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Rinkimai Brazilijoje, 
Kas gali balsuoti? 
Didelis* skirtumas. 
Milžiniški dividendai. 
Karui 60 bilionu. 
Visi dalyvaukime. .

Rašo J. ČASIŪNAS

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metanui 
Užsieniuose $9.00 
Qnecns Apskrity $3.00 
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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1828

Dienraščio XXXIli*'

PASAULINIS KONGRESAS PAGAMINO 
TAIKOS PLANĄ DEŠIMČIAI METU

prezidenti
niai rinkimai Brazilijoje 
didžiosios partijos turėjo savo 
kandidatus. Paviršutiniai žiū
rint, atrodė, kad buvo galimy
bė pasirinkti kandidatus. Bet r 
giliau pažiūrėjęs gali matyti 
visai ką kitą.

šios trys partijos yra. 
Amerikos bankininkų kišenė
je. Nepaisant,, kuris kandida
tus išrinktas, jau iš-anksto ži
noma, kad jis bus ištikimas 
Jungtinių Valstijų Valdovams.

'‘Rinkimus laimėjo 
simpatijas Getulio

11 itlerio 
Vargas.

45 milio
nus gyventojų. Bet žinote, kiek 
piliftėiit balsavimuose dalyva
vo. Viso labo tik 7 milionai. 
Už prezidento vietą laimėjusį 
kandidatą paduota apie ,2 L 
pusę miliono balsų. Tai tau ir 
demokratija!

Gal nežinote, kodėl tiek 
mažai rinkimuose dalyvavo? 
Nagi todėl, kad kitiems žmo
nėms neleidžiama rinkimuose 
dalyvauti. Mat, ten yra toks 
patvarkymas, kad tik moką 
skaityti ir rašyti tegali balsuo
ti. O didelė dauguma gyven
tojų randasi didžiausiame 
skurde, neturėjo progų mo- 
kvkla lankyti, palikti betei-

Brazilija turi virs

Jankiai veik be pasipriešinimo 
atėjo prie rubežinės Yalu upės

Korėja, lapkr. ,20.—Ame
rikonai šiauriniai r rytinia
me fronte užėmė vietas tik
tai .už poros mylių nuo Yą- 
lu upės, kuri yra siena tarp 
Korė j. ir Mandžūrijos. Jan
kiai tikėjosi jau pirmadie
nio vakare pasiekti šią upę.

Amerikonai per dvi pas-

Korespondentai ' teigia, 
kad "šiuo tarpu ...šaltis ’ ir 
sniegas labiau trukdo ame
rikonus, negu liaudininką 
pasipriešinimai.

ŠIAURINĖS KORĖJOS
* PRANEŠIMAI,

' '*'■■■ • . •' °

Maskva?*-^ Šiaurinės Ko-

. New York. — Telefonų 
mechanikai, CIO unijistai, 

; laimėjo 11 dienų streiką 
prieš Bell kompaniją.
<;>;'Ątreikieriai išgavo po J) 
iki 14 centų algofc priedus 
valandai. Unijos vadai pa
darė 15 mėnesių sutartį su

kompanija. Dabar sutartis 
pavedama patiems unijos 
nariams tvirtinti.

Streikavo 33,000 telefoni
nių įrengėjų ir taisytojų. 
Bet ir dauguma kitų tele
fonistų - .telefonisčių atsi
sakė eiti darban per streiko 
.pikietuotojų eiles.

't

Ymodo. kad galima, būtų išvengt 
karo tarp “vakarų” ir Sovietų

(>

ir j tarusias dienas trauke pir- rėjos liaudininkų i’ajij‘as* 
myn, beveik nesusidurdami sakė: į ‘

su j ok iu pasipr i eši n i m u iš 
Šiaurines Korėjos liaudi
ninkų pusės. Taip jie be jo
kiu sau nuostoliu užėmė ir 
tvirtovišką Kapsan miestą. 

Vakariniame fronte a- 
merikonai paėmė Tokčon 
miestą. Bet čia liaudinin- 

į kai vedė apsigynimo mū
šius.

Amerikiniai komandie- 
riai spėja, kad liaudininkai 
sutelks savo jėgas i kalnuo
tą 60 mylių ruožtą pietinia- 

tų Amerikos kraštas, bet visi me Yalu upės šone ii jau 
tie turtai yra Wallstryto kon- ryžtingai ginsis, 
trolėje. ----------------------------------------------

siais vergais.

Brazilija yra turtingas Pie 
tų Amerikos kraštas, ...

. ' ' i i

Į Liaudies' Armija visuose 
frontuose sėkmingai veikė 
prieš amerikonus ir jų tal
kininkus, Pietinės Korėjos 
tautininkus.

Liaudininkai atmušė vi
sus amerikonų ofensyvo 
bandymus į žiemius nuo 
Andžu ir Tokusen. Padarė 
priešams daug nuostolių.

Rytiniame pajūryje liau
dininkai vedė atkaklius ap
sigynimo mūšius į žiemius 
nuo Hamhungo ir Fungsan 
srityje ir atlaikė savo pozi
cijas.

Amerikinis blokas Jungt. Tautose 
atmes Sovietų plano dėl taikos

« ---------- -------------------------

Flushing Meadow, N. Y.’, 
lapkr. 20. — Tvirtinama, 
kad Amerikos delegatai ir 
jų bičiuliai jungtinių Tau
tų seime greitai atmes So
vietų užsieninio ministro 
Andriaus Višinskio pasiū
lymus dėl taikos.

Višinskis tuos pasiūly
mus davė pereitą savaitę 
kaip pataisymus prie-gene- 
ralio Jungtinių Tautų sek
retoriaus Trygvės Lie pla
no dėl taikos palaikymo per viena šalis neturėtų\dau- 

_ . * • *1 • • V 1 • j

Antrasis [šimtmetinį planą dėl taikos.
Kongre- Planas

užgyrė pasaulio liaudį
Amerika siūlo:

Užginti atomines įx>mbas ,*

Varšava. — 
Pasaulinis Taikos 
sas entuziastiškai 
reikalavimus, kad 
ištrauktų savo armiją iš 
Korėjos ir kad Jungtinės ir kitus urminio žudymo į- 
Tautos pasmerktų generolą rankius, uždrausti karinę 
MacArthurą už jo bandy- propagandą ir per rainiai 
mus iššaukti trečią pašau- derybas išspręsti ginčija-

uždrausti karinę

ir atsišaukimas į/., 
be kitko.
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Nedyvai. kad Amerikos vai- Ca|j£ potvyniai išvijo 
dovai pripažįsta Braziliją Į , v. v . .v 
esant pavyzdingu ir demokra-1 luKStanCIUS Seimu 1S llamil

★ Fresno, Calif' — Kings,
Kas kita yra su Tarybų Są- Kern ir San Joaquin upių 

junga, Kinija ir kitomis liau
diškomis respublikomis. Mat 
ten rinkimuose dalyvauja visi 
piliečiai. Jokio jiems apriboji
mo nėra. Tai tok fa tvarka tur
čiams nepatinka.

Tuo jiems blogiau, kad visi 
krašto turtai yra dirbančiųjų
žmonių kontrolėje. ž,mogaus Į 
žmogumi išnaudojimas ton 
panaikintas.

potvyniai viduriniame Ca- 
lifornijos klonyje išvijo 2,- 
000 šeimų iš namų, padarė 
keliolika milionų doleriu 
nuostolių ir pražudė kelis 
žmones. Be kitko, paskandi
no aspie 100,000 kalakutų.

I z . «« • v I

Departmentas 
rugsėjo mėn. 

dividendai pakilo 
palyginus su 
paties

K ome re i jos 
praneša, jog 
korporacijų 
iki 60 procentų, 
pereitų metų to 
divid en dais.

Tai rekordinis 
mas. Dividendų 
$1,152,000,000.

Bet kaip su darbininkų al
gomis? Už kiekvieną < 
darbininkai priversti kovoti.

Potvyniai kilo iš tvaniš- 
kų liūčių ir tirpstančių 
sniegų Sierra Nevada kal
nuose.

men.

pelnų 
suma siekia

Chicagos spaustuvininkai 
laimėjo daugiau algos
' Chicago. — Federacinis 
Spaustuvių Darbininkų U- 
nijos skyrius num. 16 užgy- 
rė sutarti su laikraščių lei-

centą ! dėjais. Spaustuvininkai lai-
' mnin nn rhino-inn alo'os

Maskva sako, Amerika 
ieško priekabės 
užpulti Kiniją

vy-

Išlaikyt veto teisę kiek
vienai iš penkių didžiųjų 
valstybių, kurios yra nuo
latiniai Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos nariai.

Priimt Kinijos Liaudies 
Respubliką į Saugumo Ta

 

rybą, pašalinant iš 'Jps či

 

ang Kai-šeko kinų tau\inin-I « ' C.’ •kus.
Nustatyt, kad būsi 

tarptautinėje ginki 
Jungtin. Tautų jėgo/je nė

OJOJ 
toje

mus klausimus.
Tas planas užginčija pa

K.

“Negali būti laisvo 
ninku veikimo, laisvo 
nių minčių reiškimo, pagaliau 
laisvų žmonių, tol, kol McCa
rrano įstatymas bus knygose,’’ 
rašo “CIO Packinghouse Wor
ker,’’ skerdyklų darbininkų 
unijos organas.

šis leidinys reikalauja tuoj 
atšaukti minimą fašistinį įsta
tymą.

darbi- 
politi-

1951 metais Jungtinės Vals
tijos išleis tarp 50 ir 60 bilio- 
nų dolerių karo reikalams, 
sako Manly Fleishmann, Na- 
cionalės Gamybos Autoriteto 

’patarėjas.
Štai kodėl prezidentas Tru

manas kalba, kad sekančiais 
metais reikės mums mokėti 
daug aukštesnius mokesnius.

mėjo po $2 daugiau algos 
per savaitę, skaitant nuo 
š. m. liepos 23 d., o po pus
trečio (dolerio, pradedant 
nuo 1951 m. vasario 15 d.

Unija iš pradžios reikala
vo pakelti savaitinę , algą 
nuo mokamų $85.50 iki 
$100 dieniniams darbinin
kams ir nuo $191 iki $106 
naktiniams.

Tie Chicagos spaustuvi- 
nijinių teisių užtikrinimo ir 
beveik dvejus metus dėl li
nijinių teisių užtikirnimo ir 
dėl algos pakėlimo.

Maskva. — Sovietų 
riausybėš laikraštis Izvies- 
tija rašo, kad Amerika pla
nuoja užpult Kinijos Liau
dies Respubliką.

Izviestija tvirtina, jog a- 
me r ikonai dabar stengiasi 
surasti priekabę, ' kurią 
Jungtinių Tautų dauguma 
užgirtų karui prieš naująją 
Kiniją.

Tas laikraštis taipgi iš
spausdino pranešimus, kad 
generol. MacArthuras 
čia japonus karan 
Korėjos liaudininkus.

Sykiu Izviestija 
MacArthuras susitarė su 
kinų tautininkų vadu Čiang 
Kai-šeku Formozoje karui 
prieš Kin. liaudininkų-ko- 
munistų valdžią.

20 metų.
Višinskis pareiškė, jog 

Lie planas yra Amerikos 
valdžios padiktuotas; todėl 
Lie nereikalauja užgint a- 
tominių bombų. Kiti Lie 
plano punktai taipgi buvo 
iš anksto užgirti Amerikos, 
Anglijos ir Francijos val
džių, sakė Višinskis. Jis pa
brėžė, jog kol neuždrausta 
atom-bomba, tol negali būti 
taikos užtikrinimo.

