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Negauna advokatų.
Rašo R. MIZARA

Prieš keletą dienų tapo nu- 1 =========== 
šautas Venezuelos “prezi- j No. 220 
dentas” Carlos Delgado (__________
Chalbaud. -

Jo nušovėjas, Rafael Simon i 
Urbina, buvo suimtas ir ika- 
lintas; bet kalėjime pats Ur-Į 
bina buvo nušautas, t

Viskas atlikta be .jokio 
teismo.

Atsiminkime: “preziden
tas” Chalbaud tą vietą buvo 
pasigrobęs smurtu.

Venezueloje ligi šiol buvo 
žiauriai užgniaužtos žmonių 
teisės ir laisvės.

Po “prezidento” 
ten dar tamsesnė 
naktis užviešpatavo.

J Venezuelos pramonę, ypa
tingai aliejaus pramonę, Jung
tinių Valstijų kapitalistai turi 
sudėję bilijonus dolerių.

Na. o Jungtinių Tautui 
asemblėjoje Venezuelos dele
gatai išdidžiai kalba apie de
mokratiją ir žmonių laisves 
pasaulyje!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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AMERIKONAI EINA PIRMYN, BET 
KORĖJOS LIAUDININKAI ATMETĖ 
ATGAL AMERIKOS TALKININKUS
Liaudininkai nubloškė pietinius 
tautininkus kelias mylias atgal i

nušovimo ( Korėja. — Amerikos ma- j 
reakcijos , rįnaį jr pėstininkai vidurį- i

I niame fronte užėmė Haga- 
ru miestą ir pasiekė Čang- 
džin ir Pujon tvenkinius. 
Šių tvenkiniu vanduo suka 
mašinas, kurios gamina e-j 
lektrą Šiaurinei Korėjai ir j

i Mandžūrijai.
Amerikonai traukė pir

myn ir stebėjosi, kodėl jiem tautininkus, 
dabar nesipriešina Šiaurin. 

Vėliausios Žinios (POLICIJA ATAKUOJA IR
New Delhi, Indija. —ri

bėto atstovas užginčijo pra
nešimus, kad naujosios Ki
nijos kariuomenė jau pasie
kė Lhasa, Tibeto sostinę.'

New York. — Prasidėjo 
televizijos darbininkų strej-

Korėja. — Amerikos ma- f ŠIAURINĖS KORĖJOS 
... ........... PRANEŠIMAI

Maskva. — šiaurinės Ko-
I rėjos

* sakė:
Liaudies Armija visuose Nes kariniai trekai negali! savimus, pasirodė, jog rin- 

| frontuose vedė ryžtingus Į per 
apsigynimo mūšius iš tų daugelyje vietų, 
pačių pozicijų prieš ameri- ——
komis ir Pietinės Korėjos

Korėja.— Amunicija jan
kiams Šiaurinėje Korėjoje

liaudininkų , radijas [dabar dažnai vežama rogė
mis, kurias jaučiai traukia.

sniegus pervažiuoti

Vincent R. Impellitteri tapo, Korėjos liaudininkai' nei ki-
prisaikdintas Niujorko miesto • 
majoru.

Jis bus iš eilės 101-masis 
šio miesto administratorius.

Impellitteri, kaip La Guar
dia, yra italų kilmės ameri
kietis.

Bet ay jis eis La Guardia 
pėdomis ?

Netolima ateitis ^parodys.
Airiui kilmės ;

O’Dwyer, būdamas miesto ma
joru, susikompromitavo labai 
negražiai, o susikompromita
vęs — turėjo bėgti net į Mek
siką.

Dar 100,000 bušeliunu komunistai.
1 uo tarpu liaudininkai [ L|||wt,|| Lain eiivPTXfjl 

smarkiai smogė amerikonų |0U,V1y DUS SUVCLSIS 
talkininkams, Pietinės Ko-j j valdŽlOS SandčllUS 
rėjos tautininkams.

Vakariniame fronte liau
dininkai nubloškė tautinin
kus 4 mylias atgal Tokčono 

i srityje. Rytiniame pajūryje 
amerikietis, Į tauriniai liaudininkai taip

gi pamuše tautininkus at-

Washington,Y-

Neužilgo) mes pradėsime 
spausdinti A. Vienuolio-žu- 
kausko istorinį romaną “Kryž^- 
kėlės”.

Nesakau, jog toji Vienuo
lio apysaka pilnai objektyviai 
vaizduoja ano meto Lietuvos 
istoriją.

Bet apysaka įdomiai para
šyta: kalba graži, lengva.

Vienuolis — vienas lietuvių karinių k bazių - stovyklų 
literatūros klasikų.

-7^, AREŠTUOJA TELEFONŲ
nas taipgi' atsiuntė apgai- STREIKO PIKIETUS 
lestavimus, kad maištinin- [ 
kai nušovė Venezuelos pre
zidentą - diktatorių Delga- 
da Chalbauda. c-

Detroit. — Republikonai 
buvo per anksti pasigarsi- [ 
nę, kad Michigan© valstijos 
gu bern a torium “ i Šri n k tas” 
jų kandidatas Harry F. 
Kelly.

Dabar gi, patikrinus bal-

<r

pikietuotojų sumušė, 11 suėmė

kimus laimėjo tas pats de
mokratas gubernatorius G. 
Mennen Williams. Jis 
1,145 balsais daugiau

Iphia. — Suburta 
prie Trinity Ex

change telefon. stoties dau
žė buožėmis streiko pikie- 
tuotojus ir areštavo vie
nuolika jų.

Policininkai,

negu [ * jLake Success, in. i. — ....

Manoma, kad naujosios Ki- i1 e^u 1 wnas< 
nijos pasiuntiniai jau šį į 
ketvirtadienį ar penktadie- [ 
ni atvyks į Jungtinių Tau-! 
tų centrą. Jie kalbės Jungt. .T j rri i • • Ii UJ.JLvlv7l.lLlo inuwii ui iuautu Saugumo Taryboi ir • - TZ . ■ 1 ..i ą . (Šiaurines Korėjos liaudie

ma, jog ne tik Philadelpfii- 
joj, bet ir kituose miestuose 
policija pradeda ardyti te
lefonų streiko "pikietus.

Oficialiai streikuoja tik 
33,000 mechąnikų, telefonų

skindami taisytojų ii’ įvedinėto jų, bet 
streiklaužiams kelią'į tele-j dauguma 300,000 kit. telefo- 
fonų stotį, sumušė daug|nistų ir telefonisčių atsisa- 
streikierių. ' [ko eiti darban per pikie-

New York. — Praneš;;- ftuotojų eiles.

kaltins Ameriką už įsiver-. 
žimą į kinų salą Formozą! 
ir už jankių lakūnų laksty- i 
mą iš Korėjos per Mandžū- 
riją.

Lake Success, N. Y.— 
’Ethiopija taipgi pasižadėjo 
duoti 1,069 savo kareivius 

talkon prieš 
!S

Nefašistai Argentinoj ! Anglai įkalino 11 
apšaukiami “išdavikais [ Cyprus komunistu 
ir benkartais”

Žemdir
bystės departments skai
čiuoja, kad valdžia1 turės 
supirkti iki 100,000 bušelių 
bulviu iš šiemetinio der
liaus.

Pagal einamąjį įstatymą, 
Amerikos lėktuvai karto-‘ valdžia privalo už “teisingą 

tinai bombardavo Yalu u-j kainą” 
pės tiltus, tarp Korėjos ir merių
Mandžūrijos. , kurių jie negali pelningai . m i •• i
--------------------------------—! rinkoje parduoti. Tatai vai Immaiias reikalauja Belgija gavo daugybe 

džia daro, kad bulvių kaina ’ r

supirkinėti 
bulvių perviršius,

Amerika steigs sau 
karo bazes Franci jo j

Paryžius. — Pranešama, 
jog Amerika statysis eilę

skersai visos Francijos.
Amerikonai jau pradėjo 

statyti sau tokius karo 
centrus arti Verduno ir 
Metzo.

Famagusta, Cyprus, — 
[Anglų valdžia Cyprus salo- 

Buenos Aires. — Argen-!je įmetė kalėjiman "komu- 
tinos Misiones provincijos j nistą Famagustos miesto 
gubernatoriuS-Ed. Requiero l majora įr i() kitų komunis- 
viešai užreiškė: tų tai, kad jie dalyvavo

— Jei kas nepriklauso demonstracijoj ;
prezidento Perono (fašis- plaukusius Amerikos karo 

. tų) partijai, tai yra ne tik ]aįvus< Anglai,
— Susi- išdavikas, bet ir “benkar 

trauki- j tas”.

milionaiRoma. — Penki 
darbininkų visoj 
streikavo per keturias va
landas, reikalaudami algų 

į pakėlimo.
Oslo, Norvegija.

Tokio. — Amerikonų ko
manda sakė, kad jie Korė
joje sunaikinę 600 Šiaurin. 
Korėjos liaudininkų tankų kūlus keleiviniam 

iš far-|ir sužaloję bei suėmę 200 niui į prekinį' traukinį, už- Į 
tanku. L mušta 20 žmonių, c

prieš at

be to, pini
giniai nubaudė 24 kitus de
monstracijos dalyvius. .

Cyprus sala, rytinėje Vi
duržemio Jūros dalyje, yra

“per daug nenupultų.”
Nuo Antrojo pasaulinio 

karo laikų valdžia jau iš
mokėjo 500 milionų dolerių, 
supirkinėdama bulvių per
viršius, kad palaikytų gana 

kainą vartoto-

dar pakelti taksus įginkly iš Amerikos
Antwerp, Belgija. —Jau

Diktatoriaus Perono val
džia užgrobia laikraščiu 
laidas, kur bet koki raštai i daugiausiai graikų apgy 
nepatinka fašistams. j venta.

Jeigu pilietis skundžiai
teismui valdininką, tai pats! SaUSVI BUS drafhlOta 
skundėjas teisiamas ir ka-l . jn nnn

dar 40,000 vyruWashington.1. — Prezid.
Trumanas įteikė Kongresui 40 laivų atgabeno Belgijai 
reikalavimą aptaksuoti 
viršpelnius (nepaprastai
aukštus pelnus). Tikisi iš 
tų taksų gauti 4 bilionus 
dolerių kariniams tikslams. 
Tai pirmučiausias darbas.

lėjiman metamas.
(Šią žinią atspausdino 

New Yorko Daily News.)pilnus amerikinių ginklų 
krovinius — tankų, patran
kų, rakietinių pabūklų, ra
darų ir kitų karinių įran
kiu. j

Belgija yra viena Atlanto | 
kraštu, kuriuos Jungtinės 
Valstijos ginkluoja “apsi
gynimui” nuo Sovietų Są
jungos. f

Washington. — Amerik. 
apsigynimo departmentas 
įsakė draftuot sausyje, tuoj! 
po nauju metų, dar 40.000j 
jaunų vyrų. Taigi nuo Ko-i 
rėjos karo pradžioj bus jau 
250,000 vyrų paimta į vers-'

aukštą jų 
jams.

Daug tų 
valdiniuose 

j tano sunaiki 
[liekamų b
užsieniams “parduoti” po 
centą už bušelį.

bųJviu sugedo 
ėliuose, ir 

ta.

Praėjusiais metais tarybi
nės Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis parašė rusų kal
boje knygą “Sovietskaja Lit" 
va.”

