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“Džiaugiuosi turėdamas

galimumą kalbėti šioje 
rencijoje visą Tarybą 
vos kataliką vardu...

“Mes, visi Lietuvos
kai, prisijungiame prie taikos ' 
šalininkią visame pasaulyje. 
Mes raginame visus krikščio
nis pasmerkti tuos, kas savo 
veiksmais nusikalsta krikščio- 
nią dorovei, žmonijai... Mes 
kasdien meldžiamės už taiką 
ir raginame visus tikinčiuosius 
bendromis jėgomis duoti at
kirti naujo karo pavojaus 
grėsmei...”

Tai ištraukos iš kalbos, ku
rią sakė Kau-no arkivyskupi- , 
jos valdytojas, prof, prelatas 
Juzoas Stankevičius neperse
niai Maskvoje įvykusioje tai
kos šalininku konferencijoje.

Tai žodžiai, reikalingi kiek
vieno krikščionies dėmesio.

★
Praėjus mūsų krašto kong- 

lesiniams rinkimams, dabar 
visokie ekspertai daro viso to 
apžvalgas bei įvertinimus.

Kai kurie stebisi: kodėl 
darbo unijos neparodė tos įta
kos, kurią jos galėjo parody
ti?

Antai CIO ir ADF buvo 
griežtai nusistačiusios prieš se
natorių Taftą Ohio valstijoje.

Bet Taftas buvo ir vėl iš
rinktas.

Niujorke CIO vadovybė 
uoliai rėmė kandidatą miesto 
majoro vietai, teisėją Pecorą.

Bet Niujorko majoru tapo 
išrinktas Impellitteri!

Tai tik du nemalonūs pa
vyzdžiai.

Kodėl taip buvo?
Taip buvo dėl to, kad dar

bo unijų vadovybės šiuose 
rinkimuose mušė į vieną būb- 
ną kartu su pačiais reakcin
giausiais elementais.

Reakciniai republikonai/ re
akciniai demokratai ir reakci
niai darbo unijų vadovai turė
jo vieną ir tą pačią esminę 
programą: kovoti prieš komu
nizmą, kovoti prieš Tarybų 
Sąjungą.

Va, kur gludi darbininkų 
klasės pralaimėjimo priežas
tys!

Prezidento Roosevelto lai
kais darbo unijos, ypatingai 
CIO, rinkimuose vaidino stam
bią rolę dėl to, kad jų prog
rama tuomet buvo pažangi.

Ketvirtadienį Varsa voje 
prasidės pasaulio taikos šali- 
ninkaj_J<ongresas. Originaliai 
šiam sambūriui buvo nuskirta 
— Italija, o vėliau — Anglija. 
Bet abiejų kraštų valdžios at
sisakė įsileisti daug žymių vi
suomenininkų iš kitų kraštų.

Ant greitųjų kongreso šau
kėjai paskyrė Varšavą, ku
rion šiuo metu vyksta dauge
lio kraštų delegatai.

Gėda Anglijos Attlee val
džiai !

Kai kurių kraštų valdžios 
neleidžia savo piliečiams vyk
ti į šį kongresą.

Amerikos vyriausybė atsisa
kė išduoti pasą žymiajam ra
šytojui Howard Fast’ui, kuris Į 
ryžosi vykti Anglijon.

O visgi Amerikos delegacija 
bus didelė: apie 60 žmonių 
kongrese dalyvaus — daug 
žymių dvasiškių jau išvyko.

Kiekvienas taikos šalinin
kas linki, kad šis kongresas 
pavyktų kogeriausiai. , I

Kova dėl taikos išlaikymo 
pažangiajai žmonijai dar vis 
tebėra pačiu aktualiausiu die
nos klausimu.

London. — 1,800 delega
tų iš visų'kpasaulio kraštų 
keliavo į Pasaulinį Taikos 
Kongresą, kuris turėjo 
atsidaryti Sheffielde pir
madienį, lapkr. 13 d. Bet 
Anglijos “socialistų” val
džia sulaikė pusantro tūks
tančio užsieninių delegatų 
ir tiktai tris šimtus įsilei
do. Todėl anglų atstovai ir 
ta užsieninių delegatų ma
žuma atlaikė trumpą susi
rinkimą ir nutarė perkelti 
Taikos Kongresą į Varša
vą, kur jis atsidarys ketvir
tadienį šią savaitę.

Lenkijos valdžia pasiža
dėjo apmokėti visas delega
tų kelionės lėšas ir kitas jų 
išlaidas, kol tęsis kongreso 

| posėdžiai.

Maskva. — Sovietų radi
jas aštriai smerkė “socia
listą” Anglijos premjerą 
elementą Attlee už suardy
mą Antrojo Pasaulinio Tai
kos Kongreso. Sakė, Angli
jos valdžia taip padarė, 
kaip jai Amerika liepė.

Maskvos radijas pranešė, 
jog Šiaurinės Korėjos, Ki
nijos ir Sovietų Sąjungos 
delegatai išvyko Varšavon, 
kur perkeltas Taikos Kong
resas.

Washington. — John R. 
j Steelman, prezidento Tru- 
mano padėjėjas, sekmadie
nį per televizija smerkė 
Pasaulinį Taikos Kongresą, 
kuris buvo ruošiamas Shef
fielde, Anglijoj. Tą kongre
są jis vadino “komunistų 
suokalbiu.”

ORAS. — Giedra ir tru
putį šilčiau.

KOKIUS ŽMONES ANG
LIJA NEĮSILEIDO I TAI

KOS KONGRESĄ
London. — Tarp žmonių, 

kuriems Anglijos valdžia 
užgynė atvykti į Pasaulinį 
Taiko Kongresą, yra šie: 
-Profesorius Frederic Jo- 

lio-Curie, įžymiausias ato
minis Francijos mokslinin
kas, Taikos Kongreso pir
mininkas; Louis Saillant, 
Francijos darbo unijų va
das, Pasaulinės Darbo Uni
jų Sąjungos sekretorius; 
Pietro Nenni, Italijos So
cialistu Partijos sekreto
rius; Pierre Cot, buvęs 
Francijos oro jėgų minist
ras; Louis Aragon, išgarsė
jęs francūzų poetas ir no- 
velistas.

Sovietiniai rašytojai Uja

PETAIN NEPALEIDŽIA 
MAS IŠ KALĖJIMO

Paryžius. — Francijos 
seimas 466 balsais prieš 98 
atmetė siūlymą paleist mar- 
shallą Petainą iš kalėjimo. 
Petain nuteistas kaip kari
nis nacių bendradarbis.

ANGLIJOS VALDŽIA SUARDĖ TAIKOS KONGRESĄ 
t »   - - -    i - - ~ - - -   -    

neįsileido pusantro 
TŪKSTANČIO TAIKOS 
DELEGATŲ IŠ SVETUR
Pasaulinis Taikos Kongresas 
todėl bus Varšuvoj laikomas

Erenburgas ir Aleksandras 
Adejevas; įžymusis muzi
kos kompozitorius Dmit- 
rius (Šostakovičius; rusų 
pravoslavų bažnyčios met
ropolitas Nikolajus.

Anglijos valdžia taipgi 
uždraudė atvykti keliems 
amerikiečiams delegatams, 
tame skaičiuje ir Paul Ro~ 
besonui Jr>, sūnui garsiau
sio amerikinio dainininko- 
artisto Paulo Robesono.

Bent 59 amerikiniai dele
gatai - unijų darbuotojai, 
profesionalai, protestantų 
kunigai ir kt. — dabar ke
liauja į ’Varšavą dalyvauti 
Pasauliniame Taikos Kon
grese.

Japonų unijos smerkia 
MacArthurą už karinių 
piktadarių paliuosavimą

Tokio. — Japoųų darbo 
unijos smerkė generolą 
MacArthurą, kad jis palei
do iš kalėjimo daug Japo
nijos karininkų ir politikie
rių, kuriuos tarptautinis 
talkininku teismas baudė 
kaip karinius kriminalistus. 

, MacArthuro įsakymu, 
(pastaruoju laiku tapo su- 
; grąžintos visos pilietinės 
teisės dešimčiai tūkstančių 
japonų oficierių ir aršių 

; karinių politikierių.
Generalinės Darbo Unijų 

Taryb .sekret. Zeng. Šima- 
gi ir Industrinių Unijų 
Kongreso pirmininkas Su- 

jkeharu Yošida pareiškė, 
i kad generolas MacArthur 
tokiais veiksmais stiprina 
Japonijos reakcininkus.

Byla prieš 20 Porto 
Riko nacionalistų vadu

'San Juan, Porto Riko. — 
Prasidėjo byla prieš 20 por- 
torikiečių nacionalistu., Jie 
kaltinami, kad .bandė nu
verst amerikinę Porto Riko 
valdžią.

Tarp patrauktų teisman 
yra Pedro .Albizu Campos, 
Nacionalistų • Partijos pir
mininkas; Francisco M. 
Paoli, sekretorius, ir kiti 
žymieji tos partijos vadai.

2 sukčiai Egipto generolai 
priversti pasitraukti

Kairo, Egiptas. — Tapo 
priversti pasitraukt gene
rolas ' Mohammed Haider, 
Egipto armijos vadas, • ir 
gen. Osman El Mahdi, kari
nio štabo galva. Jiedu kalti- 

! narni kaip sukčiai, kad pir
ko (daugiausia iš anglų) 
sugedusius ginklus, bet iš 
savo valdžios paėmė pini
gus kaip už naujus ir ge
rus. ’•

MacArthuras suorganizavo 
75,000 japonų armiją

Washington. — Keyes 
Beech, čionaitinio dienraš
čio Washington Evening 
Star korespondent., trijuo- 

j se savo pranešimuose iš Ja
ponijos tvirtino, kad:

Generolas MacArthuras 
slaptai suorganizavo 75,000 
japonų armiją iš tų, kurie 
pastarai a me pašau 1 i n i am e 
kare kovojo prieš ameriko
nus.

5,000 buvusiųjų Japoni
jos oficierių dabar lavina
.     n ■■■  r» ■ u. i.   * i ■—i ■       

Vienur laimi jankiai^ o kitur 
Šiaurinės Korėjos liaudininkai

Korėja. — Amerikos ma- 
I rinai prasiveržė 5 mylias 
pirmyn linkui Čongdžin 
tvenkinio, didžios vanden- 
elektrinės jėgainės. Jie da
bar užima pozicijas tik už 
4 mylių nuo Čongdžino.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai Tokčon srityje pa
muše amerikonų talkinin- 

[kus, pietinius Korėjos tau- 
jtininkus, penkias mylias at
gal.

Italijoj skelbiamas 
visuotinas streikas

Roma. — Visos italų dar
bo unijos, kaip kairiosios, 
taip dešiniosios, paskelbė 
generalį ’ fabrikinių darbi
ninkų streiką keturioms va- 

! landoms šį antradienį. Rei
kalauja pakelt algas.

Streikas nepaliečia tik 
miestinių elektros, vandens, 

j ir geso įmonių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Delhi, Indija. —Ne

oficialiai pranešama, kad 
Kinijos Liaudies Armija 
jau įžengė į Lhasa, Tibeto 
sostinę.

New Delhi, Indija. —In
dijos valdžia ragino Kini- 

I jos kariuomenę pasitraukti 
Į iš Lhasos.

Teigiama, jog Tibeto val
džia kreipiasi į Jungtines 
Tautas, kad priverstų Ki
nijos armiją pasitraukt iš 
Tibeto.

Graikijos talka prieš 
Korėjos liaudininkus

Nikosia.— Aštuoni Grai
kijos monarcho-fašistų ka
riniai lėktuvai taipgi skren
da talkon amerikonams 
prieš Korėjos liaudininkus. 
Tai lėktuvai, kuriuos Ame
rika pirmiau davė Graiki
jai.