Iš savo pusės, Višinskis 
siūlė:

Būtinai užgint atominių 
bombų naudojimą kare.

giau kareivių už kitą:
Užgint tokiai tarpt 

nei jėgai naudot daug 
tuvų ar karo laivų.

Pripažint Saugumo Tary
bą kaip vienintelę kontro
liuotoją visų ginkluotų 
tarptautinių jėgų dėl taikos 
palaikymo.

Amerik. atstovas iš ank
sto pasmerkė šiuos sovieti- 
jeigu tie pasiūlymai būtų 
nius pasiūlymus. Sako, kad 
užgirti, tai būtų “duota So
vietams bei jų draugams 
valią užpuldinėti kitus kraš
tus.” ,

uti-

lini kara. C v
Taikos Kongrese daly

vauja 2,000 delegatų iš 70 sakojimus, būk trečias pa
šalių ir kolonijų. Tarp de- saulinis karas neišvengia- 
legatų yra 49 Amerikos pi- mas, ir pabrėžia, kad Ame- 
liečiai iš 18 valstijų ir dar rika ir kiti kapitalistiniai 
14 amerikiečių kaipo sve- kraštai galėtų taikoje gy
čiu.

1 ' ,

Į kongreso prezidiumą 
tapo išrinkti keturi įžymūs 
amerikiečiai: Paul Robe
son, garsiausias amerikinis 
dainininkas; profesor, W. 
E. B. DuBois, plačiai pa- 
skilbęs rašytojas Howard 
Fast ir kunigas Joseph A. 
Fletcher.

Kongresas pagamino de-‘

u

siun- 
prieš

sako

Pašalintas Latvijos 
prezidentas

Stockholm. — Rygos

Atšauktas televizijos 
artistų streikas

Fabrikantai perša 
aptaksuot pirkinius

New Delhi, Indija.—Pra
nešama, kad Kinijos ka
riuomenė Tibete apsistojo 
už 200 mylių nuo Lhasos, 
Tibeto sostinės.

Amerikos ir Anglijos 
generolai reikalauja 
Vokiečių armijos

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglų - amerikonų genero
lai vakarinėje Vokietijoje 
tvirtina, kad būtinai reikia 
atgaivinti vokiečių armijos

venti su Sovietų Sąjunga ir 
bendradarbiauti prekybi
niais - ūkiniais reikalais su 
ja.

Planas pagamintas pagal 
pasiūlymus, kuriuos davė 
Kongreso pirmininkas Jo- 
liot-Curie, atominis Franci
jos mokslininkas, ir Pietro 

j Nenni, Italijos socialistų 
vadas.
Kongresas paneigė Rogge

Kongrese kalbėjo ir sve-, 
čias John Rogge, buvęs ge- 
neralio Jungtinių Valstiji? 
prokuroro padėjėjas. Rog- 

Ige siūlė amerikinę politiką 
ir gynė Jugoslavijos valdo
vą Tito už jo priešingumą 
Sovietams. Kartu Rogge 
gailėjosi, kad jis andai pa
sirašė tarptautinės Stock- - 
holmo konferencijos atsi-

divizijas. Jie sako, jei nebū- j šaukimą uždrausti atom

Lapkričio 25 d 
Turėsime didžiulį 
Kultūrinio Centro 
suvažiavimą.

Svarbu, kad visi 
jame dalyvautų. < 
ma padaryti, 
gali patys dalyvauti, o 
liau proxy 
prisiųsti.

jau čia pat.
Lietuvių

savininkų

šėrininkai 
O tai gali- 

Arčiau gyveną 
iš to- 

jgal iojimus gali

O bankiete gali dalyvauti 
ir tie, kurie nėra šėrininkai. 
Tik reikia užsimokėti $2.50. 
Už tą mažą mokesnį bus ga
lima pasisotinti ir dar kartu 
su visais svečiais pasilinks
minti.

Suvažiavimas prasidės 1 
vai. po pietų, bankietas — 7 
vai. vakare.

New York. — Sekmadie
nį tapo atšauktas 25,000 
televizijos artistų streikas 
už penketo minučių pirm 
skirtos streikui pradžios.

Pranešama, jog kompani
jos sutiko žymiai pakelti 
jiem algas. Artistai, Darbo 
Federacijos unijistai, reika
lavo pridėti. 15 iki 30 pro
centų algos.

Dar vedama derybos dėl 
to, kiek ir kam pakelti ai- 
gą- . *

v

Washington. — Ameri
kos Fabrikantų Susivieniji
mas griežtai pasipriešino 
valdiniam siūlymui hptak- 
suot korporacijų viršpel
nius — nepaprastai dide
lius pelnus.

To vieton fabrikantai 
perša aptaksuoti visus per
kamus reikmenis, apart 
maisto, ir dar pakelti tak
sus už algas ir kitas 
prastas pajamas.

pa-

tų naudojama vokiečių ka
riuomenė, tai Sovietai galė
tų greit nušluot vakarų Eu
ropą, užpult Angliją, o pas
kui ir Jungtines Valstijas. ,

Francijos valdovai bijo 
vokiečių divizijų. Pasak jų, 
galima būtų rekrutuot vo
kiečius tik atskirais bata
lionais, gal ir pulkais, bet 
tie vokiečių junginiai turė
tų būt paskirstyti po vy
riausia f rancūzų, anglų ir 
amerikonu komanda.• V

bombų naudojimą kare.
Kongreso delegatai bau

bimais ir priešingais šauks
mais paniekino Rogges kal-

(Rogge yra viešai prisi-z 
pažinęs, kad jis tarnauja 
kaip samdytas Tito agen
tas.)

Fašistu priešai teigia, kad . 
Amerika perka Franko

Valdžia siūlys Įleist 
Amerikon nacius

i Įvairios Žinios 
ra-) 

dijas pranešė, jog pašalin
tas Tarybų Latvijos prezi- tam a, kad prez. Trumanąs 
dentas prof. Augustas Kir- ragins Kongresą paskirt 
chensteins. dar $85,000,000. paramos

Pirm dviejų savaičių bu- Titui, Jugoslavijos valdo
vo paleisti iš tarnybos ketu- viii. Nes Jugoslavija turi 
ri aukšti Latvijos pareigu-1 stipriausią* vakarinėje Eų- 
nai — žemdirbystės, švieti
mo ir užsienio reikalų mi
nistrai ir vyriausios tary
bos narys.

Sakoma, jie pašalinti už 
pritarimą tokiai politikai, 
kaip Jugoslavijos valdovo 
Tito.

Washington. — Supran-

ropoję armiją prieš Sovie
tus, kaip Trumanas sakė 
pereitą savaitę.

Vokiečiai balsavo 
prieš atginklavimą

Singapore. — Per gaisrą 
anglų sandėliuose čia sude
gė 10 asmenų. Anglai įta
ria Mala jos partizanus kaip 
padegėjus. /

ORAS. — Nešalta^ vėjas, 
apsiniaukę ir lietus.

Washington. — Republi- 
konai Kongreso nariai keti
na griežtai reikalaut, kad 
valdžia ^pavarytų valstybės 
sekretorių Deaną Acheso- 
ną. Sak 
“negana) remia” Čiang Kai- 
šeko 
/priešrKinijos Liaudies Res
publiką.

kad Achesonas

inus

Frankfurt, Vokietija. — 
Sekmadienį įvyko rinkimai 
į Hesse ir Wuerttemberg- 
Baden provincijų seimelius 
vakarinės Vokietijos ruož
te, kuris amerikonų užim
tas. $

Rinkikų vajuje socialis
tai ir k 
siūlymams, atkurti vokiečių 
armiją; ir socialistai laimė
jo daugiau vietų seimeliuo
se, negu premjero Adenau
erio krikščionys demokra
tei, kurie stoja už vakariu. 
Vokietijos atginklavimą.

Balsavimai dar nepilnai

unistai priešinosi

tautininkus suskaičiuoti.

Chicago.— Atsidarė CIO 
unijų suvažiavimas.

Chicago.— Traukinys su
triuškino važiavusį skersai 
bėgių automobilį; užmušė 4 
važiuotojus.*

• Washington. — Kores
pondentai praneša, jog 
Trumano valdžia pirš Kon
gresui taip “pataisyti” M<c- 
Carrano įstatymą, kad būtų 
įleidžiami Amerikon buvu
sieji Vokietijas naciai ir I- 
talijos fašistai.

Bet valdžia nesiūlys pa
keisti kitų įstatymo posmų, 
kurie reikalauja uždrausti 
Amerikon įsileisti komunis
tus ar tokius asmenis, ku
rie bent kada pirijiiau buvo 
komunistai, nors paskui ir 
atsimetė nuo komunistinio 
judėjimo.

__ t____ _ _____
Madras, Indija. — Aukš

tasis Madras' provincijos, 
teismas panaikino įstaty
mą, kuris nuo pernai buvo 
uždraudęs Komunistų Par
tiją ir 35 kitas kairiąsias 
organizacijas. Teismas su
rado, kad tas įstatymas lau
žo valstybinę konstituciją.

Madrid. — Ispanijos 
Franko fašistų valdžia 
džiaugiasi, Jungtinės Vals
tijos duoda jai 62 milionus 
dolerių paskolos.

Fašistų priešai dėl to pa
skleidė lapelius, kurie sa
ko:

“Amerika perka Franko 
talką karui prieš Rusiją... 
Jungtinės Valstijos užima 
Hitlerio vietą politikoje ir 
mūsų šalies išnaudojime.”

LEGIONO ADVOKATŲ 
KOMITETAS KOVAI 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Indianapolis, Ind. — A- 
merikonų Legionas sudarė 
139 advokatų komitetą, kad 
padėtų vykdyti McCarrano 
įstatymą prieš komunistus. 
Komitetas taipgi darbuosis, 
kad būtų sulaikytas įvairių 
daiktų pardavinėjimas So
vietams ir jų draugams.

Vineland, N. J. — Ernest 
Ingenito, 25 metų amžiaus, 
nušovė penkis savo pačios 
gimines. Areštuotas, jis 
gailisi tik vieno uošvio.

AS
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PROFESORIUS,
ĮKLIUVĘS DESPERA- 
CIJON

Tarp kitų dipukų, Čika
goje gyvena prof. Steponas 
Kolupaila, — tas pats, ku-!savo tautybės, 
ris kadaise sakėsi esąs “ar- 

”, o da-

Marksą (22 tome). O žymiau
sias 20 amžiaus asmuo? Ne- 

[sunku atspėti (21 tome) —-tai 
buvo Leninas; kaip revoliucio
nierius, jis statomas antroje 
vietoje po Markso, turbūt del

spaudą bjauriai dergti žy
dus, kurstant tamsius gai
valus prie skerdynių. Na, Į 
ir buvo skerdynės! Veik vi-i 
si Lietuvos žydų tautybės j

$8.00
timas komunistamss 

$4.50 bar serga komfobija, 
— j munizmo baimės liga.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 1 
under the Act of March 3, 1879.

Socialistinėjc ekonomikoje papildymas darbininkų 
klases yra svarbi, kasdienė problema. Pramone smar
kiai plėtojasi ,auga senosios ir kuriasi naujos įstaigos, 
auga miestai, šakojasi komunikacija. Visur reikia nau
jų žmonių, pralavintų žmonių. Juos reikia paruošti ir 
suverbuoti planingai. Juk tai vienas iš svarbiausių klau
simų socialistinėje Lietuvoje. Apie tai rašo Vilniaus 
Tiesa:

Prieš dešimt metų buvo 
TSRS Aukščiausio-1 

gulime tik spėti: Kolupaila je. 'sios Tarybos įsakas dėl TSRS
O klerikalų spauda, besi-]valstybinių 

“Dievo žodžio > su darymo, 
jiems pritaria.

