austin trečiadienį papildys 
■ MacArthuro skundą nau
jais daviniais.

Spėjama, kad jis reika
laus, kad Jungt. Tautos į- 

I sakytų 'generolui MacAr- 
thurui bombarduoti Man- 
džūriją, panašiai, kaip buvo 

į bombarduota Šiaurės Ko- 
'rėja..

Tai reikštų praplėtimą 
karo liepsnos — iš Korėjos 
į Kiniją. Pastaroji, be abe-

ninku vietinė pramonė ne- Virš 9 milionai negrų gyve- 
sugeria. Dabar yra apie na didžiausiame skurde. 
100,000 bedarbių ir. apie Negrai ,suprantama, yra 
300,000 neišdirba nei po pu- priversti ieškoti kitur dar

bų. Jie dirba pas baltvei- 
džius žemvaldžius . už 38 

s centus į dieną, valgį ir nak
vynę. Aukso kasyklose jie 
gauna daugiau — 50 centų 
į dieną. 1949 metais jie pri
kasė kompanijoms aukso 

;• 410 milionų dolerių vertės. | 
I Tai tokia “rasinė lygybė” i 
! ir “ekonominė laisvė” vieš-1 
patauja Anglijos dominijo 
j e.

sę laiko.
, Neišpasakytas 

viešpatauja.
Aišku, tos saloš 

nori atmainos, 
j šviesesnės ateities, 
i Matydami žmonių nepa- 
į sitenkinimą, 
nacionalistai bandė 
mu paimti galią.

skurdas

žmonės 
trokšta

kraštutiniai 
sukib

Senatorius James E. Mu
rray reikalauja, kad di
džiųjų korporacijų lobi- 
jistai, kurie praleidžia 
milionus dolerių, kad pa
veikti ant senatorių ir 
kongresmanų, prirodytų, 
kiek jie tam tikslui išlei
džia pinigų.

Reakcija siautėja
Sukilimas nepavyko 

dėl, kad jis buvo mažos 
suokalbininkų grupės išsto
jimas, neturįs plačiose ma
sėse ryšio, negavęs gyven
tojų daugumos paramos.

Tuo pačiu metu padary-peikia reakcinėms valdžiom į racijos rekordinės pajamos 
karo reikmenimis pagalbą, treciame šių metų . bertai- 
ruošia ginklus naujam pa- .nyje pasiekė $33,563,000. 
sauliniam karui. > O “Liek darbininkai šiais

General Electric Co. šie- metais pelnė? Algos dau- 
met jau padarė arti 113 mi- gumoje atsitikimų pasiliko 
lionų dolerių pelno. Tai 67 tos- pačios, pragyvenimo

1 ’ L negu L 2___ c ■ ‘ '
pereitais metais tuo pačiu pakilo, taksai taipgi smar-

21 kp. veikimas

Spalio menesi Į kuopos susi
rinkimą atsilankė gražus skai
čius narių. Dabar, orui einant 
vėsyn, be abejo, kuopa imsis 
daugiau veikti. Todėl labai 
vra svarbu, kad mūsų susirin
kimai būtų skaitlingi. Man "ro
dos, kad mūsų kuopa neturė
tu atsilikti nuo kitų kolonijų 
LDS kuopų, kurios šiuo metu 
rengia tam tikrus įvairius pa- 

' rengimus-pramogas atžymėji- 
jimui 20-ties metų sukakties 
mūsų Susivienijimo. Tuo būdu 
gaunama ir nauji? narių.

Malonu pažymėti, kad or
ganizatorė Uršulė palevičienė 
įrašė kuopon naujagimę savo 
anūkę, Cathleen Anne Price. 
Tai gražus pavyzd is ir kitiems 
tėvams, turintiems naujagi
mių ar anūkų.

Pavyzdžiui, jūs galite nau
jagimius apdrausti ant $100 
ar $150 viso gyvenimo apdrau- 
dos, arba $300 ir $500 dvide- 

I šimts metų endowment 
draudos.

Na, o suaugusiems taip 
yra . žymus palengvinimas
bar įstoti į tam tikrą apdrau- 
dos skyrių visiškai be medika- 
lės egzaminacijos. šiuo reika
lu įdomaujantiems smulkes
nių informacijų patartina 
kreiptis prie oficialės kuopos 
organizatorės. Ji jums su 
tikru nuoširdumu padės tapti 
nariu mūsų Susivienijimo, štai 
jos ir adresas: U. Palevičienė, 
2491 Longfellow, Detroit 6, 
Mich. Tel: T. O. 5-7435.

Kuopos koresp, B.

ap-

pat 
da-

to-

tas ant prezidento. Truma- 
no gyvasties pasikėsinimas 
kaip’ tik patarnauja reakci
jai,o o ne kovai už demo
kratines tos salos žmonių 
teises.

Dabar reakcija siautėją 
per visą salą. Areštuoja 
nacionalistus, kartu areš
tuoja komunistus, unijis- 
tus, progresyvius" žmohes. 
Areštuoja daugelį tų žmo
nių, kurie nieko bendro su

Pelningiausi metai I
Šie metai korporacijoms 

yra pelningiausi. O jie pel- 
ningiausi todėl, kad mūsų daryta $702,655,000. 
kraštas kariauja Korėjoje,! Bethlehem' Steel korpo-

procentais daugiau, negu
• I » * . » J reikmenų kainos smarkiai

laiku padaryta.
General Motors korpora- ____ 7

cija 1949 m. pelnė $656,- pelningas!

1 * • • t .kiai pakelti.
Aišku, kam karas yra

Linksmybė tai savotiš
kas svaigalas, — vienus jis 
daro geraširdžiais, kitus gi 
brutališkais.

P. Eldridge
434,000. Tai buvo rekordi-
nis pelnas. Bet šiemet pa-n 2 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) —Ketv., Lapk.-Nov. 9, 1950
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LEVAS TOLSTOJUS

VAIZDAI IŠ KARIŠKIŲ GYVENIMO
SUSITIKIMAS STOVYKLOJE SU MASKVOS PAŽĮSTAMU

Iš Kuniydikščio Nechliudovo Kaukazo užrašu.
—15—*' 10-19-50

CLEVELAND© ŽINIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
—Čia ne juokas, Nikolajau Ivanovi- 

čiau; jūs tokius dalykus pasakojate ir 
prie žmonių, kurie manęs nepažįsta ir 
mato mane su neapmuštais kailinukais... 
todėl, kad ... — Jo balsas nutrūko, ir 
vėl mažutės raudonos rankelės nešva
riom panagėm ėmė keliauti nuo kailinu
kų prie veido, tai pataisydamos ūsus, 
plaukus, nosį, tai valydamos akis arba 
kasydamos be jokio reikalo skruostą.