Mire Julai Marlowe
New York/ — Mirė Julia 

Marlowe, 85 metų amžiaus, 
išgarsėjusi Šekspyro dramų 
ir kitų teatrinių veikalų 
vaidintoja.

naujas japonų kariuomenės 
'divizijas. Amerikos kari
ninkai nurodinėja/ kaip 
muštruoti atkuriamą Japo
nijos armiją, ir duoda jai 
ginklus.

Generolas MacArthur 
taip pat naudoja Japonijos 
jūreivius karui prieš Šiau
rinės Korėjos liaudininkus, 
sako tas korespondentas.

(Pokarinė talkininkų su
tartis uždraudė atgaivinti 
japonų armiją.)

Šiauriniai - rytiniame 
fronte liaudininkai kai kur 
įvarė kylius į jankių lini
jas. Vakariniame fronte a- 
merikonai pasivarė pusant
ros mylios pirmyn.

Amerikos lėktuvai nume
tė 35,000 padegamųjų bom
bų į Šiaurinės Korėjos mie
stus ir kaimus, kur nužiū
rėjo esant šiaurinių liaudi
ninkų ar kinų kariuome
nės.

80 proc. vokiečių prieš 
ju armijos atkūrimą

Wiesbaden, VokietijU— 
Plačiai žinomas vokiečių 
liuterių kunigas Martinas 
Niemoeller pareiškė, jog 
80 procentų vakarinės Vo
kietijos gyventojų priešina
si anglų-amerikonų pla
nams, siūlantiems atgai
vinti vokiečių armiją, karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

London. — Dvylikos At
lanto kraštų užsieninių mi
nistrų pavaduotojai tariasi, 
kaip atgaivint vokiečių ar
miją vakarinėje Vokietijo
je.

Santa Fe, N. Mex. — 
Traukiama teisman dakta- 

, re Nancy D. Campbell kaip 
vaikvagė. Ji buvo pavogus 
Lindą Stamm, 9 metų mer
gaitę, reikalaudama $20,000 
išpirkimo. Dr. Campbell už 
tai galėtų būti nusmerkta 

i net mirti.

Dauguma balsavo už 
republikonus

Washington. — Praeito 
antradienio rinkimuose da
lyvavo beveik 41 milionas 
amerikiečių. Iš to skaičiaus 
tiktai 18 milionų, 700 tūks
tančių padavė balsus už 
demokratų kandidatus į 
Kongresą ir valstijų guber- 

' natorius.
Bendrai imant, už repub

likonus balsavo 55 ir pusė 
procento žmonių, o už de
mokratus 44 ir pusė pro
cento.

KINIJA ŽADA VISAI
I NESISKAITYTI SU 
MacARTHURO SKUNDAIS
Bet išdėstys savo kaltinimus 
Saugumo Tarybai prieš Ameriką

■ Peking, lapkr. 13. —Pra
nešama, kad devyni Kinijos 
Liaudies Respublikos atsto
vai šį antradienį išvyks A- 
merikon su skundais prieš 
amerikonų įsiveržimą į 

'Formozos salą ir prieš A- 
merikos įsibriovimą į Ko
rėją. Tuos skundus jie iš-

; dėstys Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai.

Lake Success, N. Y.—KU 
| nijos Liaudies Respublika 
' atmetė Saugumo Tarybos 
pakvietimą atsakyti į kal
tinimus, kad Kinijos ka
riuomenė Šiaurinėje Kore- 

I joje kovoja prieš “Jungti
nių Tautų” armiją.

Francija šaukiasi anglų 
karo laivyno prieš 
Vietnamo liaudininkus
Paryžius.— Francija pra

šė Anglijos karo laivų pa
galbos prieš Vietnamo liau
dininkus Indo - Kinoje.

į • ----- ,
Saigon, Indo-Kina.—Viet

namo liaudies kariuomenė 
artėja prie Moncay, svar- 

įbaus uosto šiauriniai-ryti- 
niame Indo-Kinos pajūry
je. Francūzai jau iškraustė 
civilinius gyventojus iš 
Moncay.

Vietnamiečiai liaudinin- 
j kai pasiekė vietas už 20 
Į mylių nuo" Hanoi, 200,000 
gyventojų miesto, ir prade
da apsupimo veiksmus prieš 
jį. Francūzų komanda taip 
pat išvijo “nereikalingus” 
žmones iš Hanoi.

Teismai bando sulaužyt 
telefoną streiką

_J_____
Vietiniai New Jersey, A- 

labamos, lowos ir kitų val
stijų teismai jau davė in- 
džionkšinus - drausmes, už
gindami streikuojantiems 
telefonistams pikietuoti.

Bell telefonų kompanija 
New Yorke ir kitur šimtais 
gabena streiklaužius į už- 
streikuotas įmones.

Telefonistų streike daly
vauja bent 120,000 vyrų ir 
moterų įvairiose valstijose.

N. Y. rendų administratorius 
tarnauja namų savininkams

New York. — Valstijinės 
rendų kontrolės adminis
tratorius Joseph D. Mc
Goldrick per pusmetį užgy- 
rė 108,382 namų savininkų 
prašymus pakelti rendas. 
Jis padidino rendas viduti
niai po puspenkto dolerio 
per mėnesį. McGoldrick pa
tenkino 82 procentus prašy
mų dėl rendų pakėlimo.

Kinijos užsienio reikalų 
ministras Čou En-lai šešta
dienį atsiuntė Jungtinėms 
Tautoms kablegramą, ku
rioje sako:

Kinijos atstovai liudys 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai tiktai apie Amerikos 
laivyno įsiveržimą į kinų 
salą Formozą ir apie už- 
puolikišką amerikonų karą 
prieš Šiaurinės * Korėjos 
JJąudieš- -Respu b 1 i k ą.

Kinija a tm e tax generolo 
MacArthuro skundą-prieš 
Kinijos kariuomenės\^al- 
kavimą Korėjos liaudinin
kams ir vadina melagingu 
MacArthuro raportą apie 
tariamas “reguliares Kini
jos armijos divizijas” Šiau
rinėje Korėjoje.

SAKO, KINAI TIK SAVA
NORIAI PADEDA KORĖ

JOS LIAUDŽIAI
Peking. — Kinijos res

publikos radijas kaltino A- 
meriką kaip karinį užpuo
liką. Sakė:

Amerikonų laivynas ne
teisėtai įsiveržė i Formo
zos salą; Amerikos’ impe
rialistai užpuolė Korėjos 
Liaudies Respubliką ir a- 
merikiniai lėktuvai kartoti
nai laužė Mandžūrijos sie
na.

Kinijos valdžia per radi
ją pareiškė, jog kinai tiktai 
savanoriai, o ne kaip re- 
guliarė armija, padeda 
šiauriniams Korėjos liaudi
ninkams gintis.

'■ Valdžios atstovas per ra
diją pi’iminė, kaip Franci
jos La Fayette seniaus sa
vanoriai padėjo ameriko
nams kariauti dėl nepri
klausomybės nuo Anglijos, 
ir dar netaip seniai ameri
konai ir anglai savanoriai 
padėjo Ispanijos respubli- 
kiečiam kovoti prieš Fran
ko fašistus. “Ir ta savano
rių talka buvo laikoma tei
singu dalyku”, sakė Kini
jos radijas.

Juo labiau yra- pateisi
nama kinų savanorių pagal
ba šiauriniams korėjie
čiams liaudininkams, tęsė 
tas radijas:

— Mes niekad negalime 
užmiršti, kaip Korėjos žmo
nės savanoriai padėjo Kini
jos liaudžiai, kovojančiai 
dėl pasiliuosavimo nuo re
akcinio imperializmo ir 
baudžiavos. Dabar Korėjos 
žmonės kenčia nuo kruvino 
užpuolimo iš Jungtin. Vals
tijų pusės; ir mes kinai 
jaučiame pareigą padėti 
jiems tuose jų varguose.

Berlin.— Rytiniame Ber
lyno ruožte tapo suimta 20 
vokiečių policininkų kaip 
šmugelninkai. , T.
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j oje ne lengvėja, b e t 

Prikišamai pirŠ- 
a -į kunigą Kon- 

kuris ten, neperse- 
lankęsis, Balfą atskyrė 
Raud. Kryžiaus. 'Jis 
matyt, darė klerikali- 
politikos sumetimais,

! darni visi išvien, mes su- 
į naikinsime

įkursime “naują ŲietU" 
Amerikos žemyne;

,vėliau, kai atomo bom- 
sunaikins komunistus

Lietuvoje, visi grįšime ten. 
Tačiau taip neinasi. Tarp 

j dipukų jau dabar visur ma-

J DOLERINĖ LIGA 
DIPUKUOSE

Kardelio “N. Lietuvoje” |^,s 

kitiems dipukams, kurie,! ,mes 
j jo nuomone, susirgo doleri-

-------------------------- ,1 I
Secr.-Treasurer william chapels vienas dipukas vanoja kailį I “

SUBSCRIPTION RATES:
$7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 ne liga.
$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 

Foreign countries, per year

United States, per year ......... I
United States, per 6 months $3.75
Queens Co., per year ............. $8.00
Queens Co., per six months .... $4.00 Foreign countries, 6 months

$9.00
$4.50

Tik pasiskaitykite:

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

Dar prieš atvykdami į Ka- ! tomas pasidalinimas. Dar- ■ 
piadą girdėjome, kad čia atvy- .bininkai dipukai, valstiečiui 
i kę mūsų tautiečiai dažniau- vajj<ai dipuką,! jau šiaušia-i 

- šiai suserga taip vadinama . . § • “vadovus”, i
‘ t I I /M’ I T o 1 -ah i Q 'į ‘dolerine liga,” .t. 

si kuo daugiausia 
dirbti, o kuo mažiausiai išleis-

y. ste n g la
pini gų 'uži Neišmoko iš klaidų

Senieji darbo unijų biurokratai kietai užsimerkia 
prieš tikrovę ir klampoja senųjų klaidų dumblyne. Pra- ti, o tas taupumas peržengia 
ėjusieji rinkimai jų nieko nepamokė. Jie tebegi.eda seną- ribas, ir tikrai, tas pasitvirti- 
ją ^giesmę. CIO Politinės Veiklos Komiteto direktorius |no- ncs lietuvių —
Krbll už reakcijos lįimejimą rinkimuose apkaltino “ko
munizmą’'. “Komunistų agresija” Tolimuosiuose Rytuo
se ir kitur taip išgąsdinus Amerikos žmones, jog jie bal
savę už renublikonus!v . ,

Ar yra šioje išvadoje kiek proto? Nėra nė už surūdi
jusį nikeli.

Jeigu Kroli ir kiti CIO biurokratai nepatingėtų rimtai 
paieškoti priežasčių, kurios padėjo reakcijai ' 
jie surastu ką kitą. Jie surastų, kad kaip tik trumaninė 
politika davė progą taftams pasirodyti “žmonių išgany
tojais?’ Žmonės ieško išeities iš pavojaus ir isterijos. 
Jiems atsibodo demokratų pažadai. Juo toliau, tuo di-

■ nau- 
kanad iečių — visur mes

tokių “dolerio ligonių” atrasi
mo. A

Kad taupyti būtinai reikia, ĮSIDRĄSINĘ^ 
to niekas neginčija, bet kada DIPUKAS 
tas taupymas peržengia ribas, 
tai jau

Argi
nės ve i kas reiškinys.
tai yra normalu, kad I

Skaičiau LLD 2-ros Apskri
ties konferencijos aprašymą 
ir rezoliucijos formoje para
ginimą nariams pasimokėt 
duokles bei gauti naujų na
rių į Draugiją.. Paraginimas 
prie veikimo yra būtinas ir 
nariai/ be abejones, jį skai- 

Eet ar toje linkmėje už

jo moteris prisirašo, tai vienas 
jų moka tiktai 25' centus me
tuose ir turi pilnas nario tei
ses Draugijos sprendimuose.