žudyti; išžudyta daug ir 
lietuvių anti-fašistų.

Dabar tūli suhitlerėję di~
Ką reiškia frazė “tur būt 

’ " • rodosi,
nei pats dangaus 
negales išaiškinti

„p()„ dėl savo tautybes
karalius pūkai bando panašią propa-

Aną dieną šis profesorius; 
parašė straipsnį klerikalui 
Drauge apie tai, kaip čia, : 
Amerikoje, yra plečiama 
komunistinė propaganda. 
Pasiskaitykite, jei norite:

Pirmoje eilėje — informa- 
ci.ja, 'iš kur eilinis Amerikos | 

i pilietis semia savo žinias. O| 
į tam reikalui “malonus alijan-!

atrodo, nesigaili

te- gandą skleisti if Ameriko- 'priimtas

neapkęncia žydu, na, 
mano,! jog minėtą enciklo- vadinanti 
pedijąižydai leidžią ir rodą- skelbėja”,

Dūmai, miestai ir žmonių sveikata
Visi mes labai daug kalbame apie politiką, apie tarp

tautinę padėtį, apie karą Korėjoje ir apie pavojų naujo 
pasaulinio karo. Bet turime daug ir kitokių reikalų. Jie 
taip pat mums labai arti prie širdies. Jie taip pat palie
čia mūsų kasdienį gyvenimą, mūsų gerovę, mūsų ateitį.

Paimkime miestų gyventojų sveikatą. Ji galėtų ir 
turėtų būti daug geresnė, negu yra. Jau nekalbant apie1™,1, 
susikimšimą, apie laužynus, apie nešvarą gatvėse, mi’es-1 
tuose mes turime dar vieną didžiausį mūsų sveikatos Įgan{ja praiGnda 
priešą. Mes turime mintyje dūmus, kurie verčiasi iš ka- raščiuose, 
minų. Industriniuose centruose dūmai kasdien laiko ap- se, f Urnose; 
gulę-pastatus ir žmones, užteršia orą, pripildo žmonių žmonč 
plaučius. jlima įtarti, štai, L. C. Ste-j Lietuvą,

Jau seniai visų pripažinta, kad dūmai ore yra galiu- l/ens parašė “Life” žurnalui IMų Sovietų Sąjungos dūlių, 
gas žmogaus sveikatos priešas, šiomis dienomis pas muS'kl°my straipsnį apie r-usų tau- : priimta (admitted) 19 10 mc-

•x-- • '• atlikus formalumą —So
vietų liaudies 1

diet) rinki-i Vokietijos, generolas Mante- 
mus... Iš kitų “perlų” sužino- į ullelis vadovavo batalionui,

kas iš mc, kad nuo prijungimo prie į kuris ypatingai pasižymėjo 
išteriš-;Sovietų Sąjungos padar.. .

prasmę !flolė pažanga krašto pramonė-

darbo 
nei pinigų. Ir sovietinė pifopa- 

visur: dien- 
žurnaluose, knygo- 
; prie jos prisideda 

kurių, rodos, nėrrf ga

glioją, o kadangi Leninas, 
profesoriaus nuomone, taip 
jau “yra žydas”, tai enci
klopedijos redaktoriai ir 
padare ji žymiausiu revo
liucionierium !

Matot,
bet paklajoti leistina 
profesoriui.

Dar toliau:
■%

. . . ’21 tome yra straipsnis apie 
kaip vieną iš sudeti-

“ŽMOGUS-VELNLVS 
BŪSIĄS VADOVU 
ARMIJOS?

Dienraštis Vilnis rašo:
. . ..... Generolas Manteuffelis (ku-

, koks kl<t]Ojimas,! rj() varfjas reiškia “žmogus- 
' velnias”) yra 1 „ 
karų Vokietijos 

ant kurio
ir britai. Tai jam

į New Yorką pribuvo net iš Cincinnati, Ohio, universi- ltos pati-iot'zmą, o gale pndė- tais, 
teto Di;. Mills dar kartą parodyti, kaip baisiai mūsų svei- -į0 . <()VS?10 (>į,ėrasC10 aP,e
i - i V j- ta- -j r. v f Sovietišką užsienio paša verti- (soviet people skata kenčia nuo tų dūmų. Durnai daugeliui žmonių pa-! ‘
gimdo džiovą, karštligę, plaučių vėžį. Dūmai, užteršda-;
mi orą, pasidarė rimtas pavojus žmogaus nosiai ir gerk
lei.

Kitais žodžiais, miestų žmonės būtumėm daug sveikes
ni ir daug ilgiau gyventume, jeigu iš fabrikų ir namų 
kaminų dūmai nesiverstų laukan ir neužterštų oro, kurį 
mes visi noromis-nenoromis turime kvėpuoti, be kurio 
kol kas nė vienas iš mūsų negalime apšeiti.

Būtų, žinoma, kvaila ieškoti išradimo, kad galėtumė
me apseiti be oro, be kvėpavimo. Daug protingiau ir 
praktiškiau ieškoti būdų pašalinimui dūmų. Net nebe-j 
reikia nė ieškoti. Jau labai seniai turime išradimą, ku
rio pagalba labai lengva pašalint dūmus iš mūsų miestų. 
Beprotystė ir kriminalystė yra tame, kad tas išradimas 
nėra panaudojamas. Geriau sirgsime ir mirsime, bet ne
pasinaudosime mokslu pašalinimui dūmų!

Viskas, žinoma, siejasi su mūsų visų “draugu” doleriu.

įmą. Tuo jis gražiai patarna- 
ivo propagandai, nes 
amerikiečių suvoks tų 
kų eilių paslėptą 
(double meanings) ?

Bet tai dar nieko. S k ai-

Labai svarbi informacijos 
priemonė — žinių žinynai — 
enciklopedijos, šiuo metu lei
džiama “The New 1

Į Wagnails Encyklopedia

gi----- ----------------------------------------
i vėžių remonto įmonės kolek
tyvas didžiuojasi jaunais 
stachanovininkais Gasiūnu 
ir Jakimavičiumi, “Kauno au
dinių” kolektyvas — pirmūne 
Špakauskaite, “Drobės” fabri
ko kolektyvas — stachanovi- 
ninke Kuznickaite, Vilniaus 
statybos, tresto kolektyvas — 
duštmtijiinkais mūri ninku 
Kuznecovu ir tinkuotoju Sa- 

;kalaičių, ir tt.

darbo rezervų 
Šiuo Įsaku, buvo 

sukurta nauja valstybinių mo
kyklų sistema, kvalifikuo- 

i tiems darbininkams pramonei, 
! transportui ir statybai ruošti. 

“Mūsų šalyje, — pasakyta 
Jsake “Dėl TSRS valstybinių 

, darbo rezervų,” — visiškai 
panaikintas nedarbas, visam | 
laikui padarytas galas skur-! Gamybos vadovų pakilimas 

vyriausias Va- d ui i 
militaristų bei mieste; del to mes netu- 

viltis stato rime tokių žmonių, kurie bū- 
gal tų priversti belstis ir prašy- 
va- 
re-

n

ij’ nusigyvenimui kaime

jankiai
teks naujojo Wehrmachto 
dovybė. Štai, ką jis gali 
komenduoti savo naudai:

1938-tais metais,

šimtai amatų, geležinkeli
ninkų ir FGA mokyklų auklė
tinių parodė nemažus org^ni- 

j zatorinius gabumus, įsigijo 
j reikiamas žinias bei patyri
mą ii* iškilo į gamybos vado- 

jvus. Respublikoje išgarsėjo 
Į kolektyvaus darbo organizato- 
Įriai N. Vilnios “Žalgirio” sta- 

> ce
cho viršininkas V. Geležaus- 

Elfos” elektro- 
motorų gamyklos cecho meis- 

Nemuno lai- 
•vininkystės valdybos laivuo- 

Nebera baisiosios ’se vyriausiais mechanikais
nedarbo ligos dirba A. Dragaliūnas, V. Ge-

Socialistinė ekonomika neži- rasimovičius, A. čalka ir kt., 
no neišgydomų kapitalizmo Ii- Vilniaus statybos treste Nr. 1 
gu _ krizių,‘nedarbo, darbo į[brigadininkus iškilo Svyla ir 
žmonių masių nusigyvenimo ir 
nuskurdimo, < 
nes bedarbių armijos, 
liaudies ūkis vystosi vis spar
tėjančiais tempais, išplėstinės 
socialistinės reprodukcijos 
dėsniais, pagal stalininius 
penkmetinius planus. Socia-

tis į fabrikus bei gamyklas, 
tokiu būdu gaivališkai suda
rydami nuolatinį darbo jėgos

kuomet ir(^.erV^. Pram°n.ei.: 
parlamento ! naciai prijungė Austriją prie

Sovietų Sąjungos padaryta di-jLoje akcijoje.
Jis buvo svarbiausio nacių 

tankinio junginio, korpuso 
“Grossdeutschland” k o m a n-

Į.pediją, iš 
Funk & j liečiančių 

nau-;nes, tos 
joji laida; enciklopedija ski- I 
riama platiems gyventojų I 
sluoksniams, rašyta populia- ■ 
riai ii- platinama milijonais eg
zempliorių. Keista, kad toks 
svarbus leidinys yra persunk-

Fabrikų savininkai nenori išleisti dolerį kitą suvaldy-i tas nuodais, visur 
a . _ « . __ __ _ _ 11 » .i .

jo ir amatuose.

Apie enciklopedijos leidė
jus profesorius porina:

Nesunku atspėti, kas lei
džia ir redaguoja tą enciklo- 

išsamių. straipsnių, 
žydų tautybės žmo- 
tautybės nepabrė-

is asmeniškai 
jo uniformos

Pats Uiti
Įirisegė prie
“Ritterkreutzą” su deimanto 
sagutėmis ir jam 
plojo per petį;

draugiškai

Šiomis sąlygo;mis valstybei
yra iškilęs uždavinys organi-gamyklos surinkimo 
zuotai ruošti naujus darbiniu- !
kus iš miestų bei kolūkių jau- ^as Vilniaus
nimo tarpo ir sudaryti reika- j 
lingus darbo rezervus pramo- įras y Milonas. 
nei..

c - 't ~ c. ‘V Į .s,

mui savo kaminu arba kakalių (fornasų). Biedni žmo-!bI()gai užmaskuota komunisti
nės irgi nesiskubina pažeboti dūmus savo namuose 
nes neturi iš ko. Taip ir sukamiesi užburtame rate.

Čia vėl ta pati sena pasaka: Keturiasdešimt bilijonų 
dolerių išleisime karui ir militarizmui, bet suvaldymui '■ 
miestuose dūmų ir apsaugojimui mūsų pačių sveikatos,; 
neturime lėšų. Tai skamba keistai, bet faip yra. Tai dar či 
viena kapitalistinės santvarkos beprotystė. Jų pilna vi
sur. Prie jų esame pripratę. Dėl to galvos perdaug ne- 
skaudiname ir dėl tos didžiulės nesąmonės su tais dū
mais mūsų miestuose.

žiant...