—Kam čia ir kalbėti: visi žino, meldžia
masai,—traukė Š., nuoširdžiai patenkin
tas savo pokštu ir visiškai nepastebėda
mas Guskovo susijaudinimo. Guskovas 
dar sušnabždėjo kažką ir, įrėmęs deši
nės rankos alkūnę į kairės kojos kelį, 
nenatūraliausioj padėty, žiūrėdamas į Š., 
dėjosi paniekinamai besišypsąs.

“Ne,—ryžtingai pagalvojau, žvelgda
mas į šitą šypseną,—as ne tik esu jį ma
tęs, bet ir kažkur su juo kalbėjęs.”

—Mes su jumis kažkur susitikdavome, 
—tariau jam, kai visų tylėjimo paveik
tas ėmė tilti Š. juokas.

Atmainingas Guskovo veidas staiga 
pragiedrėjo, ir jo akys, pirmą kartą nu
švitusios nuoširdžiu džiaugsmu, įsmigo 
į mane.

—Kaipgi ne, aš jus dabar pažinau,— 
prašneko jis prancūziškai,—48-tais me
tais aš jus gana dažnai turėjau malonu
mo matyti Maskvoje, pas mano seserį 
Ivašiną.

Atsiprašiau, kad nepažinau jo iš kar
to, apsirengusio šituo kostiumu ir šiais 
naujais drabužiais. Jis atsistojo, priėjo 
prie manęs, savo drėgna ranka neryžtin
gai, silpnai paspaudė .mano ranką ir at
sisėdo šalia. Užuot žiūrėjęs į mane, ku
rį, esą, taip džiugu jam matyti, jis žval
gėsi su kažkokia nemalonia pagyrūniška 
išraiška veide į karininkus.

Ar tai dėl to, kad jis buvo tas pats 
žmogus, kurį prieš keletą metų esu ma
tęs su fraku svetainėje, ar tai dėl to, 
kad, tą atsiminęs, jis staiga pakilo savo 
paties akyse, man pasirodė, jog jo veidas 
ir net judesiai visiškai pasikeitė: jie da
bar reiškė guvų protą, vaikišką pasiten
kinimą savim, kad, prisipažįstu, nežiū
rint tos vargingos jo padėties, mano se
nas pažįstamas jau kėlė manyje ne užuo
jautą, o kažkokį truputį nedraugišką 
jausmą.

Aš gyvai prisiminiau mūsų pirmąjį su
sitikimą. 48-tais metais dažnai, būdamas 
Maskvoje, važinėdavau pas Ivašiną, su 
kuriuo mes drauge augom ir buvom seni 
bičiuliai. Jo žmona buvo maloni namą 
šeimininkė, miela moteris, kaip sakoma, 
bet ji man nepatiko ... Tą žiemą, kai 
lankydavaus pas ją, ji dažnai kalbėdavo, 
blogai slėpdama pasididžiavimą, apie sa
vo brolį, kuris neseniai buvo baigęs kur
są ir neva buvęs vienas iš pačių Šviesiau
sių ir mieliausių jaunuolių geriausioje 
Peterburgo visuomenėje. Iš girdų teži
nodamas Guskovų tėvą, kuris buvo labai

turtingas ir užėmė žymią vietą, ir žino
damas sesers nusistatymą, susitikau su 
jaunuoju Guskovu, iš anksto priešingai 
prieš jį nusiteikęs. Kartą, vakare, at
važiavęs pas Ivašiną,,radau pas juos ne
aukštą dabai malonios išvaizdos jaunuolį 
juodu fraku, balta liemene ir kaklaraiš
čiu, su kuriuo šeimininkas užmiršo manė 
supažindinti. Jaunuolis, matyt, besiren
giąs važiuoti balium, su skrybėle rankoje 
stovėjo prieš Ivašiną ir karštai, tačiau 
mandagiai ginčijosi su juo apie bendrą 
mūsų pažįstamą, pasižymėjusi tuo metu 
vengrų kampanijoj. Jis kalbėjo, kad tas 
pažįstamasis buvęs visiškai ne herojus ir 
ne toks žmogus, kuris apsigema kariu, 
kaip jį vadino, o tik protingas ir išsila- 
vinęs žmogus. Atsimenu, aš įsijungiau 
ginčan prieš Guskovą ir visiškai įsikarš
čiavau, net įrodydamas, kad protas ir iš
silavinimas visuomet yra priešingi drą
sumui, ir atsimenu, kaip Guskovas malo
niai ir protingai įrodinėjo man, kad drą
sa yra neišvengiamas proto ir tam ti
kram laipsny išsivystymo padarinys, ir 
su tuo aš, laikydamas save protingu ir 
išlavintu žmogum, negalėjau šlaptai ne
sutikti. Atsimenu, kad, pasibaigus mū
sų pokalbiui, Ivašina supažindino mane 
su savo broliu, ir jis, atlaidžiai šypsoda
masis, padavė man savo mažutę ranką, 
ant kurios dar ne visiškai spėjo užmau
ti baltą odinę pirštinę, ir taip pat silp
nai ir neryžtingai, kaip dabar, paspaudė 
man ranką. Nors aš ir buvau iš ankšto 
nusistatęs prieš jį, negalėjau tada Gus
kovo nevertinti ir nesutikti su jo sese
rim, kad jis buvo iš tikrųjų protingas ir 
malonus jaunuolis,kuris turėjo turėti pa
sisekimo visuomenėj. Jis buvo nepapras
tai valus, skoningai apsirengęs, žvalus, 
elgėsi pasitikėdamas savim, bet kukliai, 
buvo nepaprastai jaunos, beveik vaikiš
kos išvaizdos, ir dėl jos jūs nejučiomis 
atleisdavote jam savim pasitenkinimą ir 
stengimąsi sumažinti savo pranašumą 
prieš jus, kuriuo nuolat švytėjo jo pro
tingas veidas ir ypač šypsena. Kalbėjo, 
kad tą žiemą jis turėjęs didelį pasiseki
mą Maskvos ponių tarpe. Matydamas 
jį pas seserį, aš tik iš laimės ir pasiten
kinimo, kuriais nuolatos spindėjo jauna 
jo išorė, ir iš retkarčiais nekuklių pa
sakojimų galėjau spręsti, kad tai buvo 
tam tikram laipsny teisybė. Mes su juo 
buvome Susitikę šešetą kartų ir kalbėjo
mės gana daug, arba, geriau, daug kal
bėjo jis, o aš klausiaus. ,Jis kalbėdavo 
daugiausia prancūziškai, labai geru ak
centu, labai sklandžiai, su figūromis ir 
mokėjo švelniai, mandagiai įsiterpti kitų 
pokalbiu. Aplamai, jis elgėsi su visais 
ir su manim gana iš aukšto, ir aš, kaip 
visada man atsitinka santykiaujant su 
žmonėmis, kurie tvirtai įsitikinę, kad su 
manim dera elgtis iš aukšto, ir kuriuos 
aš mažai pažįstu, jutau, jog jis visiškai 
teisus šiuo atžvilgiu.