Čia gimę lietuviai, kuriems 
anglų kalba suprantamesnė, 
gauna anglų kalboje knygą ir 
daug daugiau vertės, negu jų 
įmokėta duoklė. Pakalbinki
te jaunuolius prisirašyti prie 
šios apšvietos organizacijos, 
kol metinė mokestis tik vie
nas doleris.

Turėdami p a k a n k a m a i 
jaunuolių organizacijoj, galė
sime sudaryti sporto klubus 

i ir konkuruoti su kitais pana- 
Į šiais klubais sporte.

Darbuotis už apšvietą ir pa- 
• | žangą niekados neturime pa

senti ar surambeti. Moksli
ninkų pripažinta, kad veiklūs 
žmonės yra sveikesni ir ilgiau 
gyvena. Dirbti dėl darbinin
kiškos pažangos yra didžiau
sias

k o m unistus, sunkėja, 
tu rodom 
čių, 
niai 
nuo 
tai, 
nės 
kas nepatiko socialistams, te.
nepatinka ir jų biuČiuliams, • Draugiją buvo kuopose ir na- 
taip vadinamiems liaudi-Iriuose pasijudinimas, tai ki

ltas klausimas. Mes perdaug 
surambėjome ir tapome ligo
niais bėdavojimų.

Ituopų susirinkimai ne
skaitlingi ir tik kai kurios 
kuopos laiko kas mėnuo regu
liarius susirinkimus. Paklausk 

skelbė vienokius planus, o i nario, kodėl nepribuvo susi-1
* 1 ’ 1 ’* 1 ’ 1 Irinkįman, tai pabers pasitei-

> kartoja
SUsi-Juos PaČius pasiteisinimus po 

'kiekvieno neatsilankymo į su
sirinkimą. Mat, prigulėjimas 
Draugijoj ar lankymas • susi
rinkimų yra ne prievarta, bet

Sens- 
ir tą 

pri-

vaikai dipukai jau šiaušia-į ninkams.
.| Juokinga ir tai, kai tos 

jau atsisako šokti pagal jų;žinio~ - ~ T T ’rx--L
grojamą muziką. Jau ' *
mis ir sukčiais juos vadina!

Ilgiau pagyvensime, ma
tysime dipukuose dar di-

►s rašytojas, J. J. Det- 
vagi-1 moldas, primena, jog išvie- 
rUv... 11 tintųjų politika eina vel

niop. Tik pagalvokite: Si
dzikauskas Amerikoje pa-

Tai neišvengiama!

Tėvynėje skaitome kores
pondenciją iš Baltimorės, 

suruoš----------- I kur neseni ailbuv c laimėti [taupyti pradedama net neda-j

Romoje daromi kitokie!
Kas, ar jau ir klerikalai |sinimų galybes ir 

tarp savęs nebegali 
kalbėti? Sidzikauskas juk 
yra jų žmogus.

Užuot aimanavęs, bėsi- 
kliaunąs tiečiuoju^ pasauli- | patjes nario reikalas.

ar labai prastai vai- ! 
nuo ko net susergama I

valgant 
gant,
skilvio ir kitokiomis ligomis? *
Ką galima pasakyti apie tokį. aukštieji ponai. Ir štai:

- ---- - - x . '. žmogų, kuris iš taupumo net į į
desnė darosi isterija, tuo baisesnis darosi pavojus. Jau netllViu susirinkimus ir pobū-!

žmogų, kuris iš taupumo net į

[tas Lietuviu Sales Bendro-'11111 karu! Detmoldas pada-[teiėjęs žmogus turi dar 
i vės bankietas. Pokily j da-l1’^ 8^1'1.ausla1’ P Jls Pa‘ pasipūtimą: kas mane 
■lyvavo kun. Mendelis ir kiti ^rtų įsvietmtiesiems Vo- vers?
onVSHoii nnnoi Tritui- kletlJOJG! grįžkite gimtOjOll Tai „„ n,.invfl,.,n hm

mane

beširen
šalin Lietuvon ir jusli var- 

igai baigsis.

progresisto nuopelnas.
Kazys Bevardis.

rimtai prieš mus atsistojo naujo pasaulinio karo pavo
jus. Trumano kabineto nariai atvirai kalba apie “pre-|kad visoki susirinkimai 
ventyvį karą”. Galvatrukčiomis kraštas stumiamas prie tikslą tiktai traukti iš žmonių 
ginkluoto susikirtimo su didžiąja Kinija.

Štai ko Amerikos žmonės bijo. Demokratai dasiėdė.
Tegul pabando republikonai. . ' ,

Jų išvada klaidinga, jų kelias klaidingas, bet tokion kasdienine pasikalbėjimų te- ! 
pądėtin Amerikos žmones yra pastačiusi nelaboji dvi- 
partinė sistema.

Ką gi šiame atsitikime darė Kroli ir kiti konservaty- 
viškų darbo unijų biurokratai? Jie darė viską, kad padi-’ 
dinti isteriją, kad paskubinti trečiam karui ruošą. Jie 
dar daugiau už demokratus ir republikonus^ žmones bau
gino “komunizmo pavojumi.” 
Veiklos Komitetas darbavosi kaip tik taip, kad žmones 
suvedžioti, sublokšti panikon.

Unijų biurokratai rėmė demokratus, bet dirbo Fepub- 
likonamš. Štai kas padėjo taftams laimėti, o ne “komu-

• nizmo agresija.”

I vius vengia eiti, sakydamas, 
turi

pinigus neaiškiems tikslams...
Tokius “dolerio ligonius” 

j pažinsite iš pirmo susitikimo 
su jais. Jų svarbiausioji ir

Vadinas, CIO Politines itos reikalui. 7 • • 1

ma visą laiką yra tą patį — 
visą laiką tik apie pinigus ir 
apie pinigus. •

Girdi, iš tokių tu negau
si -cento nei “tautos fon
dui” nei kuriam kitam “tau-

Kai paprašai 
pinigų, skundžiasi rašyto
jas, gauni atsakymą: jūs 
vagiate!

1 Pirm. V. Velžiui
[giant palydėti kun. Mendelį
.priėjo vienas Dj P., jau gero- Į PATINKA 
jkai paėmęs ant drąsos ir pra
dėjo grąsinti pirmininkui, sa- 

ikydamas, mes dypukai dau- 
Įgiau neisime į Lietuvių Salę 
[ir jos neremsime. Paklausus
[ kas do priežastis, atsakymas I buvo., ipanyta. 
;buvo “kam jus savo parengi-!
jmus garsinate komunistų Lais-įgjasi reakcininkų laimėji- 

įmais Kongrese.
Tai .nieko nestebina, nes 

Amerikos lietuvių* kunigų 
į spauda džiaugiasi viskuo, 

be i kas

Čikagos kunigų Draugas, 
rašydamas apie lapkričio 7 
dienos rinkimus, sako:
“Maždaug išėjo taip, kaip v

Kunigų laikraštis džiau-

vėje.”

Korespondentas teisina, 
jog tai, girdi, nėra išven
giama: jei kas parašo 
Laisvę, ji spausdina, o 
to, nemažai ir komunistų y- 
ra šito namo bendrovės ak
cininkais (šėrininkais).

' Mums rodosi, 'tokiam “pa- 
. Apkaltinami 'ir apvaginami ėmusiam ant drąsos” dipu-

s yra liaudžiai bloga,

Kur eina jūsų taksai'!
Nors nedidelį, bet labai reiškmingą turime payyzdį, 

kur nueina mūsų sumokėti taksai. Vienas buvęs karinin
kas nusipirko iš valdžios 168 “aircraft computers”, už
mokėdamas viso labo tik $6.89. Pasirodo', kad kiekvie
no “kompiūtoriaus” pagaminimas valdžiai kaštavo $7,- 
200. ų
. Gudrusis karininkas tuojau pasiūlė tai pačiai valdžiai 
tuos pačius “kompiūtorius.” Valdžios komisija surado, 
kad j e tebėra nauji ir užmokėjo eks-karininkui $63,000!

Vadinas, valdžia išleido apie $928,000 tų instrumentų 
pagaminimui ir paskui dar užmokėjo $63,000 jų atpirki
mui.

Viskas atlikta “legališkai”. Niekas už tą graftą nepa
siųstas į kalėjimą.

■ | 
dipu-;

„ . „ taip: Į
VElK’as lpas paįS0) jei jus Lietuviui

[ir Tautos Fondo valdytojai.

i Bet rašytojas turėtų ži
noti, jog apie vagystes ir 
suktvbes kalba ne tik Kana
dos dipukai, o ir Jungtinių 
Valstijų. Kiekvienas, kuris

komitetai, BALF’as,
šalės neremsite?! Ji buvo j 
pastatyta be jūs,1 buvo ligi j

Budiškų kunigų rojaus pabaiga
/

Jaunavedis, susitikęs sa-
i draugą, giriasi:
“Mano moteraitė visuo- 

-L-7 1 CV M 1J V7 J y

Nedalyva- met leidžia man pasakyt 
paskutinįjį žodį argumen
tuose.”

“O kaip' seniai jūs susi- 
tuokėt?” draugas .paklau
sė. '

“Nagi, štai jau du mėne
siai,” atsakė jaunavedis.

“Tik tiek!” pastebėjo jo 
senas vėtytas - mėtytas 
draugas. “Tai dar nėra ko 

[jums džiaugtis, jaunuoli; 
pamatysit, kas įvyks, kai 
jūs nebesumanysi t naujų 
komplimentų jai pasakyti.”

žmo-.I vone prievarta, bet 
klasinis apsišvietimas 
savo pareigą Draugijoj, 
priklausai.
susirinkimuose — tai 

nuo bėgamųjų

Tai 
gaus 

j atlikti 
i kurioj 
! vilnas 
atsiskyrimas 
organizacijos reikalų.

Šiems metams slenkant 
prie užbaigos, LLD Centro 
Komitetas yra patvarkęs, kad 
iki pabaigos šių mėtų nauji 
nariai priimami į Draugiją už 
vieną dolerį. Už tą mažą 
duoklę naujas narys gaus šių 
metų Draugijos išleistą pui
kią 255 puslapių knygą “Po
piežiai ir Lietuvių Tauta.” 
Gaus leidžiamą Draugijos 
žurnalą “šviesą.” Jei vyras ir

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas

KUR NUEISIME? , Kiekvienas, su kuriuo pa-;nuostolių, kokius mes turi- 
<ake Success. — Kai ši-įsikalbi, atsako; ne. Šis žy-!me Korėjoje, bet Korėja

šiol išlaikyta be jus, na, ir j tie( žodžiai skaitytoją pa-įgis (Kinijos - 'Korėjos ru-ltik nykštukas, palyginti su
ji galės gerai gyvuoti ir at
eityje be jūsų “rėmimo.”

bombardavimas) i Kinijos respublika.
. Kinijos Liaudies Respu-

yra iš arčiau prisižiūrėjęs - SUNKĖJA. IŠVIETINTŲ
- - ' -W -W- T- W T W v -W--M 'K T A . 'dJŲ GYVENIMASfašistinių vadovų darbams, 

žino, kad jie yra neteisiu- VOKIETIJOJE 
gi!