Knyga taikyta rusui skaity
tojui, kad jis susipažintų su 
lietuvių tautos praeitimi ir 
dabartimi.

Bet, štai, V. Niunka, išsto
jo su kritika. Jis suranda, jog dijas sakė, Jugoslavijos Ti- 
knygoje tas ir kitas nedasaky- to valdžia sutraukė diplo

matijos ryšius su Albanija ratas senatorius Herbertas 
todėl, kad Tito yra Ameri
kos papirktas; tai jis ir 
stengiasi parodyti savo aš
trumą prieš Albanijos liau
dies respublika, kuri yra 
Sovietų draugė.

Tito ištrėmė Albanijos 
atstovybe, kaltindamas ja 
už priešingus Jugoslavijai 
veiksmus.

ta, o šis ir tas persakyta.
Ką tai rodo?
Tai rodo, jog 

Lietuvoje, kritika 
ka vedama visu 

mažas, jei 
turi būti 
ištaisyta.

didelis ar 
klaidą, ji 
aikštėn ir

tarybinėje 
ir savikriti- 
baru. Būsi 

padarei 
iškelta

priminti, jog šiuoTenka
metu Lietuvoje kreipiama di
džiausio dėmesio į literatūrą.

J literatūros kritikos šeren- 
gą įeina veik kiekviena knyga, 
o tų knygij ten tiek daug lei
džiama.

Lietuva, mat, kreipia d E 
džiulio dėmesio į jaunosios 
kartos auklėjimą naujoje dva
sioje.

Literatūra vaidina vyrau
jančią rolę jaunimo galvose
nos nustatyme.

Vienuolika Amerikos ko
munistų vadovų, kurių ape
liacija neužilgo 'bus svarsto
ma aukščiausiame šalies teis
me, negali gauti Amerikoje 
advokatų, sutinkančiij juos

Jie prašė apie 20 žymiųjų 
juristų ir šie visi pasakė: su
tinkame, kad įstatymas, pagal 
kurį jūs buvote nuteisti kale- 
jiman, yra nekonstitucinis, bet

sa

Šimtai iankiy nušalo 
kojas Korėjoje

Albanija sako, Jugoslavija 
yra Amerikos papirkta

Dideli I kurį šiemetinis Kongresas 
ių kiekiai buvo turės atlikti', kai jis susi- 

1 rinks lapkričio 27 d., sako

v

Senatorius kelia skandalą
London. — Albanijos ra- dėl Žibalo Kinijai

Vietnam liaudininkai užėmė 
dar dvi pozicijas

Washington. — Demok-

! Trumanas. (Nežinia, 
prezidentas anksčiau 
šauks šį Kongresą.)

Kartu prez. Trumanas į- 
spėjo, -kad naujasis, 82-ras 
Kongresas po naujų metų

ar
su-

Seoul, Korėja. — Šimtai 
Amerikos kareivių šiauri
nėje Korėjoje skaudžiai nu
šalo kojas, kaip praneša U- 
nited Press, šalčiai ten že
miau zero; daugelyje vietų

Mire ex-grafas Kutuzov
New York. — Mirė buvęs j

Rusiios grafas Sergius Go-i^^aį Pr\snigta. Bet daugu- 
leniščev - Kutuzov. 65 me-,įma jankiu tik. vasariniais 

i drabužiais apsirengę —ne-

tina karinę tarnybą.

Pasibaigė streikas nrieš 
Pittsburgh© dienraščius

Pittsburgh.—Trijų Pitts-j 
burgho dienraščių leidėjai 
pasirašė sutarti su streika-

R. O’Conor. pirmininkas se.- ?lgoms .ir kitoms papras’ 
nata komisijos dėl1 jūrhpn-i to™s Pumoms.................

turės dar padidinti taksus;tų amžiaus. New Yorke jis . . L______ ______ _________
buvo vieno nerlų-deimantų sulaukia šiltų vilnoniu dra-; vusjajs laikraščių adresuo-
biznio viršininkas.

Prezidentui reikalaujant, 
Kongresas jau pakėlė kelio- 
liką pręcentų taksus al
goms ir šiaip įplaukoms, 
pradedant nuo spalio mene- Į kas P. Boulanger, 
šio pradžios šiemet., [apvirto jo automobilis.

kystės, smerkė valdžią, kad
ii ne visiškai uždarė ameri
kinio žibalo gabenimą nau
jajai Kinijai.

O’Conor kelia skandalą, 
kad per 12 pastarųjų mėne
sių buvo Kinijai parduota L* « i _ ■ • • .

i ' Valdžia pardavė karimus instrumentus
gazolino. • 1 , _ .

Parenkama vieta pragarinei 
bombai gaminti

Saigon, Indo-Kina.
Vietnamo natriiotai - 
dininkai išmušė francūzus 
dar iš 2 tvirtovišku nozici- 
iu, Fongtho ir Binhlii, 
šiaurvakariniame Indo- Ki- 
nos kampe.

Fongtho yra už 50 mylių
į vakarus nuo Laokay mie- čiau, vis dar netvirtina', kad 

pasiseks pagamint hydroge- 
ninę bombą.

liau-

sto, kuri liaudininkai pir
miau atėmė iš francūzu. v
mes bijomės prieš jį 
teisme...

Jie bijo reakcijos.
Komunistų vadovai,

icškosis advokatų užsienyj.
štai, ko susilaukėme!

išstoti

saRjo

bužiu ir tinkamu avalu.
v . C <

Paryžius. — Užsimušė . Washington. — 
didžiausios Citroen automo- valdyba teisinasi, kad dėl 
bilių kompaniios pirminin-. “nugabenimo kliūčių” nepa- 

kuomet sPėi° nusiųst žieminių dra- 
jbužių amerikonam Korėjo
je.

už 6 dolerius, o atpirko už 63,000 dol.
; Areštai Bolivijoje

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija ne
užilgo parinks plota, kur 
bus daromi platesni bandy
mai išvystvt pragarinę, hy- 
drogenine bombą.

Atominė Komisiia, ta-

London. — Karinis Ang
lijos ministras J. Strachey 
paskelbė, kad jo valdžia 
dvigubai pasmarkino tankų 
statymą.

Washington.— Prieš ket
vertą metų vienas Texas 
farmeris už 6 dolerius ir 89 
centus nupirko iš valdžios 
168 elektrinius prietaisus, 
kurie naudojami šūviams 
nutaikyti iš lėktuvų. VaL 
džia juos pardavė kaip at
liekamus nuo karo daiktus.

Dabar valdžia atpirko iš 
farmerio -tuos instrumen
tus, užmokėdama 63 tūks
tančius dolerių.

Bet valdžia buyo sumokė
jus 1 milioną, 200 tūkstan
čių dolerių fabrikantams už 
minimų instrumentų paga
minimą Antrojo pasaulinio

karo metu.
Apie ši biznį pranešė de-

mokratas senatorius Lyn- W 
z 1 z. v. T z-\ L. V'I C z-, n . . . .. ■VX'A . v\ . VA 1- .1 A Ldon Johnson, pirmininkas 
Senato komisijos dėl gink- 
luotų jėgų.

La Paz, Bolivija.— Slap
toji Bolivijos policija naktį j 
areštavo 25 asmenis. Jie! 

i kaltinami, kad dalyvavo są
moksle nuversti prezidento 
Urriolagoitijos valdžią.

Prezidentas dabar ren
giasi pakeisti savo ministrų

[tojais (mėleriąis) ir išvežio- 
. .'tojais, Darbo Federacijos 
me [ unijistais. Jų streikas per 6 

savaites buvo visai uždaręs 
dienraščius Post-Gazette, 
Sun-Telegraph ir Press.-

Streikieriai laimėjo tuo-, 
iautinį algos pakėlimą de
šimtuku valandai ir toliai!

i dar pusketvirto cento va4 
landinio priedo, po devynių 
mėnesių.

Nušautas vartas Venezuelos 
diktatoriaus nužudytoji!

• Caracas, Venezuela. —f 
Kalėjimo sargai nušovė ge
nerolą Rafaelį S. Urbiną, 
areštuotą kaip • vadą sub] 

[kalbininkų, kurie nužudę 
[Venezuelos diktatorių -pre-t 
zidentą pulkininką Calošį 

McAlester, Oklahoma. — D. Chalbaudą. Sargai nudė4 
Kalėjimo sargai užtiko rū- io Urbina todėl, kad ils 
syjė'kalinių isitaisytą deg-! jiems pasipriešinęs.
tinės bravorėlį su 10 galio
nų raugo, v

Pats farmeris, pirkdamas kabinetą.
» S’ MIWSMNoTSI7oRAS ( 

josi naudot juos kaip slan- KALĖJIME
kiojamas lineikas (slidę ru
lers). naudojamas 
skaičiavimui, b*b 
kad tai visai skirtingi in
strumentai .Todėl farmeris 
sumetė juos kampan ir lai
kė, iki valdžia, netikėtai pa
sisiūlė juos atpirkti.

tuos įrankius, iš pradžios

eitam 
pasirodė

ORAS. — Nešalta ir da
linai apsiniaukę.

Akron, Ohio. — Per gai
srą Wm. Fairchild name 
priemiestyje sudegė trys ' 
maži kūdikiai.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Papirkti Kinus!
Niekas neginčys, jog Dr. 

Roy Chapman Andrews il
gai yrą gyvenęs * Tolimuo
siuose Rytuose.

Jis keliavo Kinijoje, Ti-

jog kadaise Kinijoje buvo 
nemažai “karinių viešpa
čių7’, turėjusių savo armijas 
ir dažnai kariavusių vieni 
su kitais, bet kiekvienas tų 
“karų” buvo nulemtas do
lerio, buvo išspręstas pini-

dėl to, kam tūli Brooklyno 
lietuviški graboriai ištrau- w v v 
kė iš Laisvės savo skelbi- siuose Rytuose.
mus.

Mūsų bendradarbis, tarpįbete, Mongolijoje ir kituo- 
kitko, pasakė: ise ano pasaulio kraštuose.

“Visi pažangiečiai ne tik į Mr. Chapman ten buvo ty- 
kad patys eis pas kitatau-

i 
o

Dėl to Tysliava, ginda
mas lietuviškus graborius, 
mandriai atsišiepia:

“Mirusieji nevaikščioja ir 
tikriausiai negali raginti 
‘savo pažįstamus’ vaikščio- 

;ti.”
I Logiškai galvojant, lietu- 
viškieji graboriai Brookly- 
ne nesiskelbia Laisvėje dėl 
to, kad jos skaitytojai nėra 

Įmirę; jie dar gyvena. Tie 
Kai CIO buvo organizuo- graboriai skelbiasi Viehy- 

jamas, Amerikos darbinin- bėję, Tysliavos logika, dėl 
ICai daug vilčių naujon or

Workeryj, primindamas, 
jog šiemet sukaks lygiai 15- 
ka metų, kai CIO buvo į- 
kurtas.

Taip, 1935 m. lapkričio 10 
vaclovausim Ame- Atlantic City buvo įkur

ta CIO organizacija.' Jos 
jam atsakiau: žinoma, I vyriausiais

DžIAUGSMAS
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United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Queens Co., per year .............. $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Queens Co., per six months .... $4.001 Foreign countries, 6 months 1.