(Bus daugiau)

Darbo Unijos ir jų Veikla
Kinijos unijos turi
4 milionus narių.

Kinijos Darbo Federacija, 
prie kurios priguli visos Kini
jos darbininkų unijos, dabar 
jau turi virš 4 milionus narių. 
Tai daugiausia, kiek kada 
nors Kinijoj yra buvę organi
zuotų darbininkų.

Miestuose darbininkai yra 
organizuoti nuo 60 iki 90 pro
centų. 92 procentai geležin
kelių darbininkų priguli prie 
unijos. Abelnai imant, dar tik 
30 procentų visų darbininkų 
priguli prie unijų. Daugelis 
darbininkų dirba mažose dar
bavietėse ir plačiai po visą 
kraštą išsimėčiusiose. Tai ne 
taip lengva visus įtraukti į 
unijas.

★
Čilės unijos vienijasi.

Čilės respublikos unijos su
darė vieningą veikimą. Vieny
bės sutartį pasirašė dešinieji 
socialistai, opoziciniai socia
listai, anarcho-sindikalistai ir 
komunistai.

Pasirašiusieji pasižadėjo 
bendrai kovoti prieš reakciją, 

Products kompanijos 1,200 
darbininkų išėjo strėikan, Jie 
buvo pareikalavę didesnių al
gų 14 mėnesių atgal, bet kom
panija vis atidėliojo ir atidė
liojo. Darbininkams kantrybė 
išsekė ir tada jie išėjo strei
kam

Unija reikalauja algos mi
nimum $1.05 į valandą, pensi
jos plano, 44 vai. darbo sa
vaitės ir kitų darbo sąlygų 
pagerinimų.

Metalistai reikalaus 
didesnės pensijos

AFL Sheet Metal Workers 
unija laikė Chicagoje konven
ciją, kurioje pasisakyta už di
desnes pensijas ir gerovės pla
ną. Konvencija patarė visiems 
lokalams tuojaus užvesti de
rybas su darbdaviais tuo klau
simu.

Konvencijoje dalyvavo 475 
delegatai nuo 500 lokalų su 
66,000 narių. Konvencija at
sibuvo Morrison Hotel ir tę
sėsi 4 dienas.

aukštas reikmenų kainas ir al
gų užšaldymą.

Čilės universiteto studentų 
federacija turėjo rinkimus. 
Reakcinis blokas, kuris valdė 
federaciją per daugelį mėtų, 
dabar prakišo. Laimėjo pro
gresyvia blokas.
Buvo sušauktas taikos kong

resas, kuriame dalyvavo virš 
500 atstovų. Kongresas išrin
ko delegatus į tarptautinį tai
kos kongresą, kuris įvyks An
glijoj. !

I

Reikalauja atšaukti 
McCarrano įstatymą.

Amerikos Darbo Federaci
jos Clfcvelando distrikto mol- 
derių unijos konferencija pri
ėmė rezoliuciją, kurioje reika
laujama atšaukti reakcinį Mc- 
Carrano įstatymą.

•Kartu reikalauja atšaukti | 
Tafto-Hartley ir kitus pana
šius įstatymus, kurie reakci
jai ir fašizmui padeda.

1,200 plieno darbininkų 

streikuoja.
Canadian Tube and Steel

Trieste.— Italai čia bom
bomis apardė tris Tito ju
goslavų laikraščių leidyk
las. ,

—q 1 * 1111 j
Lukoševičius ir Schlossbergs^ mergaites. Užklaustas, už ką 

kalėjime balsuoti į vietas Tafto, Bol-
ton, C r oi s s e r, Feighn ir- 
Young, kurie balsavo už Mc
Carran bilių, De Lacy atsakė, 

j kad Progresyvių Partija ne
įgali daryti tokios klaidos, kaj 
į rekomenduoti nors vieną iš 
į d em o k ratų p arti j os, ku ri e 
kandidatuoja prieš pirmuo
sius, nes jie turi tuos pačius 
mierius. O kad išmesti iš 
kongreso tuos, kurie balsavo 
u;ž McCarrano bilių, piliečiai 
privalo pasirinkti “mažesnį 

I blogą” iš demokratų partijos 
kandidatų.

De Lacy’o politinės veiklos 
lėšoms (ačiū mūsų gerosioms 
draugėms, mūsų gerai Julijai, 
kuri paaukavo penkinę, ir 
mūsų geriems draugams, ku- 

|i’ie ant vietos sumetė keliolika 
dolerių, ir taipgi darbščio
sioms draugėms, kurios parin
ko aukų) iš viso sudarė virš 
$40.

• O De Lacy’ui apleidus, mes 
Iturėjome tikrą puotą, nes mi
tingo surengimo komisijos na
rės gardžiai ir sočiai privai
šino visus mitingo dalyvius: 
Onutė Gendrėnienė pateikė 
karštos kavutės, Matilda Plau- 
šienė gardų pyragą, Eva varš
kėčių ir Mariutė Nikos aguo
nų pyragą ir butelį degtinės. 
O kada sueigoje dalyvių buvo 

Į neperdaugiausiai, tai nepajė- 
igėme tų gardumynų suvalgy
si ir išgerti.
' Pasibąigus vaišėms, aptarė
me P. P. Klubo bėgamus rei
kalus, tarpe kurių tapo nutar
ta šaukti visuotiną Klubo na
rių susirinkimą,-gruodžio 14.

Visi sueigos dalyviai išsi
skirstėme geriausioje nuotai
koje.

J. N. S.

Bridgeport, Conn.

Tie du nepiliečiai, Juozas 
Lukoševičius - Lukas ir David 
Schlossberg, tapo suareštuoti 
be varantų, jų namuose, jie
du buvo teisti per imigracijos 
vietinį skyrių vasario mėnesį. 
Bet aukščiausias J. V. teismas 
panaikino vietinį nuosprendį 
kaipo sauvališką ir todėl by
la buvo pernagrinėta spalio 
mėnesį iš naujo ir šiomis die
nomis laukė nuosprendžio. 
Jiedu > abu buvo po kaucijo-' 
mis, kurios imigracijos de- 
partmento buvo ignoruotos 
ir dabar’ juodu sėdi apskri
ties (County) kalėjime, Tai 
pirmutinės aukos McCarran 
įstatymo.