Dar yra ir tokių dipukų, voje” skaitome:
vZ . VZ 1 • f A ’ _ __   ’ —. "

Kanadiškėje “N. Lietu-

U JL I #

sieks, gal Jungtinių Tautų | bežiaus I
Saugumo Taryba jau bus tik gali priversti Kiniją! . _ _ . .
atlikusi “konkrečių dar- daugiau kariuomenės per-piką, sako žmonės, turi gė

lė is ti į Korėją. .
O tai reikštų karo pra- 

venimo vingiai taip greit plėtimą, ne jo siaurinimą.
i Tai gali reikšti, kad Ame-

atlikusi “konkrečių
bų” Korėjos klausimu.

Šiuo metu politinio gy

rašo tas pats žmogus, kurie 
nebetiki savo vadovų kal
bomis.
vos”
sios pavargėliais” ir 
tėvynės dergė jais.”
Jie nebetiki Kardeliais, 

jie nebetiki ir visokiais ki- 
;, prieš ku-

Tokius “N. Lietu- 
rašytojas vadina “dva- 

net

Budiškų kunigų , (lamų) viešpatavimo dienos Tibete tokiais ponais, 
jau sūskaitvtos. Išlaisvintose Tibeto vietose milžiniški rįuos smetoninėje Lietuvoje 
“klioštoriai ’ paverčiami į mokyklas, o lamos turės už-, galvas lenkė. Rašytojas ši- 
sidii’bti duoną žemės ūkio darbais. Religinėms pareigoms : taip posmuoja^ 
paliekama bažnyčių ir kunigų tik tiek, kiek reikia tikin-1 
čią žmonių aptarnavimui. Tūkstančiai ir tūkstančiai į 1<Uiiv 
šventųjų parari tų, taip ilgus laikus gyvenusių iš paverg- kykią 
tų žmonių prakaito, patys turės pasidafyti pragyveni
mą.

rai išlavintą kariuomenę ir 
neblogai ją apginklavo. To
ji kariuomenė jąu perėjo 
per karo su Čiang Kai-šeko 

. Ji yra už- 
Taryboie su Kinija, o ir su visa Azi- grūdinta, tvirta. Jei Kinija

*7 v • I i i /-J z-j zT. z^i o T r /■» z~\

I vingiuoja, kad žmogus ne-i Tai gali reikšti, kad Ame- 1--
i riką įsivels į karą ne tik armijom ugnį.f žinai, ką rasi po nakties

Štai SaugumoDienomis ir net valandomis I 
kinta Vokietijos 
Bendroje Europos apsigynimo [reikalavimas, 
sistemoje ir Vokietija susirūpi- Į Liaudies R 
nusi dalyvauti. Todėl vyksta 
eilė persitvarkymų, kurie tie
siogiai paliečia ir lietuvius. .

Perjungiant tremtinius į vo
kiečių ūkį, ateina badas, nes 
vokiečiai patys turi bedarbių 
ir tremtiniams darbo neranda. 
Todėl daugumas, ypač senų ir 
nesveikatingų, laukia pagal
bos iš už jūrų. # t , __ _____

Aprūpinimo klausimas pab- tuojau spręsti kinų savano- Arthuras. 
j logėjo ir todėl, kad atvykęs rių buvimo Korėjoje kiau

gyvenimas. ; skubiai stumiamas pirmyn ja
kad Kinijos

• v 1
1S- j

•sa- itrauktų iš Korėjos savo 
vanorius, kurie padeda 
rėjiečiams kariauti.

Neatsižvelgdami į tai, 
neužilgo Amerikon 
Kinijos delegacija, 
s; ’ 
turės [ 
bloko politikai

ko-

jog 
pribus 
nepai-

paleistų didesnes savo jė
gas į Korėją, tai abejoja
ma, ar Amerikos ir kitųMacArthuro politika

I liesa, tūli pastebi, jog A- ^ragtų kariuomenės išsilai- 
merikos delegacija Jungti- kytų tame krašte.
nėse^ Tautose kol kas kalba i Japonija darė viską Kini- 
prieš Kiniją aštriai, bet dar į jaj nUgaįčti, bet matome,
vis vengia savo žodžius pa-jkas į0 išėjo.
remti aktualiais darbais.

Bet reakcinė spauda, re-
Nieks nesitiki, kad bent 

kokia buržuazinė valstybė 
pajėgtų nugalėti Kiniją.

Karas galėtų tęstis, . ži
noma, ilgai. Nuostoliai ga
lėtų būti baisūs abiem pu
sėm.

O kam būtu iš to nauda?
Tik amunicijos ir ginklų

ydami, ką toji delegacija akciniai politikieriai verčia 
pasakyti, vakarinio delegaciją daryti taip, kaip 
. , r reikalauja reikalauja generolas Mac-

Atrodytų, kad mūsų vyrai,
rie vos baigę pradžios mo-

j — ar net mažai raštin- čia BALFO pirmininkas su.įau-1 simą, — spręsti kinų reika- 
!gi, Kanadoje labai išgudrėjo,

padarė nuo Baud. Kryžiaus. Pažeistas 
visuomeniškumo pradas, įsiga
li biurokratija.

Kai tirštai renkasi Trečiojo
pro-

o mūsų inteliontija
į žingsnį atgal ar net iš-

lę ė šelpimą', atskyręs BALFą
. V/ JI 4 J. I

Ar reikia aiškinti, kad tas lamoms nepatiks, kad jie didelį 
Šauksis Užsieniuose pagalbos savo rojaus išgelbėjimui? * kvailėje...

Labai galimas daiktas, .. . . . .
I ad taip yra. aibinmkai , je]{tuojami visi ekstra planai.
j dipukai, pamatę naują p

Moterų Klubams ir veikėjų grupėms
Literatūros Draugijos Moterų Komisija pasimojo iš

leisti gan svarbų Dr. J. J. KaškiaučiaUs parašytą k 
—* Kaitt Bid Jaunu Net Senatvėje. Knygelė bus 64 p

Prie dabartinio brangumo, kaina bus 50 centų.
. .Žinįilt, kaip pažangi visuomenė giliai brangina kožną 
gerbiamo daktaro nurodymą, kurių jis per daugelį metų^ 
žodžiu ir. spaudoje, yra sukrovęs visą lobyną, leidžiame 
btošitiroje, glaudžioje formoje, jo patarimus, kaip jau 
šėpstėtejUsieji privalo save užsilaikyti, kad nesusmukus 

po slenkančių metų krūva, o vis būtLsau ir draugijai 
naudingu. Tokia brošiūra teks kožnam laikytis sau kas
dieniniu patarėju, idant nereikėtų skųstis visokiausiais 
negalavimais.

Brošiūrą jau spausdiname ir greitu laiku bus galima 
pradėt užsakymus pildyti. Prašome iš anksto pranešti, 
Kiek jfts kolonijoje tikimasi išplatinti.

Užsakymus siųskite LLD Moterų Komisijai,. 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. ,

. LLD Moterų Komisijos šekr. K. Potrikiene.

•Sidzikauskas x Amerikoje
kraštą, daug, ko pramoko, o buvo paskelbęs vienus planus;

. iviuių ų rvoi ubija pasimojo is- smetoniški inteligentai di- dabar iš Londono ateina ži- 
leisti gan svarbu Dr. J. J. KaskiaučiaMs parašytą kūrinį Vadi • i •? i iQ__ nA Pūkai,. matydami, kad mų apie kitus planus, kurie

Pus" prieš juos niekas nebenori lesa kylą iš Romos. Atrodo, ir 
lenktis, nusivylė, sustingo I čia reiktų daugiau sutarimo ir 
ir, paties to rašytojo 
džiais, iškvailėjo.

Toliau:
Nesistebėkite, 

',mas ir apkalbėtų 
ubagų” ir 
iš anksto pasisako į Lietuvą 
niekuomet 
“komunizmo sunaikinimo.”

Ar gi tai ne skandalas!
Kada dipukai pradėjo į. 

Amerikos žemyną vykti, tai 
tūli smetonininkai ir jų 
sėbrai išdidžiai skelbė: ei-

zo-

kad daugu- 
“dvasios 

Tėvynės dergėjų”

negrįšiu, ir po

[geros valios.
Lietuviškas gyvenimas eina 

Lsiauryn ir sunkyn. Lietuviai 
[šalinami iš kareivinių ir lie- 
ika be butų. Uždarytos beveik 
visos lietuviškos mokyklos, o 
į vokiškas tremtinių nenori 
priimti. Tenka rūpintis vargo 

[mokyklomis. Anksčiau repat- 
■ri.jantai galėjo naudotis emi
gracijos lengvatomis, o dabar 
jiems durys nežinia dėl ko už
darytos.

Kaip matome, išvietin- 
tųją ^gyvenimas Vokieti-

llą, neišgirdus kinų balsp!
Siūlomas reikalavimas, 

kad Kinija ištrauktų sava
norius iš Korėjos.

Siūlomas reikalavimas, 
kad nei jokia šalis nepadė
tų Šiaurės Korėjai gintis.

Jeigu šitie * reikalavimai 
bus priimti, — kas tuomet?
.. Bombardavimas Yalu 

upės tiltų.
Jungtinėse Tautose pri

vačiai diskusuojamas toks 
dalykas: ką reiškia Ame
rikos bombonešių bombar
davimas Yalu upės tiltų 
Yalu upė — rubežius tarp 
.Korėjos ir Kinijos. Bom
bardavimas ant tos upės e- 
samų tiltų, taigi, jau bom
bardavimas Kinijos nuosa
vybės, Kinijos rubežiaus.

Ar Kinija,' tai matyda
ma, tylės?

Ar šis žygis gi reikš tai
kos palaikymą?

Gi gen. MacArthuras no- |Sg 
ri daryti “griežtus žygius” 
prieš Kiniją. Jis nori pamo
kyti Kinijos Liaudies Res-! kayafiams 
publiką ginklu, karo prie-' | 
monėmis.

Jeigu prieš rinkimus 
MacArthuras ir jo šalinin
kai dar kiek tiek prisibi
jojo, tai dabar, sako ste
bėtojai, jis jau daug drąses
nis, nes tas generolas ir jo 
šalininkai mano, kad lapk
ričio 7 dieną balsuotojai 
pasisakė už jo politiką.

Reikia veikti.
Jei greitu laiku Ameri

kos žmonės nesubrus, nepa
stos kelio tiems, kurie nori 
įsivelti į karą su Kinija, 
tai tas karas gali prasidė
ti. :

O tai reikštų didžiausią 
nelaimę mūsų kraštui ir vi
sam pasauliui.

Turime' j

VILNIAUS DRAMOS 
TEATRO RŪMAI

VILNIUS. — Buvusio “Liut
nios” teatro rūmuose ir šalia 
jų vyksta didelė statyba. .£ia 
įsikurs Vilniaus dramos teat
ras.

Iš naujo perdirbama scena, 
kuri taps žymiai erdvesnė, o 
be to turės sukamas grindis.

, Statomos pątalpos naujiems 
vestibiuliams ir fojė — ligšio
linės buvo per daug ankštos. 
Teatro fasadas
mentalią išvaizdą, 
artistų ir 
riai.

Vilniaus 
mai pilnai
teatro poreikius.

įgaus monu- 
Įrengiami 

repeticijų ka.mba-

dramos teatro rū- 
atitiks moderniško

in. ------ ---------------------------
nepamiršt; tą | UžraAykit Laisvę Savo Draugui.

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Lapk.«Nov» 14, 1950



LEVAS TOLSTOJUS

VAIZDAI IŠ KARIŠKIU GYVENIMO
------ T.T'gg 

SUSITIKIMAS STOVYKLOJE SU MASKVOS PAŽĮSTAMU
/š Kunicjdiksčio Nechlūidovo Kaukazo uzrašiĮ.