Tūlas dipukas man nese
niai pakuždėjo j ausį: Jūs še

iniai, vienas po kito, išmirsite. 
Tuomet mes 1---- ---------  ------

$7.00' Canada and Brazil, per year $8.00 ri]<oS lietuvių visuomenei!

Entered as second class matter <
under the Act of March 3,-1879.

,v. i vyriausiais kūlėjais ^^į čiūs graborius, bet ir savo
$4.50 mes mirsim greičiau negu jus J met buvo John L. Lewis, pažįstamtįS pagins ten eiti.” 
-----įneš mes senesni. O uz 20-30 i Sidney Hillman, Charles r. 1 - *

?of1 Marcės .i8f79C °f Jamaica’ N> Y”-metų ir jūs būsite tokiam jau Howard (zecerių unijos), 
’ ..... ....i. ---------- Į amžiuje. Pasišvaistysite Ame- het šiandien Hillman ir Ho

ward yra mirę, o John Le
wis nepriklauso CIO. Kiti, 
kaip David Dubinsky, Za
ritsky ir jiems panašūs— 
pasitraukė iš CIO dėl “kai
rumo pavojaus.”

Kai kurios unijos iš 
buvo išmestos dėl savo pro
gresyvumo.

|rikoje, parėkausi! — tai ir 
viskas. Bet lietuvių tauta ne-Viena pries tris

Pažangusis kongresman. Vito Marcantonio nė kiek nenu- žus, o jos kamienas ten, Lie- 
• siminęs dėlei to, kad pralaimėjo rinkimus. Po to, kai su- tuvoje. Lietuvių tauta niekad 

sivienijo demokratai, liberalai ir republikonai prieš vie- nebus jūs kontrolėje, 
na Darbo Partiją, laimėti rinkimus tame distrikte vilties I 
labai mažai bepaliko. Prieš Marcantonio ir Darbo Ęarti-I^hi dar pridursiu: ir pa- 
ją susivienijo ne tik trys senosios partijos, bet taip pat^y8 dipukai, laikui bėgant pa- 
visa komercinė spauda ir visas dolerių kalnas. Gal visoje įsikeis. Vieni suakmenės, o ki- 
Amerikos politinėje istorijoje nėra buvę tokio jėgų apsi-l^ m^’^gės ir supras, <o<ia 
vienijimo pries vieną žmogų ir pries vieną partiją. I

Aišku, kad Marcantonio priešai džiaugiasi laimėjimu.!
Bet tas džiaugsmas pagrįstas didele veidmainyste. Pa
vyzdžiui, bandoma svietui įkalbėti, kad Marcantonio ne
buvo išrinktas todėl, kad jo balsuotojai jį šį sykį aplei-1 
do, kad jie jo politiką, jo veiklą, už užsilaikymą Kongre-J 
se atmetė. Bet tai gryniausia netiesa. Faktas yra tas, I 
kad šiuose rinkimuose už Marcantonio balsavo 15 pro- i 
centų daugiau piliečių, negu 1948 metais. Tas vienas aiš- I 
kiai įrodo jo populiarumą. i

Marcantonio ragina darbiečius ir visą
Partiją jau dabar ruoštis 1952 metų rinkimams. Nerei-Į
kia laukti, jis sako, paskutinės dienos. Jau dabar darbas i Daugelis dipukų, Smeto- 
tiiri eiti visais garais pirmyn. Partijos jėgas reikia rink- i nos ir Hitlerio auklėtinių, 
ti ir mobilizuoti iš apačių. Kiekvienam rinkiminiame dis-! gali ilgiau gyventi, bet jų 
trikte turi būti sukurta veikli organizacija. Jau dabar j “idėjoms” lemta pranykti, 
reikia piliečius šviesti, jiems išaiškinant senųjų partijų I nes tos “idėjos” yra pa- 
politiką ir nušviečiant Progresistų Partijos programą, i grįstos ne žmoniškumu, o

---------------------- ! fašistiniu žvėriškumu.
Yra žmonių, kurie fiziš

kai kad ir gyvena, bet idė
jiškai žmonijai yra seniai' 
mirę.

Tiek aš jam pasakiau. O

Pridėti tenka dar ir tiek: 
senesnieji amerikiečiai lie-1 
tuviai pažangūnai, žinoma, 
anksčiau ar vėliau, išmirs, 

i Bet dipukai privalo žinoti 
I ta*I, kad jų pasėtos idėjos 
| nemirs.

O jų idėjos: darbininkų

to, kad ten jie jau mirę_ I CZ> C J VV y VV1I J A V J CA AXAAA

į ganizacijon dėjo. Štai, sa-I vadinasi, dėl to jiems apsi
ūkė jie, įkarsime’ tokią dar-įmoka Vienybėje skelbtis,

i Progresistų klasė turi būti pergalėtoja, 
-nt •l' lai mot a i *1 1

bo unijip federaciją, kuri 
apims ištisas unijas,- ištisas 
pramones ir bus pažangi 
organizacija, ne kaip Ame
rikos Darbo Federacija.

Deja, po 15-kos metų

“Kinai yra individualis
tai ir materijalistai”,

Laike antrojo pasaulinio liau rašo šis žmogus.
karo mes atlikomfe kinijoje j viską sveria pinigu. Taip 

! buvo ir yra, komunistine 
propaganda negalėjo ir ne
gali per keletą mėnesių 
tos silpnybės (feodalizmo 
paliktos) iš žmonių išimti.

Na, ir toliau šis rašyto- 
tokius sumany-

rinėtojas, — gamtos ir 
žmonių tyrinėtojas.

didžiulių klaidų ir jas vis 
dar tebedarome,” rašo šis 
žmogus užpraėjusio sekma
dienio niūjorkiškio Herald- 
Tribune priede “‘This 
Week.”

Ir Mr.

Toks gynimas tų grabo- 
rių, kurie atsisako Laisvėje 
skelbtis, nėra gynimas; tai 
daugiau jų pašiepimas.

Realiai samprotaujant, y- | 
ra žinoma tokie faktai: po |

to- 
Jie

Chapman sako, j jas daro
jog Rusija norinti įtraukti mus: pasiųsti gerai nusima- 
Ameriką į karą Tolimuose nančius apie kinų psicholo- 
Rytuose, ji norinti, kad A- gij^ žmones su dolerių mai- 
merika ten, bekariaudama, 
išsieikvotų, o tuomet!...

Didžiausia mūsų politi- niuosius karininkus; tegu 
kos nesėkmė, rašo Chap- papirkdinėja karius; tegu 
man, pareina iš to, kad I papirkdinėja visus, kas ga
mes, amerikiečiai, nepažįs- hma papirkti, ir tegu orga- 
tame kinų psichologijos. Jei nizuoja penktąją koloną.

ius gerai pažintume, Tiesa, 
reikalas išsispręstų man, amerikietis, nuvykęs

šals, — tegu jie papirkdi- 
nėja generolus ir žemes-

ines kinus gerai pažintume 
visas :

i lengvai.
Ką gi jis siūlo?

Atvirai ir aiškiai Mr
Į blogi dalykai CIO eilėse to, kai lietuviškieji grabo-į chapman paduoda receptą• r \_y A L XICvX JL CV VI LAx_J ViCv A Vz V- V- J-J Vy

matosi: organizacija pate- riai Brooklyne ištraukė iš!pagal kurį ahierikiėčiai tu
ko į rankaS| raudonbaubių, Laisvės skelbimus, jau visa j rį pakreipti savo pusėn ki-
taikos priešų. Persekioji-' eilė pažangiųjų 
mai, puolimai ant pažangių Į pasipiktinę tuo, 
darbininkų tebetęsiami.

Žurnalistas Morris

Tiesa, įspėja Mr. Chap-

Ką duos si unijistų konferencija
Lapkričio 28 dieną New Yorke įvyks nacionalinė kai

riųjų darbo unijų konferencija. Spaudoje plačiai rašoma 
• apie šios konferencijos prasmę. Ar ji šaukiama tik pasi

tarimui bendraisiais reikalais, ar dėl įkūrimo naujos fe
deracijos?

Patys konferencijos šaukėjai į šį klausimą neatsako. 
Veikiausia viskas paliekama pačiai konferencijai. Kai 
susirinks daugiau kaip pusės milijono organizuotų dar
bininkų atstovai, jie pasvers esamąją padėtį ir iš jos 

b padarys atitinkamas išvadas.
Iš vienos pusės, mums atrodo, kairiosioms unijoms be 

jokio tarpsavinio ryšio apseiti sunku, tiesiog negalima, 
kuomet jas taip užsisėdusiai terorizuoja Amerikos Dar
bo Federacija ir CIO. Koks nors tarpe jų bendradarbia- 
vimas darosi neišvengiamas, būtinai reikalingas.

Iš kitos pusės, suorganizavimas dar vienos*’federaci- j 
jos dar daugiau paaštrintų santykius su konservatyviš- į 
komis darbo unijomis. Darbo Federacijos ir CIO vado
vybės padidintų savo spaudimą ant kairiųjų unijų.

Taigi, lapkričio 28 dienos konferencija turės viską pa- 
iiht dėmesin. Netenka abejoti, kad šio sąjūdžio vadovybė 
puikiai supranta tas problemas, kurios stovi prieš 
žangiąsias darbo unijas.

sius savo šeimos narius ati- 
pri- davė laidoti kitataučiams 

[mena, jog šiemet įyyksiah- graboriams. Jei ne toks lie
bus tuviškų graborių “unaras 

bet kas iš tie mirusieji būtų tekę jiem 
to, kad pati organizacija I laidoti.

o rr <a i tti i wa rL va n vv» v X A 4-za-i 4-tv-I zi U« -• YX «

tis CIO suvažiavimas 
“harmoningas”,

prarado gaivumą, dinamiš
kumą, kokį jinai turėjo 
prieš desėtką metų.

pa-

Tai kur gi dabar ta geležinė uždanga?
Anglijos darbiečių valdžia pasielgė kvailai, kai ji 

leido Sheffielde susirinkti Antrajam Pasaulinės Taikos 
Kongresui. Tiesa, ji teisioginiai neuždraudė Kongresui 
susirinkti, bet neįleido delegatams iš įvairių šalių Angli- 
jori įvažiuoti.

ne-

lietuvių, nūs. Kas tas do recęptas? 
mirusiuo- Rašytojas sako:

n

“Pasakius grubiai, mano 
planas yra tokis: suorga
nizuoti Kinijoje pehktąją 
kolonų, kuri kovotų prieš 
komunizmą doleriais.”

į Kiniją su dolerių maišais, 
| negali pats papirkti aukš
tųjų karininkų; tai reikią 
atlikti per pačius kinus,— 
jie patys žino geriau “ryti- 

'nes priemones”, ir kaip jas 
Į pritaikyti gyvenimui.

“Kinai mus už tai tik pa
gerbtų,” žymi šis išmintin
gas vyras.