Juozas Lukas atvežtas į A- 
meriką iš Lietuvos apie 40 
metų atgal, dar kūdikiu bū
damas. Jo motinai mirus, 
Juozas daug prisidėjo prie 
šeimos išauklėjimo. Iš amato 
spaustuvės darbininkas ii’ vei
klus savo unijoje. Mylintis 
apšvietą ir muziką.

David Schlossbergas atvy
kęs į šią šalį iš Minsko apie 
35 metai atgal. Išauklėjo 
dvi čia gimusias dukreles. Iš 
amato namų dekoruotojas ir 

’.veiklus savo unijoje bei visa
me progresyviame' draugiji
niame judėjime.

Neteko sužindti, kaip elgė
si imigracijos agentai, areštuo
dami Lukoševičių. Bet jau te
ko patirti, kad atėję į Schloss
berg© 'namus 4 tvirto sudėji
mo imigracijos agentai rado 
tik dvi Schlossbergo dukreles,, 
viena 13, kita 16 metų, ir už
klausė: Kur jūsų tėvas? Mes 

latėjojne jį areštuoti. Mer
gaitės išsigando ir, nežinoda
mos, kur tą vakarą jų tėvas 
buvo išėjęs, prie to, ' žino
damos, kad jų tėvas nėra 
joks piktadariš, nebežinojo, 
ką į tų 4 vyrų klausimą at
sakyti. Bet agentai nepaliovė 
jas kvosti iki tėvas grįžo į 
namus. Tai labai nemanda
gus valdžios agentų elgesys. 
Schlossbergui paklausus agen
tų, ar jie turi yarantą, atsakė: 
“Tave areštuoti mums nerei
kia varanto.”

Tai šitokie dalykai dėjosi 
Cleveland, O., J. A. V.

Aišku, kad toks imigracijos 
department© elgesys, pasi
naudojant McCarran įstaty
mu, yra prieškonstitucinis ir 
jis turės būti panaikinta^, ir 
tiė žmohės turės būti paleis
ti iš kalėjimo po ta kaucija, 

■ kuri yra užstatyta už juos. 
I Bet tam yra reikalinga sam- 
; dyti advokatas Ir kitos teis
mo išlaidos sudaro daug lėšų. 
O Lukas ir Schlossbergąs jau 
dviejuose teismuose vedė ko
vą už savo teises. Šis jau bus 

j trečias. Todėl aišku, kad pa-t 
tiems, kaipo darbo žmonėms, 
negalima turėti tiek daug iš
tekliaus. Čia jau yra reikalin- 

I ga mūsų visų finansinė para
ma.

Smagi buvo politinė sueiga
P. P. Lietuvių Klubo šauk

tame politiniame mitinge ra
dosi tik nuoširdūs progreso 
patrijotai. Mat, dauguma iš 
mūsų progresyvių dar nega
na įvertiname savo turimas 
balsavimų teises, kad gerai 
prisirengti ir pagelbėti ki- 
tięms prisirengti pasinaudoti 
balsavimo teisėmis ateities ge
rovei. Ypatingai šiame reak
cijos laikotarpyje darbo 
žmonės privalo parodyti savo 
solidarumą ir susipratimą. 
O ta baimė, tai didžiausia 
mūsų nelaimė, kuria didžiuma 
iš mūsų patiriame tik ateity
je!
Hugh De Lacy atėjo dar'bis- 

kutį prieš 8-tą valandą, nes jis 
sakėsi turįs tą vakarą būti dar 
dviejuose susirinkimuose. Jis 
pasakė gerą, prakalbėlę apie 
reakcijos siautėjimą, apie rei
kalą dėti visas pastangas at- 
šaukimui McCarran minčių 
kontrolės įstatymo, priminda
mas, kaip, pasinaudodami tuo 
įstatymu, atėję be varanto į 
Schlossbergo namus jį areš
tuoti, agentai pribaugino jo

Teatrų rudens gastrolės

KAUNAS, rugs. 14 d. — 
Antrą savaitę vieši Kaune Lie
tuvos TSR dramos teatras. Sa
vo rudens gastrolių repertuw 
aran teatro kolektyvas įtrau
kė šiuos pastatymus: “Liepto 
galas”, “žemė maitintoja”, 
“Marti”, “Taikos balandžiai,” 
“Bekraitė”, “Katės namai.” 
Spektakliai vyksta Kauno mu
zikinio ir dramos teatro rū
muose.

Rudens gastrolėse yra ir 
kiti Tarybų Lietuvos teatrai. 
Vilniaus rusų ’dramos teatras 
aplankė Klaipėdą. Be to, ko
lektyvas surengs dešimt spek
taklių Daugpilyje (Latvijos 
TSR), šiaurės rytų Lietuvos 
rajonus lanko Kauno dramos 
teatro kolektyvas. Eilę tų pa
čių rajonų numato aplankyti 
ir Kauno jaunojo žiūrovo te
atras, kuris parodys čia lėlių 
teatrą.

Rugsėjo 14 d. pradeda gast
roles Panevėžio teatro kolek
tyvas. Jis aplankys Nemuno 
aukštupio ir Suvalkijos rajo- 

,nus. Dvylikoje rajonų surengs 
spektaklius Klaipėdos teatras, 
Žemaitiją ir Baltijos pajūrį 

ilanko Šiaulių teatro kolekty- 
i vas.
1 _____
j įmokės meno saviveiklos
Į kolektyvo koncertai

KUDIRKOS NAUMIESTIS, 
(rūgs. 14 d. — čia lankėsi 
“Kauno audinių” fabriko me
no saviveiklos kolektyvas: 
choras, vadovaujamas čeičio, 
šokėjai ir deklamatoriai.

Buvo surengti du koncertai: 
į rajono centre, Kudirkos Nau
miestyje ir Sintautuose.

V. Grigaitis.

LDS 74 kuopos ruošiamas 
20 metų sukaktuvių atžymoj i- 
mas jau čia pat — šeštadienį, 

rlapkričio 11 d., Lietuvių salėj, 
1407 Lafayette St. Rengiamas 
'puikus banketas, “R’oast Beef” 
Į vakarienė. Rengiamasi prie
I gražios programos, trumpoj ir 
j aiškioj formoj perstatyti LDS 
I nuveiktus gerus darbus per 20 
įmetu. Bus atidengimas tos 
gražios “trofės,” laimėtos 
užz prirašymą daugiausia nau
jų narių į LDS praeitame va
juje. LDS 5 apskritis ir 74 
■kuopa padarė garbingą istori- 
I ja, ir ją tinkamai reikia at- 
j vaizduoti. I

Todėl visi LDS patrijotai ir 
taip geros valios draugai ir 
draugės esate kviečiami būti 
dalyviais ir liudytojais šio gar- 

I bingo įvykio ■— 20 metų su- 
|kaktuvių atžymėjimo. Bus 
prasižengimas, jeigu/be rimtos 
priežasties kas susilaikytų • nuo 
dalyvavimo šiame parengime, 
nes nedažnai tokia pręga pa
sitaiko. Būkite jūs ir aš būsiu.