10-19-50IX

(Tąsa)
—N. pujko karininkai tūkstantį kartų 

prastesni už čionykščius,—traukė jis.— 
J’espere, que c’est beaucoup dire (ma
nau, kad tuo daug pasakyta), t. y. jūs 
negalite įsivaizduoti, kokie jie yra. Jau 
nekalbu apie junkerius ir kareivius. Tie
siog siaubinga! Mane priėmė iš pra
džių gerai, tai tikra teisybė, bet vėliau; 
kai pamatė, kad negaliu jų neniekinti, 
kad negaliu būti jiems lygus šiose, žino
te paprastose kasdieniškose smulkmeno
se, kai pamatė, kad aš visiškai kitoks 
žmogus, kad stoviu žymiai aukščiau už 
juos, įsiuto ant manęs ir ėmė atsilyginti 
įvairiais smulkiais degradavimais. Ce 
quo j’a i e u a souffrir, colis ne vous faites 
pas une idee (kiek man teko iškentėti, 
jūs negalite įsivaizduoti). Paskui tie 
neišvengiami santykiai su junkeriais, ir 
svarbiausia avec les petits moyens que 
j’avais, je manquais de tout (turint tiek 
maža lėšų, reikėjo visko atsisakyti), tu
rėjau tik tą, ką sesuo man prisiųsdavo. 
Mano kentėjimų didumą įrodys jums tas 
faktas, kad aš, būdamas tokio charakte
rio, avec ma fierte, j’ai ecrit a mon pere 
(toks išdidus, parašiau savo tėvui), mal
davau jį nors šį tą man atsitįsti. Supran
tu, kad pagyvenus tokiu gyvenimu .pen
ketą metų, galima tapti tokiu pačiu, kaip 
mūsų degraduotasis Dromovas, kuris ge
ria su kareiviais ir visiems karininkams 
rašinėja raštelius, prašydamas paskolin
ti trijų rublių, ir pasirašinėti • tout a 
vous (visas jūsų) Dromovas. Reikia tu
rėti toks charakteris, kaip mano, kad 
visiškai neįklimptum, šitoj baisioj padė-

kėlė. Po ano pulko šis pasirodė man lyg 1 1 • V •

vaikščiojo šalia ,Jis tylėdamas 
manęs. ',

—:Avez-vous un papiroš? (gal turite 
papirosą?)—tarė jis man.

—Taigi, kur aš sustojau? Aha. Aš 
negalėjau šitokio gyvenimo pakelti nė fi
ziškai, nes nors ir bloga buvo, nors ir 
alkis teko kęsti, ir gyvenau kaip karei
vis, tačiau vis dėlto ir karininkai lyg 
tartum gerbė mane. Ir jie pripažino 
man kažkokį prestige. Manęs nesiunti
nėja sargybon, į pamokas. Būčiau to ne
pakėlęs. Tačiau moraliai aš baisiai ken
tėjam Ir svarbiausia, nemačiau išeities 
iš tokios' padėties. Rašiau dėdei, malda
vau jį perkelti mane į čionykštį pulką,- 
kuris bent kautynėse dalyvauja, ir gal
vojau, kad čia Pavlas Dmitrijevičius, 
qui ėst le fils de l’intendant de mon pere 
(kuris yra mano tėvo ūkvaizdžio—prie
vaizdos—sūnus), vis dėlto galėjo būti 
man naudingas. Dėdė tai padarė, per-

kamerherių susirinkimas. Be to, čia 
Pavlas Dmitrijevičius, jis žinojo, kas aš 
toks, ir priėmė mane puikiausiai. Dėdės 
prašymu .. . Guskovas vous savez ... J 
bet aš pastebėjau, kad su šitais žmonė
mis, neapsišvietusiais ir neišsilavinu- . 
siais, — jie negali žmogaus gerbti ir ro
dyti jam pagarbos, jei jis nepasipuošęš 
turto ar .garsios kilmės aureole; paste
bėjau, kaip jie pamažu, pamatę, kad aš 
vargšas, vis labiau ir labiau ėmė mane 
ignoruoti ir pagaliau beveik niekinti. 
Tai baisu, bet tai gryniausia teisybė.

—Čia aš dayvavau mūšiuose, koviaus, 
on m’a vu au feu (mane ipatė ugnyje), 
—traukė jis,—bet kada tai baigsis? Ma
nau, niekuomet! O mano jėgos ir ener
gija jau senka.1 Vaizduodavaus la guer
re, la vie de camp (karas, stovyklos gy
venimas), tačiau, kaip matau, visa kas 
ne taip dedasi: su kailinukais, nesiprau
sęs, kareiviškais batais eini sekretan ir 
visą naktį guli skardyje su kažkokiu An-, 
tonovu, už girtuokliavimą atiduotu ka
riuomenėn, ir kiekvieną valandėlę gali 
tave iš už krūmo nušauti, tave arba An
tonovą, vistiek. čia jau ne drąsa—tai 
siaubas. C’est affreux, ca tue (tai bai
su, tai pražūtis).

—Ką gi, jūs dabar galite už žygį gau
ti puskarininkio laipsnį, o kitais metais 
praporščiko,—tariau.

—Tiesa, galiu, man pažadėjo, tačiau 
dar dveji metai, ir tai vargu. O kad kas 
žinotų, kas yra dveji metai! Įsivaizduo
kite, kas per gyvenimas su tuo Pavlu 
Dmitrijevičium: kortos, grubūs juokai, 
girtuokliavimas;
nors, kas slegia tau širdį', 
pranta arba dar išjuokia, /šu tavjm kal
ba ne tam, kad tau pasakotų kpkią nors 
mintį, o taip, kad tave išstat/tų pajuo
kai. Viskas taip trivialu, s/oržieviška, 

esi tik pa-

jei nori pasakyti ką
nesu-av

CHICAGOS ŽINIOS
Prisiminus Juozą Valatką 

' I .
Lapkričio 7-tą dieną suėjo 

I dveji metai nuo mirties Juo
zo Valatkos. Mirė jis na
mie (Chicagoj), kur gyveno 
sw savo žmona Marijona. Sir
go trumpai — tik apie porą 
valandų. Susirgus jam ūmai, 
jo žmona greit pašaukė gy
dytoją, tikėdamasi dar išgel
bėt savo gyvenimo draugo gy
vybę, bet jau buvo pervėlu... 

j Juozas mirė...
! Rūpesčiu Valatkienės Juo
zas gražiai palaidotas Lietu
vių Tautiškose Kapinėse.

Veliopis Juozas Valatka iš 
Į Lietuvos atvyko šion šalin bū- 
I damas 16-kos metų. Pradėjo 
dirbt spaustuvėje Shenando- 
ryje (Pennsylvanijoj). v Po 
kiek laiko nuvyko South Bo
stonan ir dirbo “Keleivio” 
spaustuvėje. Ten dirbdamas 

1 prisidėjo prie ^suorganizavimo 
“Laisvės” ir vėliau išėjęs iš 
“Keleivio” stojo dirbt “Lais
vės” spaustuvėm kurioj išdir
bo (su trumpa pertrauka pa
taisymui sveikatos) apie 30 
metų. , i

“Laisvės” spaustuvėj Valat- 
Į ka dirbo visokį darbą, kokis 
‘tik spaustuvėj reikalingas. 
I Tūlą laiką jisai buvo ir admi
nistratorium. Valatka buvo 
vienas iš seniausių ir gabiausių 
technikų lietuviškose spaustu
vėse.

Apie 10 metų atgal Valat
ka atvažiavo dirbt “Vilnies” 
spaustuvėli, kur išdirbo, rodos, 

'apie 8 metus. Kaip “Laisvėj,” 
[taip ir “Vilnyj” Valatka dir- 
i bo širdingai ir rūpestingai; 
įkartais dirbdavo ilgesnes va
landas negu buvo nustatytos,

Cleveland, Ohio

Mūsų konstitucija kalba apie visus '
jeigu tik buvo reikalas,—ne
imdamas už tai užmokesčio.

Mirus Juozui Valatkai mū
sų laikraščių spaustuvės nete
ko gabaus, nuoširdaus ir ty
kaus būdo darbininpo.

P. š.

žmones, o ne vien tik apie piliečius

Swift darbininkai 
laimėjo milijoną dolerių

Apskaitliuojama, milijonas 
ar daugiau dolerių teks na
riams United Packinghouse 
Workers of America iš Swift 
& Co., pasėkoje išsprendimo 
National Labor War Board 
ant jų pasiskundimo prieš mi
nėtą kompaniją, išlyginimui 
užvilktų algų.

Nuosprendis skaitomas svar
biausiu UPWA 'istorijoje, kur .,. T. T it mepilietis J.arbitratorius James J. Hea-; - 1 - ----
ly įsakė išmokėti išlyginimus, 
kurie siekė atgal net iki rug
pjūčio 20, 1942 m., kada ori- 
ginalis skundas buvo i 
prieš Swift & Co. National 
Labor War Boardui.

Federalio 
(Andrulio 
keliolikos 

kitų teisėjų įvairiose vals
tijose pasmerkimas genera- 
lio prokuroro ir McCarran 
akto, liečia kiekvieną pilie-

Tūli valdžios prokurorai merikos liaudį! 
pradėjo naudoti McCarran teisėjo Campbell 
įstatymą savotiškam išaiš- byloje), 
kinimui Amerikos Konsti
tucijos. Jie pasakoja svie
tui, kad sveturgimis nepi- 
lietis amerikietis neturi jo
kių teisių. Pavyzdžiui, jis 
neturįs teisės būti paleistas 
po kaucija, jeigu tampa su
areštuotas.

Šitoks argumentas iškilo 
šiomis dienomis Detroite. į mokratines tradicijas* 
Valstybės prokuroras Joe 
C. Murphy sušilęs įrodinė
jo prieš federalinį teisėją 
Lederle, kad sveturgimis 

Papandreau, 
j kurį valdžia suareštavo ir 
laiko nubaudimui išdepoli
tavimu, neturi teisės išeiti

Įteiktas iš kalėjimo po užstatu. Tiek
jo, tiek kitų sveturgimių 
nepiliečių likimas esąs gry- 

Kompanija išmokėjo išlygi- nas valdžios noro reikalas, 
nimus, siekiančius iki vasario Į Jeigu ji nori tą ąr kitą atei- 
1, 1945, bet atsisakė išmokėti lyį čia laikyti, gerai, jis gali 
toliau atgal, t. y. iki 1942 m. j pasilikti. Bet jeigu valdžia 

V’! užsimano jį išdeportuoti iš 
rei" ■ Amerikos, niekas neturi 

teisės ją varžyti.
Teisėjas Lederle turi ki

tokią nuomonę. Jis pastebė
jo gudruoliui Joe C. Mur
phy ,kad jis turėtų geriau 
susipažinti su Amerikos 

kompanijos argu-i Konstitucija. Mūsų Konsti-

kaip ir

Tas reiškia, kad Ameri
kos liaudis nedaleis reakci
jai įsigalėti ir paminti Kon
stituciją, Teisių Bilių ir de-

Taip pat šis detroitiečių 
laimėjimas turi pradžiugin
ti kiekvieną nuoširdų ame-

kai.
šlykštu, ir visuomet Junti, ka 
prastas kareivis: šitai visuonlpt tau duo

 

da pajusti. Todėl jūs ir suprast negąlite, 

 

kaip malonu pasikalbėti a coįur ouVert 
(atvira širdim) su tokiu žmog 
jūs.

Jokiu būdu negalėjau suprasti, koks gi 
aš esu žmogus, ir todėl nežinojau, kas 
jam atsakyti.

—Ar užkandžiausite?—tarė mai\ tuo 
metu Nikita, . nepastebimai prisėlinęs 
prie manęs tamsoje ir, kaip pastebėjau,, 
nepatenkintas svečio buvimu.—Liko tik 
virtiniai ir truputis muštos jautienos.