“Ar tai reikštų papirki
mą ?b klausia Mr. Chap
man, dar vis abejodamas

Ateityje bus panašiai.
Šiandien mūsų žmonės 

gerai sukalba angliškai ir 
jiems turėjimas reikalų su 
kitataučiais graboriais ne-

CIO SUVAŽIAVIMAS
ČIKAGOJE

Š. m. lapkričio 20 dieną MIRUSIEJI NEVAIKš-
Čikagoje prasidės :
CIO suvažiavimas .Kalbėda- GYVIEJI.
mas apie tai, žymus darbo Andai Juozas Tysliava riuos įBalkūno išgąsdinti ir su maža valstybėle Nepa

metinis IČIOJA^ BET VAIKŠČIOJA sudaro jokių kliūčių.
------ - _. _ _—, ._ • Vadinasi, nuostoliai, ku-

unijų reikalų žinovas, Ge- Vienybėje polemizavo su graboriai taikė Laisvei, ten- lu. 
Daily I vienu Laisvės bendradarbiu ka panešti jiems patiems.orge Morris rašo

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rdšo akredituotas Laisvės korespondentas 
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. . v. savo recepto gerumu. Ir jisGirdi, žiūrint paviršium, nfqni<.n.
kai kam šis planas galėtų 
atrodyti papjrkimu, bet ku-P 
rie “pažįsta kinų psicholo-l 
giją,” tiems neatrodys pa
pirkimu.

Mr, Chapman tvirtina, j jci jįe j karQ frontą ir bQ. 
į tų pasiųsti, tai jų šūviai 
įskristų į dangų, o ne į a- 
i merikiečius karius!

Toks yra to žmogaus, ke
liautojo ir mokslininko su
manymas !

Na, sakysime, tegu Mr. 
Chapmano planas bus pra
dėtas vykdyti, tegu Kini-

ne! Kinai to ne
skaitytų neetikiniu žygiu.

I Kai karininkai ir kariai 
Į turėtų, savo kišenėse dole
rių, kai jie būtų papirkti, 
tuomet jie nekariautų. Net

TIBETO SKUNDAS
Lake Success. — Jungti

nių Tautų generalinis sek
retorius Trygvė Lie gavo 
formalų Tibeto skundą 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Po skundu pasirašo Ša- 
kabpa; jis tai daro Tibeto 
seimo ir ministrų kabineto 
vardu. Skundas parašytas

Tai’ kas beliko daryti pasaulinės taikos šalininkams? š. m. lapkričio 7 dieną.
_ Jungtinių Tautų busti- ! tokia drąsuolė dar neatsi

jos sostinėje Varšavoje. Lenkijos valdžia sutiko Kong- nes kondoruose kalbama, 
jog šis skundas yra “įkvėp- 

Kokioje pozicijoje atsidūrė Anglijos valdžia, kuri taip tas” Indijos ar Anglijos.
.7 r"į Skundas gan ilgas ir ja-

Jie ant greitųjų nutarė susirinkti demokratinės Lenki-

Darijoje. Jis nebuvo ir, a- į Ko nori Pekino Vyriau- 
bejojama, ar bus diskus,uo-i ■ sybė?

i jamas Saugumo Taryboje. Į Jau seniai Kinijos Liau-
Dalykas toks: Tibetas dies Respublika ragino Ti- 

nėra dalis Jungtinių Tau- beto vyriausybę tartis, Bet 
tų. Jeigu taip, tai'jis negali j pastaroji vis delsė, 'atsisa- 
pats prašyti • jokios iš;kė. Tuomet Kinijos vyriau- 

jJungt. Tautų paramos. Tuo sybė pasiuntė savo kariuo- 
atveju turėtų kuri nors ki- menės dalinius, kurie šiuo 
ta šalis, narys Jungtinių 
Tautų, įteikti formalį skun
dą prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką. Bet kol kas

resą maloniai priimti.

•garsiai protestuoja prieš tuos, kurie ją kaltina taikos Skundas gan ilgas ir ja- 
reikalo išdavime? Šis jos žygis ją puikiai demaskavo. me šakabpa teigia, jog Ti- 
Kalba apie taiką, bet taikos šalininkams užtrenkia Ang-jbėtas jau seniai liovęsis bū- 
lijos duris? Kalba apie “geležinę uždangą” kitur, bet pati j ti Kinijos dalimi; girdi, net 
tą uždangą užleidžia ant Anglijos žmonių, kad jie nema- įr antrojo pasaulinio karo 
lytų taikos šalininkų veidų! nietu Tibetas" nekariavolytų taikos šalininkų veidų!

Bet Lenkijos valdžia; kuriai primetamas “geležine už- prieš fašistinę ašį! Tibetas 
danga” užsidengimas nuo pasaulio, sveikina kovotojuspatapęs “nepriklausomu”’ 
uz taiką, pakviečia juos į savo sostinę ir sako : Kalbėkite/i^n metais,' kai Kinijos 

• ! 1 i a u d i s . n u v ė f t e
---------------------- nuo sosto savo impe

ratorių ir Kinija patapo

’kiek ir kaip norite! Visi esate širdingai kviečiami!

Žudymui bilijonai, gydymui nė milijono
Kovotojai su paprastaisiais žmonių “i

metu yha artf Lhasa mies
to, Tibeto sostinės.

Kinijos vyriausybė neno
ri, žinoma, atimti iš tibetie- 
č i ų jų tikybą; ji 
nenori atimti iš ti
betiečių jų autonomiją, ko
kią jie turėjo ligi šiol. Bet 
Kinijos vyriausybė nori ap-

; Indijos ir Nepalo valdo- I 
vai to labai nenori, jie tie-: 
siog to bijosi.

Privalome atsiminti, jog 
Indijoje padėtis yra pras
ta: varguomenės gyveni
mas neapsakomai šiurkš
tus, kuomet ] 
lobsta, kaip lobo pirmiau, 
Indiją valdant britams.

Indijos kalėjimuose yra 
daugybė politinių darbinin
kų kalinių: unijistų, komu
nistų. Indijos' Komunistų 
Partija tvirtai. stovi Trž pra- 
vedimą žemės reformos, už 
aprūpinimą valstiečių žeme. 
Dvarponiai ir Nehru val
džia to nenori daryti. Tuo 
būdu indusų komunistų įta
ka žmonėse vis auga, pa
našiai, kap ji kadaise augo 
Kinijoje.

Kai Kinijos revoliucinė 
armija bus ant Indijos-Ki-1 

i* Pakelti nij°s sienos> tuomet Indijos ki rJ i-M i rJun

rado.
Daugiau galvoją žmonės 

abejoja, ąr kas nors iš. to 
visb išeis. Tibetas, mat, i . .
per ilgus amžius buvo skai-; vįenyti kraštą ir . 
tomas nedaloma Kinijos i ^et. varguomenės, skriau- 
sritis. Dar ir šiuo metu Ti- džiamos ir išnaudojamos, 
betas skaitomas Kinijos da- buitį. Ji nori sutvirtinti vi-, 
lirhi. Niekas tikrai negali <>us Kinijos rubezius._ Štai, 
pasakyti, kur baigiasi Ki- ^odel Kinija pasiuntė Tibe- kariuomenė įžengė i Ti-I 
niin o kur nTasidoda Tiber tan savo kariuomenės dali- {os. 1 g J. .. 1nija, o Kui piasiaeua iioe^ beta4 Nenale tuoiau įskilo

biednuomene bus dar drą
sesnė, dar gaivesnė ir ryž-

Tas pats yra ir Nepale. 
Atsiminkime, kai tik Kini-

kapitalistai lon ,b.us. Įsiusti amerikie- 
cių būriai penktajai kofe

inai organizuoti. Bet kas 
toliau? Jeigu, sakysime, 
Kinijos vyriausybė tokius 
ekspertus ima ir sugauna— 
sugavus, atiduoda juos teis
mui. Ką tuomet Mr. Chap
man pasakytų? Jis rėktų, 
jog jie buvo suimti ir tei
siami “neteisingai”. “Tai 
komunistinis teroras prieš 
nekaltus žmones,” šauktų 
šio keisto, kinų tautą žemi
nančio recepto rašytojas!

1 Jei Mr. Chapmanui rū
pėtų taika ir žmonių gero
vė ,tai jis, užuot plepėjęs a- 

Ipie organizavimą . penkto
sios kolonos Kinijoje, pa
sakytų: nesikiškime į Kini
ją, nesikiškime į Aziją. Te: 
gu tų kraštų žmonės patys 
savo vidujinius reikalus su- 

jsitvarko be mūsų patarimų 
ir dolerių. ’ M. Galinis

šalčiais” prašo respublika. Bet štai; girdi, 
visuomenės penkių milijonų dolerių aukų. Kovotojai su dabar, kai Kinija patampa 
“arthritis” prašo dviejų milijonų dolerių paramos. socialistine,, ji nori, kad Ti- 

Abieji turi prakilnius siekius ir užsitarnauja karš-i betas ir vėl būtų prijung 
čiausios mūsų visų paramos. Kova su ligomis ir ieško-)tas prie Kinijos, kam griež
imas priemonių joms užbėgti už akių yra tikrai gar-1 tai priešinasi Tibeto minis-

trai ir “jo šventenybė Dalai į s*0 J 
Lama”, — apie 16-kqs me- k ®

tūs. Jokių rubežių nieks ligi 
šiol nėra nustatęs.

Kinijos Liaudies Respub
lika niekad Tibeto neišsiža
dėjo.

Tibetas — didžiulis kraš
tas bet tik su apie 3^000,- 
000 gyventojų. Tibetas sto
vi aukštuose Rainuose ir 
dėl to vadinamas pasaulio

bingas darbas. '
Bet kaip tik šis gražus pasimojimas parodo mūsų šių 

dienų kapitalistinėje visuomenėje baisiausį prieštaravi- 
X mą. Apie keturiasdešimt bilijonų dolerių per vienus me- 
| tus mūsų vyriausybė išleis militarizmo -reikalarąs, karo 

reikalams, gaminimui masiniam žmonių žudymui prie- 
■ • monių, o kovai su ligomis saujelė geros valios žmonių 

K turi pasiimti kepurę į ranką ir maldauti aukų!
Kodėl prezidentas Trumanas ir Kongresas negalėjo 

nors vieną bilijoną dolerių paskirti kovai su tomis ligo- 
mis?

tų amžiaus bernelis. Tai, e- 
są, reiškia agresiją ir Jung. 
Tautos turinčios agresorių 
suvaldyti.

Toks, trumpai suėmus, 
yra Tibeto skundo tuhinys.

Ką gi darys?
Tibeto skundas šiuo me

tu yra Trygve Lie kahėe-

Žmonių, liaudies gyveni
mas ten labai sunkus, var
gingas, 
slubgsnį sudaro budistai 
vienuoliai 
priešakyje

o iį žemiškuoju Valdovu. 
Šiuo metu Dalai Lama yra 
jaunas bėrhiokas.

Tibeto valdovų

su Dalai Lama 
— Dalai Lama 

skaitomas ne tik dvasiniu

mus.
Jau tariasi.

Kai tik Trygve Lie gavo 
šį skundą, iš Tibeto atėjo 
žinių, jog ten jau prasidėjo 
pasitarimai tarp Kihijoš ir 
Tibeto valdžių atstovų.

Taigi, atrodo, jog tėri vis
kas išsispręs gražuojū: Ki
nija bus lapvieriyta, Tibetui 
paliekant ūutonorniją bei 
savyvaldą. '

O jeigu taip bus, tai tie,, . - . - -
kurie “inspiravo” Tibetą pasitarnaus tiek 
duoti prieš Kiniją Skundą, T vlsos Kinijos haudmn

betąr Nepale tuojau iškilo __________
bruzdėjimas ir jvykp net MoksliNė-bibliografinė konsul- 
perversmas, P.tirio tikro po- tacija priekinio patyrimo 
būdžio pasaulis dar ir šian- klausimais

KAUNAS, rugs. 21 d. >— 
mažai Lietuvos TSR Centrinėje val- 

pasauliui buvo žinoma sri- stybineje bibliotekoje organi- 
tis. Dabar naujoji Kinija tą zuota moksline-bibliografinė

dien tikrai nežino.
Tibetas ligi šiol

kraštą ištirs. Gal būt Tibe
te bus surasta nemaži šal
tiniai visokios žaliosios me

džiagos, o kai tie šaltiniai 
i I bus išnaudojami, jie gražiai

jausis labai prastai.
Kaip sli Indija?