LDS Draugas. I

Torrington, Conn.

1,100 parduotuvių 
kaimo vietovėse

Į VILNIUS, rugs. Id d. — 
[Vartotojų kooperatyvai stei
gia vis daugiau savo parduo
tuvių kaimo vietovėse, šiuo 
metu respublikoje yra 1,100 
kaimo parduotuvių, iš jų 203 
įsteigtos per pirmąjį šių metų 
pusmetį. Didelė parduotuvių, 
dalis atidaryta kolūkiuose, 
čia yra daugiau kaip 400 pre
kybos taškų, šiais metais nu
matyta atidaryti dar 225 par
duotuvės, daugiausia sustam
bintuose kolūkiuose.

Kolūkiečius taip pat aptar
nauja kilnojamieji prekybos 
taškai. Jų šiuo metu yra 140. 
K i I no j am osi os p ar d u otų vės
vyksta iš rajono ar apylinkės 
centro į kolūkius.

Siekdamos geriau aptar- 
■ nauti kaimo darbo žmones, 
j parduotuvės vis plačiau prak
tikuoja užsakymų sistemą, 
[priimdamos iš vartotojų pa
raiškas •reikiamoms prekėms 
! pargabenti.

Spalio šventės garbei
KAUNAS, rugs. 14 d. — 

[Spalio socialistinės revoliuci
jos XXXIII metinių garbei 
“Lietmedžio” kolektyvas prisi- 

[ė.mė naujus įsipareigojimus. 
[Tarp brigadų ir atskirų darbi
ninkų išsivystė tarpusavio so
cialistinis lenk tyniavimas.

Lapkričio 4 dieną pasimirė 
Boleslovas Damauskas, su
laukęs 68 metų amžiaus. Sir
go ilgą laiką, daugiau kaip 
aštuonis metus, džiova. Tapo 
palaidotas lapkričio 6 d., su 
bažnytinėmis apeigomis.

Velionis paliko moterį vie
ną, be šeimos. Giminių čio
nai neturėjo.

Damauskas sveikas būda
mas skaitė Laisvę ir pritarė 
darbininkų klasei.

Amžinasis atilsis jam, o jo 
žmonai giliausia užuojauta.

Laisvės Skaitytojas

Upeivių mokykla
KAUNAS, rugs. 21 d. — 

Amatų mokykloje Nr. 1 ruo
šiami specialistai Nemuno lai
vynui — mašinistai, motori- 
ninkai ir t.t. Augantis laivy
nas pareikalauja vis daugiau 
įvairių specialistų. Ryšium su 
tuo mokykloje atidarytas nau
jas skyrius. Čia bus ruošiami 
laivų škiperių padėjėjai.

4 CHARLES J. ROMAN

3 psl.--Laisvė(Liberty, Lith. Daily)-—Ketv., Lapk.-Nov. 9, 1950

Lentpjūvės gaterio brigada, 
kuriai vadovauja škudas, pa
sižadėjo iki lapkričio 7 d. vir
šyti metinį išdirbio planą pus
antro/ karto, sutaupyti 3 pro
centus žaliavos, duoti tik pui
kios kokybės gaminių, škudd 
vadovaujama brigada iššaukė 
į socialistinį lenktyniavimą 
gaterininko Driuko brigadą.

J. Vilčinskas.

Silpnosios valstybės pasi
rašo sutartis; galingosios 
gi jas laužo. Paul Eldridge

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, 10 d. lapkričio, 7:30 v. 
vak., Lietuvių Svetainėj. Visi nariai 
ir narės * dalyvaukite susirinkime. 
Turime daug svarbių reikalų aptar
ti. Pasikvieskite ir atsiveskite ir 
naujų narių prisirašyti j mūsų or
ganizaciją. — P. Ž., kp. sekr.

(215-216)

ROCHESTER, N. Y.
Moterų Klubas rengia pažmonį 

lapkričio 11-tą, šeštadiej. Pradžia 
6-tą vai. vakar®* Bus skani vaka- 

j rienė, apvaikščiojimas 10 metų su
kakties nuo susitvėrimo Moterų 
Klubo. Daug darbų nudirbo. Visus 
širdingai prašome atsilankyti ir pa
remti mūsų jubiliejaus apvaikščioji- 
mą. Vieta: 575 Joseph Ave., Gede- 
mino svetainėje. — Rengėjos.

(215-216)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 13 d. lapkričio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, 29 Endicott St. Visos narės ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų ir pradėtų darbų, 
kurie reikia užbaigti. — A. W.

(214-215)'

1 LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 12 d. lapkričio, 10:30 vai. 
ryto, Lietuvių Svet., 29 Endicott 

j St. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
I nes turime daug svarbių reikalų. 
; Taipgi, kurie dar nepasimokėjote 
! duokles už 1950 metus, tai ateikite 
i ir pasimokčkite. Atsiminkite 1950 
• metų knyga — Popiežiai ir Lietuvių 
j Tauta,” kuri yra tik atėjus. — J.

M. Lukas, kp. sekr. (214-215)

skelbkiteš laisvėje

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Narni; Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

• name iš lauko ir vidaus; tai- 
j 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.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki* , 
' tės prie manęs dieną ftt 
naktį, greit suteiksime i 
modernišką patarnavimą. 1 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 1 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite ' 
patenkinti.

e
1113 Mt. Vernon SL 

Philadelphia, Pa. .
Tel. Poplar 4110

____  H—.M*—*-—*—— .



Lokalas atmetė bosų 
pasiūlymų

Vandenyje atrado 
mirusi vyriškį

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED FEMALE

Auditorijos žinios
Auditorijos kieme jau 
stovi graži eglaite

Tai dovana eastnewyorkie- 
Čių Vinco ir Onos Baltrušai
čių. Sėdi eglaitė kieme, kaip 
kokia karalienė. Jai sostą 
(gal geriau tiktų pavadinti pa
kojų), kaip ir visiems krū
mokšniams, priruošė augmeni- 
nės grožės mylėtojas ir namo 
patrijotas, nuolatinis jo darbų 
savanoris Stepas Večkys, Jis 
sumetėjusioje, pilnoje akme
nų žemėje iškasė gilias aug
menims duobes, sudarė apa
čioje ilgalaikį augmenims mais
to sandėlį. O paskui, persijo
tomis, mišriomis žemėmis pri
pylė pasodintų krūmokšnių 
loveles.