—O kapitonas ar jau valgė?
(Daugiau bus)

ai p

Turėtų būti mokinama moky- 
[ klose apie komunizmą 
! Dr. William F. Russell, pre- 
| zidentas Teachers College, 
Columbia Universiteto, kal
bėdamas mokytojų susirinki
me Public Hali svetainėje, 
pasakė mokytojams, kad A- 
merikos mokyklose turėtų bū-]sveiko.

Swift & Co. aiškinosi 
naudojo argumentą, kad 
kalaujami išlyginimai paeina 
ne iš nelygybės atlyginimo, 
kad skunde nurodoma NLWB, 
taipgi ir pats skundas neati
tinka arbitracijos keliais 
spręsti.

Bet NLWB pareigūnas Hea
ly atmetė
mentus ir palaikė UPWA pu-į tucijoje, pareiškė Lederle, j 
sę. Taigi dabar Swift & Co. | nieko nesakoma apie pilie- 
turės išmokėti tą taip seniai ■ ėius ar 
darbininkams užvilktą mokes-! kalbama 
tį, net iki 1942 m.

UPWA pusę gynė 
generalis advokatas 
Cotton su prezidentu Ralph 
Helstein, kuris buvo principa
lių liudininku. •

Iš Packinghouse Worker.

Reikia žinoti, kad visuo
se atsitikimuose persekio
jamus veikėjus gina Ame
rikinis Sveturg. Ginti Ko
mitetas. James Papand* 
reau teisme gynė šio komi
teto iš New Yorko atsiųsta 
žymioji advokate Carol 
King.

Svarbu čia priminti ir 
tas, kad šis komitetas šau
kia labai svarbią nacionali
nę konvenciją sveturgi- 
miams ginti. Konvencija į- 
vyks gruodžio 2-3 dienomis 
New Yorke. Amerikonas

SKELBKITES LAISVĖJE_ -- ---- -- ------—---

Darbo Unijos ir jy Veikla !
Unijos Nariai Nenaiso 
įtarimo komunistu

Harvester Unija Atmetė 
kompanijos planą

MILWAUKEE, Wis. — In-! 
ternational Harvester Co. dar-1 
bi ninkai pereitą : 
atmetė kompanijos 
mą. Kompanija siūlė trijų 
dienų darbą savaitėje, kol ■ 
streikas tęsis kitose Harvester . 

[įmonėse. Milwaukee įmonėje , 
Unijos nariai stojo už Tho- dirba 4,500 darbininkų ir 

mas’ą, nežiūrint įtarimo.

Ilepry 
unijosThomas. Labprers

(ADE) lokalu 74 galva, įtar
tas komunistu ir suspenduo
tas, laimėjo daugiau dviejų 
trečdalių iokalo narių balsus. 
Tuo būdu jo suspendavimas 
atmestas

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus praenšimas. ALDLD 10- 
tos kuopos nariams. Nepaprastas 
susirinkimas įvyks ketvergo vaka
re, kaip puse po 7 v., 16 dieną lap
kričio, 735 Fairmount Ave. Labai 
svarbu susirinkti visiem ir pasiunti 
knygą už šiuos metus. Tai labai 
svarbi knyga — “Popiežiai ir Lietu- . 
vių Tauta.” Taipgi tik už poros die
nų jvyks šešto apskričio konferenci
ja, o mes dar neturime nei delegaci
jos parinkę. Nepatingėkite atsilan
kyti. — Kuopos Komitetas.

(218-219)

nepiliečius. Joje 
tik apie žmones.

! Ir mūsų Konstitucija žmo-
I nėmis skaito ne tik pilie
čius, bet ir nepiliečius. Ji 
žmonėmis laiko visus ame
rikiečius.

Tuo sveiku supratimu 
vadovaudamasis, teisėjas

• Lederle įsakė Papandreau 
išleisti po kaucija.

į Tai yra labai didelis ci- 
; vilinių teisių laimėjimas. A- 

pa- j na dieną panašiai teismas 
Eva čekanauskienė, įsakė Chicagoje paleisti po

unijos
Eugene

Binghamton N. Y.
Ligoniai

John
mūsų mieste
Sadauskas jau

Matthew A

i ti mokinama apie koniuniz- nors palengva, eina sveikyn. kaucija tris sveturgimius

j no kompanijos buvo suorga- 
Inizuotos, Weirton įmonė pasi
liko vienatinė openšaperįų į 
tvirtovė plieno industrijoje.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VILKIJA. ' Mėnuo po mė-

mą, kad tuom 
Amerikos 
komunizmo dėsniais.

“žmonės žinotų, 
munizmas yra pavojingas mū-j serga ir yra po gydytojo prie- j 
sų šaliai,” sakė jis. “Mes [žiūra. /__ ’.Z Z2. '
daug atlikome mokindami gi eina sveikyn. 
žmones apie Aristotelį, Jeffer- j sirgo Petras Jozapaitis. 

j šoną ir apie Lincolną, bet yra po gydytojo 
j nieko nemokinam apie Lėni- ] 
i na, todėl ir žmonės neturi [ pasveikti.
užtektino žinojimo apie ko-;
munizmą.” i

Kitas kalbėtojas, tam pa- • 
čiam mokytojų susirinkime, | 
Walter S. Geckler, iš Hiddle- į 
town, prezidentas Ohio Class
room Teachers, sakė:

“Mes čia, Amerikoje, per
daug kalbame apie mokslini-

supažindjnti Marcelė Gegžnienė, kuri bu- 
žmones su tikrais vo susirgusi plaučių i ' '

mu, dabar irgi sveiksta Vt,~ 
kiek ko- i lerija Kaminskienė <--- ----

sekmadicnį jnesj0, rajono centras tampa vis imą ir apie iškaščius už moksr i 
5 _ pasiūly- [ gražesnis. Pradėtas statyti ki-hinimą, bet mažai ką darome.” [ 
siūlė trijų |no teatras. Pastatyti nauji na- Mes žinome, kad Rusija iš j

Jie 
išdirba dalis kitoms įmonėms. 
Unija stoja už' 5 dienų - dar-

Čiles Mainierių išnaudojimas bą savaitėje.
SANTIAGO, Čilė, (Federat

ed Press). — Amerikinė Ana
conda Copper kompanija su
tiko pakelti Chuquicamata 
vario kasyklų darbininkams 
24 centus j dieną. Dabar va
rio kasyklų darbininkai gaus 
į dieną $1.17.

Unija reikalavo pakelti al
gas ant 60 nuošimčių. Kom
panija su tuo nesutiko.

V a 1 pa fa i so 1 a i va k ro vi a i 
vo paskelbę streiką .

Darbininkai yra nariai AFL 
Federal Union No. 22631.

bu

International Association of 
Machinists Lodge 1862 priė
mė Ladish Co. Cudahy pa
siūlymą 7 c. valandai pakėli
mą algos. Pereito balandžio 
mėnesį unija, darydama su 
kompanija sutartį, išsiderėjo 

i 13 c. valandai.
; IAAJ atstovauja 1,500 dar
bininkų.

imai, Kauno, Vytauto, Nau
jamiesčio gatvėse pastatytuose 
naujuose namuose įsikūrė 
partkabinetas, biblioteka, ban
kas, universalinė parduotuvė, 
valgykla.

Platūs’ darbai atliekami su
tvarkant ir apželdinant mies
tą. Įrengtas parkas, čia yra ; 
sporto aikštelė. Nemuno pa- i& Die Manufacturers Ass’n 
krantėje įrengiamas skveras 
pasodintas vaismedžių sodas, 
užimąs 2 hektarus ploto.'

s, kurių tarpe 
ir mūsų veikėjasuždegi-

a-.vincas Andrulis. Džiaugda- dar tono- °[mosi tuo laimėjimu, Chica- 
gos Vilnis rašė:

“Išlaisvinimas Andrulio 
ir kitų po senu užstatu yra 
didelis laimėjimas. Laimėji- 

Linkiu ligoniams greitai mas |ječiąs ne tik areštuo.
tus asmeniškai, bet visą A- 

samdo 
mes 

patri- 
mums !

Anelė Kaminskienė ir- | 
Gaujai su-;

Jis 
priežiūra.

Josephine.

Tiktai “priešai” 
nedorėlius šnipus; 
samdome drąsuolius 
jotus, idant patirti 
svarbias slaptybes.

P. Eldridge

išleidžia j 
amerikonai, ■ džiugsite sužinoję, 
%. Rodos,

BUYUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Namu Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

■ name iš lauko ir vidaus; tai- 
D’deiis baras.; som stOgUS gatarus ir kami- inrfiHrA Turin 1

PARDAVIMAI
KINGSTON, N. Y.

Parsiduoda Bar ir Grill su nuosa 
vybe. 17 kambarių? F............
Valgymo kambarys ir virtuve. Dido-j ~ . «. ..
lė salė šokiams. Grindys iš klevo me- [ BUS. Nesvarbu kaip toli ir 
džiagos, dubcitavos. Patarnaujama | kaip didelis ar mažas darbas.

Reikalauja algų pakėlimo
Illinois Telefonų Klerkų Fe- 

(Ind.) įteikė reika- 
Illinois Bell Tele- 

pakėlimo algos 
Unija at-

lavimus 
phone Co., 
$4 ir $5 savaitėje, 
gtovauja 2,210 klerkų.

kė iš CIO Communications
Workers of America, protes
tuodama prieš vedamą politi- ti rinkimus, 
ką CWA nacionalių vadų.

13,000 plieno darbininkų 
balsavo

WASHINGTONAS. — Weir
ton Steel kompanijos 13,000 
darbininkų balsavo, kuri uni-j 
ja turėtų juos atstovauti ko- 
lektyvėse derybose. Balsavi
mą praveda Nacio n ai ė Darbo 
Santykių Taryba..

CIO unija, tikisi laimėsian-

Per 12 metų, kai kitos plie-

vestuvėms ir bankietams. Pilni lais- j Reikale parašykite atvirutę 
niai. Biznis geras per ištisus metus.1 , , . . . . *GEROS ŽINIOS

APIE
ŽILUS PLAUKŪS
jūsų plaukai yra žili, jūs

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.

Visi įtaisymai. Automatiškas alie
jinis šildytuvas. Moderniška. Yra ir 
vandeniniai įtaisymai iš lauko. Ran
dasi miesto fibose. Turite palys ma
tyt nuosavybę, kad suprastumėt ge
rumą. $19,000. Lengvi termai. Šau
kite GEdney 9-6113 arba rašykite: 
Mrs. Anna Corrigan, 743 58th St., 
Brooklyn, N. Y.

savo įeigų 10% 
mokslui, o mes, 
išleidžiame tik 
reikėtų rūpintis, kaip pageriu-jna plaukų žilumą paprastu įtrinimu 
ti mokslą, o ne komunizmo i plaukus mažo kiekio jo karią per ; 
mokinimu dieną. Jums tereikia jo naudoti tik-

tai iki pageidaujama spalva atsiran- į 
da. Naudotojai yra nustebinami 
šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi- 

i natūralių, ■ jaunai išrodančių 
plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
jūs galite gauti kiekį šio puikiausio j 

i paprastai prisiųsdami 
iferencijos tikslas buvo prisi- į trysan co. Dept. 408, Box 226, 

. ' . . Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašęrengimas apsiginklavimui, n ---- -
kad toks prisirengimas sulai
kytų'Rusiją nuo kietagalvys- 
tės ir su tuoim. priverstų Ru
siją pasjrašyti taika.