Kai Tibetas bus forma
liai įjungtas į Kinijos Liau
dies Respubliką, tuomet Ki
nija rubežiuosis su Indija

Ję šventenybė Dalai La
ma”, aišku, nebegalės jodi
nėti ant liaudies sprando, 
bet iš to pašidžiaūgs liau
dis.

i moksline-bibliografinė 
konsultacija. Daugelis lanky
tojų — pramonės ir transpor
to darbuiotojai čia gauna 
smulkią informaciją apie lite
ratūrą priešakinės technikos 
klausimais, apie socialistinės 
pramones pirmūnų patyrimą.

Bibliotekoje rengiamos tech
nikinės literatūros naujienų ir 
žurnalų parodos. Informaci
jos skyriuje parengtas specia
lus informacinių leidinių ir 
sąrašų fondas.

2 psl.—Uaisvi(LibfeHy, Lith. Daily) -Ketv., Lapk.-Nov. 16, 1950
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VAIZDAI IŠ KARIŠKIU GYVENIMO
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SUSITIKIMAS STOVYKLOJE SU MASKVOS PAŽĮSTAMU
/š Kunigdikščio Nechliudovo Kaukazo užrašų.

20— 1 10-18-50

(Tąsa)

Kai išėjau iš palapinės, Guskovas 
vaikščiojo prie suolelių, ir mažutė jo fi
gūra kreivom kojom, biauria ilgavilne 
balta papacha čia pasirodydavo praei
nant jam pro žvakę, čia vėl dingdavo 
tamsoje. Jis apsimetė nepastebįs manęs. 
Atidaviau jam pinigus. Jis pasakė mer
ei, suglamžė banknotą ir įsidėjo į kelnių 
kišenę.

—Dabar pas Pavla Dmitrijevičių, ma
nau, lošimas pačiam įkaršty, — pradėjo 
jis tuojau po to.

—Ir aš manau.
—Jis keistai lošia, visuomet a rebours 

ir neišsigąsta klaidingų kirčių; kai se
kasi, tas gerai, bet kai jau ne, galima 
baisiausiai prasilošti. Taip ir išėjo. 
Šioj stovykloj, skaitant ir daiktus, pra
lošė daugiau kaip pusantro tūkstančio. 
O kaip santūriai lošdavo pirmiau! Todėl 
ir anas jūsų karininkas tartum suabe
jojo jo garbingumu;

—Tai jis tik taip sau . . . Nikita, ar 
mes dar turime čichirio? — tariau aš, 
lengviau pasijutęs dėl Guskovo šnekumo. 
Nikita dar burbtelėjo, tačiau atnešė 
mums čichirio ir vėl piktai žvilgterėjo-į 
geriantį Guskovą. Guskovo elgesy vėl 
krito i akis ankstybesnysis jo palaidu
mas. Norėjau, kad jis greičiau eitų, ir 
atrodė, kad jis taip nedaro tik todėl, jog 
jam buvo negražu išeiti tuojau pat ga
vus pinigus. Aš tylėjau.

—Kaipgi jūs, pasiturintis, be jokio 
reikalo ryžotės de gaiete de coeur (leng
va širdim) eiti tarnauti Kaukazan? Štai 
ko aš nesuprantu,—tarė jis man.

Aš pasistengiau pasiteisinti dėl tokio 
keisto jam savo žingsnio.

—Įsivaizduoju, ir jums sunku ben
drauti su šitais karininkais, su žmonė
mis, neturinčiais jokio supratimo apie 
išsimokslinimą. Jūs negalite suprasti 
vienas kito. Juk, be kortų, vyno ir po
kalbių apie dovanas ir žygius, pragyven
site dešimt metų ir nieko daugiau nepa
matysite ir neišgirsite.

Man buvo nemalonu, kad jis norėjo, 
jog aš būtinai sutikčiau su jo pažiūro
mis, ir aš visai nuoširdžiai įtikinėjau jį, 
kad aš labai mėgstu ir kortas, ir vyną, 
ir pasikalbėjimus apie žygius, ir kad ge
resnių draugų už tuos, kuriuos turėjau, 
aš nenoriu matyti. Bet jis nenorėjo ti
kėti manim.

—Na, jūs tik taip sakote,—tęsė jis 
toliau,—o nebuvimas moterų, t. y. aš tu
riu galvoj femmes comme ii faut (mote
rų kaip reikia), argi tai ne baisūs nuo
stolis? Nežinau, ką dabar aš duočiau,kad 
valandėlę persikelčiau į saloną ir nors 
per plyšį pažvelgčiau į mielą moterį.

Jis patylėjo truputį ir išgėrė dar sti
klą čichirio. ‘

—Ach, dieve mano, dieve mano! Gal 
būt, dar teks mums kadū nors susitikti 
Peterburge žmonėse, buvoti ir gyventi su 
žmonėmis, su moterimis.—Jis išgėrė pa
skutinį vyną, likusį butelyje, ir išgėręs 
tarė:—Ach, pardon, gal būt, jūs dar no
rėjote, aš nepaprastai išsiblaškęs. Ta
čiau aš, rodos, perdaug išgėriau et je 
n’ai pas la tete forte (aš nestiprios gal
vos). Kadaise juk aš gyvenau Jūros 
gatvėj au rezdechaussee (pirmam aukš
te), turėjau puikų butuką, baldus, ži
note, mokėjau įsiruošti skoningai, nors 
ir neperdaug brangiai; tiesa, mon pere 
davė man farforų, gėlių, įstabaus sida
bro. Le matin* je šortais—vizitai, a 5 
heures regulierement (rytais išeidavau, 
vizitai, penktą valandą reguliariai) va
žiuodavau pietauti pas ją, dažnai ji bū
davo viena. II faut avouer que c’etait 
une femme ravissante (reikia pripažinti, 
kad ji buvo žavinga moteris). Ar jūs 
jos nepažinojot? Nė kiek?

—Ne.
—Žinot, ji buvo apdovanota nepapras

tu moteriškumu, švelnumu ir paskui, 
kokia meilė! Viešpatie! aš tada nemokė
jau vertinti šitos laimės. Arba grįžda- 

• vom dviese iš teatro ir vakarieniaudavo
me. Niekada nebūdavo su ja nuobodu, 
toujours gaie, toujours aimante (visada 
linksma, visada mylinti). Taip, aš ir ne
nujaučiau, kokia tai buvo reta laimė. Et 
j’ai beaucoup a me reprocher (ir aš tu
riu sau daug ką prikišti) jos atžvilgiu. 
Je l’ai fait souffrir et souvent (aš ją 
verčiau kentėti ir gana dažnai), būda
vau žiaurus. Ach, kokie nuostabūs bu
vo laikai! Ar jums nenuobodu?

—Ne, nė kiek.
—Tai aš papasakosiu, kaip mes leisda

vom vakarus. Būdavo, įeinu — laiptus, 
kiekvieną gėlių indą pažinojau — durų 
rankeną, viskas taip miela, pažįstama, 
paskui prieškambaris, jos kambarys. 
Ne, tas jau niekuomet, niekuomet nesu
grįš! Ji ir-dabar rašo man, aš jums pa
rodysiu jos laiškus. Bet aš jau ne tas, 
aš žuvęs, aš jau jos nevertas . . . Taip, 
aš galutinai žuvęs! Je suis casse (aš su
laužytas). Nebeturiu nei energijos, nei 
išdidumo, nieko. Net ir taurumo nebetu
riu . . . Taip, aš žuvęs! . . Ir niekas nie-1 
kuomet nesupras mano kentėjimų. Vi
siems vistiek pat. Aš prapuolęs žmo
gus! .Niekada jau aš nepakilsiu, todėl, 
kad morališkai nupuoliau ... į purvą... 
puoliau... — Tuo momentu jo žodžiuose 
buvo girdėti nuoširdus, gilus nusivyli
mas; jis nežiūrėjo į mane ir sėdėjo neju
dėdamas.

(Daugiau bus)

KANADOS ŽINIOS
Kanados Taikos Kongresas I Toronte įvyko jaunimo kon- 

praneša, kad išvyksta į An- Iferencija, kurioje buvo suda- 
gliją, į Antrąjį Pasaulinį Tai- [ryta Jaunimo Draugystės Ly- 
kbs Kongresą, nemažas skai-z 
čius delegatų, jų tarpe Dr. 
Endicott, Kongręso

ga.
Konferencijoj dalyvavo 

Endicott, Kongręso lyderis. -Studentų Krikščionių Judėji- 
Delegatų tarpe yra žurnalls-{mo, Nacionalės Darbo Jauni- 
tų, unijistų, politinių veikėjų, Įmo Federacijos, Jaunų Mote- 

Krikščionių Asociacijos, j

Nesąžiningi valdovai bus 
pakeisti sąžiningais

Cicero, IIImūsų pusėje tiesa, ir žinant, 
kad mūsų, darbininkų, yra 
milijonai, nei Įtiek nėra bai
su.

Padėkojo Ateivių Gynimo 
Komitetui už pasidarbavimą 
ir visiems aukotojams. Tarė 
ačiū taipgi ir už dovanėlę,

MOTERŲ CHORAS

aš noriu, kad 
Visiems -- ---------

vakarą, iŠ Niew Yorko, girdi- žmonėms lygiai. Nes tas gali- kurią suteikė Moterų Klubas 
pne radio programą. Kalba tū- ma. ši šalis gana turtinga------- plunksną ir paišelį. Tai bu
ll komentatoriai, parsidavėliai gali suteikti savo piliečiams vo gražus žestas iš moterų— 

įvertinimas Andrulio nenuils
tančio darbo už darbininkų 
reikalus,

Į parengimą nebuvo įžan
gos, bet dalyviai beveik be 
jokios agitacijos suaukojo ar- 

iti $100, iš ko bus padengtos 
liesos, o likusieji skiriami An
drulio Gynimo Komitetui. Lė
šos nebus didelės, nes daug 
daiktų buvo suaukota pačių 
moterų. Ačiū joms.

Ir taip tas džiugesio vaka
ras buvo įspūdingas ir pasek-

New Britairi, Conn. — šiuo-1 nesvarbu, bet 
mi laiku kiekvieną šeštadienio’’būtų gerai gyventi 
vakarą, i

kapitalistams. Jie nuolatos j išteklingą gyvenimą. O tas 
kartoja ta patį melą. Visaip {bus tik tuomet, kai Washing- 
smeižia, niekina jų nekenčia- Stone sėdės sąžiningi valdovai, 
mą Sovietų Sąjungą. Net kok-jJuos pakeis piliečių balsai ar
tu klausyti, kaip tie žmonės j ba organizuotų žmonių griežti 
pliauškia nebūtus dalykus.

Galimas
! protestai, 

dalykas, kad tie j 
komentatoriai, kaip gyvi, nė- ■ 
ra matę savo šalies fabrikuo
se darbininkų sąlygų. Nepaty
rė, kaip fabrikantai išnaudoja 
ir skriaudžia — abiejų lyčių Į 
darbininkus. - j

O veliali iš jų tuos melus 
pasigriebia mūsų lietuviškų 
klėrikaių ir socialfašistų laik
raščių redaktoriai, ir bruka 
savo nelaimingiems skaityto
jams už gryną įinigą. Kaip

i anie, taip šitie, nėra matę, pa- 
Įtyrę, kas darosi po pačia jų 
nosimi, kaip nemielaširdingai

Hr jis nuo dešimkės neatsiliks. 
[Geri laikraščio patrijotai pa- 
jsek's šioj partijoj iškeltą obal- 
sį, kad paaukoti dešimkę, nes 
jau 
turi

girdėti iš vajininkų, kad 
tokių pasižadėjimų.

Koresp.

Detroit, Mich.
bažnytinių darbuotojų ir kito- rų 
kių. ’Kiniečių Studentų Asociaci-į

Delegacija nusiveš virš | jos, žydų ir slavų jaunimo or- 
350,000 parašų po Stockhol- [ganizacijų ir kitų atstovai.

Lygos tikslas skleisti tarp rinkimas atsibus sekmadienį, 
jaunimo draugystės dvasią. Ji. lapkričio 19, Draugijų svetai- 

Torontiečiai gražiai palai- i nusistačiusi siųsti delegatus į n§j- Pradžia 2 vai. po pietų, 
dojo pereitą šeštadienį fdšis- 
tinio žmogžudžio auką Mi
chaelį Bortnicką. Dalyvavo 
ne tik ukrainiečiai, prie kurių 
Bortnickas priklausė, bet ir 
kitų tautų. Buvo tikrai tarp
tautinės laidotuvės.

Jį nužudęs fašistas apkal
tintas ir laukia teismo.

Pranešimas LLD 52 kuopos 
nariams

LLD 52 kuopos narių susi-

S.

GRAŽUS BUVO VAKARAS
Lapkričio 4 d. įvyko skubo

tai paruoštas Lietuvių Mote
rų Kultūros Klubo vakaras- 
bankietėlis. Tai buvo vaka
ras pagarbai V. Andrulio — 
pirmosios aukos McCarrano 
akto.

Susirinkusieji prie kuklios, 
skoningai paruoštos vakarie
nės, A. Jonikienei pirminin
kaujant, savo trumpose kalbo- 

turint 
Andrulį vėl savo gretose. Pas 
visus toji mintis vyravo, kad 
paliuosavimas Andrulio, yra 
ne vien jo laimėjimas, bet sy
kiu ir visos pažangiosios A- 
merikos visuomenės laimėji
mas prieš reakciją.

Po visų 
žodį ir pats 
piešė ytin 
procedūrą 
savaitinės nelaisvės 
ra. Toks dalykas, be abejo,

skriaudžia, išnaudoja šios ša-!se išreiškė džiaugsmą,
lies fabrikantai savo darbiniu- ■ 
kus.

Tegu tie radijo komentato
riai ir lietuviškų kryžiokų 
ir menševikų redaktoriai at
važiuoja į mūsų miestą ir pa- 
tyrinėja darbininkų sąlygas. 
Tegul padirba fabrikuose, sa
kysime, menesį, kitą ir patys 

j pamatys, kad čia yra tikra 
{vergija.

’ čia kai priima naują darbi
ninką, tai, išdirbus vieną sa
vaitę^ šeštadienį jam formanas niekam negali teikti bet ,ko- 
atnėša tam tikrą kortą, ant ki0 malonumo, bet, 
kurios yra sužymėta, kiek pa- kalbėtojas,

tau kompanija

dūrė darbo, ir kiek turėjo pa
daryti. O jei darbininkas pa- į 
darė mažiau, tai formanas sa
ko : žiūrėk,
moka tiek ir tiek, o tu nepa
darei nei pusės,’ kiek turėjai 
padaryti. Jei ir kitą savaitę 

į tas pasikartoja, darbininkas 
’nepajiegia tiek padaryti, kiek 
korta parodo, .tai formanas 
pagrasina: busi paleistas! O 
jc'i ir trečią ir ketvirtą savai
tę tas pats kartojasi, darbi
ninkas būna paleistas iš dar-. 
bo.

Na, o ką tokių atveju darbi
ninkas turi daryti? Visiems, 
žinoma: jis eina į kitą fabri
ką, manydamas, kad ten gaus 
geresnį darbą. Nuėjęs, jis nau
jam darbdaviui turi pasakyti 
tikrą savo1 vardą, pavardę, 
kur pirma dirbo. O pasakyti 
teisingai turi, jei nors 
žodelį pagaus 
— sudie... Jau 
darbo negausi 
darbdavys 

kreikiamas

mo peticija.

A. A. MacLeod, progresy
vus Ontarijos seimelio narys, 
reikalauja, kad tokie tyrinėji
mai, kokie buvo pravesti 
Windsore, kad sudaužius ra-’ 
ketierių lizdus, su kuriais su
sirišę valdiški pareigūnai, bū
tų pravesti ir kituose miestuo
se. P

Jis sako, kad daugelyje 
miestų padėtis nedaug kuo 
geresnė. Tam pačiam Toron
te esą daug požeminio vei
kimo.

įvairius tarptautinius suvažia
vimus, kad užmezgus geres
nius ryšius su įvairių šalių 
jaunimu. Kanadietis.

Draugiškame suėjime 
parėnie savo spaudą

Spalių 29 d. pointsančalie- 
čių salėje, Montreale, susirin-1 
ko gražus būrelis draugiš
kam pasilinksminimui,
linksminant prisiminė ir da
bartinį vedamą LB vajų. Ge
ri vajaus patrijotai pakele 
mintį, kad reikia šį darbą pa
remti ir paremti ne dolerinė
mis, bet dešimkėmis. Ant vie
tos buvo gauta keletas dešim
kių, nuo sekančių rėmėjų: 
M. Gudo, A. Liokaičio, vienos 
firmos, Posančalio biznie
riaus, J. Lesevičiaus, II. A., 0 
vienas —gabus menininkas 
taipgi uavė pasižadėjimą, kad

Pradžia 2 vai. po pietų, 
šių The tų laidos ’khyga jau 

randasi dėl kiekvieno užsimo
kėjusio nario. Tie, kurie ne
ateis į susirinkimą savo duo
kles užsimokėti (dar yra keli 
užsilikę), negaus tokios svar
bios knygos.

Knyga yra istorinio turinio. 
Parašyta pasiremiant Kara
liaučiaus universitete rastais 

P . dokumentais, kurie parodo, 
eS1 I tie “šventieji” popiežiai buvo 

| plėšikais, kitų turto grobikais 
ir lietuvių tautos naikintojais. 
Tokiais jie ir šiandien tebėta. 

Nepraleiskite progos neįsi
giję tokios svarbios knygos.

J. DhhU,' f in. rašt.

Lake Success, N. Y. — 
Tibeto valdžia atsiuntė 
Jungtinėm Tautom skundą, 
prieš Kinijos armijos įsi
veržimą.'

vieną 
meluojant, tai 
tame fabrike 
jokio. O kai 

g a u na visas 
info r maci-

j a s iš norinčio gauti 
darbą, tai tuoj per telefoną 
pasiklausia ano, kam, dėl ko 
tas darbininką paleido, žino
ma, anas ir pasako priežastį. 

'O jiz dauginusia būna: jis, 
prastas darbininkas l Nepada
ro tiek dnrbo, kiek kiti.

Dabar naujas darbdavys, 
gavęs tokias informacijas, to- 

jkiam darbininkui gero, bent 
vidutinio darbo niekuomet ne
duoda. O dažniausia jokio.

žinoma yra darbininkų, ku
rie dirba nuo kavalkų, ir už
dirba didėlės algas. Bet tai 
tik toki, kurie viename fabri
ke išdirbę po, 20-30 ir 40 metų 
kaip polišieriai, buferiai arba 
plieno liejikai. Tokie uždirba 
iki šimto dolerių per 48 darbo 
valandas savaitėje. Bet kiek 
t'okių yra? Mažuma. »

šitame mieste žmonių tam
sumas nesvietiškas. Bandyk tu 
jiems paaiškinti dalyko stovį, 
kad riiūs šalies dabartiniai 
valdovai labai kreivai veda 
Užsienio politiką. Kad jie lu
pa hUo pili'ėčių n'esvietiškus 
taksus, iš algų, už visokius 
prOduktiis, reikmenis, kurios 
būtinos kiekvienam piliečiui,— 
tai ranka mimojo, ir nuėjo 
šalin. O kitas dar baisiai užsi
gavęs tau atkerta:

—- Thi kb tu čia gyveni? 
Tu bolševikas, raudonas ir ki- 
tokis...

Ir ne nemanyk gauti žodį 
kitą paaiškinti, atsakyti: Ar 
as komunistas, ai* raudonas,

kitų kalbų, tarė 
Andrulis. Jis nu- 

vaizdingai visą 
jo areštavimo ir 

atmosfe-

sako
žinant, kad

Mūsų choras, kaip ir kiti, 
turi daug darbo. Ntuo pra
džios sezono dainavo veik vi
sus nedėldienius ir dar turi 
daug užkvietimų. •

Mūsų mokytoja Daratėlė 
Yuden dabartiniu laiku labai 
užimta su Roselando Aido 
Choru, tai dėl tos priežasties 
ciceriečių choro pamokos 
perkeltos j ketvirtadienio va
karą. Choristės nepamirškite 
to pasižymėti, kad nepadary- 
tumėt klaidos.

Choro ir Klubo parengimas, 
kur bus suvaidinta “Karo 
Aukos,” įvyks sausio 28, 1951 
m., Ciceroje. Kadangi cice- 

mingas. Taip jautė visi daly
viai. O kurie ir neturėjo pro
gos dalyvauti dėl kai kurių 
priežasčių, manau, ilgi džiau
giasi Andrulio išlaisvinimu.

Vienas Dalyvių.

Ciceroje.
rietės visiems dainuoja, tai už 
tai prašome visų ir jų nepa
miršti minėtą dieną.

Choriste.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Motorų Kliubo susirinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkričio 20 dieną, 
7:30 vai. vakare, 155 Hungerford j 
St. Visos drauges prašomos daly- | 
vauti. — V. K., Sekr. (220-221)

WORCESTER, MASS.
Progresyvių Lietuvių Piliečių Bal

suotojų Klubo narių reguliaris susi- j 
rinkimas įvyks sekantį sekmadienį, Į 
19 Lapkričio (November), kaip 2.' 
vai. po pietų, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St. Visi klubo nariai ir 
draugijų delegatai turi būtinai da
lyvauti. Bus išduotas raportas iš 
praėjusių rinkimų ir nustatytos gai
res tolimesniam veikimui. — L. P. 
B. Klubo Pirmininkas. (219-220)

WORCESTER, MASS.
Atsibuvo Bankietas, uždarymui 

parko vasarinių pramogų, tai dabar 
LLD Moterų 155 ir vyrų 11 kuopos 
rengia parę-vakarienę, atidarymui 
žiemės pramogų ateinantį sekma
dienį, 19 Lapkričio (Nov.) kaip 5 
vai. po pietų, Lietuvių Salėje, 29 
Endicott St. Kaipo pirmas paren
gimas, tai suprantama, bus puikiau
sias* o mūsų- gaspadinės jau ir taip 
garsios, pasistengs dar daugiau pra-, 
garsėti. Bus ir gražus programas.1 
Prašome visus dalyvauti ir užtikri-J 
name — būsite užganėdinti. — Ren
gimo Komitetas. (219-220)

SHENANDOAH, PA. 
BALIUS

LDS 34 kuopa rengia baliij, kuris 
įvyks šeštadienį, lapkričio j8 dieną, 
8 vai. vakare, West End Svetainėje. 
Todėl visus vietinius ir apylinkių 
lietuvius prašome atsilankyti. Bus 
skanių gėrimų ir valgių, šokiams 
grieš geri muzikantai. Gražiai laiką 
praleissimb ir paremsime darbinin
kišką organizaciją. — Kviečia Ren
gėjai. ( 219-220)

BROCKTON, MASS.
Pirmas metinis koncertas ir šo

kiai įvyks šeštadienį,
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Tau
tiško Namo Aapatinčje Svetainėje, 
North’ Main St. ir kampas Vino St.

Koncertinę programą pildys Liuo- 
sybės Choras, vadovybėje Al b. Pot- 
sius. Bus solų ir duetų. Dainuos Ro
žė Štripinis, Will Yuodeikis, Pauli
na Kundrat, Aldona Wallen. Piano 
solo skambins Vincas Kundrotas. 
Šokiams grieš gera muzika. Turėsi
me skanių valgių ir gėrimų. Visas 
ir visus prašome atsilankyti.

(219-220)

SKELBKITĖS LAISVOJE•puanvia oabs dAspri ąpfX§vjrį£i

Norwood, Mass, ir Apylinkė

PRADŽIA 7:30 V. V.

TEATRAS

NEVYKUSI

Trijų Veiksmu Drama
Parašė R. ULEVIČIŪTĖ

Suvaidins Laisvės Choro Teatralė Grupė, 
iš Hartford, Conn.

ŠEŠTADIENI

Lapkričio 18 Nov.^ 1950
LIETUVIŲ SALEJE

13 St. George Ave., Norwood, Mass.

BILIETAS $1.
(taksai įskaityti)

Gerbiama Lietuvių visuomene: Hartfordo 
Laisvės Choro Teatralė Grupė su šiuo veikalu 
“Nevykusi Meilė” jau apvažinėjo trijų valstijų 
didmiesčius ir visur turėjo puikaus pasisekimo. 
Visur publika buvo patenkinta vaidinimu,. Tad 
ir Massachusetts valstijos lietuviai turės progą 
pasigerėti puikiu veikalu ir gabiais vaidintojais. 
Veikale yra labai daug juoko ir ašarų. Vaidi
nimas užima 2 valandas ir pusę. Meldžiame pri
būti laiku iš visur.

P. S. Norintieji girdėti puikios muzikos, dainų ir 
naudingų visuomeninių pranešimų, tai kas sekmadie
nio rytą, nuo 9 iki 9:30 vai. užsistatykite radio pri
imtuvą ant stoties WK0X 1190 kc.

Visais Gintarų žemės Radio reikalais kreipkitės pas 
programos vedėją M. Zavis, 50 Beals St., Brookline 
46, Mass..

lapkričio 25 |

Matthew A 
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-517Z

< CHARLES J. ROMAN

—4.
3 psl.—Laisve(Liberty, Lith. Daily) --Ketv., Lapk.-Nov. 16, 1950

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki^ 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai {ruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ii* kainomis būsite 
patenkinti.

* 1113 Mt. Včrnon St 
Philadelphia, Pa.

TeL Poplar 4110



New\Mo^M^^2inioi Kas bus su valdine 
rendu kontrole?

Nesveikuoja Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

Autobusui atsimušus į 
piliorių 24 asmenys 
sukrėsti, 2 sužeisti

. Dvidešimt keturi asmenys 
tapo sužeisti, dti gal pavojin
gai, autobuso vairui sugedus. 
Netekus kontrolės, 
pilnas busas smogė j 
ties Laurel Hill Blvd. 
St., Woodsideje.

Nuvežus j ligoninę,
rėjus, apraišiojus, paleido vi
sus namo apart vienos Mrs. 
Dorothy Bonocum. Ji laukė to j 
buso ir buvo jo smogta ant 
šaligatvio. Buso vairuotojas 

• Danie] Eramo, sužeistas krūti
nėn.

žmonių 
piliorių 
ir 58th

apžiū-

Reikalauja tyrinėti 
miestinį labdarybės 
department^

' Miestinių įstaigų darbinin
kų unija — United Public 
Workers Lokalas 1-mas — 
kreipėsi į majorą Impeliitteri 
įvykdyti nuodugnų tyrinėji
mą padėties miestiniame lab
darybės (Welfare) depart- 
mente.

Unija savo pareiškime, gre
ta kitko, sako, kad to depart- 
mento komisijonierius 
mond Hilliard

Civilinių Laisvių Unija 
užtarė mokytojus

Mokytojas nėra kaltas “ne
tinkamame elgesyje” ar “ne
paklusnume” dėl atsisakymo 
teikti atsakymą į klausimą 
“Ar esi, ar kada buvai komu
nistų partijos nariu ?”

Dėl atsisakymo tokį klausi
mą atsakyti buvo New Yorke Unijos du skyriai New Yorke 
suspenduoti iš pareigų astuoni bylą

mokytojai, visi su puikiu 
kytojų rekordu, tūli tose 
reigose tarnavę jau desėtkus 
metų. Departmentinis teimas 
mokytojų neatsteigė i buvu
sias jų pozicijas.

American

mo-
PJi-

Liberties

peliavo, mokytojus gins.

Impeliitteri jau majoras Pikietuos
Buvęs vykdančiuoju, rinki

muose likęsis išrinktuoju, pra
ėjusį antradienį Impeilitteris 
tapo prisiekdintas
jau yra pilnateisiu majoru, 

j Prisiekdino jo priotelius, bu
lves jo bosas, teisėjas Gava- 
gan.

Apeigose, greta šeimos, tar- 
ipe kviestųjų svečių radosi Ja
imes Farley, buvęs demokra- 
itų viršyta tais laikais, kada

Ray- 
vėl pradėjo 

ragangaudystę, unijistų perse- 
pridengti su- j iklojimą, tikslu 

puvusią, suktą, 
politinės mašinos valdomą ad
ministraciją.”

* Lokalo 1-jo atstovas Frank 
Herbst sakė:

“Lai ištiria visą padėtį. 
Hilliardo skandalas bus dau
giau nustelbiančiu už policijos 
departmento. Parodys išeikvo
jimą visuomeniškų iždų, neti
kusį administravimą ir pla
nuotą nenuodarbumą. Parodys 
Hilliardo globą netinkami? 
tam darbui politinių paslų. 
Parodys tiesą užpakalyje tų 
fremavimų unijistų, kurie yra 
uoliausiais darbininkais tame 
departmente.”

Ar majoras ims domėn tą 
prašymą, šiuos žodžius 
šant dar nebuvo žinoma.

Hilliard šiomis dienomis 
statydino iš pareigų du ir

’Spendavo tris departmento 
tarnautojus. Juos kaltino “ne
tinkamume pareigoms.” Ta
čiau jie yra jau nebe nauji 
darbininkai. Trys yra veiklūs Į 
unijistai.

Unija sako, kad viršininkas 
puolimus ant veikliųjų unijis
tų pradėjo tuojau po to, kai | 
CIO tą uniją pašalino iš. savo I 
eilių kaipo perdaug 
už savo 
bininkų 
šiandien 
mu.

Greta
kad . Hilliardas pasirinko šį i 
momentą panaujintai ragan-1 
gaudystei tikslu saugoti savo i 
kailį ir algą. Jis viliasi, kad jį, 
pradėjusį veiklą prieš “rau- 
donudsius” — uniją, majoras 
nedrįsiąs paliesti.

nenuodarbią,

ra

at-
su-

Šeimos sėdi butams 
parūpinti raštinėje, 
nes negauna buto

Dvi* išvarytos iš namų šei
mos ir jų prieteliai pradėjo 
sėdėjimo demonstraciją City 
Housing Authority raštinėje, 
63 Park Row, New Yorke. 
Jiems gelbsti East Midtown 
Peen d au n i n k ų Taryba.

šeimos ir tarybos komisija 
norėjo matytis'su majoru Im
peliitteri, jam pasiskųsti, rei
kalauti pastogės. Bet į City

Ketvirtadienį, lapkričio 16 
d., rengiamas pikietas reika- ; 
lavimui, kad būtų išleisti iš

ir dabar Ellis Island salos visa eilė su
imtų ir ten laikomų nepilieČių 
d arb i n i n k ų ve i k ė j ii .

Pikietas- įvyks 5 v. po pietų 
ties imigracijos valdine būsti
ne, 70 Columbus Ave., Niūjor-

Hali jų neįleido. Tuomet jie 
sugrįžo butams parūpinti raš- 
tinėn ir ten apsistojo.

Fred Tula ir Edward Talbot IĮ 
šeimos,

si as magistratas Murtagh, bu-1 
i demokratų konvencijoje buvo vusieji Tammanės lyderiai Hu-į 
i sumobilizuota baubliu choras 
prieš velionį prezidentą Roo
se vėl tą. Taipgi buvo majoro 
kampanijos vedėjai Frank 
Sampson, kuri majoras jau 
paskyrė savo artimiausiu tal
kininku, tai.pgi Harry Brick
man ir Robert Blaikie.

Kiti oficialių svečių grup'ė- 
j.ie apeigose dalyvavo vyriau- itonijų

go Rogers ir Edward Lough-1 
lin, Grover Whalen, Clende
nin Ryan. Buvo ir naujai iš
rinktasis Donovan. Tai tas 
pats, kurį rėmė Tammanė, re- 
publikonai ir liberalai, taipgi 
viso miesto ir visos šalies re
akcija prieš vienintelį darbi
ninkų kongresmaną Marcan-

viena su dviemis, o 
kita su trimis vaikais, lapkri
čio 1-mą tapo išvarytos iš bu
to 4 05 E. 24th St. Juos praša
lino iš ten dėl to, kad ruošia
masi statyti veteranams ligo
ninę. O kadangi jie ne vete
ranai, valdinė įstaiga sakosi 

i neturinti teisės juos leisti į 
pigiomis rendomis valdinius 
namus. Privatiniuose namuo
se išgalimai mokėti buto ne
gauna, tad šeimos tebeskursta 
be namų.

Nepatenkinti netekimu 
darželio

PREMIERE Š 

THURS. 
NOV.16 |

Mats. Daily 2:30- ./ 
$1.20, $1.50 and 
$1.80 (tax incl). įg 
Extra mats. Sats., SS 
Suns., and Hols. 
5:30. Eves. 8:30- 
$1.20.$1.80,$2.40 g

(tax incl.)
1ATE SHOW Every Wi 
Sat. Night 11:30 S

CO 5 
RESERVED SEATS 8215 
AT All PERFORMANCES

BIJOU
THEATRE

45»h ST. W. OF S WAY

Fabulous Hero . . . Famous Nose!

JOSE FERRER
Amenco s Fvsl Ari ar

CYRANO
de Bergerac/'

by EDMOND ROSTAND 
costarring MALA POWERS • Produced 
by Stanley Kramer • Directed by Michael 
Gordon • Released thru United Artists

MAIL ORDERS NOW!
Moke checks poyoble Io Bijou Iheolre. 

Enclose self-addressed, stamped(envelopo.

Jo mirtis ant žemės
J

nėn su 27 keleiviais. Velionis 
buvo iš'Forest Hill, Tenn.

išgelbėjo kitus
Pasiruošdamas išskristi iš 

LaGuardia stoties, lėktuvo 
vairuotojas kapitonas John S. 
Pricer staiga sudribo lėktuve

Oficialiais, valdinės rinkimų 
tarybos patikrintais 
Impeilitteris gavo 
balsą. Jo vyriausias 

Pecora 
ir ten pat mirė. Už kelių mi- 'Corsi — 

1147,593.

itas

natų jis būtų išskridęs kelio- '

gavo 
382,580';

daviniais,
1,160,631 

oponen- 
935,120; 
PtOSS —

veiklią 
narių ir bendrai dar- 
reikalus. Visa tai 
vadinama raudonu-

kitko, ' unija sako

Vienas valdininkas 
jau atsistatydino

Pirmasis iš buvusio majoro 
O’Dwyerio buvusių valdininkų 
atsistatydino gaisragesių virši
ninkas Frank J. Quayle. Pen
kiolika tūkstančių algos me
tams mokamą darbą jis žadė
jo apleisti gruodžio 1-mą.

Majoras Impeliitteri kol 
kas dar nepaskelbė jo vieti
ninko. Gal būt, kad jis laiky
sis savo pirmesniojo pareiški
mo neskirti naujų valdininkų 
pirm atostogų. O atostogos 
teikia gerą progą pasvarstyti 
ir pasitarti su prieteliais.

‘ Atsistatydino ir buvęs 
O’Dwyer paskirtims Transpor- 
tacijos Tarybon Harvey Ro
sen, turėjęs $7,850 metinės 
algos. Jis rinkimuose darbavo
si už Pecorą į majorus.

J tai daug paveiks tas, kaip 
pasirodys Tendauninkų ir vi
sos darbininkų organizacijos 
viešame rentoms svarstyti po
sėdyje. Jisai šaukiamas lap
kričio 22-rą, Central Commer
cial High School patalpose, 
214 E. 42nd St., New Yorke.

Dabartinė romioms kontro
lė tėra menka, tačiau ir tos 
nepageidauja milijoninius tur
tus valdantieji aparlmentinių 
namų savininkai. Jiems prie- 
telingi valdininkai, ' numano
ma, stengsis jiems pagelbėti, 
kontrolę visiškai prašalinti. 
Kad gubernatorius ir kiti tam 

! rengėsi, rodo tas, jog seime
lis dabartinį įstatymą įgalino 
tiktai iki gruodžio 1-mos, tai 
yra, iki trejeto savaičių po 
rinkimų. 

I
Panaikinimas romių 

lės pirm rinkimų būtų 
kainuoti daug balsų 
ii’ miestą valdančioms 
joms, kurios taip pat abi kon
troliuoja ir New Yorko Vals
tijos Seimelį ir šalies Kongre-1 aptarti, 
są. Rendauninkas. į--------

kontro- 
galėjęs 
valstiją 

p arti-

Dar devynios šeimos 
neteks buto

Katrina Petlitzkienė, anais 
metais atsižymėjusi kaipo vie
na vyriausiųjų visoje šalyje 
mezgėjų nukentėjusioms kare 
sušelpti, pastaruoju laiku ne
sveikuoja. Susidėjo įvairių 
komplikacijų. Ją dažnai lan
ko gydytojas.

Randasi namie, sesers K. 
R ė k 1 i c n ė s p r i e ž i ū r o j e.

žinią pranešė klubietė Al
bina Mikniaus.

Įkalintas čechoslovakijos 
valdžios priešas

Braga. — Tapo nuteistas 
25 rrietus kalėti dr. Vadav 
Sykora už veiksmus prieš 
Čech oslovaki j o s Liaudies 
Respubliką. Sykora pir
miau buvo velionio prezi
dento Benešo sekretorius.

PRANEŠIMAS
Si

v.
16

HELP WANTED—FEMALE

Jauna moteriškė prižiūrėti kūdi- Ą 
kio; lengvas narnų darbas; guolis 
vietoje; linksmas namų gyvenimas; 
apart meni e. FOrdluim 7-3630.

(217-22N

Namų darbininkė. Virėja. Guolis 
vieloje. Pagelbėti su vaikučiu. Pa
liudijimai. $135. ULster 3-8967. 
Po 7 v. v. (218-222)

Namų darbininkė; guolis vietoje; 
nuosavas kambarys. Mokytojos na

rnai. $130. Bropklyne. ES. 6-4728.
(219-221)

Moteriškė - namų darbininkė, 
patyrusi. Paliudijimai. Pirmadieni, 
Trečiadieni ir Penktadieni, 9 iki pie
tų. BA. 9-5717. (219-221)

HELP WANTED—MALE

Vyras pataisymui rakandų, iššau
kiamas dirbti laukan. Turi mokėti 

j kaip polišiuoli, pagrąžinti ir jde- 
! ginti. Gera alga. Reikalingas auto- 
; mobilius. GL. 3-9260. (219-221)

RICHMOND HILL, N. 
kelvirtadicnj, lapkričio 
. vakare, 
i Atlantic Avė., kicnrnonct į pOra — daržininkas ir abclnam 
N. Y., įvyks moterų susirinki-1 nanių darbui. Patyrimas nereikalin- 
Visos nares kviečiamos ateiti, | gas, bet gerai, kad ir būtų. Alga 

svarbių reikalų i j)rafpiai $200 j mėnesį. Turi mokėti- 
(219-220) I ang]iškai. Priimame ir D. P. Mr. J.

R. Best. R. F. D. 5, Huntington, 
L. I. (219-220)

<1,
Li bert y A učh t ori jo je,'

A ve., Richmond j

MALE and FEMALE
8 vai. 
110-06 
Hill, T 
mas. Visos 
nes nirime daug <

Pirmininkė. (219-220) I

PARDAVIMAI
Parsiduoda Likerių krautuvė (Li-I 

i fjuor Store). Lietuviškoje kaimynys-, 
įėję, Cypress Hills. Įeina pilnai | 

i $35,000. Kaina $13,500. priskaitant ' 
į sandėlį.

Devynios šeimos ir 24 įvai- Į 
rių biznelią savininkai neteks . 
buto ir savo įstaigėlių Long Į 
Island City miestui pasimojus |

■ j ten pratęsti subway šaką, kuri 
įjungtų Queens Plaza stoti su 

Queens gyventojai protes-JBMT East River tuneliu. Jau' 
tuoja, kad jų buvęs botaniš- tU)-i jr kontraktorių.

įkas darželis Forest 
| naikintas, o vietoje 
galfo plotams veja.

Darželyje buvęs
augmenų, daugumoje 
gyventojų su dovanotas, 
keltas į Brooklyno Botanical 
Garden, , Prospect 
Queens gyventojams 
jis atlankyti.

Parke pa
auginama

rinkinėlis 
pačių 

per-

SUSIRINKIMAI

Talentingas vagis

Parke, 
toloka

Motery Apšvietos Klubo 
susirinkimas įvyks lapkričio 
16-tos vakarą, Liberty Audito
rijos patalpose.

Valdyba.

WALTER SHIRK A 
94-09 Jamaica Avenue. 
Woodhaven 21, N. Y. 
Te). Virginia 9-0689.

(220-222)

Miestas tam tikslui nupirko 
tas nuosavybes rugsėjo 14-tą 

I ir tą pačią dieną įteikė gyven- 
I tojams įsaką iš ten išsikrausty
ti už 30 dienų. Niekas nesi- 
į kraustė, nes neturėjo kur 
i kraustytis. Valdžia kreipėsi 
'teisman leidimo juos iš ten iš- 
j kraustyti 
I evict).

WALTER DANIELS
(Danilevičius)

Vaikų Rūbų Išdiibčjas

277 NASSAU AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

(Grcenpoiht)

Telefonas Evergreen 7-2675

New Yorke areštuotas Vin- 
I cent Ruddy, 28 metų, kuris 
sakėsi esąs New Yorko Uni
versitete kūno kultūros stu
dentu. Prokuroras pripažino, 
kad jiš tikrai gerai išmokslin
tas, tapęs talentingu vagimi.

Ruddy pasižymėjo pasinuo- 
j mojimu viešbutyje kambario 
I ties nužiūrimais pelningais 
į pastatais. Į juos jis dasigauda- 
ivęs per viešbučio langą, aukš- 
i turuose įsisiūbuodamas iš vie- 

■ no namo lango į kito namo 
i langą.

p r i e v a r ta (to

smerktiNiekas 
miesto valdžios už bandymą 
pagerinti važiuotę. Bet taip 
pat niekas vadovaujantis svei- 

jka galva negalėtų užginti ne-i 
i aprūpinimo tų šeimų butais.

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

merskai, gera materija ir 
garantuotas darbas.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

S-as.

Saizai nuo 5 iki 16.
Stebinančiai žemos kainos.

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

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

★ RICHMOND HILL — Du dviejų 
šeimų mūriniai namai kartu pasta
tyti arti prie Jamaica Avenue. Abu 
namai turi po penkis kambarius ant 
pirmo aukšto ir šešis ant antro — 
viso keturi apartmentai. Visi apart- 
mentai turi atskiras garines šildymo 
sistemas. Lotas 50x100. Vienas šešių 
kambarių apartmentas bus tuščias 
naujam savininkui. Namai atsieina 
po mažJau kai po $8,000 kiekvienam. 
Abu parsiduoda kartu už $15,750 
Rėkia įnešti apie $8,000.

★ RICHMOND HILL — Dviejų 
šeimų -atskiras medinis namas su 
garadžiu. Keturių kambarių apart
mentas ant pirmo floro bus tuščias. 
Aliejaus šildymo sistema. Lotas 
25x100. Savininkė prašo $11,900. 
Veikiausiai dar nusileistų.

★ Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
goriausi patarnavimą už žemiausią į 
kainą.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jama|ca Ave., Richmond Hill 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

by Con Edison

CWf of running appliances bated on Igpicat residential usage.1

Savininkas

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, PIT. G.
Tel. EV. 7-6238

Telefonas
E Ver green 4-8969

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL <♦>

<♦>

<l>

<!>

LIKERIO, VYNO' ar ALAUS <!>

<♦>

<!>

<♦>

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Jūs galite per 5 valandas 
klausytis patinkamos 
muzikos iš elektrinio 
fonografo už apie 
1 c. vertes elektros.
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24 VALANDOS 
ELEKTRINIO ŠALDYMO 
lėšuoja mažiau kaip 4c.

! i

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

r

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

Odos Likos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatiztnaa.

Kraujo ir Slapumo 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.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: KVergreen 4-8174

DŪMŲ KONTROLĖ 
Jau 40 mėty kai mes 
vaujančiai 
kontrolę — 
$20,000,000 
programai 
savaite yra 
Savaitė pas

vykdome 
išleisdami 
nuo 1936

vado- 
dūmų 

beveik 
m. tai

tęsti. Kiekviena 
Dūmų Kontrolės 
Con Edison.

TELEVISION

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<f>

<!>

<i>

>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

4 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Lapk.-Nov. 16, 1950