Aišku! encikiopedją lei
džia žydai, kuriu profeso
rius taip neapkenčia! 
kodėl joje tiek daug “ko- 

pralcnda ‘ munistinės propagandos.”
Kolupaila pasisako, kač 

tų gerų a- 
straipsnį apie komunizmą: iš ] merikiečių, kuriuos mulki- 
jo dvelkia maloni, i 
nekaltų idealistų idilija, o pa-

, baigoje duoti tų jaukių idea
listų įvairiose valstybėse skai
čiai, milijonai ir milijonai.1

Kas buvo žymiausias žmo
gus žmonijos istorijoje. Pažiū-. 
rėkit straipsnį apie Karolį | tų

j nė propaganda. Pažiūrėkit jam gaila esą
izmą : is į meriKiecių, guriuos mui 
migdanti na svetima propaganda.’

pakartotinai sakė 
ir GoebelšĄi, kad 
ištikimesniį/gene- 

Manteuffelis.
__ __  jis kovojo Afrikoje 

va, I šalia Rommelio, jis pasižymė- 
;jo žiaurumu prieš 
į belaisvius;

Iki paskūlines nacizmo reži
mo dienos jis buvo energiš- 
kiausias agituotojas už “ko
vą iki paskutinio kraujo la- 
Y , ) 
SO.

jis neturi 
volo, kaip

Kuomet

Taksai ant viršpelnių
. Prezidentas Trumanas vėl prabilo apie pakėlimą tak

sų. Tuojau reikia taksais surinkti keturis bilijonus dole
rių karo ir apsiginklavimo reikalams'. Greitai susilauk
sime kito asmeninių taksų padidinimo. Tai lengviausia: 
išims iš tavo algos, ir atliktas kriukis!

Bet tuos keturis bilijonus dolerių būtų lengvai galima 
susirinkti taksais ant viršpelnių. Korporacijos ir kom-

‘ panijos labai nutuko kariniais kontraktais. Kodėl tų
viršpelnių iš jų neatimti padengimui karo kaštų? šią savaitę. Ji, manoma, af-

• Prezidetas sako, kad tai reikėtų praryti. Bet tiktai vyks .penktadienį 
sako, o daryti mažai tedaro. Kongrese,.^pęakcionieriai ' ' ‘ '
piestu stoja prieš tokius taksus. Demokratai nemažiau 
rėkia už republikonus.

Gėda jiems, didžiausia gėda
. Texas valstijoj, EI Paso 

^fjpjegte išeina xįarbo unijų 
laikraštukas'’ “Labor Advo
cate”. Jame randame labai 
aštrų editorijalą prieš dis
kriminaciją sporte. Laik
raštis rašo: <• ■ •

“Jie buvo geri numirti 
Kalno Mūšyje Korėjoje. 
Bet jie nepakankamai^ geri 
lošti futbolę Kidd Field lau
ke FJ Paso mieste, Texas

. “Jie buvo pakankamai ge
ri tarnauti Amerikos gink
luotose jėgose, rizikuoti sa
vo gyvybę ir paaukoti savo 
gyvybę už demokratiją ir 
kovoje prieš komunizmą A- 
gijoje. Bet jų odos spalva 
padaro juos netinkamais 
lošti amerikoniškam sporte 
amerikoniškiems žiūrovams 
amerikoniškam stadijone.

“Gėda Texas valstijos re-

gentų tarybai ir gėda vi
siems tiem Texas valstijoje, 
kurie pateisina šią bepro
tišką' ir apgailėtiną' diskri
minaciją prieš Amerikos 
negrų rasės jaunuolius...”

Gerai, kad šis laikraštis 
taip griežtai sugėdina bal
tuosius Texas valstijos šo
vinistus. Už tai “Labor Ad
vocate” redaktorių ir leidė
jus reiktų tik karštai pa
sveikinti; ;

Su jais beda tik tame, 
kad jie patys netiesioginiai 
padeda tam šovinižmui kle
stėti. Jie prisideda prie 
kurstymo gaujų prieš ko
munistus, kaip ir tie šovi
nistai, kurie linčiuoja neg
rus. Nerasi tokio šovinisto, 
tokio linčinįnko, tokio rasi
nės neapykantos šjnkoriąus 
visoje' Amerikoje, kuris 
taip pat, tokiu pat pasiuti-

Pocius. Visi šie draugai — 
> mo- 

auk lėtiniai. Tarybų 
valdžia jiems ir tūkstančiams 
kitų jaunuolių suteikė galimu
mą amatų, geležinkelininkų 
ir FGA mokyklose įsigyti pro
fesiją ir mokslą, praskynė ke
lią į šviesų, laimingą gyveni
mą. Buržuaziniais laikais šie 
jaunuoliai būtų vargę metų 
metus, kol būtų išmokę ama
to, kol būtų gavę darbo, o 
apie meistro vietą ir svajoti 
nesvajotų.

daugiamilijoni- darbo rezervų sistemos
TSRS! kykly auklėtiniai. m

Atsieit, ši enciklopedija 
esanti svetima propaganda.

Atsimename, kai Hitleris j 
okupavo Lietuvą, nemažai i 
lietuvių fašistų ir profašis-1 banešjai sunaikino ir 

j rašeivų pradėjo per I ryong miestą.

jos
sau “rek'omendaci-

Korėja. —Amerikos

Jungtinių Tautų Asemblejoje
. Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

TIKRAI LAUKIAMA ŠIĄ!
/ SAVAITĘ

Lake Success. — Kinijos 
Liaudies Respublikos dele
gacija, kurią sudaro devyni 
asmenys, tikrai laukiama

j, o jei ne 
penktadienį, tai šeštadienį 
ar sekmadienį.

Šiuos žodžius rašant,’ ši 
delegacija dar buvo Tarybų 
Baltarusijos sostinėje, Min
ske, kur jos lėktuvas nusi
leido dėl blogo oro.

Iš Minsko delegacija vyks 
Pragon.

Tuo pačiu laiku Jungtim 
Tautų Asemblėjoje ir josios 
komitetuose nekantriai de
legacija laukiama.
Per praėjus, porą savaičių 

generalinėje asamblėjoj bu
vo daug karštų, sakyčiau, į- 
temptų ginčų.

Saugumo Taryboje svar
stomas Korėjos : 
kuris į pačią generalinę a- 
semblėją dar neatėjo. Tie
sa, asemblėja (seimas) ka
daise nutarė suteikti gene
rolui MacArthurui laisvę 
Korėjoje daryti ką jis nori 
— svarbiausia: leisti jam 
žengti per 38-tąjį paralelių.

pa- 
ka- 

p Ja
le v a-

karinius listinė pramonė, transportas ir 
statyba nuolat reikalauja 
naujo darbininkų klasės 
pildymo kvalifikuotais 
drais. Organizuotai ir 
n ingai ruošdami jaunus
lifikuotus kadrus, valstybiniai 
darbo rezervai suvaidino 7-y~ 
mų vaidmenį Didžiojo Tėvy
nės karo metais ir TSRS liau- 

bom- d,GS ūkio pokarinio atstatymo 
ir tolesnio vystymo laikotar
piu.

Amatų mokyklos*
, ! Garbingai pasitinka TSRS 

valstybinių darbo rezervų de
šimtmetį ir Tarybų Lietuvos 
amatų, geležinkelininkų ir 
FGA mokyklos. , Respublikos 
darbo rezervų mokyklos pa
ruošė tūkstančius jaunų kva
lifikuotų pramonės darbinin
kų, geležinkelininkų, statybi
ninkų. Beveik kiekvienoje

Koe-

Tuomet buvo manyta, jog i padaryti tas: (J) įleisti Ki-
Koręjos klausimas buvo'--' 1 T>-----
gražiai išspręstas. Bet, pa 
si rodo, tai buvo klaida.

nijos Liaudies Respubliką į 
Jungtines Tautas; (2) at
mesti amerikinį sumanymą,

Moksleiviai svečiuose 
pas kolūkiečius

UTENA, rugs. 30, d.—Vi
durinės mokyklos saviveiklos 
ratelis apsilankė “Naujojo 
gyvenimo” kolūkyje./ Po pa
skaitų, kurias skaitė sanitari
nėmis temomis gydytojai Gra
žytė ir Kavaliauskas, savei- 
veiklos ratelis išpildė liaudies 
šokius, dainavo dainas, dekla
mavo eilėraščius. Saviveikli
ninkų atsilankymas paliko di
delį įspūdį kolūkiečių tarpe.

V. Slavinskas.

Kinijos Liaudies Respub- kad veto teise butu “apei- stambesnėje pramonės įmonė-
likos kariai pasirodė Korė
joje ir visą reikalą pakeitė.

Štai,, šis klausimas dabar 
ir yra sprendžiamas Sau
gumo Taryboje. Amerikos 
delegacija reikalauja, kad 
t‘iė kariai kinai būtu iš ten 
tuojau ištraukti.

t>et Malikas atsako: jei
gu ištraukti iš Korėjos Ki-j štai, kai šitie žodžiai ra- 
nijos karius, tai turi buri išišomi, generalinėje asemblė- 
ten ištraukti ir Amerikos'j()je minėtieji klausimai ir!

(3) uždrausti vartoti nėję dirba valstybinių darbo 
ginklą, atominę rezervų sistemos mokyklų au- 

Višinskis nurodo,; Mėtiniai.
jog be šitų trijų elementų į ležinkelininkų ir FGA moky- 

galima ~ padaryti lkJU auklėtinių išmoko prieša-

atominįl c
bombą. Šimtai amatų, ge-

nebus „__ _________ „ .
Jūngt. Tautų tuo, kas josi11'11'1! novatorių darbo būdų, 
turėtu būti, nebus galima jtaP° stachanovininkais, gamy- 
pagrįsti tvirto pagrindo pa- |bos Pirmūnais. Vilniaus gar- 
saulinei taikai;

kariai, ir . visų kitų kraštų 
bariai; turį būti leista Ko
rėjos žmonėms apsispręsti 
savo reikalus be jokio kitų 
kraštų įsikišimo.
Taika ir Jungtinių Tautų 

' ateitis
Kitas dalykas; prieš Jung.

Tautas stovi klausimas , jų Į Asemblėja susirinko į sesi- 
I r. 4- -i 4- ; z. r. mr/nnwi r.,, . < » r. L 4" rl < , 4" zx 1 1 rvn <1 rj i , n n _

yra svarstomi.
Spėjama, jog T. Sąjungos 

siūlymai ir šiuo kartu bus 
.atmesti, 
delegacija "tyžfingai 
juos kovoja ir tiek.

Jau beveik du mėnesiai, 
kai penktoji Jungt. Tautų

Bet T. Sąjungos 
už

reikalas i pačių ateities, o ryšium su, jas, bet dar- toli gražu pa-
1 1 • T » — 1'1 • 1 1 * •.,••11 * *tuo ir pasaulines taikos rei-jtys svarbiausieji klausimai 
kalas. ’ [nėra

Štai, Trygve Lie siūlo 
Jungtinėms Tautoms 20 mas keletą savaičių asemb- 
metų planą.

Bet Višinskis nurodo, jog 
tasai planas turįs daug sky-

išspręsti.
Spėjama, jog per seka-Į

mu nekovotų pažangiuosius 
žmones, kuriuos dabar ma
da vadinti “komunistais.”

> Ąmerikęnas.

Višinskis sako: jei nori
ma Jungtines Tautas išlai
kyti, kaip jos turi būti, jei 
norima taikai užtikrinimą 
duoti, tai, tarp kitko, reikia

lejoje įvyks dar aštresnių ir 
įtemptinesnių ginčų. Spėja
ma, jog Kinijos Liaudies 
Respublikos delegacijos at
vykimas žymiai prisidės 
prie tų ginčų pagyvinimo.

Kokią naudą žmonijai tie 
ginčai duos, iiięks šiuo me
tu negali pasakyti.

Hong Kong. — Praneša
ma, jog per amunicijos 
sprogimą Šanghajaus .prie
miestyje, Kinijoje, užmušta 
13 žmonių.

UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

'Laimėjęs rinkimus New Yo.rko gubernatorius Thomas 
Dewey. Jis ruošiasi kovai ųž repub 1 ikonų partijos no
minaciją Į Jungt. Valstybių prezidentus 1952 metais.

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Antr.,* Lapk.-Nov. 21, J 950



Kaip Miestai Stovi Aukomis Laisvei? St. Petersburg, Fla

pabaigoje va- 
vien punktai, 
ir atnaujintas

Dienraščio Laisvės vajaus 
jininkų laimėjimą nusako ne 
gauti už naujus skaitytojus 
prenumeratas, bet ir tų miestų (vajininkų) 
sukeltos aukos laike vajaus. Todėl svarbu 
vajininkams žinoti, kaip jų kolonijos stovi 
aukomis. Su 20 d. lapkričio sekamai koloni
jos turėjo sukėlę aukų Laisvės reikalams:

Auburn, Me. .
Brooklyn, N. Y.
Binghamton, N.
Baltimore, Md.
Brockton, Mas

Chicago, Ill. . . .
Ohio.

Cliffside 
Camden, 
Elizabeth.

Easton. 
Detroit,

Pa.
Mich

.$25.00 

.169.00 

. .18.00 

. .17.00 
. .39.00 
. .18.00 
. 13.00

. . .6.00 
. . .9.00 
. .90.00 
. .40.00 
. .37.25

Rapids, Mich. . . . .
Conn....................
Mass..................

Harrison - Kearny, N. J. . . 
Lawrence - Methuen, Mass.

Grand 
Hartford,

. . . 18.00

. . . .8.00

. . . .5.00

. . . 15.00
. . . 13.00

Ląjkaą ir mums 
daugiau veikti

Jau laikas ir mums imtis už 
darbo, kad surengti kokią 
pramogėlę, kadangi nortiečiai 
jau pradeda į mūs mylimą 
gražią ir šiltą Floridą važiuo
ti, nes jau jie pajuto nortų 
vėsų orą.

Tokiu būdu mės čia vieti
niai, gerai per vasarą pasilsė
ję, galime surengti kokį pik- 

Į nikelį, kad sutikt ir pavaišint 
[mūs brolius ir seses turistus.

Girdėjau, kad toks piknikas 
bus surengtas gruodžio 3 d., 
bet vieta dar nepaskirta. Ga] 
bus vėliau pranešta.
. Smagu' yra pranešti, kad pas 

mus vis daugiau ir daugiau 
lietuvių atvažiuoja visuotinam 
apsigyvenimui, štai šį rude
nį dvi poros tai padarė. Juo
zas ir Grace Urvakiai iš Wine
land, N. J., apsigyveno ir Čia 
įsigijo nuosavą namelį, Taip
gi dd. Palioniai, rodos, iš De- 

Itroito, įsigijo savo namą. Aš 
[nudžiugau, sužinojusi, kad Pa- 
ilionienė yra d. Metelįonio se- 
sselė. Maniau, kad dr. Mote- 
| lionis taipgi apsigyvens šiame 

Spalio 29 d. Moterų Klubas miestc ir ,(artu su mumis da;

Lowell, Mass...............
Mexico - Rumford, Me 
Moline, Ill.................. .
New Haven, Conn. . . 
Newark, N. J..............
Norwood, Mass, ...... 
New Kensington, Pa. 
Plymouth, I 
Philadelphia, 
Pittsburgh, 
Paterson, N, 
Rochester, N. Y. ..'................... .24.00
So. Boston, Mass............ 10.00
Shenandoah, Pa............................. 21.00
San Francisco - Oakland, Calif. .22.00
Scranton, Pa....................................13.00
Youngstown, Ohio. ........................ 5.00
Yonkers Tuckahoe, N. Y...........9.00
W orcester, Mass.............................61.00

^Waterbury, Conn...................   . . .64.50
Taip įvairios kolonijos stovi su aukų pa

galba dienraščio reikalams. Daugelio žymių 
kolonijų dar neturime surašė, taipgi kai 
kurios mažai sukėlė finansinės paramos. Va
jaus pabaigoje vajininkams bus suteikta po 
50 punktu už kiekvieną $1 aukų.

LAISVĖS ADMIN.

26.00 
23.00’ 
.6.00
. 3.00 
24.00 
15.00 
.6.00 
.5.00

Pa.......... i. . ............. 41.00
Pa................ ............. 67.00
.J................. ........ .. .18.00

Darbo Unijos ir jų Veikla Detroit, Mich
78 milijonai

Pasauline
Darbo Unijų Federacija pa
skelbė, kad šiuo metu prie 
jos prigulinčios unijos turi 78 
milijonus narių.

Anglijos Unijos pasitraukė iš 
Federacijos, narių skaičius vis 
tik padidėjo. 19 15 .metais 
buvo 65 milijonai narių.

Harvester darbininkai 
laimėjo streikai

MANCHURIA
*(■!■> ft Į . I I .'

į. SUIHO REStPVOm 'V
L •'

PUNGSAN*

• SUDONG

NTUNG //X '

IžP ••NORTH KOREAW
' Sl^Ikuson'gvj u n SAN V o

ANTUNG

Hhamhung; 
e HUNGNAM - 

YONPA---------- -

WONSAN

YONGAN

KILCHU

SEA QF

JAPAN
MILES 50

Šis žemėlapis parodo šių dienų karo mūšius šiaurinėje Korėjoje.

piimoje vietoje darbo žmonių 
eilėse.

Pieno išvežiotojai 
perrinko valdybą

C1DICAGO. — AFL

, IŠ Moterų Klubo bankieto

Milk 
Wagon Drivers’ unijos lokalu 
753 pareigūnai perrinkti.

Dalyvavo virš 2,000 narių, 
ši unija viršininkus renka 5 
metams.

Streikų skaičius padaugėjo 
WASHINGTON. — Rugsėjo 

menesį buvo kilę 
jų štreiktt 

j 3,500,000 
.gaišta.

30,000 Streikai
i I >> I b n 1 i m 1 ’5S

3,480 nau- 
yje’. Apie 

darbo dienų su-

buvo surengęs puikią vakarie
nę. žmonių atsilankė gana 
daug. Vakarienė buvo vie
na iš geriausių, kokių yra bu
vę. Svečiai buvo patenkinti, 
nes maisto buvo visokiausios 
rūšies ir draugės klubietės 
prigamino' tiek, kad visiems 
sočiai užteko. (

Tai dar vieną kartą klubie-:^011^-

lyvaus. Bet, matyt, jis myli 
sau vienas atsiskyręs nuo lie
tuvių gyventi.
karto jis 
piknikus.

Tik karts nuo 
atsilanko į mūsų

turime zir nelabai 
žinių. Pastaruoju

korpo-
10

ternational Harvester 
racijos dirbtuvių, laimėjo 
dienų streiką.

Kompanija sutiko -pal 
jiems 10 centų i valandą, taip- [ 
gi ir kitus pagerinimus su
teikti.

kyla už algų pa- 
Viskam brangstant, 

[darbininkai priversti reikalau
ti didesnių algų.

Taipgi 
malonių

'laiku mes turime ir porą li- 
Mūsų geras draugas 

Tashalis jau seniai negaluo
ja ir kas savaitę lanko gydy
toją. J. Simonavičiųs guli 

! Tampa Municipal ligoninėje.
Abu geri draugai. Linkime 
jiems greitai pasveikti.

Itės įrodė draugams, kad jos 
'moka surengti puikius bankie- 
tus. 

šio bankieto surengimui 
daugiausia darbavosi: O. Lit- 
vinienė, Z. Dantienė/ M. An-

O nu
veik 

. tai. 
klu- i nama’s dipukais, 
dau-

drulienė, O. Demskienė. 
te Demskienė dirba 
kiekvienam parengime, 
gal viena iš darbščiausių 
biečių. Klubas turi ir

lempų ginu gerų draugių, kurios nie- 
sustojo

Sustreikavo reikalaudami 
algų pakėlimo

HOUSTON, Tx.—šio mies
to busy ir kiti transito dar
bininkai išėjo streikan reika
laudami algų pakėlimo. Apie 
25,000 žmonių, kurie važinė
jo busais. susirūpinę.

Minersville, Pa.
Užmuštas kasyklose

Lapkričio 9 d. John - Rice Į 
tapo užmuštas privatinėse ka-l 

i ‘ ’ 
[ties minėjimą 
jaus dovanos atidengimą.

New llaveno draugai susi
tarę nuvyko ir praleido vaka- 

gana linksmai. Visiems

Aplawke Bridgeportą

LDS 74 kuopa, Bridgeport, 
iConn., turėjo 20 metų sukak- 

ir laimėtos va-syklose. Jis buvo vedęs'su 
mano dukteria Aukse Rama
nauskaite. Tai padarė dide
lio nesmagumo ir mūsų šei
mai. Buvo linksmo būdo 
žmogus. . - j buvo malonus vakaras.

Jį užgriuvo anglis ir eme Į j <
12 valandų, iki jį išėmė iš po I  *

Laidotuvės , įvyko lapkričio 
! d. Palaidotas laisvai.

Gyvų 
pilnas 

buvo

į šermenys buvo didelės.
! gėlių' vainikų buvo 
'kambarys, kuriame jis 
pašarvotas.

Paliko dideliame n 
me jauną žmoną ir (jukterį 
taipgi daug giminių ii- drau

ir Paul Robesonas su žmoną 
ir jo sūnus su žmona.

Ministras Višinskis su am
basadorium Paniuškinu svei
kino visus gerbiamus svečius. 
Visur buvo puikios gėlės ir 
žymesniųjų laisvės kovotoją 
ir vadų portretai. Stalai bu
vo apkrauti visokiais gar- 
džiais valgiais ir gėrimais.

Tarp susirinkusių svečiu 
ūpas buvo labai pakilęs. Bu
vo geriami tostai už vadus ir 
laisvės kovūnus.

Nedalyvavo šiame minėji
me ambasadoriaus Paniuški- 
no žmona. Washingtone esąs 
jai kenksmingas oras. Gy
dytojas patarė .jai pasilikti 
Tarybų Sąjungoje, kol sveika
ta pasitaisys.

Steponas Joniškietis.