Chapman, viceprezidentas 
McGraw - Hill International 
Corp., sakė toj konferencijoj, I 
kad dabar Amerikos nusista-* 
tymas, kad industrijos koope
ruotų išdirbimui militarinių 
pabū iki aukščiausio laips
nio. k sulyginus spėką su 
spėka us galima Rusiją pa
veikti, khd ji kalbėtų apie į

Jei pra- 
kad naujas pri- 

•rengimas, vadinamas NUVIDA yra 
išleistas, kuris stebuklingai prašali-

dieną. Jums tereikia jo naudoti tik-1 llrl rl n 1 i i n <-» 4 » »■» i

Koks Amerikos tikslas
Hotel Statler, National Tool

‘ : Manufacturers Ass’n . p a”
I feUllLV

I laikė savo konferenciją. Kon- prirengimo

Viršumplaniniai dirbiniai 
kolūkiams

VILNIUS, spalio 6 d.— 
Vilniaus tarprajoninis pramo.- 
nės kombinatas šiais metais 
duos kolūkiams nemaža vir- 
šumplaninių gaminių. Soleni- 
kų plytinė pilnu pajėgumu 
paleidžia į darbą naują tėvy
ninį plytų agregatą, kuris per 
metus duos pusantro milijono 
plytų rajono kolūkiams. Oški- 
nių kalkinė, pirma laiko įvyk
džiusi metinį planą, jau gami-Įtaiką, 
na kalkes kolūkių statyboms 
1951 metų sąskaitom Produk
ciją viršum metinio plano taip 
pat gamina šaltūnų odos ga
mykla.

Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę 
•' vardą ir antrašą žemiau nurodomo
je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas. 
Name.....................................................
Address...................................................
City................................................. '........

(adv.)

« CHARLES J. ROMAN

Be abejo, Chapmanųi rūpj 
karo pabūklų išdirbimas, nes 
tame yra riebus pelnas ir di
delis aruodas, todėl jis taip 
ir kalbėjo. V. M. D.

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS 
(REP6YS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: '2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.' 
DORCHESTER, MASS.

e

n

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar < 
naktį, greit suteiksime ■ 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsųv 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite ' 
patenkintų

3 psi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Lapk.-Nov. 14, 1950



ŽINIOS 15 LIETUVOS AU

Jauno režisieriaus debiutas
GITIS — šitaip sutrumpin

tai vadinamas Valstybinis Te
atro meno institutas Maskvoje. 
Prieš trejus metus institute 

buvo sukurta atskira lietuvių 
grupė. Daugiau kaip 30 lietu
vių jaunuolių, baigusių Lietu
voje dramos studijas arba jau 
dirbusių teatruose, išvyko mo
kytis į aukštąją teatro moky
klą pas pasaulinio garso pro
fesorius, artistus, režisierius. 
Šalia bendrųjų dalykų, jiems 
dėstoma lietuvių kalba ir li
teratūra, Lietuvos istorija, lie
tuviško teatro* istorija ir tt.

Minėta grupė mokosi akto
rių fakultete. Lietuvių studen
tų esama ir režisūros fakulte
te. Vienas gabiausių 
jų tarpe yra Vytautas Limen
tas. Kauno Jaunojo žiūrovo 
teatras pakvietė jaunąjį reži
sierių statyti latvių rašytojo 
Fricio Rokpelnio pjesę 
sa.” šiuo 
yra Kaune 
pastatymą.

Sugrįžo iš ligoninės
Pereito trečiadienio laidoje 

buvo pažymėta, kad randasi 
ligoninėj Jonas M am on is (tu
rėjo būti Juozas,'o ne Jonas— 
atsiprašome) po sunkios ope
racijos. Penktadienį, jo žmona 
Mary skambino į Laisvės raš
tinę ir pranešė, kad 

Į Juozas jau namieje. 
j vežė ketvirtadienį.

Malonu sužinoti, t
zas M amonis sustiprėjo ir ga
lėjo apleisti ligoninę, žinoma, 
jis nėra pilnai stiprus, nes po 
operacijos reikia gero poilsio. 
Rūtų gerai, kad jo pažįstami 
aplankytų .jį, suteiktų jam mo- 

I rališkos paramos sustiprėji
mui. Juozas ir Mary Mamonis 
gyvena 150 Throop Ave., 
Brook lyne. K.

jos vyras 
Jį p arsi-

kad Juo

* / •*

Į Telefonų streikas flar 
tebebuvo neužbaigtas

I Motery Klubo narėms

“švie- 
metu V. Limentas 
ir režisuoja naują

Mokyklos dienraštis
— šiais

I-sios 
mokslei- 

sieninį

mokslo metais Utenos 
vidurinės mokyklos 
viąi pradėjo leisti 
laikraštį — dienraštį “Kovin
goji jaunystė.” Dienraštis 
kasdien i 
vidalintas, turinys ........ .......
visų klasių gyvenimą, iškelia 
mokymosi pirmūnus, aštriai 
kritikuoja moksle atsiliekan
čius draugus. A. Rukšys

Vieniems bėdos su 
rinkimais baigėsi, 
kitiems prasidėjo

išeina gražiai apipa- 
s, turinys nušviečia Į

JUODSIDABRĖS LAPĖS 
IR AUDINĖS LIETUVOS 
MIŠKUOSE

galima 
Šią va- 
darbuo- 
bandy-

Visoje šalyje pasklidęs tele
fonų streikas palietė ir daug 
nevy/ork iečių. Tūliems sky
riams paskelbus streiką, kitų 
skyrių darbininkai atsisako 
peržengti pi kieto liniją. Strei
kas plinta.

Streikas vyriausia vedamas 
prieš Western Electric, kuri 
tiekia reikmenis Bell telefonų 
sistemai. Jis kilo firmai nepa- 

Į tenkinus darbininkų prašymo 
Į pakelti mokestį po 15 centų 
j per valandą. Firma, pagaliau, 
Įsiūlė po 11 ir pusę 
Į Darbininkai pasiūlymą 
i te. Į

New Yorke praėjusią 
:tę unija

legraphe Co. pastato, 32 Ave
nue of the Americas. Tačiau 
praėjusį sekmadienį paskelbė, 
kad ten pikieto nebebus. Vie
ton to, gal būt, netikėtas masi
nis pikietas pasirodys kitoje 
ar. keliose kitose vietose.

šiame streike unija naudo
ja netikėtumų strategiją. Tiki- 

jmasi, kad šią savaitę pikietai 
■padidės, jeigu nebus susiderė- 
[ta. Trys dešimtys kitų CIO 
| unijų jau prašytos ateiti tal
ik on pikiete.
' New Yorke susisiekimas 
telefonu kol kas mažiau buvo 
paliestas, negu kituose mies
tuose.* Tai dėl to, kad čia daug 

jkur įvesta dial sistema, kuri
— CHO Gommunica- '.veikia iki kas nors suges. Su

ctions Workers of America —

Mūsų susirinkimas įvyks 
lapkričio 16-tos vakarą, Liber
ty Auditorijos patalpose. Tu
rėsime reikalų, gerų raportų 
ir šiokių tokių įvairumų, 
kvieskite savo drauges.

Valdyba.

'5

Rendoms svarstyti 
viešas posėdis

Organizacijų atstovams bus 
leista pasisakyti valstijinio 
re n d o m s a d m i n i s tr a to r i a u s
lapkričio 22-rą šaukiamame 
posėdyje. Diskusuos jo pateik
tą 350 puslapių raportą. O 
paskui įstaiga spręs, kas bus 
su rendomis gruodžio 1-mą.

Raporto kopijas galima 
gauti Temporary State Hou
sing Rent Commission raštinė-

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7*2896

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė—virėja. Guolis 
vietoje; nuosavas kambarys ir va- 
na; du vaikučiai; skalbiama mašina; 
indų plovimui mašina; turime ir 
daugiau pagalbos. Patyrusi; paliūdi- 
jimai. RT. 9-7167. (217-219)

Namų darbininkė; patyrusi. Angliš
kai kalbanti. Duktė 16, sūnus 6 m. 
Molinos nėra. ES. 7-6610.

(217-219)

centu, 
atme-

savai-

Į ture.)o masinį
' American Telephone and Te- taiso.

prie
godus, patarnavimas telefonu 
pasibaigs, -nes nebus, kas pa-

Buvę taip užsitikrinę 
'lėti buvusįjį laikinąjį majorą ! 
i Impellitterį, daugelis demo- 

i dabar nuleidę • nosį 
; vaiKsčioja. Nuleido nosį ir 
raudonuoja ausys ir ne vie
nam iš republikonų. Kai kam 
rūpi ik neteksimos stambios ai- Į 
gėlės problema. Majoras turi 
teisę tarnautojus pakeisti.

— Kaip dabar jį susitikti 
kad buvau jam priešingas? — 

j išsitaria jie.
Juo labiau jiems tenka vėl persvarstė 

rausti dėl to, kad, kaip oficia- ' 
lieji demokratai, taip tūli re- 
publikonai buvo pasimoję ma
jorą ištvoti iš City Hali dieną 
po rinkimų. Jie bėgiojo, į 
Miesto Tarybą, bėgiojo pas 
teisėjus, kad majoro terminas 
baigtųsi dieną po rinkimų, o 
ne nuo naujų metų, kaip buvo 
įgyvendinta ir įprasta. Ir buvo 

,taip nusprendę.
I Nors nebuvome Impellittc- 
rio į majorą kampanijos vedė- 

ijais, tačiau* tuomet Laisvė ra- 
jšė, kad tokia jo oponentų elg- 
■ sena niekam nedarė garbės. 
Į Matomai, daifg piliočių spren- 
Idė taip pat. '

Ar Impellitteris keršys sa- 
jvo oponentams? Ar jis atpil- 
jdui savo prieteliams atidavi- 
nės oponentų turėtas pozici
jas? O gal jam, kaip dabar 
tos partijos žymiausiam nhies- 

j to ribose atiduos pirmą vietą 
;—Tammanės vadovybę — ir

nuga
Spaustuvių darbininkai 
nutarė priedą priimti

Spaustuvių darbininkai, Ty 
p ©graphical 
6-to nariai, 
vo bendrą 
jų New York© laikraščių lei
dėjų pasiūlytą naują kontrak- 

Į tą. Prieš virš savaitę jie tą pa- 
isiūlymą balsavo ir buvo atme
tę. Gale praėjusios savaitės 

pasiūlymą ir 
nubalsavo priimti. Už balsavo 
982, prieš 386.

Sąlygose naujam kontrak
tui, galiosiančiam dvejus me
tus, vyriausieji pasiūlymai

Unijos Lok ai o
iš naujo perbalsa- 
dešimties stambių- 

Yorko

VILNIUS. — Ligi šiol mūsų 
respublikoje juodsidabres la
pes ir audines buvo 
išvysti tik fermose, 
sąrą medžioklės ūkio 
tojai atliko įdomius
mus: jie išleido nemaža juod
sidabrių lapių ir audinių Į 
mišką.

Šešuolių rezervate į mišką 
buvo išleista 13 juodsidabrių 
lapių. Tam, kad jos per daug 
neišsisklaidytų, o gyventų po
romis šiame rajone, lapės iš 
pradžių buvo laikomos aptver
tame ketvirčio hektaro plote. 
Upelis ir tankumynai priminė 
čia natūralią aplinką. Nesiro
dė ir žmonės. Kasdien joms 
tylomis būdavo padedama 
maisto. Palaipsniui lapes išsi
kasė po vieline tvora urvus 
ir iŠHbėgo į laisvę. Pripratusios 
prie šios vietos, jos toli nesi- 
skirštė. Dabar jos pastebimos 
20—30 kilometrų spinduliu.

UžvinČio rezervate ties Se-
natiltės upe (Dūkšto rajonas).: tuomi įvykdys su juo taiką, o 
išleistos audinės, anksčiau au- įĮkartu ir jo kontrolę? (Ta- 
gintos fermose. Kitas audinių Įiumany nebus taikoje be kont- 
būrys neseniai išleistas Šven- ; 
tosios aukštupyje, tarp Lodikš- j 
čio ir Asalo ežerų (Zarasų ra-j^aL L>e valdančiųjų

Ar I m p e 1 1 i tte- 
į ris valdys miestą nepriklauso- 

i partijų 
jonas). Palaipsniui jos apsi- Įkontrolės; ar jis suvaidins te
pranta su aplinka, ; 
pačios susirasti maisto.