Krūmokšniai turės suteikti 
mums ir visai apylinkei pasi
grožėti puikų vaizdą sulaukus galėjusiose Tammanės tvirtu- 
pavasario. Juos 
daugelis žmonių, šiuo 
jų visų nežinai)* tad 
kau nuo atžymėjimo.

Tikiuosi, kad visi 
patrijotai dėkingai j 
tas gerųjų prietelių 
ir savanorio daržininko 
darbą.

Impellitteri išrinktas 
majoru; išrinkti Dewey 
ir Lehmanas

Impel 1 itteri, vyk d antysis 
majoras, tapo išrinktas New 
Yorko miesto majoru nepri
klausomai nuo oficialiųjų Ta- 
mmanės lyderių. Jisai gavo 
219,000 balsų daugiau už savo 
vyriausią oponentą teisėją 
Pecora, kurį buvo pastatę ir 
rėmė Tammanės demokratų 
dabartinė viršenybė ir libera-

Jis laimėjo didžiumą balsų 
Queens, Manhattan ir Rich
mond apskrityse.

Pecora gavo po biskelį dau
giau balsų už Impellitterį įsi-

su dovanoj o 
tarpu 

susilai-

i namo 
įkainuos 
dovanas

Šeštadienį ir sekmadienį

Lapkričio 11-tos vakarą, 8 
valandą, George Klimas pa
rodys rinkinį gerų filmų. Tai 
pagirtina. Seniai čia jau reikė
jo filmų vakaro.

Lapkričio 12-tą įvyks LDS 
Rytinių Valstijų jaunimo kon
ferencija. Tikisi svečių ir iš 
kitų valstijų. Pradžia 10 v. 
ryto. Turint svečių ir pramo
gų, auditorijos restaurantas 
taipgi veiks pietų ir vaka
rienės laiku.

Madison Square Gardene 
vykdoma arklių paroda, 62-ji 
nacionalė tos rūšies paroda.

Filmos-Teatrai
“Cyrano de Bergerac” 
matysime filmoje '

Virš pusę šimto metų buvęs 
vaidinamas scenoje, daugely
je šalių ir kalbų, veikalas “Cy
rano de Bergerac” dabar pir
mu kartu pagamintas filmoje. 
Tą darbą atliko jaunas, nepri
klausomas filmų 
Stanley Kramer, 
jau turįs savo
miau išleistas ir labai sėkmin
gai užsirekomendavusias tris 
filmas. Jomis buvo 
pion,” “Home of the 
ir “The Men.”

Filmos “Cyrano de
rac” amerikinė premjera įvyks 
Bijou Teatre, New Yorke, 
lapkričio 16-tą. Tikietai par
duodami jau dabar. Rodys po 
du kartus per dieną. Sėdynės 
rezervuotos.

gamintojas
Jaunas, bet 

rekordui pir-

“Cham-
Brave,”

Berge-

SUBATOS VAKARE
Lapkričio 11 November

Bus Filmų Rodymas 
LIBERTY AUDITORIUM, 

110-06 Atlantic Ayenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Geo. Klimas, fotografas-filmininkas.
Apart gražios ir interesingos an

gliškos filmos, bus parodyta ir "Pa
parčio Žiedas." Daugelis brooklynie- 
čių ir iŠ apylinkės nematė šios fil
mos, tad bus dabar proga.

Bus kolektuojama 75c, padengti 
lėšas.

Kviečia filmininkas G. Klimas.

[Sveikino laisviečius

mose Brooklyne ir Bronxe.
Impellitteri balsų 1,156,587

937,060
382,795
149,182

..........L.. .

Pecora
Corsi
Ross
Balsų skaičiai yra oficialūs, 

tačiau jie dar bus patikrinti 
valdinės rinkimų komisijos. 
Gali būti smulkių pakaitų, ta
čiau tas nepakeis rinkimų iš- 
davo.

Dewey išrinktas gubernato
rių (dar ne pilnais daviniais) 
su 2,626,999 balsais.

Lynch dviejų partijų ti- 
kietais gavo 2,081,368 balsus.

McManus 181,971 balsą.
Senatoriumi išrinktas Leh- 

manas, demokratų ir liberalų, 
gavo 2,380,570 balsų.

Daugiau apie rinkimus rasi
te sekamose laidose.

"Jaunos lietuvaitės kartais 
atrodo pražuvusiomis lietu
viams. O taip dažnai būna ne 
dėl to, kad jos būtų mus už- 
miršusios, bet dėl pakaitų, pa- 
vardėse išeinant už vyro. Tai 
rodo 
prieš tūlą laiką atrašytas se
kamas atvirukas:
Miela Lilija.

Gal būt manęs nebeatsimin
si mano vyro pavarde, tad pa
duodu savo mergiškąją pavar
dę, — Karpavičiūtė. Atmeni?

Nusprendžiau važiuoti su 
savo vyru jam keliaujant biz
nio reikalais Chicagon, tai 
mes važiavome savo mašina. 
Turėjau daug džiaugsmo at
lankydama eilę 
miestų: Buffalo, 
Falls, South Bend, 
La Fayette, Chicago.

f atlankiau universitetus: 
i ffal

New Yorko dešimties di
džiųjų laikraščių spaustuvėse 
darbininkai, nariai Typogra
phical Unijos Lokalo 6-to, at
metė bosų pasiūlytas ir unijos 
viršininkų sutiktas priimti są
lygas. Prieš balsavo 747, už 
585.

šeštadienį netoli Governors 
Island atrado vyriškio kūną, 
apraižytą ir be kojų. Iš karto 
manė, kad jis buvo paskandin
tas po supjaustymo. Bet 
d imu nustatė, 
nuo prigėrimo, 
jau vandenyje

Namų darbininkė; nėra virimo; 
guolis vieloje. TV nuosavame kam
baryje; vaikai lankanti mokyklą. 
Patyrusi. paliudijimai. Subve iki 
Forest Hills. BO. 3-6770.

(214-216)

kad jis 
Spėja, 
esantį

TZ _ j propeleris sukapojo.Kelios kitos amatmes spau- Į . v. -
Lilijai Kavaliauskaitei Įstuvių unijos sutiko tuos pa

siūlymus priimti. Spaustuvi
ninkai ko] kas tebėra pasida
linę pagal amatus.

Spręs areštuotųjų 
užstato klausimą

skro-!. — . V n r.j 
™ire ! vaikus 
kad ( mus.

laivo Kl. 3-3341.

Virė.ja—namų darbininkė; mylinti 
Genis vėliausius paliūdiji- 

Namai Riverdale. Skambinkite 
(214-215)

atpa- jIš pirštų nuospaudų jį ; 
žino esant Frank Chapowsky, 
50 m.

(Netikėti balsavimai

METALO POLIŠIUOTOJOS 
PRIE OPERACIJOS IR 

DANTŲ INSTRUMENTU 
66 Christopher Ave., • 

B'klyn, N. Y.
U Y. 4-8550.

(214-216)

Trijų partijų sambūriui 
pavyko Marcantonij ų
išėsti iš Kongreso

pralaimėjo buvo susijungusios,
Pirmesniuose rinkimuose, 

i rie buvo prezidentiniai,
ku- 
dis- 

trikte balsavo keliolika tūks
tančių daugiau piliečių. Ar iki. 
sekamų rinkimų, kurie vėl bus 
prezidentiniai, pavyks, priau
ginti tuos trūkstamus 7 nuo
šimčius balsų, priklausys 
daug aplinkybių.

nuo

Jis gavo 
Marcantoni- 
balsai (skai- 
valdinės ko-

Vaikams rūbai
Jsteig\/hau.]U>-v-aikams rūbų 

dirbtuvę. Ją įsteigė ekspertas 
rūbų siuvėjas Walter Daniels 
(Danilevičius).

Jis turi prisiuvęs daug si li
tukų ir overkautukų, dydžio 
(size) nuo 5 iki 16. Visais dar
bas kostumerskas.
stipriai padaryti ir geros m a 
te rijos. Taipgi 
ant užsakymo,

Madingi

tris jam 1 
bendron kalauja,

Danilevičius

jis padaro 
jei kas to

sako: “As

ir 
rci-

skirtingų 
Niagara 
Lansing, 

Taipgi 
Bu-

tre Dame, North- 
western, Chicago ir Purdue. 
Turėjau progos susitikti visa- 
šaTiskai įžymius inžinierius.

Geri ausi linkėjimai..
OI g A Karpavich Skelley.

Federalis teisėjas McGohey 
įsakė immigracijos viršininkui 
šioje srityje įrodyti teisme, 
dėl ko areštuotieji sveturgi- 
miai neturėtų būti išleisti iš 
belaisvės po kaucijomis. Jeigu 
įtikinančio argumento nepa
teiks, tikimasi, teisėjas įsakys 
areštuotuosius išleisti,
jau padaryta daugelyje kityų 
miestų.

Klausimą persvartys šį tre
čiadienį.

Reikalavimas užvestas var
de newyorkieciu Ferdinand C. 
Smith, George Siskind, Betty 
Gannett, Claudia Jones, Carl 
Paivio ir Anthony Cattonar.

kaip

i sveikino Liliją ir 
visus laisvH^č+trs^iš San Diego 
brooklyniečiai Ignas ir Izabe
lė Sutkai. Už kelių dienų po 
pasiekusio mus atviruko, siųs
to paštu, sužinojome, kad Ig
nas Sutkus jau New Yorko 
ligoninėje, ištiktas sunkios li
gos. Sutkai iš ten parskrido 
jam susirgus.

Po operacijos, Sutkus ilsisi 
Manhattan General Hospital, 
prie 17th St. ir 2nd Ave., New 
Yorke. Lankyti galima nuo 11 
ryto iki 8 vakaro.

Links

; Namų darbininkė. Lengvas viri- 
( mas. Guolis vietoje. /Pagelbėti su 
j vaikučiais. ILlinois 9-1721.

‘rinkimams, New Yorko aludi-Į 
ininkai susirinko į Hotel Com- 
įmodore tartis, kas daryti su 
[pakeltomis alaus kainomis, 
iBravorininkai jau 7-tu kartu 
nuo' 1940 metų pakėlė alaus 
kainą. Nutarė imti po 15c. už 
stiklinę.

< Queens ir Staten Island 
j rėš atskirus susirinkimus. , 
| Mieste daug kur jau pakel-■ 
Į ta alaus stiklo kaina iki 15 
!centų.

Aludems būnant uždaroms
(214-216)

Darbininkė abelnam namų darbui; 
palyrusi-patikima; du jauni vaiku
čiai; guolis vietoje, šaukite

i RA. 6-1918. (213-215)

tu-

Mirė iškritęs iš pastato

j Darbininkė abclnam namu darbui. 
I Gulėti vietoje tris sykius savaitėje. 
‘Mylinti vaikus. Lengvas skalbimas. 
[Paprastas virimas. $115 į mėnesį.
i Šaukite IL. 8-6856.

(213-215)

Namų darbininkė mylinti vaikus, 
, guolis vietoje, nuolatinis darbas 
$125 j mėnesį, linksma aplinka.

1 NE. 9-7292. (213-215)

Rinkiminis juokelis: Teis- ■ 
man atvestą elgetą teisėjas Į 
barę, sakydamas: “Tu savo 
gyvenime neuždirbai teisingo 
dolerio.” “Jūsų tiesa,” nuolan
kiai atsakė teisiamasis. “Vie
natinis doleris, kurį kada nors 
uždirbau, buvo kuomet balsa
vau už jus.”

Guy Bowden, 38 metų, są
skaitininkas, mirė iškritęs ar ; 
iššokęs iš Aluminum Import ■ 
Corp, raštinės šeštame aukšte ! 

į Rockefeller Center, N. Y. Gy- ;
veno Flush inge.

Dėl ko jaunas žmogus, pali- į 
kęs žmoną su kūdikiu, be lai- Į 
ko mirė? Kas daro gyvenimą 
taip nemaloniu, kad jauni 
žmonės ieško mirties, kurion 
juk niekad nebus per vėlu?

Namų darbininkė, suaugusi, pa
prastas valgių gaminimas, guolis at
skirame kambaryje, automatiška 
skalbimui mašina ir prosas, 2 vai
kai, 9’4 ir 7’2 m., paliudijimai, biz
nierių pora, gera alga. Rockaway 
Beach, BE. 5-1061.

(213-217)

Namų darbininkė, patyrusi, dak- 
| taro namuose, guolis vietoje ar ki
tur. Mylinti vaikus, paprastas valgių 

I gaminimas, $35 j savaitę, vėliausi 
i paliudijimai. AX. 7-1089.
! (213-215)

Anna Artze, 34 m., pasiųs? jauni žmonės 
ta į ligoninę ištirti protą po I Uniondale, L. T. 
to, kai ji Radio City Music 
Hall bandė padegti užlaidas.

Atsimušė su auto į stulpą, 7 
sužeisti ties

Marcantoni jus 
rinkimus į Kongresą. Tačiau 
jis ir jo partija—American 
Labor — nepralaimėjo dis- 
trikte įtakos, kaip parodo jo 
gauti balsai žinomųjų faktų 
šviesoje.

Tapo išrinktas James G. 
Donovan, demokratų, republi- 
konų ir liberalų partijų bend
rasis kandidatas. 
50,391 balsą. Už 
jų paduoti 35,835 
čiai oficialūs, bet
misijos dar nepatikrinti.)

Skaičius balsų už Marcan- 
tonijų yra maždaug toks pat, 
koks buvo 1948 metų rinki
muose. Tačiau' nuošimtis bal
sų rodo geroką prieauglį. 
Prieš porą metų jo balsų nuo
šimtis buvo 36 ir pusė, šiemet 
yra 43 nuošimčiai. Trūko jam 
apie 7 nuošimčių, kad galėtų 
laimėti vienas prieš 
priešiškas, prieš jį
kampanijon susidėjusias par
tijas. Anais metais laimėjo suiliu įrodyti,, jog ir prie dabar-i 

i mažesniu nuošimčiu balsų dėl ]tines brangenybės aš galiu ! 
I to, kad tos kitos partijos ne-i pasiūti stipriai, madingai, ge- i 

ros materijos, ir galiu1 parduo
ti už labai prieinamas kainas.” :■

Įsitėmykite šios firmos an
trašą: Walter Daniels, 277 
Nassau Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel.: EVergreen 7-2675, (Joj 
biznis randasi Greenpointėje.) į

Aprengkite savo jaunuolius j 
tikrai gerais rubais, šiltais, i 
vilnoniais. Pasimatykite su 
siuvėju Danilevičių tubjau. Jūs 
džiaugsitės jo aptarnavimu.

i Per brangus toks 
pasivažinėjimas

Nužiūrėtus važiuojant pavog
tai auto, tris jaunuolius polici
ja vijosi per Yonkers ir dalį 
Bronxo po 80 mylių per va
landą greičiu. Į auto buvo pa
leisti 9 šūviai. Išsigandę, ner
vingi, pagaliau jie atsimušė į 
gaisragesiams iššaukti stulpą.

Iš karto du buvo pabėgę, 
tik- vieną pagavo vietoje, nes 
tas nebegalėjo bėgti, Jouvo 
sužalota "koja. Ligoninėje su
ėmė ir antrąjį, atėjusį gauti 
pagalbos sužalotai rankai. O 
trečią atrado namie. Visi vy
rukai yrA 18 metų.

Nebuvusieji koncerte
Vienas Laisvės patri jotas 

pridavė $2 ir sako: Gaila, 
kad negalėjau būti koncerte, 
tai prisidedu nors su tiek.

Kita moteriškė, M. J. 
taipgi įteikė $2 dienraščiui
apgailestavo, kad negalėjusi 
koncerte dalyvauti.

ir

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

ga

WALTER DANIELS
(Danilevičius)

Vaikų Rūbų Išdirbę jas

277 NASSAU AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y.

(Greenpoint)
Telefonas Evergreen 7-2675

Vaikams kolitus ir siutus siuva
me ant užsakymų ir parduodame 
gatavus. Padarome tikrai kostu- 

merskai, gera materija ir 
garantuotas darbas.

Saizai nuo 5 iki 16. 
Stebinančiai žemos kainos.

• 

Svečias
'Jonas Daugirdas su žmona 

iš Lowell, Mass., svečiavosi 
pas savo dukterį ir žentą Flat- 
bush’e. Ta proga aplankė 
Laisvės spaustuvę ir Kultūrinį 
Centrą ir apdovanojo Laisvę 
penkiais doleriais.

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

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, 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.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį 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

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

• MASPETII — Parsiduoda du na
mai, bendrai subudavoti, turinti po 
7 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą. 
Prašo pasiūlymų.,
• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats. Jeigu arti $1,700 per metus. 
Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BMT Subway. Vienas 
apartmentas bus tuščias. Savininkas 
prašo $9,500.
• RICHMOND HILL—Dviejų šei
mų atskiras namas, netoli 101st 
Avenue, Jotas 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 2ti! 
kambariai ant trečio floro bus tušti.' 
Dabar yra $5,500 morgičiaus. Savi
ninkai prašo $14,750.
• RICHMOND HILL—Dviejų šei
mų medinis atskiras namas, nese
niai šingeliuotas, garo šildoma sis
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 Floridon apsigyventi.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Neprašytas svečias
Parėję šeštadienio vakarą 

iš filmų teatro namo, 233 
Beach 72nd St., Queens, Mr. 
ir Mrs. Lakay atrado bute 

j miegant nepažįstamą vyriškį. 
Jį ne labai maloniu būdu iš
budino pašaukta policija. Pri
keltasis, Leo Fitzgibbons, sa
kėsi taręsis ’ parėjusiu namo, 
už bloko nu<o tos vietos. Jį su
laikė po $500 kaucijos iki tar
dymo.

Namų darbininkė; lengvas valy- 
I mas; 3 m. kūdikis; guolis vietoje. 
$80 į mėnesį. Šaukite po 7 v. v. 

EV. 4-3340. (215-217)

Namų darbininkė: guolis nuosa
vame kambaryje; 6 kambarių šlu
ba; mylinti vaikus. Vėliausius paliū- 
lijimus. $35 j savaitę. Belle Harbor 
5-5129. (215-217)

Lengvas virimas; guolis vietoje; 
pagelbėti su 2 vaikučiais. IL. 9-1721. 

! (215-217)
Į Namų darbininkė; virėja; vėliau- 
i sius paliudijimus; guolis vietoje; nė- 
j ra skalbimo. BU. 8-9899.

(215-217)

Namų darbininkė —auklė; nuo
savas kambarys ir vana. Bendix; 
gera alga. Angliškai kalbanti D. P. 
priimama. Turi mylėti vaikus. Pa
liudijimai. RI. 9-4055.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė BarberiaI

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Namų darbininkė ar motinai pa- 
gelbininkė; guolis vietoję; mylinti 
vaikučius. Moderniniai įtaisymai. 
Geri namai. OL. 8-6374.

(215-216)

RANDAVOJIMAI
Rasirandavoja gerai jfornišiuotas 

didelis kambarys vienam arba 
dviem. Netoli Jamaica traukinių 
Cleveland stoties. Pageidaujanti

(šaukite telefonu: TE. 7-8487.
i (2'15-216)

ISKELBKITĖS LAISVĖJE

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėrųs ir šeimoms

TE£X4-9m TELEVISION
' SHUFFLE BOARD
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