Iškilmingas sukakties 
minėjimas

šeštadienio naldį, lapkričio 
4 d., kai Tarybų Sąjungos 
ambasada ruošėsi švęsti 33- 

[čia metinę sukaktį nuo įstei- 
jgimo Tarybų Respublikos Ru- 

I Ilsėkis, žentuk, amžinai šal-[ sijoje, vienas piktos valios 
toj žemelėj. O dukteriai lin- žmogus, pripylęs didelę bon- 
'kiu kuoramiausia praleisti tą ką

draugais Grabli-‘skaudų nuotikį, nors ir mano ' rybinį pastatą ir pataikė į an- 
širdis yra skaudi su tokiu nuo- tro ;

taškę raudonai sieną ir dide
les
dien o ryte buvo matomas at-

Iki šiol man dar neteko 
progos susieiti su taip vadi- 

Bet man

igų- 
- i

■į raudonų dažų, mete į tą-

PRANEŠIMAI
w WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystės visų narių atydai. Pereitame 
Draugystės susirinkime nominavo? 
me kandidatus į naują valdybą se- 
kaltiems, metams. Kiekvieno nario 
pareiga 'dalyvauti išrinkime naujos 
valdybos.

t Balsavimų vieta — 29 Endicott 
St. Balsavimai prasidės sekmadieni, 
3 d. gruodžio (December). Prasidės 
1 vai. po pietų ir tęsis iki 6 vai. 
vakare. Taipgi bus 
antradienį, gruodžio 5 
prasidės 6 vai. vakare 
7:30 vai. vakare. Visi 
rėš dalyvaukite. — K.

j nuvykus su 
kąis į ligoninę aplankyti dr. 
Simonavičių, radau pas jį 
esant vieną dipuką, kuris sa
kėsi esąs gydytojas. Tą moks

lią jis baigęs Austrijoje, o į
Čia tik keturi mėnesiai kai at
vykęs.
puikus vaikinukas.
tyti, nėra kilęs iš biednos šei
mos, kad pabėgęs į svetimą 
kraštą galėjo baigti aukštą

. Šis daktarėlis dabar 
praktikuojasi šioj ligoninėj.

aukšto sienos vidurį, ap
tikiu.kad neatsisako dirbti paren

gimuose. Pavyzdžiui, Rųsai- 
tienė ir Jurkevičienė, man ro- 

metais, bet 
■ nie

kuomet neaimanuoja, kad pa
vargusios ar senos. Smagu, 

[kuomet tokių draugių randa- 
jsi klube.

Bankieto komisija ačiuoja 
Į visoms <
ir šį tą aukojusioms bankieto 
labui.

Streikas sulaikė
darbą Westinghouse]

BLOOMFIELD, N. J.— 3
[ ooo Westinghouse
i Įmonės darbininkų
! dirbę, kompanijai paleidus iš
[darbo 650 darbininkų. Kom-
1 panija sako neturinti medžią- dos, .‘įpniaus'ios 
gos, bet darbinihl 
pašalintų darbas bus sukrau
tas ant likusių darbe ir 
jiems pasunkins.

Pastatyta pikieto linija
I įmonės.

kai bijo, kad i taipgi visuomet dirba ir
nii o o 11 Ir n 11 ! 1 _ . .. < * ____ _ _ 1 _ -

tas

prie

1 Sportas kolūkiuose
RASEINIAI, spalio 6 d.

Sustambintuose rajono 
ūkiuose žymiai sustiprėjo
išsiplėtė sporto komandos.

! Tarp kolūkių komandų daž-

kol- 
ir

CTA darbininkai 
rinko viršininkus

Chicagos transito darbinin
kai rinko unijos viršininkus. 
Mitinge dalyvavo 400 iš 16,- 
400 narių.

Unija žinoma kaipo skyrius Inai įvyksta susitikimai.
* • ■ * • z-: — -■ -12------:3 “Ko,mjau-

kolūkio spor- 
► draugiškos 

“Alėjos” ir 
kol- 

futbolo komandų. Susiti- 
laimėjo “Alėjos” 1 
sportininkai rezultatu

241, Amalgamated Associa-į 
lion of Street, Electric 
way and Motor Coach 
bininkai (AFL).

algų pakėlimą
JRK.AS. — 60,000 
rūbų siuvėjų, pri-

Ladics Garment 
ęos bus pakeltos

šiomis dienomis 
inimo žingsniai” 1
to aikštėje įvyko 
rungtynės tarp 
“Komjaunimo žingsniai 
ūkių 
k imą 
ūkio

Tėvas V. R. baltas kolonas. Sekma-

draugėms, dirbusioms mo^^lą.

Komisija.

Chicago, III
Parėmė Lietuvių Kultūrini

LLD 19-tos kuopos susirin
kime išrinkta du delegatai į 
Vidurvakarių Konferenciją 
Atšaukimui McCarran Akto.

mandagus ir
Bet, ma-

Laimėjo 
NEW 

moteriškų 
klausančių 
Unijai, a
141/2 centų valandai. 
_ Naujas kontraktas įeina 
lion lapkričio 20.

Po 
tynės. Tačiau “Alėjos 
n inkams pavyko 
šias rungtynes
15:13. E. Skibarka

kad 
nu
yra

New Haven, Conn,;z
I/• • ’ Biskį apie mūsų draugijas

L.
susispietusios 7 draugijos ge-jjos pagalbos 
vai sugyvena, be barnių. Mat, i tikėtis.

! nešvari politika 
ma. Visos 
gos kapitalu, 
bai.

Nors kai 
laisva vieta, 
taiko ir visiems yra vietos už- 

| tektinai.
Priešai bando visokiais bū

dais paskalas leisti, kad tūlus i svarbią šventę, 
lengvatikius atbaidyti nuo šios 
vietos. Bet susipratę lietu
viai į tai nekreipia dėmesio.

Bendrovė gyvuoja jau 20 
metų ir gyvuos toliau.

s biaurus piktadario ak-
Jas. |
[ žinoma, siena ir kolonos bu- 
ivo tjuoj numazgotos. Policijos 

K. Bendrovės patalpose ; nei nereikalauta tyrinėti, nes 
vargiai galima

nevarinėja- 
draugijos turtin- 
bet nariais nela-

kam nepatinka 
bet ir tokie susi-

gražiai praėjo.
susirinko daug

balsavimai ir 
dieną. Tada 
ir tęsis iki 

nariai ir na? 
K. Report.

(223-224) \
Minėjimas 

įLaplįr. 7 d 
svečių. Atvyko Tarybų Sąjun
gos užsienio ministras Višins
kis. I Jis taipgi aplankė vals-

1 I

itybės sekretorių Achesoną.
I 1 Ambasada J
I t . v . • - - r -r ■ - - •

i atsiuvu, diplomatų ir šiaip įžymūs dainininkai, vadovystėje S.
žymių asmenų paminėti tą j PaBro®-. ' , .v , j Bankiete dalyvaus ir svečių, nes

lai p jų ouvo ąjęną) pirm bankįeto, įvyks
- į LLD 7-tos Apskrities konferencija, 

i kurioj bus daug delegatų. Todėl 
į prašome visus ir visas <ttsiiankyti.—

Rengėjai. (223-224)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 2 

kuopa ir Moterų .Skyrius bendrai 
rengia metini bankietą. Įvyks sek
madienį, lapkričio 26 d., 5 vai. va
kare, 318 Broadway. Bus skani va-

* . _ 7 i karienė ir graži dainų programa,
aplanke daug • Dainų programų išpildys apylinkės

Daug nortiečių mano, 
tas nelaimingas uraganas 
šlavė visą Floridą. Kiti 
rimtai tuo susirūpinę. Aš čia
gyvenu jau penki metai ir šis 
miestas dar nė kartą nenu
kentėjo nuo šio uragano. Kai 
jis buvo porą kartų aplankęs 
kitas Floridos dalis,- mūsų 
miestą abu kartus aplenkė.

Tokiu būdu, man atrodo, 
šiame mieste yra geriausia 
vieta apsigyventi, čia klima
tas geras ir patogus. Man te
ko kalbėtis su daugeliu žmo
nių, kurie yra apvažinėję be
veik 
tina,

I RANDAVOJIMAI
JERSEY CITY, N. J.

Pasijrąndavoja kambariai — po du, 
tris, [keturis ar daugiau. Su šilumai 
ir kiįais vėliausiais įtaisymais. Pra-1

! O^ai/'A^ ren£ia mctin* balių- savamjuccan a ve., Jersey uny, i name, 851 Hollins gt. Pradžia 8:30

BALTIMORE, MD. 
šeštadienį, lapkričio 25, 1950,

I some] kreiptis pas: J. Wilkcvich. 72 j
! OcOMn Avn .lorsi

kol- Konferencija atsibus lapkričio 
L.t.ij25 -ir 26 dieną, Shoe Worker 

Hall, 1632 Milwaukee Ave.
Svarstyta pasiekti tuos na

rius, kurie dar neužsimokėjo 
duoklių už šiuos metus ir nuo- 

r e z u 11 a t u [širdžiai pakalbinti juos užsi- 
Mūsų kuopa turi už-

to įvyko krepšinio rung- 
sporti- 

laimėti ir

MONTELLO, MASS.

Pirmas Metinis/
KONCERTAS IR ŠOKIAI

RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS
Įvyks šeštadienį »

LAPKRIČIO 25 NOVEMBER
»

Lietuviu Tautiško Namo apatinėje salėje
Vine St. ir kampas Main St.

Programą pildys:
Solo ir duetus dainuos: Rožė Stripįiis, Paulina 

Kundrot, W. Yodeikis, Aldona Wallan, piano solo 
duos jaunuolis Vincas Kundrot.

SMAGI MUZIKA ŠOKIAMS
Bus gerų valgių ir gėrimų, ateikite visi linksmai 

laiko praleisti.
RENGĖJAI

mokėti, 
simokėjusių barių virš 200.

Nutarta pasveikinti Lietuvių 
Namo Bendrovės suvažiavi
mą, geriau sakant, Lietuvių 
Kultūrinį Centrą, kur randa
si dienraštis Laisvė, su $10 iš 
kuopos iždo, o d. Puodžiūnas 
pridėjo dar $3.00.

Po susirinkimo buvo papi- 
vaišinimas. Draugės Matu- 
kaitienė su Jenčiene- buvo pa
dariusios košelienos ir skaniai 
sutaisytų silkių ir kavo$. Bu
vo gražu matyti, kaip nariai, 
kai vienos (šeimos, susėdę apie 
didelį štalą, draugiškoj nuo
taikoj pasivaišino ir apsikeitė 
mintimis įvairiais kląugimais.

rajono “Tiesos”
neseniai įsteigtas

Kolūkio klubas-skaitykla

JURBARKAS, spalio 3 d.— 
Jurbarko 
kolūkyje
naujas klubas - skaitykla. Ją 
gausiai lanko kolūkiečiai ir 
kolūkiętęs. Klubas - skaity
kla aprūpinta grožine bei po
litine lįteratūra,' laikraščiais ir 
žurnalais.

visą Floridą ir jie. tvir 
kad čia geriausia.

Natalia,

d.—Pa- 
Mokslų 

istorijos

j Matysime “Paparčio Žiedą
I . Šios apylinkės lietuviai lau- 
ikia G. Klimo su paveikslais. 
[Turėsime gerą progą pamaty- 
;ti gražų veikalą “Paparčio 
žiedas” lapkričio 26 (L, 
N. Front St. Pradžia. 3
po; pietų. Įžanga tik 50 
Komisija visus užkviečia.Baigėsi Lietuvos istorijos 

instituto -moksline 
konferencija

. VILNIUS, spalio 8 
si baigė* Lietuvos TSR 
akademijos Lietuvos
instituto mokslinė konferenci
ja. Antrąją* konferencijos die
ną buvo jškląusyti trys pra
nešimai; istorijos mokslų, 
kandidato J. Jurginio “Kau
no įgulos kareivių sukilimas 
prįeš buržuazinę Lietuvos val
džią 14)20 m.,” jaunesniojo 
mokslinio bendradarbio O. 
Pąkštaitės “Buržuazinio par
lamentarizmo demaskavimas 
darbo žmonių atstovų veiki? 
mu Lietuvos seime 1922 m.” 
ir istorijos mokslų kandidato 
Pr. Ktilikausko “Tarybų Lie
tuvos archeologiniai ęamim 
kląi ir jų tyrinėjimas.”

Mokslų akademijos vice^ 
prezidentas prof, J. Žiugždą 
baigiamajame žodyje apiben
drino konferencijos darbą.

A. Vyšniauskaite.

vai.
c.

Turi gerų pasekmių
Laisvės vajaus darbuotojai, 

girdėt, turi gerų pasekmių. 
Jau; keletas draugų darbuoja
si. Bravo jiems!

Reikėtų visiems. stoti dar
ban sw pasiryžimu. Mūsų 
dienraštis Laisvė turi stovėti

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, .N. J.

MArket 2-0172

vai. vakare. Bus gera muzika So-
Pa.|irandavoja pavieniai lornišiuo- kiams. (Karčiausko). Bilieto kaina 

t i kambariai. $5.00 į savaitę su $2.40. Bus duodama valgio ir gėri- 
. priežiūra. Dėl daugiau informacijų mo visą vakarą už įžangos tikietą. 
j skambinkite: EV. 8-1805, arba Kviečiame visus dalyvauti ir pa-EV.
kreipkitės: 38 Grand St., Brooklyn, remti Svetainės Bendrovę, -r Šėri- 
N. Y (223-227) ninkas. (223-224)

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs diena ltr 

greit • suteiksime

Liūdesio 
tęs prie 
naktį,- 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai fruoštą mOaų 
šermeninė, Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti,

3 psl..-Laisvč(Liberty, Lith. Daily) -Antr., Lapk.-Nov. 21, 1950

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 •
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NowYoitii^zWafeTZliihn Brooklyniškio S. Griškaus 
įspūdžiai South Bostone

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Kongresmanas ragino 
saugoti civilines 
teises ir laisves

Būkime dėkingi jiems ir
I sau uz gerą darbą

Telefonistėms neleido 
gauti nedarbo 
apdraudos čekio

“Civilinės laisvės Jungtinėse 
Valstybėse nuslūgo pavojingai 
žemai,” pareiškė Brook lyno 
kongresmanas Emanuel Celler 
kalbėdamas žy d tu organizaci
jų konvencijai, New Yorke.

To žemo laipsnio prieito 
pasėkoje aršių nedemokrati
nių įstatų, kaip McCarran Ak
tas, Smith Aktas. Tas suteikia 
progą siautėti ‘Red 
neis’ tipo protavimui,” 
kongresmanas. (“Red
neis’’ yra Kniukštų 'įstaiga, ku
ri kiekvieną ne fašistą įtarinė
ja “raudonuoju,” paskui tero
rizuoja.)

Chan-

Chan-

SUSIVEDĖ

šią savaitę pripuola tradici-kartu ir sau, pareikšti padė- 
nė Padėkų' Diena. Gale šioską? t
savaitės, šeštadienį įvyks Lie- Direktoriai nelaukia dovanų 
tuvių Kultūrinio Centro šeri-nei laurų sau. Jie kviečia visus 
ninku metinis suvažiavimas irLietuvių Kultūrinio Centro šė- 
bankietas. Tai geriausia pro-rininkus ir prietelius susirink- 
ga visiems lietuvių kultūrinėsti į suvažiavimo užbaigtu- 
įstaigos patrijotams parodyti vėms rengiamą bankietą šie 
dėkingumą tiems, kurie prisi-šeštadienio vakarą, lapkričio 
dėjo centrą išlaikyti ir gerin-25-tą,
ti šiais sunkiais laikais. kampas llOth St. ir

Ave., Richmond Hill. Ir prašo

Namų tvarkytoja—virėja. Guolis 
vietoje. $30 iki $35. Du vaikai, lan
kanti mokyklą. Television. Skalbia
ma mašina. Nuosavas kambarys. 
PResident 8-3833. (222-224)

Kaunas, kurį, pažinau prieš 
30 metų; jis per tą laiką ne- 
pakrypo nei. pirmyn nei atgal, 
bet yisgi mąstantis žmogus.

Po laidotuvių velionio naš
lė Strakauskienė savo namuo- 
sė pavaišino mus užkandžiais, 
o tuomet su V. Kaunu vyko
me į jo namus. Jis gražiai įsi
kūręs, turi net keletą namų, 
visi švarūs, geri. Kaunai mane 
svetingai priėmė, pavaišino, o 
tuomet aš išvykau pas Antaną 
Sinkevičių, kuris gyveno arti 
jūros; .iš lango matytis van
duo.

čia ir vėl vaišės. Pasikalbė
jus, aš ^‘norėjau vykti į 
South. Bostoną pasižvalgyti. 
Mane nuvežė Antano sūnus 
automobiliumi.

Ant Broadway/ radau savo 
gerą draugą Juozą Sinkevičių, 
kuris mane pavadino išgerti 
po stiklą alaus, nes oras buvo 
labai karštas. Užeigoje susipa
žinau su draugišku
Jonu Papiu, Tuoj priėjo ir se
nas pažįstamas Jonas Jagmi-: 
nas. Mums besėdint prie sta
liuko, priėjo prie mūs užeigos 
savininkas, kurio pavardės ne-

Grįžęs namo apie 10 v. v., 
radau telegramą: mirė J. 
Strakauskas. Tuojau mano 
žmona ir duktė paskiria po 15 
d. gėlių vainikams nupirkti ir 
aš gaunu įsakymą važiuoti 
laidotuvėsna.

Strakauskas paliko- liūdin
čius žmoną Marijoną, sūnų, 
dukterį, motiną ir brolį kuni
gą. Mirė būdamas virš 50 me- 
tų.

Nieko nelaukęs, aš ruošiau- 
jsi ir kaip bematant jau buvau 
Grand Central stotyje. Bosto
ną pasiekiau apie 7 v. ryto ir 
požeminiu traukiniu nuvykau 
į South Bostoną. Tai buvo lie
pos 4 d.

Eidamas Broadway link D 
gatvės, pamačiau didelį būrį 
žmonių, stovėjusių prie dvie
jų autobusų. South Bostone 

lesu gyvenęs prieš 30 metų; 
darbininkams stebėjau į šiuos žmones ir nei 

vieno jų nepažinau. 
| — Kur važiuojat? — klau
siau.

—] pikniką, — gaunu atsa
kymą.

Einu link Mercer gatvės, 
nes ten gyvena Pranas Duoba, 
mirusiojo Juozo Strakausko :pamenu; jo užeigoje per tris 
žmonos tėvas ir mano švoge- vakarus per savaitę grojo or- 

Jis man sakė, jog mirų- kestras; pas jį buvau i 
!du vakarus. Nakvojau 
.‘Jagminą, gyvenantį ton 
ant Broadway, ir gerokai 
jais pasikalbėjau. Turiu 
minti, jog tokios lietuviškos 
užeigos, kokioje buvau South 
Bostone, Brooklync iš lietuvių 
niekas neturi.

Po svečiavimosi, J. Sinkevi
čius mane taksiu nugabeno į 
geležinkelio stotį ir aš pasi- 

pagamino leidau trau 
Nors šie 

pavėluotai,
iriu pareikšti padėką už drau- 
(giškumą ii 
siems, su k 
susitikti.

Virėja—namų darbininkė. Dakta
ro namai. Guolis vietoje. Puiki al- 
ga. Geri namai. AS. 8-2220.

(222-224)
New Yorko Valstijos Darbo 

Departmentas praėjusį penk
tadienį atmetė apie 3,000 mer
ginų ilgųjų, linijų operatorių 
prašymą nedarbo apdraudos.

Telefonistės tapo neprileis
tos prie darbo pasėkoje Wes-1 
tern Electric darbininkų strei- 

Auditorijon, i ko ir pikieto, kurį jos atsisa- 
Atlantic kė peržengti. Kuomet tapo iš

trauktas pikietas, merginos 
................................. 7L; bosai 

Ijoms dirbti neleido, įsakė eiti 
na,m o.

Merginos • pasiskelbė, kad 
jos yra “locked out.” Nuėjo 
prašyti nedarbo apdraudos. 
Tokiuose nuotykiuose pirmiau 
yra buvę duota <___________
nedarbo apdraudos čekiai. 
To negavusios, merginos san- 

.protavo:
“Tai mūsų Fair Deal už ša

pai tės po rinkimų. Pirm rinki
mų to nebūtų buvę.”

Abelnam namų darbui darbininkė 
nuolankiai ir priimnai Šeimai. Nuo
savas kambarys. Vasarą vasarna
myje. $100 i mėnesj. HA. 4-9750.

(22.3-225)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys. Bendras namų 
darbas. Bendix. Paliudijimai, šauki
te: Hollis 5-0136. (223-225)

Tą didelį darbą išnešė ant visus, kam tiktai galima,-įsigy- numaršavo dirbti. Bot
savo pečiu nedidelis būrelis ti tikietus iš anksto (kaina 
Lietuvių Kultūrinio Centro di-$2.50), kad galėtų pakanka- 
rektorių ir jiems talkininkų mai paruošti gero maisto.

j darbuose. Prisidėjome ir visi Dalyvumu bankieto pareik- 
tie, kurie savo centro rengė-Šime dėkingumą sau už išlai- 
me organizacijų pramogas irkymą savo centro ir palinkė- 
šeimyninius pobūvius. Prisidė-sime savo centrui sveikatos ir 
jo ir tie, kurie tą viską lankė, laimės ir ateičiai.

Kuo galima direktoriams, o ščrininkas.

LDS Trečios Apskr. Žinios

b o

įvykusio Bankieto

Penkta diena lapkričio atė- 
ir praėjo. LDS trečios aps-

Susan Petraitis duktė Apo
linaro ir Annos Petraičių, ir 
John Ohlsen, sūnus Mrs. May 
Carlson, susivedė lapkričio 
18-tą.

Garbės palydove nuotakai 
ėjo jos brolienė Rose Petrai
tis,. Kitos palydovės-pamergės:
Mrs. Anne Pearson, Miss Ida j krities pietūs Liberty svetai- 
Carlson, Miss Jean Roberts, inėje, Linden, N. J., buvo grą- 
Miss Patricia Roberts. Gėles ’žūs. 
nešė mažytė Nancy Kelly, pakankamai netik 
jaunosios krikštaduktė.

Jaunojo vyriausiu palydovu 
apeigose buvo Jim 
jaunojo brolis, taipgi 
sios broliai George 
irias Petraitis, ir Mr. 
nell, Mr. Harry 
nešėju — 
Prock, J r.

Šaunus pokylis 
ty Auditorijoje, 
Hill. Atvyko keli 
Čių : vietinių ir iš

Ohlsen, 
jauno- 

ir Tho-

Valgių ir gėrimų buvo 
laike pie

tų, bet susirinkę svečiai links
minosi šokiuose ir įsigerdami 
iki vėlai vakaro.

Reikia priminti, kad buvo 
ir kąlbų, bei muzikos, dainų.

Joe Fa-• Organizacijos 20 metų proga 
y Goetz, žiedo I kalbėjo J. Siurba, II. Jeskevi- 

berniukas Andrew Jčūtė, Ig. Bečis ir O. Vertelie-
j nė. Iš jaunesnės kartos ir pro- 

įvyko Liber-j ga mūsų apylinkės laimėjusių 
Richmond jbolininkų vardu J. Katinas, J.

šimtai sve-į Kaziukevičius 
kitų miestų 

giminių, draugų, sandarbinin- 
kų./ Bendrai ir linksmai čia 
pabuvojo eiliniai darbininkai, 
profesijonalai ir stambesniojo 
biznio žmonės. Kaipo profe
sijonalai, jaunieji abu turi 
draugų visose grupėse.

j .vestuves atvyko svečių ir 
iš toliau: Mr. ir Mrs. Andrew 
Prock, Mr. ir Mrs. Mayusky, 
Mr. jr Mrs. Joseph Mayusky, 
Mr. Mrs. Alfred Aponick 
iš Pęnnsylvanijos; Mrs. Helen 
'Mockus iš Maine; Mrs. Good
man: iš Boston; Mrs'. Carlson 
ir Mr. ir Mrs. Anzarek iš New 
Jersey.

Svečiai buvo labai vaišin-

ir F. Yakstis, 
į anglų kalba skyriau^ “Tiesoj” 
j redaktorius. J. Katinas sužy
mėjo visus bolininkus, kiek 
kuris laimėjo “pointų.” Vyrų 
ir moterų trofės, kurias lai
mėjo laike imtynių gegužės 
mėnesį, puošė jų stalą. Ir kuo
met pirmininkas iššaukė lai
mėjusius pasirodyti susirinku- 

Isiems, tai svečiai karštai juos 
pasveikino.

Pijami skambino B ai e v i- 
Čius, o A. Young (Jeskevičiū- 
tė) sudainavo kelias dainas. 
Susirinkusieji ją karštai svei
kino. Amilija dainuoja gražiai 
ir malonu jos dainų klausyti.

Svečių nebuvo tiek, kiek 
renėgjai tikėjosi. Reikia pri-

žymėjimui LDS 20 metų. Ta
čiau visa eilė kolonijų neturė
jo nei po vieną žmogų šiame 
parengime, nors visai arti gy
vena. Senatvė, nerangumas 
yra. viso to kaltininkas.

Noriu tarti nuoširdų ačiū 
draugėm lindenietėm už jų 
sunkų darbą virtuvėje ir prie 
stalų patarnautojom: O. Ver- 
telienei, M. Balįunienei, M. 
Užkurėnienei, G. Kardauskie- 
nei, A. Bakuhas, F. Doyklaus- 
kas ir F. H'artan. Iš vyrų : Ver
telis, Skairius ir Vaznis.

Noriu priminti- kuopom, 
kad apskrities metinė konfe
rencija įvyks lapkričio 26-tą, 
10-tą vai. ryte, IWO svetainė
je, 324 Cliff ir Anderson Ave., 
Cliffside Park, N. J. Delegatai 
su pietumis nesirūpinkite. 
Draugai cliffsidiečiai visus su- 
vykusius pavalgydins. Būkite 
skaitlingai ir laiku. A. M.

žinoti, 
tokios

si.įo-

Virėja — namų darbininkė. Vė
liausi paliudijimai. 5’/ž dienų. Šeš
tadieniais nereikės dirbi i. Mokyklos 
vaikutis. $30. Schuyler 4-9161.

HELP WANTED—MALE
Porteris. Abelnam darbui. Patyri

mas nereikalingas. Nuolatinis vyras 
nuolatiniam darbui. Kreipkitės: J) 
A.M. iki pietų. Miller Bakeries, 1880 
Troutman St., Ridgewood-Brooklyn,

asmeniu N. Y. (221-223)

PASIRANDAVOJIMAI 
FOR RENT 

Pasirandavoja grosernė - delicates
sen su alaus laisniais. Renda $50 j 
mėnesj Įskaitant tris didelius švie
sius kambarius (su lease). $4000. 
HYacinth 7-9489. (223-225)

susirinkime
Mat, jau vi- 
pas įmokėję 
m., tai nė 

neateina. Neatė-

Tik už lą vieną guziką
Brooklynietė Mrs. Sadie 

i Pash off areštuota einant įtari
amu, kad ji priiminėjusi vogtus 
daiktus.

Moteriškei išduoti pasitar
navęs vienas mažas guzikas, 

I nusiųstas moteriškų drabužių 
: krautuvei į New Haven. Guzi- 
j ko atsiuntėja norėjo 
| kur-j i galėtų pirktis 
į pat medžiagos pasisiūti
ną, kaip jos pirktasis ploščįus, 
nuo kurio nuimtą guziką ji 
atsiuntė medžiagai pririnkti.

Gavusioji laišką su guziku j 
'krautuvė pažino tokį drabužį 
i buvus nuo jų pavogtu. Polici
ja nusekė pas guziko atsiuntė- 
ją. Ji žinojusi jai pairdavusios 
ploščių moters pirmą vardą ir 
telefoną. Su tais greit nusekė 
pas ploščiaus pardavėją. Anot 

1 policijos, pas ją' radę apie 
$15,000 vertės visokių audi
nių ir gatavų drabužių, kurie 
buvę raportuoti pavogtais iš 
įvairių miestų ir krautuvių.

ris. 
sysis bus pašarvotas Kasparo 
koplyčioje Dorchester gatvė- 

Ije, — Dorchesteryj jo duktė 
įgyvena.

Pasikalbėjus, leidausi to
liau, norėjau sutikti senų pa

žįstamų, ypatingai Juozą Sa- 
katauską, seną savo prietelių. 
Jis gyvena savo nąme, turi 
sūnų ir dukterį; skundėsi, kad 
ilgai sirgęs, , bet turi lengvą 
darbą. Jo žmona
pietus, po jų mane pavėžėjo į 

j šermenis.
' Ant rytojaus buvo laidotu- 
Ivės; mirusiojo brolis kun. Pra
nas Strakauskas atlaikė lietu
viškoje bažnyčioje pamaldas. 
Tuomet mirusiojo palaikai 
buvo: vežami į šv. Benedikto 
kapines. Kunigas Starkaus- 
kas atlaikė trumpąs pamald 
ant kapinių ir pasakė “stidiev, 
Juozai!”

Su manim kartu važiavo V.

TONY’S

užėjęs 
pas 
pat 
su

pri-

tiniu namo.
įspūdžiai rašomi 
tačiau visvien no-

r svetingumą vi
riniais teko .man

S. Griškus.

Telefonistės jau 
grąžinamos darban

Telefonams reikmenų gami
nimo, suvadų ir pataisų darbi
ninkams sugrįžus dirbti, ei
nant firmų su unija sutartimi, 
buvo tikimasi, kad New Yor- 
ko “locked out’’ telefonistės 
sugrąžinamos darban pirma
dienį.

Korėja. — Pranešama, 
kad jankiai atmušė Šiauri
nės Korėjos liaudininkų 
bandymą išlipt iš valčių i 
amerikonų užnugarį..

14.ir 15-tos ry-i 
pirmoji šalna į 

kiemuose. Tačiau

Lapkričio 
tais pasirodė 
didmiesčio 
vėlybieji žblynai tebežydi, at
silaikė. Die 
ta, šilta.

nomis būna saulė

gai priimti. Kitataučiai mano minti ir tas, kad New Jersey 
kaimynai prie, stalo nuostabia- valstijoje LDS kuopose nesigir-1 
vo gausa ir skoningumu vai- di, kad ruoštų parengimus at- 
šių. Ne visose tautose priimta —-------------------------------------
tokios vaišingos vestuvės, ko-į bos, įstaigų, žmonių. Gražiai 
kios čia tfirėta. Gerų gaspadi- įkalba, skaito ir rašo lietuviš- 
nių ir vikrių joms pagelbinin- Į kai. Brangina įstaigas. Lietū
kiu štabas pagirtinai prižiurę- vių įstaigą ji pasirinko ir sa- 
jo svečius. Atitrūkdami nuo vo dienų dienai.
jaunųjų stalo ir patys Petrai
čiai dar stengėsi 
kad neišsibaigtų vaišės.

Grojo Jurgio Kazakevičiaus jos talkininkėms, padėjusioms 
orkestras.

Jaunoji Susan — stiprios-va- 
lios, ypatinga mergina. Gana 
sunkiose sąlygose siekdamosi 
mokslo ir, pagaliau, pasiekusi 
profesijos, ji išsilaikė taip pat 
prisirišusi prie savo tėvų kal-

Mrs. Petraitis dėkinga jos 
prižiūrėti, dukters vestuvių pokylio gas- 

padinei Onai Karušaitienei ir

valgius pagaminti ar paduoti, 
stalus priruošti.1 Talkoje tiems 
darbams buvo Emilija Nau- j 
džiusj Anna . Pliuščiauskas 
Ona Marcinkevičienė, Eleno- 
ra Liuobiene, Mrs. Berenis.

Rep.

Scene iš naujos tarybinės muzikališkos komedijos 
“Cossacks of the Kuban.’’ Sėkmingai rodoma Stan
ley Teatre jau kelinta savaitė. Filmą yra daugia
spalvė ir turtinga dainomis, šokiais.

C. BROOKLYN
Iš LDS 46 kp. susirinkimo

Trečiadienį, lapkričio 15 
d., Lietuvių Neprigulmingo 
Klubo name įvyko kuopos su
sirinkimas. Narių 

i dalyvavo nedaug, 
•si nariai duokles 
ii'ki pradžios 1951 
{susirinkiman
jimas yra peiktinas.

Kuopos fin. rast, raportavo, 
j kad visi nariai jau pasimbkėję 
už šiuos metus. Pinigų ižde 
randasi apie pusšimtis dol.

Skaityta laiškas iš LDS 3- 
čios apskr., kviečiant dalyvau
ti apskrities konferencijoj, ku
ri įvyks lapkr. 26 d., Cliffsi
de, N. J. Delegate išrinkta P. i 
Semen.

Skaitytas laiškas nuo Ame
rican Committee For Protec
tion of Foreign Born, kuria
me pranešama, kad N'aciona- 
lė Konferencija įvyks gruodžio 
2 ir 3 dienomis, Pythian Pla- 

Iza, 135 West 70th St. New 1 
j York. Apkalbėjus svarbą šios, 
konferencijos, išrinkta delega
te P. Semen.

Susirinkime sužinota, kad 
lL. N. Klubas parduoda namą, 
tokiu būdu mes neturėsimu 

• vietos savo susirinkimus laiky
ti. Jeigu Klubas namą -par
duos, tai su pradžia sekančių 
metų mums prisieis krausty
tis iš C. Brooklyno.

Prisiminus “Laisvės” dien
raščio vajų ir reikalą finansi
nės paramos, kai kurie drau
gai atsinaujino prenumeratas 
ir finansiniai prisidėjo. J. že
maitis 5 dol. J. Weiss 5 dol., ir 
A. Gabalis 3 dol. Kurie susi
rinkime nedalyvavote, esate 
prašomi, kad prie progos ir 
jūs tam reikalui kiek paauko
tumėte. , Koresp.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE.
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

- Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G,
Tel. EV. 7-6288

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 mažiau kai po $8,000 kiekvienam. 
Abu parsiduoda kartu už 
Rėkia įnešti apie $8,000.
★ RICHMOND HILL — 
šėimų atskiras medinis namas 
garadžiu. Keturių kambarių apart
mentas ant pirmo floro bus tuščias. 
Aliejaus šildymo sistema.
25x100. Savininke 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 
geriausį patarnavimą už žemiausią i 
kainą.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

EGZAMĮTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAftOME IR PRITAIKOME

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

$15,750

Dviejų 
su

Lotas

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

, IGNAS SUTKUS
v

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

• i

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

New York. —Isbrandtsen 
laivų kompanija protestuo
ja, kad Amerika beveik vi
sai uždraudžia prekybą su

1 naująja Kinija. I

Pas Igną7 Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, , Brooklyn, N. Y,

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.'

■ TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

Odos Litfos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DJEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 TELEVISION

SHUFFLE BOARD
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