Medžioklės ūkio valdyba 
numato greitu laiku išleisti į 
miškus fazanus, kurie bus 
gauti iš Tolimųjų Rytų, taip 
pat ir retos veislės .......
voveraites.

vaidino La-
atsakys nu

Jauna moteriškė prižiūrėti kūdi
kio; lengvas namų darbas; guolis 
vietoje; linksmas namų gyvenimas;

I aparlmenle. FOrdham 7-3630.
'• (217-221)

McGoldrick nuginčijo dar- 
biečių kandidato Paul L. Ross | 
įspėjimą, kad valdžia ruošiasi 
leisti kelti rendas 15 nuošim
čių ir kad tam jau atspaus
dinta net blankos.

Reporteris klausė, dėl ko 
raporte niekas nepasakyta 
apie tai, kiek buvo prasižengi
mų rendų įstatui ir kiek dėl • liudijimai.”Gera alga, 
to buvo evikcijų. McGoldrick 8-7339. 
atsakė, kad jie 
ką surankioti.” 

McGoldricko 
kad gyvenamų 
padėtis pagerėjusi, nes gyven
tojų prieauglis mieste buvęs 
tiktai 5.1 nuošimčiai, o gy- 

ĮvenvieČių plotas padaugėjęs 
10.1 nuošimčių.

Raporte, tačiau, pripažinta, 
kad valdinė butams teikti i- 

i staiga savo sąrašuose turi 
324,000 laukiančių buto. Kad

RANDAVOJIMAI 
mos leisti 32,256 rendų pakė
limai.

Kostumerskai siuva vaikams | Rendauninkai ir savininkai 
ūtukus ir ©verkautus. į mobilizuojasi posėdžiui.
Į Jis turi didelį sandėlį kos-1—----------------------------------------
imerskai pasiūtų vaikams rū-

Valstijinės rendoms komisi
jos posėdis šio mėnesio 22-rą 
bus viešas. Unijos, rendaunin- 
kų tarybos ir kitos organizaci
jos siunčia savo atstovus. Įvyks 
dienos valandomis, mokyklos 
patalpose, 21. E. 42nd 
New Yorke.

Motcriškė — nuosavas kambarys 
ir vana. Nereikia virti. Valyti ir 
skalbti. Šaukite Long Beacb 6-1934.

(217-219)

st.,

Aprūpinkite, vaikus 
šiltais rūbais

Namų prižiūrėtoja. Guolis vietoje.
Mylinti vaikus. Skalbiama mašina. 
Norite gerus namus? Reikalingi pa-

Nightingale
(217-218)

negalėję “vis-

$3.50

žiema jau barškina į mūsų 
duris. Aprūpinkite savo vaikus 
šiltais rūbais, e Nemėtykite pi
nigų nevertai. Apsižiūrėkite, 
kur perkate ir ką gaunate už 
savo pinigus.

Lietuvis rūbų siuvimo 
pertas,

Walter Daniels

eks-

Namų darbininkė. 
■ vietoje. Pagelbėti 

raportas sako, > liudijimai. $135. 
namų gavimo Po 7 v. v.

Virėja. Guolis 
su vaikučiu. Pa- 

ULster 3-8967.
(218-222)

i PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp, mitingas įvyks trečia- 
į dienj, lapkričio 15 d., 7:30 vai. vak. 
į Lietuvių Neprigulmingo Klubo na- 
I me, 269 Front St. Visi nariai būki- 
te laiku. —- Valdyba. (217-218)

s

277 Nassau Ave.
Brooklyn, N. Y. ; Pasirandavoja gerai jfomišiuotas 

i didelis kambarys vienam arba 
I dviem. Netoli Jamaica traukinių 
Cleveland stoties. Pageidaujanti 
šaukite telefonu: TA. 7-8487.

(217-218)

yra: algos priedo po 
per savaitę, pradedant lapkri
čio 1-ma, šių metų; po $2 nuo 
lapkričio 1-mos, 1951 metų; 
ir po $1 ekstra priedo (bet ]
ne daugiau dviejų dolerių be- Į t 
giu tų dvejų metų) kožnu at- Kų ir taipgi pasiuva ant užsa- 
veju, jei Bureau of Labor Sta- 
tisties parodys, kad pragyve- i1 
n imas vėl pabrango 
punktais.

Kitos amatinės

kymo. Pas jį gausite gerą vil
ionę materiją, stiprų ir ma- 

dviemis ! dingą darbą. Tad, norėdamr 
gražiai ir šiltai aprengti savo 

spaustuvi- jaunuolius, kreipkitės pas Da- 
ninkų unijos tokius pat pasiū- Į nilevičių. Pas jį pirkdami gau- 
lymus buvo priemusios savaite jsite savo pinigų vertės rūbus, 
anksčiau. i . a •

Šaukia masinį mitingą
i taikai stiprinti

Ketvirtadienio vakarą, lap- taikos jėgas atskirti 
kričio 16-tą, Riverside Plaza siu Amerikos 
(73rd St. West Side nuo Į trokšta taikos. Dėl tos propa-’ 
Broadway) šaukiamas masinis;gandos žmonės negali gauti 

pasiūlys žy- aiškaus paveikslo tos rolės, 
pateiktą kokią Tarybų Sąjunga vaidi- 

Jų na savo kovoje už taiką.
Tie reakciniai karo ruošė-

A.merikos su Ta- jai gali tapti nugalėtais ir tai
ka pasaulyje įgyvendinta tik
tai nukaukavimu tos karinės 
propagandos ir aiškinimu tie
sos apie Tarybų Sąjungą 
Amerikos žmonėms...”

Toji įstaiga ir šis mitingas, 
sako atsišaukimas, kaip tiktai 
ir taikoma tiems tikslams.

nuo 
liaudies,

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

į Orman & Michelson
Į REAL ESTATE — INSURANCE

i • MASPETH — Parsiduoda . du na-
I mai, bendrai subudavoti, turinti po 

ma-17 kambarius. Abu garu apšildomi, 
kuri Lofą^. kiekvienam

WALTER DANIELS
(Danilevičius)

Vaikų Rūbų Išdirbejas

277 NASSAU AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y. 

(Greenpoint)
Telefonas Evergreen 7-2675

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

merskai, gera materijai ir 
garantuotas darbas.

Saizai nuo 5 iki 16.
Stebinančiai žemos kainos.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

mitingas. Jame
mių amerikiečių
programą taikai atsiekti.
planas" yra siekti taikos per 
•kooperaciją
rybų Sąjunga. Mitingą šaukia 

j National Council of American- 
į Soviet Friendship.

Kvietime į susirinkimą, gre
ta kitko, rašo:

“Menka, bet galinga mažu
ma reakcininkų karo rengėjų 
mūsų šalį nuolat bombarduoja 
prieštarybine, užkarine pro
paganda, taikoma mūsų šalies

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
30x100. Namai 

parsiduoda kartu ąrba 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.
• RIDGEWOOD — Mūrinis, dviejų 
šeimų namas. Du blokai nuo Sub
way stoties, Canarsie linijos. Alie
jaus šiluma. 
Viršutiniai 6 
už $43. Penki 
Prašo $12,500.
• WOODHAVEN — Mūęinis, dvie
jų šeimų namas. Septyni/viršutiniai 
kambariai bus tušti. Dvp^šildymo 
sistemos. Pirmas floras išnuomotas 
už $45 ir patys sau darosi šilumą. 
Arti Jamaica linijos. Savininkai pra
šo $13,500.
• RICHMOND HILL — šešių šei
mų mūrinis modemiškas namas. 
Vienas keturių kambarių apartmen
tas bus tuščias. Įeigos yra apie 
$3,200 per metus. Naujas automatiš
kas stoker, degina buckwheat anglis. 
Viso yra penki apartmentai po 4 
kambarius, vienas trijų. Arti prie 
Jamaica Avenue. Savininkas prašo; 
$25,000. Reikia apie įnisę įnešti.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Moderniška virtuvė, 
kambariai išnuomoti 
kambariai bus tušti.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Dr. M. Maišeif
Stalgios ir įsisenėjusios 
Vyry ir Motery Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimu, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatitmaa.

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. fki 1:00 P. M. 

------------------------------------------------- j.--------

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 8-8342PEIST LANE 
DRUGS, Inc.i Atidėjo pasikėsintojy 

žmony tardymą
pradeda j kią rolę, kokią

j Guardia? Visą tai 
^tolima ateitis.
j . Jeigu jis ištikro
I pridera geram,
Imam nuo finansierių kontrolės i r -esola i

sibiriškas-valdininkui, jis galės padaryti j tebėra kalėjime, nes neatsira-.

elgsis, kaip 
nepriklapso- Mrs. Carmen Dolores* To- 

ir, Mrs. Rosa Collazo

LIETUVIŲ LIAUDIES 
DAINOS BROLIŠKOMS 
TAUTOMS

‘ VILNIUS, rugs. 20 d. —Vie
šėjusio Vilniuje įžymaus tary
binio rašytojo Nikolajaus Ti- , 
chonovo iniciatyva* pradeda
mas ruošti lietuvių liaudies , 
dainų rinkinys rusų kalba.

"Bendradarbiaujant Lietu- I 
Vos TSR rašytojų sąjungai ir; 
Lietuvos Istorijos institutui , 
numatyta parinkti leidiniui | 
skirtas dainas. Dalį jų į rusų 
kalbą užsibrėžė išversti Niko
lajus Tichonovas.

Tuo būdu broliškosios Tary
bų Sąjungos tautos galės pla
čiai susipažinti su lietuvių 
liaudies dainomis.

' miestui daug gero(ir sau pasi- 
jdaryti gerą vardą. Bet jei sa- 
Įvo pažadų nevykdys, žmonės 
i atsisuks ir prieš jį, kaip atsi- 
jsuko prieš pažadų nevykdžiu
sią Tammanę.

Gubernatorius ir Mrs. De
wey išskrido dviem savaitėms 
atostogų į Miami Beach.

■ do, kas už jas užstatytų po 
$50,000 užstato. Jų tardymas, 
turėjęs įvykti 9-tą, atidėtas

I savaitei.
• _________________________ J

Buvęs pasiruošęs dieną po 
rinkimų skristi pas Murray pa
sitarti, transportininkų virši
ninkas Quill susirgo stotyje, 
'jį nugabeno į ligoninę.

SAMBŪRIS už TAIKĄ per

BENDRADARBIAVIMĄ
Minint 33-metinę Sovietų Sąjungos sukaktį... ir 
17-metinę sukaktį nuo ryšių sumezgimo tarp

. J. A. V. ir S. S.

ĮŽYMŪS

' • Brussels. — Bekrijos vai-į 
džia ketina neužilgo 
šaukt karo stovi tarp 
kietijos ir Belgijos.

Vo-

R. S.

SVEČIAI KALBĖTOJAI
PROGRAMA

Ketvirtu Lapkr. 16,-00 P. M.
RIVERSIDE PLĄZA

73rd Street, West of Broadway
Tikietai: $1.00 (įskaitant taksus) pas NATIONAL COUNCIL OF 
AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP, 114 E. 32 St.; Book Fair, 133 
W. 44 St.,; Workers Bookshop, 50 E. 13 Street.

f*

Petras Kapiskas

4

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

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

IR ALUS

<♦>

psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Lapk.-Nov. 14, 1950

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
PALAIKO

Bar & Grill

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 BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

XZn 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD




