
♦ 4 j

Thanksgiving Diena. 
Suvažiavimas. 

“Viešbutis už $100,000.
V. Andrulio byla. 
Brošiūra ir knyga.

Rašo R. MIZARA

23 d lemi, 
Diena—Pa-

neveikia.
Diena tuo

Rytoj, lapkričio 
bus Thanksgiving 
dėkų Diena.

Tą dieną mūsų 
neišeis, nes paštas

Šiemet Padėkų
yra nesmagi, kad pasaulyj ra
mybės nėra, žmonės vaikščio
ja, kaip ant adatų, nežinoda
mi, kas bus rytoj.

No. 224

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE Ko
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Richmond Hill 19, N. Y.
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DVYLIKA APKALTINTA I Taikos Kongresas sveikina siūlymą, kad 
UŽ ‘PANIEKĄ’ KONGRESO Amerika ir Sovietai ramiai lenktyniuotu

AMERIKONAI PASIEKĖ
MANDŽŪRIJOS SIENĄ

Tiek spauda, tik radijas, 
tiek visokios’ kitokios propa
gandos priemonės nuolat kal
ba apie naują, busimąjį karą.

O tai ir gadina visiems žmo
nėms nuotaikas, nes kiekvie
nam aišku, jog naujas pašau- į niekinimą” Kongreso.' Tai 
linis karas būtų didesnė žmo- j 
nijai nelaimė, negu kokią 
kada nors yra mačiusi.

★
Tarpšventyj, lapkričio 

dieną, įvyks 1 
Bendrovės šėrininkų (akcinin
kų) metinis suvažiavimas.

Vakare, po suvažiavimo, 
bus bankietas svečiams pavai
šinti.

Svarbu, kad suvažiavime • 
dalyvautų juo didesnis akci
ninkų skaičius, o kurie negali 
asmeniškai dalyvauti, kad pri
siųstų savo proxies kitiems, 
kurie juos atstovautų.

25

Tarp kaltinamųjų yra 7 unijos 
veikeiai ir atom-mokslininkas

Washington. — Federalė $1,000 piniginės baudos. xJų 
grand džiūrė apkaltino 10 tarpe yra 7 Jungtinės Elek- 

_ | vyrų ir dvi moteris už “pa-, trininkų Unijos pareigū- 
.,Kongreso.' Tai nai: James Matles, drgani- 
I todėl, kad jie neatsakė kon-jzacinis direktorius; Julius 

---------------- 1 Emspak, sekretorius-iždi- 
ninkas, ir kt.; Philip Bart, 
newyorkietis, komunistinio 
dienraščio Daily Workerio 
vedėjas; atominis moksli
ninkas Clarence Hiskey, bu
vęs Brooklyno Politechni
kos Instituto profesorius; 
Louisa Berman’ienė, turtin
ga moteris, įtarta kaip pi-

gresiniam Neamerikinės 
Veiklos Komitetui į tokius 
klausimus:

Ar buvai ar osi komunis-
Lietuviu Namo įas? pjnįgajs rėmei Ko-

munistų Partiją? Ar pažįs
ti tūlus unijos narius kaip 
komunistus? Kurie unijis- 
tai priklausė Pilietinių Tei
sių Sąjungai? .

Įkaitintiems gręsia bent niginė Komunistų Partijos 
..._L„i kalėjimo ir rėmėja, ir ftt.

Varšava. — Pasaulinis 
Taikos Kongresas entuzias
tiškai sveikino amerikinių 
delegatų pasiūlymą, kad 
Jungtinės Valstijos.per tai
kias derybas išspręstų savo 
ginčus su. Sovietų Sąjunga 
ir kad ramiai lenktyniuotų 
pramonėje ir kultūroje; 
tuomet pasirodytų, katra 
.santvarka geresnė, ar kapi
talistiniai - amerikinė, ar 
sovietiniai - socialistinė.

Naujosios Kinijos delega
tas Kuo Mo-džo, premjero 
pavaduotojas, smerkė Ame
rikos pareiškimus Kinijai 
draugiškumo, vadindamas 
juos veidmainyste. Jis rei-

kalavo, kad Amerika su
stabdytų savo karą Korėjo
je ir atšauktų savo laivyną 
išFormozos salos. Kartu 
Kuo Mo-džo smerkė gene
rolą MacArthurą kaip vy
riausią karo kurstytoją A- 
zijoj. I**/

Amerikonas kunigas Wil
lard Uphaus, tarp kitko, 
reikalavo uždraust atomi
nes bombas ir priimt Kini
jos Respubliką į Jungtines

de-
Tautas.

Korėjos liaudininkų 
legate Kak Ven Ai karčiai 
kaltino amerikonus ir jų 
talkininkus už “tūkstančių 
•korėjiečių išžudymą.”

vieni metai

Amerika žada penėt 
Jugoslavijos armiją

J. Tautų seimas užgyrė 
Lie planą dėl taikosKanadiškėje “N. Lietuvoje 

skaitome: ,
“Londone (Anglijoje) lietu-! Belgrad, Jugoslavija. — 

viai visi tremtiniai, senųjų vos ’ Pranešama, jog Amerika 
00 as- ketina specialiai teikti mai-

— stą Jugoslavijos armijai, gyrė generalio Jungt. Tau- 
priedan prie žadamos mais
to paramos gyventojam^" 

(Prez. Trumanas pereitą 
savaitę kalbėjo už medžia
ginę paramą Tito valdžiai 
Jugoslavijoj, ypač todėl, kad 
Tito .galėtų išstatyt stip
riausią vakarų Europoj ar
miją prieš Sovietus.)

5 šeimos, o tremtinių 
menų. Tremtiniai kuriasi ■ 
perka sklypus, statosi naujus 
namus. Jau vien 
pirko 25 namus, 
nai pirko puikų 
$100,000.”

Pagalvokite: 
$100,000!

“N. Lietuva,” 
aiškina, kuyiuo stebuklu 
nai Aleliūna/ tokią 
ma susikrovė!

Flushing Meadow, N. Y.
— Jungtinių Tautų seimas
50 balsų prieš 5 bendrai už-

tremtiniai
Ponai Aleliu-

viešbutį.

tačiau, nvpa- 
po- 

pinigų su-

“Liaudies | 
žinelę iš: 

ten įsivyravo

Kanadiškiame
Balse” skaitome
Montreal io, 
“įvairiu surprizo, partiją ruo
šimas”.

Girdi, tos partijos dažnai 
esti labai ištaigingos, perdaug 
lėšuojančios rengėjams, gi vi
suomeninės naudos iš ją tėra 
labai mažai.

Tenka priminti, jog kadai
se panašiai buvo 
Jungtinių Valstijų

* bet tas “įkarštis”, 
praėjo.

Jis turės praeiti
J e.

Filipinų batalionas prašo

Žada nesaudyt per Y alų upę į 
Mandžūriją., jei kinai nepradės

Ko 
tinto 
su ta:

;eja, lapkr. 21.— Sep- j Hyesandžiną, atkirto kore-
1 amerikonų divizija jinius liaudininkus
nkais įsiveržė’ į Hye- niai - rytiniame Korėjos 

sandŽin miestą, stovintį kampe. ' *•
Yalų upės, kuri plau- l Jankių marinai traukė to- 

l ubežium tarp Korėjos j lyn į žiemius nuo Čangdžin 
andžurijos. Kita Hye-'ir Pudžon tvenkinių (elekt- 
žin dalis yra žieminia- ros jėgainių), linkui Man- 

me tos upės šone,1 Mandžū- džūrijoą sienos.

šiauri-

prie 
kia i 
ir M 
sand:

. Abi miesto dalys su
los tiltu.
ūkių generolas Ed. M. 

Almond sakė, jie nešaudys 
per upę į Mandžūriją, jeigu 
kiną 
dyt

Amerikonai, pasiekdami

rijoj, 
jung

. iš ten nepradės,šau- 
amerikonu. 

t v-

namo grąžint jį iš Korėjos Kinijos delegatai

tų sekretoriaus Trygves 
Lie praną dėl taikos palai
kymo per 20 metų. Tapo at
mesti sekami sovietiniai pa
taisymai tam planui:

Uždraust atomines bom
bas; būtinai priimt Kinijos 
Liaud. Respubliką į Jungti
nes Tautas, nes Sovietai ne
pripažins tokių Jungt. Tau-

Trumąnas siūlys pratęst tų Saugumo Tarybos nut

rendu kontrolę
Washington. — Kai 

nasis Kongresas : 
ateinantį pirmadienį, pre
zidentas Trumanas siūlys 
pratęst valdinę rendų kont
rolę iki 1951 m. kovo 31 d.

ir tūluose 
miestuose, 

atrodo, jau

se-

rimų, kurie bus padaryti be 
naujosios Kinijos dalyvavi
mo, ir t.t.

Sovietų atstovai tvirtino,

Seoul, Korėja. — Filipinų 
bataliono (1,200 vyrų) ko- 
mandierius pulkinink. M'ar. 
Azurin užprotestavo, kad 
amerikonai blogai elgiasi su 
jo kareiviais. Pulk. Azurin 
todėl pareikalavo ištraukti 
tuos “savanorius” filipinus 
iš karo fronto ir sugrąžinti 
namo. $ ■' ■

Azurinas skundėsi, kad:
Amerikonai nedavė šiltų, 

žieminių drabužių filipi- 
nams žiauriuose Šiaurinės 
Korėjos šalčiuose, nors fili- 
pinai pripratę prie, karšto 
savo šalies oro.

Amerikinė komanda buvo 
žadėjus, kad visas filipinų

su savo koman-batalionas 
dierium, kaip vienas jungi
nys, kovos Korėjos fronte. 
Bet amerikonai l_.~. 
batalioną į kuopas ir 
mažesnes dalis; ‘tad filipi-

lekia į Jungt. Tautas
•aga. — Devyni naujo- 

Kinijos pasiuntiniai 
’^dar kelionėje į Jungtines Tau-

suskaldė si°s

tas
nai buvo atskirais būreliais ^tle 
siunčiami kovoti prieš šiau
rinius Korėjos partizanus 
užfrontėje ir ginti kelius, 
kuriais amerikonai gabena 
ginklus ir amuniciją. O 
liaudininkų partizanai daž
nai užpuldinėja tuos kelius.

Vienas amerikonų oficie- 
rius sakė, jog filipinams 
duota toki drabužiai, kaip 
ir jankiams, ir greitai bus 
pristatyta dar šiltesnių rū
bu. i i

ir K an ari o-

tardymasVinco Andrulio
Imigracijos Department!) rū
muose Čikagoje jau baigėsi.

Bet tai nereiškia, jog bai
gėsi pati byla.

Vilnis primena: “ 
*■ mas jau baigtas, bet

• tik pirmpradinis. Bylos 
sprendis bus padarytas 
liau.”

Jei ko gera, ši byla dar 
Ii tęstis ilgoką laiką. Aš 
nau asmenų, kurių bylos, 
našios V. Andrulio bylai, 
sėsi per metų metus ir jos vis 
dar nėra galutinai išspręstos.

Tos rūšies bylos,-be kitko, 
padaro daug išlaidų tiems, 
kuriems bylos sudaromos.

žmonėms sveikatą jos taip
gi naikina/

‘tardy- 
jis yra 

nuo- 
vė-

ga-

susirinks pacl Amerikos valstybes de-

Tad naujasis Kongresas ga
lės spręsti, ar toliau, palai
kyti rendų kontrolę, ar pa
naikinti ją.

Dabartinis įstatymas sa
ko, rendų kontrolė išsibaigs 
su šių metų pabaiga, ir tik 
tokiuose atsitikimuose ga
lės būti pusmečiui pratęsta, 
kur miestai to reikalaus.

partmentas iš anksto užgy
rė Trygve Lie planą, kaipo 
tinkantį vakariniams kraš
tams prieš Sovietų Sąjun-

Taftas sutinka daugiau 
jankių siųst Vokietijon

Protestantų kunigai remia 
lytinę apšvietą mokyklose

Washington. — Protes
tantų kunigai ir švietėjai 
savo pareiškimuose iš visos 
šalies pritarė lytinių daly-

tę- kų aiškinimui mokyklose.
Jie nesutinka su katalikų 

vyskupų pareiškimu, kuris 
reikalauja nepaliest lyties 
klausimų mokyklose. Kata
likų vyskupai sako, tik pa
tys tėvai-motinos galėtų 
aiškinti tokius dalykus savo 
sūnums ir dukterims.

Korėja. — Karo laivu 
atplaukė į Korėją Francis 
P. Matthews, Jungtinių 
Valstijų laivyno sekreto-

Visuomenininke Katrina 
Petrikienė ragina lietuvių or
ganizacijas užsisakyti naują 
Dr. Jono J. Kaškiaučiaus bro
šiūrą: “Kaip būti jaunu net 
ir senatvėje.”

Brošiūra, iš tikrųjų, labai rilis, 
įdomi ir ji jau spaudoje. Ne
užilgo bus gatava.

Brošiūros kaina tik 50 cen
tų.

Užsisakykite ją' ir, gavę, 
skaitykite pa keletą kartų, 
nes tai svarbūs patarimai, su-

glausti į 64 puslapius.
Jono Kaškaičio “Prošvais

tes”, beje, taipgi bus neužilgo 
jau pargabentos iš knygų ri
šyklos ir siuntinėjamos pre- 
numeratoriamfs.

Vėliausios Žinios

Nei 7-j i amerikonų divi
zija nei marinai beveik nie? 
kur nesusidūrė su pasiprie
šinimu iš šiaurinės Korė
jos liaudininkų pusės.

Bet vakariniame fronte 
liaudininkai uoliai gynėsi \ 

j nuo atakuojančių ameriko- U 
nų, anglų ir turkų. Ameri
konai prasiveržė kai kur po
rą mylių pirmyn, bet liau
dininkai ties Ipsoku priver
tė juos pasitraukt atgal.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, lapkr. 20.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkųstaptelėjo Maskvoje ir.

<ė į Pragą, Cechoslova-'radijas pranešė:
„ . 7 j Liaudies Armija per pas

tarąsias 24 valandas’ sek* . 
mingai atmušė amerikonus 
ir Pietinės Korėjos tauti
ninkus, kurie mėgino pra
dėti ofensyvą į žiemius nuo' 
Andžu ir Tokuseno.

s sostinę. r - 
ėtvirtadienį jie skrią į 
doųą, o iš Londono įLon

New Yorką. Taigi Kinijos 
dele 
tu i:
N. Y., Jungtinių Tautų cen
trą. L"

gatai penktadienį turė- 
)asiekt Lake Success,

e skųs Ameriką Jungt. 
tų Saugumo Tarybai už 

salą 
mozą, už įsiveržimą į 
•ėją, už jankių *• lakūnų 

skraidymą per Mandžūriją 
ir ūž apšaudymą.jos gyven
tojų.

Tau 
įsibriovimą į Kinijos 
Foi 
Koi

Komunistų apeliacija 
Aukščiausiam TeismuiI

Washington.— Rinkimus 
laimėjęs, republikonų vadas 
senatorius Robertas Taftas 
sakė korespondentams, kad 
jis nesipriešins siuntimui 
daugiau amerikon. kariuo
menės į Vokietiją. Jankių 
kariuomenė galės būti į- 
jungta ir į bendrąją vakarų 
Europos armiją prieš So
vietų Sąjungą.

Kiek bus amerikinės ka
riuomenės laikoma Vokie
tijoje, tatai priklausys nuo 
to, ar išsivystys Amerikos 
karas su Kinija, kaip pa
stebėjo Taftas.

Stockholm, Švedija. *— 
Klaidingai buvo paskelbta, 
būk pašalintas Tarybų 
Latvijos prezidentas prof. 
Augustas Kirchensteins. Jis 
tebeprezidentauja.

Reuters, anglų žinių a- 
gentūra, dabar praneša, jog 
latvių komunistų laikraštis 
Ciną tiktai įspėjo preziden
tą vengti nukrypimų j bui\ 
žuazinio nacionalizmo pu
sę.

Reno, Nevada. — Potvy
niai apsiėmė šį miestą iki 7 
bei 8 pėdų gilumo. Apsemti 
ir visi tiltai. Tūkstančiai 
žmonių pabėgo iš namų.

NEPALO SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ MIESTĄ

New Delhi, Indija. — Su
kilėliai prieš Nepalo prem
jerą - diktatorių užėmė Bir- 
ganžą, antrą didžiausią to 
krašto miestą.

Premjeras neseniai nu
vertė Nepalo karalių ir pa
skelbė jo anūką, trimetinį 
vaiką, nauju karalium. Su
kilėliai kovoja už karaliaus 
grąžinimą. Sakoma,-kara
lius duodavo žmonėm dau
giau laisvės.

Sacramento, Calif. — įs
avinus American upė užlie
jo Saicramento dalį. Kilę iš 
ilgų, smarkių liūčių potvy
niai išvijo tūkstančius 
žmonių iš namų Sacramen
to j ir keliuose kituose vidu
rinės Californijos mieštuo
se.

Nevados ' ir Californijos 
potvyniuose žuvo 9 žmonės.

Tokio. — Nepaisant so
vietinių protestų, generolas 
MacArthur paleido iš kalė
jimo buvusį Japonijos už
sienio reikalų ministrą Ši- 
gemitsu. " •

Tarptautinis talkininkų 
teisrhas nuteisė Šigemitsu 
7 metus kalėti, kaip karinį 
kriminalistą. B.et MacAr-

/ N *

Arthuras paliuosavo jį 
po 2' metų bausmės, i

tik

Korėja. —Amerikonai iš 
lėktuvų pasėjo apie 10 mi- 
lionų lapelių, kuriais šaukė 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus pasiduoti nelaisvėn; 
užtikrino, kad bus “žmoniš
kai elgiamasi su jais.”

(Amerikonų talkininkai, 
Pietinės'Korėjos tautinin
kai, jau sušaudė daugelį pa
sidavusių.)

Washington. — Valdžia 
ketina atidengti publikai 
tūlas atomines žinias, ku
rios iki šiol buvo užgniauž
tos, kaip kariniai “sekre
tai.” 1 y 1 i į.

McCLOY ATMETĖ SO
VIETU PROTESTĄ 
PRIEŠ UŽPUOLIMĄ 

ORE
Frankfurt, Vokietija. — 

John J. McCloy, aukštasis 
Amerikos komisionierius 
Vokietijai, atmetė Sovietų 
protestą dėl to, kad karinis 
amerikonų lėktuvas užpuo
lė keleivinį Sovietų lėktuvą. 
McCloy sakė, jog sovietinis 
lėktuvas laužė skraidymo 
taisykles.

Sovietinis lėktuvas, iš 
Franci jos skrisdamas per 
vakarinę Vokietiją, gabeno 
Maurice Thorezą, ifrancūzų 
komunistų vadą, gydymui/ 
į Sovietų Sąjungą.

Ropios policija mušė 
sužeistus veteranus

Iftoma. ■.— Du šimtai su
žeistų karo veteranų ir jų 

terų bandė“ susikraustyti 
įaujus namų projektus, 
statytus valdžios lėšomis. 
)s užpuolė policija ir

mo 
i b 
pas 
Juc 
buožėmis dar sužeidė 25 su
žalotus bei paliegusius ve
teranus.

Balsai rodo, jog vokiečiai 
nepasitiki Adenaueriu

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokiečių socialistų vadas 
Kurt Schumacher sakė, rin
kimų balsai Hesse ir 
Wūerttemberg - Badene, a- 
merikonų užimtoje Vokie
tijos srityje, įrodė, kad vo
ki' 
ni

ečiai nepasitiki krikščio- 
ų demokratų premjero" 

Adenauerio valdžia vakari
nėje Vokietijoje;

Adenaueris stoja už ang
lų - amerikonų siūlymus dėl 
vokiečių armijos atgaivini
mo. Socialistai remtų armi
jos atkūrimą tik tuomet, 
kai vakarų Vokietija būtų 
pripažinta nepriklausoma 
Vi 
fi)

ilstybe. Bet anglai ir 
ancūzai ją vis dar tebe- 

laliko užimtu kraštu.

Washington. — Vienuoli
ka Komunistų Partijos va
dų įteikė Aukščiausiam' 
Teismui apeliaciją, prašy
dami panaikint federalio 
apskrities teismo sprendimą 
prieš juos New Yorke. Jie 
nuteisti už vadinamą są- 
mokslą skelbti, kad reikėsią 
nuverst Amerikos valdžią 
per jėgą bei prievartą.

Apeliacijos branduolį su
daro nurodymai, jog pats 
Smitho įstatymas laužo pi
lietines laisves, užtikrintas 
šalies Konstitucijoje. O ko- 
munist. vadai nuteisti pagaly 
šį nekonstitucinį įstatymą.
'Komunistai prašė leisti 

anglui advokatui D. N. 
Prittui, buvusiam Anglijos 

i seimo nariui, atvykti ir at- 
istovauti juos apeliacijoje.

Aukščiausias Teismas 
dar nenutarė, ar priimti tą . 
advokatą. ■ ■ ; •;

Amerikiniai advokatai 
bijo ginti komunistus.

Miliūnas bedarbių 
jaunuolių Italijoj

Roma. — Daugiau kaip 
milionas jaunuolių darbi
ninkų Italijoj yra bedarbių 
eilėse, o dirbantiems jau
nuoliams mokama pusiau 
mažesnė alga, nors jie at
lieka tiek pat darbo, kaip 
ir suaugesni darbininkai.

LAISVĖ ŠĮ KETVIRTA
DIENĮ NEIŠEINA, nes tai 
bus nacionalė švente

ORAS. — Giedra ir šil- Thanksgiving Dav (Padėkų 
čiau. . Diena).

t

*
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k u n. S. ši e in is 
mes gavome 
dabar turime

Rochester, N. Y.

’ United States, per year .......
United States, per 6 months
Queens Co., per year ...........

siami”!

k

$9.00
$4.50

V.) (6 metais mūsų parapijos 
nariai norėjo permainyti ku- 

Entered as second class matter at. the Post Office of Jamaica, N. Y., j nigą, norėjome gauti kitą, 
under the Act of March 3, 1879. | Nuvažiavo parapijos atstovai

—~~ ” pas vyskupą, pasakė priežas
tis, kodėl norime naujo kui-! 
go, bet .vyskupas atsisakė pa
rapijom! prašymą patenkinti, 
sakė, jam kunigas esąs geres
nis, kaip parapijonys.

Sekmadienį po tos nepavy- 
baž-

KĄ SAKĖ PROFESO
RIUS J. MATULIS

Mes andai padavėme iš
traukas iš kalbos, kurią sa
kė prelatas Stankevičius T. 
Sąjungoj taikos šalininkų; suį 
konferencijoje, len pat da-i susiorganizavimo.

j vyto, nelaboji mirtis pa- 
j kirto gyvybę. Mūsų didelė 
I užuojauta tėvams ir sesu-

lą Moterų Klubo veikimo tei. Tai baisus jiems smū- 
Lapkričio 11-tą įvyko pa- Raminkitės, draugai!

Abudu tuos jaunus vy- 
laidojo Mr. G. Savage.

i

žmonys atžymėti JO metų 
kaktį nuo moterų klubo 

Pavyko 
vai. Nors nebuvo labai

rus

vyskupus. Sudėjome išvien 
$175 “ant pradžios,” bet pas
kui nematėme nei pinigų, nei 
kun. Viparto. '

Vėliau, kadą 
tragiškai mirė, 
,kitą kunigą, o
kun. A. Ę. Bakūną, kuris ge
rai tvarko parapijos reikalus 
ir žmones patenkina.

Dėl tautiškų parapijų ben
drai noriu pasakyti, kad jei
gu' mes būtume turėję gerų 

.vadų ir daugiau jų, tai tau
tiškos parapijos gyvuotų vi- 

Įsur ir gyvuotų labai gerai. 
Mūsų, parapija Lawrence da
bar gerai gyvuoja, nors pra
eityje esame turėję visokių 
pergyvenimų.

Toliau Tautietis ragina 
dipukus, kad jie dėtųsi prie 
tautiškų parapijų.

Amerikos lietuviuose tau
tiškom parapijom gyvuoti 
dirva buvo, ir tebėra, tik 
gaila, kad jos neturi gerų 
vadovų, neturi tarp savęs 

| vienybės. Didžiausią klai
dą tautiškų parapijų kuni-

CIO konvencija
Kadaise CIO metinės konvencijos būdavo skaitoma 

svarbiu įvykiu Amerikos industriniam gyvenime. Šian-1 
dien pat Chicagoje eina CIO konvencija, bet apie ją ma-' 
žai teprisimenama. Kalta to sąjūdžio vadovybė. Prezi-1 
dentas Philip Murray džiaugiasi, kad šiandien’CIO ei--kusios kelionės suėjom 

"" 1 " v’ " . Kun. Josaitis per pa-
i pavapi jonims 

i nekelti maišto prieš kunigą, 
nes išeis, kaip varlei prieš 
jautį. Parapijonys dėl to la- 
Įbai supyko, susitąrė ir parsi- 
| kvietė iš Scrantonę kun. Moc
kevičių. .Tada parapijoj vis
ikas pradėjo eiti, kaip ant 

Kun. Mockevičius sa
kė, kad mums trūksta kunigų . i , V d "

Visą CIO judėjimą smaugte smaugia anti-komunistine> jr tuoj atsirado du klierikai, gai aaro Kaa Jie P0’
S. šleinis ir S. Geniotis, kurie 
po tam tikro laiko ir 
įšventinti, 

j
Tautietis klysta: 

rencuj klebonavo ne 
į. bet Mickevičius, 

___  ____  ___ i padary
tas vyskupu ir, savu laiku, 

| įšventino i kunigus Šleinį ir

lėse viešpatauja taika ir ramybė. Bet ta ramybė panaši'nyčion.
į ramybę negyvųjų. Visos kairiosios darbo unijos tapo j mokslą patarė 
išmestos. Organizacijoje sukelta tokia isterija, jog nie
kas nebedrįsta atvirai išreikšti nuomonę, kuri būtų prie
šinga'CIO vadovybei.

Cio tragiškai nupuolęs nariais. Beveik milijonas narių (. . 
išmesta laukan. Pasilikusios unijos negali didžiuotis na-j^^L. 
rių pakilimu. J

Tuo tarpu Amerikos. Darbo Federacija nariais yra ge- aleliu" 
rokai paaugus.

isterija ir įsikinkymas į Trumano ir demokratų partijos 
mašiną. Visa administracijos politika priimama be jo
kios kritikos. Kas tik nepritaria valdžios politikai, tas 
skaitomas ir CIO priešu.

Visi daviniai rodo, kad ši metinė CIO konvencija bus
tik formalumo atlikimas. Ji dar kartą užgirs vyriausy- .
bes žygius, dar kartą Philip Murray ir kompanija pasi- kuris vėliau "buvo
džiaugs laimėjimais prieš kairiąsias unijas, ir išsiskirs-

lyvavo ir profesorius Juo
zas Matūlis, Lietuvos Mok
slų Akademijos pirminin
kas; ten pat dalyvavo ir 
rašytojas Ant. Venclova ir 
daugelis; kitų Lietuvos liau
dies atstovu.

Prof. Juozas Matulis, be 
kitko, savo kalboje sakė:

Lietuvių tauta, nuo, senų 
laikų gyvenanti Pabalti jos 
krantuose, iš savo patyrimo 
pažįsta karo baisenybes. Per 
šimtmečius ji buvo puolama 
teutonų gaujų, nuolat drauge 
su slavų tautomis kovojo prieš 
kryžiuočius, vienijusius visus 
Vakarų Europos avantūristus, 
organizuojamus ir nukreipia
mus Romos popiežių... <

Taikingu kuriamuoju darbu j JĮ Totoriai, A. Gužauskienė I , 1 • 1. —, • • v r 1 X r • 1

skaitlingas svečiais ir vieš
niomis, bet atvykusieji visi j
ma? ” 1 1 ”
pr

loniai ir linksmai laiką | 
aleidome.

Daugelis draugų ir 
dijaugių aukavo pramogai į 

ilgais ir maistu, pagerb- 
mi mūsų klubo nuveiktus 

per dešimtį metų, 
es, • klubietės, širdingai

Pi
ds 
dirbus
M
dėkojame visiems atsilan- 
ki
Tas suteikė mums daugiau 
energijos tolimesniam .vei
kimui .

Pinigais aukavo: O. P.
Balzarienė $2. Po $1: 
Žemaitienė, O. Gricienė, I

usiems ir aukavusiems.

ŠEIMININKĖMS
SPALGENŲ (CRANBER- 

RIES) DREBUČIAI 
(JELLY)

4 puodukai uogų
2 puodukai verdančio 

vandens ... .
2 puodukai cukraus.
Perrink, nuvalyk, nu

plauk uogas. Sudėk į puodą 
su vandeniu. Virk iki uogos 
sutrūkinės (apie 10 minu
tų). Supilk į sietelį ir iš
trink syvus. Į juos sudėk 

K cukrų ir pamažu, maišyda- 1 •1*1 *1* • • v •

i pokariniais metais lietuvių 
[tauta užgydė sunkias žaizdas, 

litiniai pučia į vieną dūdą kurias jki padarė hitleriniai 
stato 

socia-
savo 
savo
turi-

buv(j | su Romos katalikų kuni- 
j gaiš. '

p _ i Tiesa, atsiranda .vienas 
(gitas tautiškos, parapijos
kunigas pažangesnis, bet jų 
labai maža. Dauguma jų ei
na išvien su reakcininkais.

i IcVLllLllH/ I IY Lll 11 ci LIO 01L1HI 11 •

(Geniotį. Šleinys vėliau, kai į ANGLIJOS DELEGACI- 
Mickevičius buvo pravary-i JOS PRANEŠIMAS

iki mir-1
Žmogaus Teisių Diena

Jungtinių Tautų Asemblėja nutarė paskelbti gruodžio tas, ten klebonavo 
10 Žmogaus Teisių Diena. Žygis labai gražus. Reikėtų, ties, 
kad gruodžio 10 dieną po visą plačią Ameriką ir po visą 
platųjį pasaulį būtų garsiai kalbama apie žmogaus tei
ses.
Žmogaus teisės yra niekinamos ir trempiamos. Ketu

riolika milijonų negrų neturi žmogaus teisių. Žmonės' . ._. .....
ai'eštuojami ir teisiami tik už tai, kad drįsta kalbėti apie. Vieną kartą į mūsų parapi-L s.1.uo niujox kiskis'v).
kapitalizmo nedorybes ir siūlo eit nauju keliu į šviesesnį :,ią atvyko kun. Vipartas, per ■ ai Worker spausdina, 
gyvenimą.

Tūkstančiams sveturgimių grumojama deportavimu iš pamaldos.
Amerikos. 1

Tai visa , reikia gruodžio 10 dieną plačiai p______
Žmogaus Teisią Diena turi būti diena priminimo vi- i>š 
siems, kad visa žmonija yra atsidūrusi prie naujo pašau-; 
linio karo prarajos. Karuose niekas nesiskaito su žmo- ( 
gaus teisėmis. |

Liberalų nusiminimas

Gi tuolaikiniu 
i klebonu buvo ne 
o Jasaitis.

Toliau Tautietis

tris dienas Uuvo

okupantai, sėkmingai 
naują pramonę, stiprina 
listinį žėmės ūkį, vysto 
kultūrą — nacionalinę 
forma, socialistinę savo 
n i u/.

Dėl to, sakė prof. Matu
lis, Liefuvoš liaudis kovojo, 
tebekovoja ir kovos už tai
kos pasaulyj išlaikymą, 
kaip vienintelį kelią, ku- 

i riuo eidama Lietuva susi- 
aplanke Anglijos kurs laimingesni ir šviesės- 

nį gyvenimą.
ARIOGALA, rūgs. 30 d.—

Praėjusią vasarą T. Są 
jungą 

romiečių darbininkų delegacija,, su-
Josaitis, i sidedanti iš' keliolikos as- 

išrinktų anglų ūbi- Sparčiais tempais vyksta sta- 
tyba rajono centre. Vien tik-' 

.j ! ’ ■ |

tai siais metais čia pastatyta i 
|Visa eilė gyvenamųjų namų, ' 
i nauja mokykla. Šiuo metu |

rašo:
. menų, ].
j jistų darbininkų.

Šiuo metu

->
V. O. Rachuliai. Maistu: 
k?. Žemaitienė, D. Valtienė, 
A. Usevičienė, A. Duobie- 
rjė, S. Vaivadienė, O. Gri
cienė, O.Naujalienė, O.Gen- 
crėnienė, L. B., Ona Ma
linauskiene, G. Labeikienė, 
Ę. Čereškienė. Maistą su
artoj qhi baliui. Elzbietos 
)uobienės dovanotas sūris 
r O. Malinauskienės pyra
gas tapo išleisti.

Virėjomis buvo A. Usevi- 
ienė, K.Žemaitienė, V.Bul- 

i lienė, L. B., Ė. Shopienė, S. 
| Vaivadienė.

v

G. Labeikienė

ma, kaitink iki visai užvirs 
ir cukrus bus ištirpęs. Virk 
iki skystis pradės tęsliai 
varvėti nuo iškelto iš puo
do šaukšto. Nepernokusių 
uogų syvams virti užteks a- 
pie 5 minutų.

Tuojau supilk į sterili
zuotas stiklines ir atšaldyk. 
Jei nori ilgai laikyti, užpilk 
švaria parafina.

Gaminamą tuojau valgy
ti, pilk į šlapius indelius ar 
vieną kokią šlapią formą. 
Iš buvusio sudrėkinto indo 
lengviau gražiai išversti 
ant lėkštės.

Duodama prie žuvies,

*

tikietus pardavė, J. Labei- paukštienos ar bile kokios
ka dirbo už baro.

Moterų Klubas širdingai 
į dėkoja visiems už pasidar- 
| buvimą. Klubas padarė gra
žaus pelno, kuris bus pas- !

mėsos.
Tokiomis pat proporcijo

mis imama daryti ir ne
sunktų uogų sosą, kuris ly- 

I giai, kaip ir drebučiai, pri
imta paduoti prie šventiškų1 icvo, pvt ; , „ - , , 1 imu. niunviua. omu mvvu . ... .

Ųuvo laikomas ištraukas is kalbamos dele-j vyl(sta statyba dviejų didelių i kirtas geriems tikslams. niinfnąp
Kun Vinartas pa- gacijos pranešimo: "Russialnam u ; I klubą isirase Prances pietų a puotose.
Kun. V,panas pa g ; J P------------ - |£.ku Arioga|o. j Mockienė, Marytė žirgulie- Įvamiavimtn

bus irnnoTas nanias vinš- ne.
sakė svetainėj užbaigtuvėms

paskelbti j£raudingą pamokslą ir prašė
pąrapijonų pagalbos eiti į

with our own eyes” (Rusi-i
ja mūsų pačių akimis žiū-.je bus įrengtas naujas vieš- 
rint). Pranešimas įdomus, i būtis. M. Navajauskas.

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

New Yorko Liberalų Partija .gyvena didžiausio nusi- ŽMONĖS, KURIE VERTI;ba šaltai, kalba kaip užsi- valo-jais tikėti, 
minimo dienas. Ji rėmė visus demokratų partijos kandi- PASTUDIJUOTI 
datus, bet visi, apart sen. Lehman ,rinkimus prakišo. Da- į Y
bar jos vadai stato klausimą: Ar apsimokėjo susidėti su i Lake Success. — J 1a sa

. Tammany Hall klika? Partijos pirmininkas Berle sako, • Koma, jog nieko nei a UK- 
kad partija būtų geriau pasirodžiusi, jeigu būtų veikus 1 Į.ai ^^aus, net n tasKe- 
nepriklausomai. Bet jo pagelbininkas David Dubinsky kurl masine e v el
teigia, kad Liberalų Partijai kitos išeities nebuvo. plunksna darome rasan , 

 , kiekvienas yra “origma-yra

Mūsų ligoniai
M. Savage’ienė jau su-

Įvairiavimūi skonio ir 
i formos vienos' šeimininkės 
i deda cinamono ar gvaizdi- 
’ kūčių (cloves), kitos kitko:, 

žievės,sveiko. Fl Shopienė taipgi tarkuotos oranžio 
jau sveika ir vėl darbuojasi i razinkų, riešutų ir t.t.
su mumis. H. Stančikienė . cn
kas dieną eina geryn. Ona liais, oranziais

— Kristutienė dar vis nesijau- Skaisti spalva ir stiprus 
čia gerai. spalgenų skonis pagerinai.

I Sunkiai susirgo draugė j Ją kenuotus arba ir namie 
di-i'V. Greibienė, pasidavė ope- Į darytus syvus (cocktail) 

____ _________________ ____ t ___ pirJ-VQnLQL Apgailestaujame ! vartoja mišinyje su anana- 
to the point”, kiekvieno, dalyvaujančio a-|! draugės Verutės Greibie- są (pineapple) ii pale diy

‘ įnės. Stiprėkite, kaip galite! ginger ale gėrimams (kak- .
tt V • i • — *1 T ““ 4" z-k I > \ /"I

su mumis. H. Stančikienė Dar kitos maišo su obuo- 
grūšėmis.

čia gerai.
Netenka nei sakyti, jog j! t 

keturi asmenys <
grūdinęs stambiųjų kor
poracijų advokatas; jis ven- šitie 
gia per ilgai kalbėti, — vis- džiausią dėmesį atkreipiaracijai, 
kas pas jį “1 
Kai jis kalba, jo veide ma- semblėjoje. 
žai išreiškimo. Bet Mr. 
Dulles yra Amerikos dele- Belaukiant svečių ‘, V. Žemaitiene susilaukė 

!Į antrojo sūnelio. Abudu vai

spalgenų skonis pagerina.

I

• n >• lūs ”Vėl teise JŪS Medinū 'paį, be abie jojimo, galima
Nąujas skandalas su teisėju Medina. Jiswėl “pagarsė- pasakyti ir apie žmones, 

jo”. Pasirodo, kad jam pavesta teisti bankierįus, kuriuos štai, Jungtinių Tautų as- 
valdžia kaltina sulaužyme anti-trustinio įstatymo. Teis- emb’lėjoje. dalyvauja šimtai 
man patraukti patys stambiausi bankieriai. Jų bendras ■ su vykusių iš kitur žmonių 
kapitalas siekia nesuskaitomus bilijonus dolerių. Kont- _  žymesnių ir ne taip žy-
moliuodami didžiųjų kompanijų ir korporacijų Šerus, jie mių- 60 valstybių delegacijų 
Kontroliuoja visą šalies ^gyvenimą. . nariu

Bet dąbar paaiški, kad šitie bankieriai yra suteikę tei
sėjui Medina pusės milijono dolerių paskolą.

Jojo geradariai dabar atsistos prieš jį ir bus ut.ei-; komos keturiose -•-' MII I . _ . ,anglų, francūzų, rusų ir is
panų. r . t

Kiekvienas t kalbėtojas, 
pasistojęs tribunon, nori 
būti juo originalesnis: pa- 

I sakyti ką nors kitaip, negu 
Kitas gali pamanyti, kad tą milžinišką sumą sukioja .

— ’ • Aišku, kiekvienas delega-
----- ' ' / tas kalba tai, ką jo vyriau

sybė įsako jam kalbėti — 
nėra padiktuojama delega
tams kalbos, o tik nustato
ma politinė kalboms linija 
ir. kiekvienas, kalbėdamas, 
bando tos linijos laikytis.

Sunku būtų pasakyti, ku
ris delegatas kalba origina
liausiai, kuris jų galima 
būtų priskaityti prie rinkti- 
niausių. Čia, tačiau, noriu 
tarti keletą žodžių apie 
dviejų valstybių delegatus, 
ypatingai pirmaujančius 
delegatus.

Štai, kalba amerikietis 
John Foster Dulles. Jis kal-

Vėl teisėjas Medina

Bendrai, asemblėjoje ir 
jos komitetuose kalbos sa-

> kalbose:

gacijos galva asemblejoje ir Li° d^RespuLko^Zjkučiai SVeiki ir gr“iai aU‘ 
Hrv I ta in l/n hnc uiciiAnnnr * ■dėl to jo kalbos visuomet 
turi daug svorio.

Kitoks žmogus yra Vi-1 
šinskis, Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras. 
Jis paprastai kalba ilgiau

ga. 
vai — anksčiau ’ ar vėliau!

i atvyks.
I Nors jau buvo skelbta, 

..2 jie kinų karių būvimoj 
Korėjoje nediskusuos, o vis- 

nemaža spėjimų,

Mirė du jauni lietuviai.
Mft’ė Juozo ir Onos Gri

cių sūnus Antanas Grebliu- 
kas, dar jaunas, 44 metų, 
pavienis. Paliko dideliame

Bilijoninis labdarybės biznis
Per visą šalį per vienerius metus įvairiausios labdary- 

. bes įstaigos ir. organizacijos surenka ir išleidžia keturis 
bilijonus, dolerių.

Amerikos turtuoliai. Tačiau tokių stebuklų nesiranda^ 
Daviniai rodo ką kitą. Iš raportų sužinome, kad visų au
kų 60 procentų sudeda darbo žmonės iš savo menkų į-

• plaukų. '■■■■• ✓

Prancūzai, sako, atgriebę
3 miestelius Vietname

. Saigon, Indo- Kiną. —
Francūzų komanda skel

bia ,kad jie atgriebę tris 
miestelius nuo Vietnamo 
liaudininkų arti Hanoi did- 

/ miesčio.
Liiąudininkai 

francūzus prie 
svarbaus miesto
šiauriniai - rytiniame pąjū- 

.. . 1.. '

atakuoja 
Moncay, 

ir uosto,

Lietuvių poetų kūriniai 
ukrainiečių kalba

Kijeve stambus
Vitčiz-i

Išeinąs 
ukrainiečių, žurnalas 
na” šių metų septintame nu
meryje išspausdiho pluoštą 
lietuvių poetų eilėraščių. Iš
spausdinta Salomėjos Nėries 
“Tarybinis pavasaris,” Liudo 
Giros “Ukraina,” Teofilio Til
vyčio “Pareiškimas,” F. Mie
želaičio “Tarybų Lietuvos dai
na” ir Vytauto Sirijos Giros 
“Vienai mdžai^ mergytei.”

teliams) daryti.
Pastarojo kaktelio pro- 

• • Į 1 •
Puskvortė spalgenų sy

vų - cocktail
puskvortė ananaso sun

kos
dvylikos uncijų bonka 

ale.
Turėti sunkas šaltas ir 

sumaišyti pirm pat padavi
mo. O jei nešaltos, įdėti le
do. Reikiant ilgiau palaiky- 

labai sandaria? 
nes atviras ale

negu d£: bet jo kMba tik .................. .. . .................. .
pilna palyginimų; kiaušy- .1°!?'xmęiikieciai jiems nuilu(jįme motiną ir patėvi 
damas jo kalbos, kiekvienas lysRtą, 1^usl"14 d^kus«?tiJ Gricius, taipgi brolį, brolie-

Be kitko, tuh_ spėja, jog nę iv daug giminių ir draU- 
vuumu, pietuiu uiuuivzjuo . •• MnnoL gų* ' Palaidotasžmogus. Be to, jis visuomet P1OPOZ!C1^ K01 eJ°? kl?“sl' | Mount Hope Cemetery, 
kalba energiškai; kiekvie- JPu:Kinija nori ta da. ...................
nas jo žodis, rodosi, taiko- .ls .K01ej^’ .Pekiame užuojautą šioje liu- šventiškojo paukščio diena 
mas ne tik galvai, o ir šir- ?ultl su Kmija-Mandziun dgsio valandoje. Netekimas

niato, jog tai didelio išsila
vinimo, plačio erudicijos

kalba energiškai: kiekvie-

mas ne tik galvai, o ir šir
džiai. Netenka nei sakyti, 
jog Višinskio kalbos visuo- 

(met turi didžiulio pasiseki
mo — daug klausovų atsi
dėję jų klauso, nors už Vi
šinskio siūlymus daug jų 

I nebalsuoja. ‘
Paimkime Mr. Austin — 

Amerikos atstovą Saugumo. 
Taryboje. Kai jis sako kal
bą, tai pas jį atrodo kaž ko
kis kieno tai pamėgdžioji
mas, tam tilyąs bombastiš- 
kumas, norėjimas, kad jį ne 
tiek žmonės girdėtų, kiek 
matytų.

Kas kita su Tarybų Są
jungos atstovu Saugumo 
Taryboje Maliku: jis kalba 
dideliu įsitikinimu, kad jo 
pusėje tiesa, kad kiekvie
nas, girdįs jo žodžius, pri-

Kinijai bus siūloma tokią

mu: jei Kinija nori, tai da-

ja, gali būti palikta savo
tiška “laisva 1
Tokis Korėjos kampas turėk 
tų būti valdomas Jungtinių 
Tautų specialės komisijos, 
kurion galėtų įeiti net ir 
Kinijos atstovai.

Ką į tokį siūlymą atsakys, 
kinai, nieks negali dabar 
pranašauti, nes, kaip minė
jau, jie nežada to klausL 
mo iX viso liesti. Jų misija, 
kaip buvo skelbta, yra ta: 
formaliai įteikti. kaltinimą 
Jungtinėms Valstijoms dėl 
pastarųjų agresijos Korėjo
je ir Formozoje.

Pastaruoju metu komer
cinė spauda prirašė labai 
daūg apie atvykstančią Ki
nijos delegaciją. Bet rašyti 
galima daug ir visko, ka
dangi popierius tyli.

gų. Palaidotas laisvai, ti, reikia 
uždengt,

Draugams Griciams reiš- praranda smarkumą.

, . sūnaus, tai baisi rykštė mo- 
teritorija h tinos sir(jžiai. Linkime kan-riiUAw ...

triai pernešti šį didelį šir
dies skausmą.

Kadangi velionis gyveno 
Hartford, Conn., tai jo gy
venimo istorijos neteko su
žinoti. Iš ten parvežtas į 
Rochesterį palaidoti. Buvo 

(antrojo pasaulinio karo ve
teranas.

Mirė Katie’s if Juozo Se
verinų sūnus Juozas, 22 
metų jaunuolis. Paliko nu
liūdime motiną, tėvą, sesu
tę su švogeriu ir daug gi
minių ir draugų.

Labai gaila Jauno vai
kino, kuris tik pražydėjo, 
kaip pavasario gėlelė ar nu

Naudingiausias, mėsin- 
giausias kalakutas bus tas, 
kuris ątrodo trumpas, bet 
platus, plačia krūtine ir 
storomis šlaunimis, vaški
niai atrodančia švaria oda, 
su mažai padaigų. Jeigu su
šaldytas, užtruks po apie 6 
valandas per svarą iki išeis 
pašalas laikant šaldytuve.

Kepti galima kimštą • ar 
nekimštą. Kimštą reikės il
giau kepti. Kemšalą galima 
taip jau gerai kepti atski
rai.

Kepti neuždengtoje blėto- 
je, kurios dugne padėta 
grotelis.

Kepimo laiką reikia ro-1 
kuoti po apie 20 minučių 
per svarą, Kalakutui, kuris.

' (Tąąa 4-me pusi.)

12 psl.-Laisve (Liberty, Lith. Daily) ..Tree., Lapk.-Nov. 22, 1950
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Cleveland, Ohio
Gavo algų pakėlimą

Čia langu valymo firma su

Office Workers Union (AFL). 
Be to, jie gavo ir kitus lai
mėjimus, po 50-ties metų am
žiaus, išdirbusiems

darbininkams po 5c į valandą. 
Langų valymo darbininkai 
priklauso prie AFL Window 
Cleaners Union. Kitos 
firmos irgi susitaikė su

ei jos darbininkams po 10c. į 
valandą. šios įmonės darbi
ninkai yra Independent In
ternational Ass’n of Machin
ists Unijoje. Šerno amžiaus I kompanijoje, 
darbininkai, išdirbę šioj kom
panijoj 30 metų ir sulaukę G5 
metų amžiaus, gaus $150 j 
menesį.

Chicago, 111
uni-

bininkams.
Viena jų yra Addresso- 

graph - Multigraph Corp. Ji 
sutiko pakelti savo produk-

1,200 darbininkų taipgi gavo 
pakėlimą 10 c. į valandą. Jie 
priklauso prie IAM. Rašti
nių darbininkai irgi gavo al
gos pakėlimą pagal tą pačią 
sutartį. šie priklauso prie

Ką veikia mūsą 
ateities žiedai

didelės veiklos 
AžVD grulpės. 
dalinta ir 
vaikučiams, 
dyti savo p 
17 d.

MONTELLO, MASS.

Pirmas Metinis
KONCERTAS IR ŠOKIAI

RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS

LAPKRIČIO 25 NOVEMBER
Lietuvių Tautiško Namo apatinėje salėje

Vine’St. ir kampaszMain St.
Programą pildys:

Solo ir duetus dainuos: Rože Stripinis, Paulina 
Kundrot, W. Yodeikis, Aldona Wallan, piano solo 
duos jaunuolis Vincas Kundrot.

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

laiko praleisti.
RENGĖJAI

15
V. M.

metu
D.

Washington, D. C
i ------
Federacija ir CIO 
smarkiai sudejavo

Pranešimai, kad korporaci
jų pelnai šiemet pasieks 40 
bilionų tašką, iššaukė protes- 

Įtus ADF ir CIO viršūnėse.
CIO organas “News” sako, 

kad apie tokius pasakiškus 
pelnus praeityje niekad ne
svajota. Laikraštis sako, kad 
jau dabar eiline darbininko 

paskirstyta roles i^ima negali sudurt galo su 
kurias turės išpil- [ tGfhi, o kas bus toliau, kada

ANDRULIO TARDYMAS 
JAU BAIGTAS

CHICAGO, 111—Lapkr. 14
Imi graci jos Depa rtm en to

labai 
mūsųdiena

Čia buvo iš

Vaikučiams gerai 
l šokiuose vadovybėj

Stanley Kent 
lems pagrindus

sekasi jų 
Mr. A li

mo k i na 
akrobatikos.

ii pui-

' nemažai ton darbo Įdėti. Le
pių lošimo mokytoja irgi bu
vo ir vaikučiai puikiai naudo
josi pagrindais (stage) jos

Būtu labai4-
pageidautina., 

motinėles atsi
kąs ir peržiū

rėtų modelius del lietuviškų 
kostiumų ir galėti/' juos pa

Visi vaikučiai atsineškite 
užkandžius, atvykdami į pa
mokas, kiekvieną šeštadienio 
rytą. Ann Bogden.

New Delhi, Indija.—Tei
giama, kad jau atšauktas 
sukilimas prieš naują dik
tatorišką Nepalo valdžią.

maistas ir prekes dar labiau 
pabrangs ?

“The Machinist,” organas 
Asociacijos, s< 

pirmesni pelnų
F.

Mašinistų 
kad visi 
kordai pralenkti

Detroit, Midi

re- 
P.

Miss Hart taipgi pareiškė, 
kad jos byla baigta.

Teisėjas Fuller pareiškė, jog 
jisai pasvers abi pusi, jis taip-

vieno teisėjo atskirai, buvo tik 
kaip asmens reikalavimas pa
leisti juos po paranka.

Teisėjai prasme ir pasielgimu 
algėsi kaip “Circuit Court,” bet 
nuosprendžius išnešė atskirai. 

Teisėjas Lederle paliuosavo 
Papandreau ant $2,000, pada-jd.,
rydamas pareiškimą, kuris tu-i rūmuose, tęstas tardymas Vin- 

reikšmėsĮ ateityje,'co Andrulio deportavimo bylo-
Prasidėjus tardymui teisė-! gi studijuos abiejų advokatų 

’ * [“briefs” ir tuomet spręs bylą,
vienas susitarimas, būtent, [Sprendimas deportavimo ar ne- 

i padarytas 
čionai. Jis siųs savo nuospren
dį ar rekomendaciją į- Wash- 
ingtoną, Imigracijos Komisio- 
nieriui. Kada ten bus vienaip

nemažos
“tie žmonės yra ajtskiri as- j e.

jas Fuller priminė, kad neatlik-į 
kaipo tokie, pas '

menys ir tokiu būdu [ jie turi 
I būti traktuojami I
i o ne. grupe.”

Tuomi jis' išreiškė pasiprieši

PALEISTI 2 SVETURGIMIAI

ir kituose
naujo suim-

I tcio v IVIKIO o UO1 veil 1 1 1 ICAO, W U, ~ J-*'-'** ~ *   

I kad valdžios advokatas priduo-! deportavimo nebus
'tų ne vien raštus iš “Vilnies,” 

nimą McCarran aktui j ir Justi- bet kad būtų priduotas išti- 
cijos Departmento elgesiu. Taip'sas puslapis, kuriame tas raš- 
lygiai teisėjas Koseinski paliuo- tas telpa, kad būtų aišku, kokis 
savo Podolskį po kaucija.

Bet teisėjas Thornton, kuris 
pirmiau tarnavo Justicijos De-Ipadaryti, 
partmente, pareiškė noris gau-l 1 
ti daugiau argumentų iš abiejų te, pa.ski

ruso Zydok.

Newark, N.„ J
patiko nelaime

tas raštas ar garsinimas, ir tt.[ar kitaip nuspręsta, nepaten- 
Valdžios advokatas sutiko tai'kintas galės apeliuoti į Imigra-

Pearl Hart, Andrulio advoka-

i (’hieagos 
Kelly, 
dento

Andruliui buvusio 
majoro Edward J. 

sen. Scott Lucas, prezi- 
Roosevelto sekretorės 

Tully ir Raudonojo Kry- 
viršininkų, taipgi ir kitų

padarė Justicijos
pasiremiant tuojuoma dienraščio Laisvi

nelaimę.
su savo uuKLc-;sios visuomenes 
anūke Roberta soma apie viską.

Graikas Papandreau, lenkas įvažiavo savo automobiliu (žu-! skelbime 
Podolskis ir rusas Zydok parei- ką,uskienė vairuoja), 
kalavo per federalius teisėjus j kai jie susti 
juos paliuosuoti po kaucija, kol 
jų imigracijos teismai pereis.

Stebėtinas dalykas atsitiko.
'Teisėjas atidarė teismo posėdį
kaipo “Circuit Court” posėdį, j Žukauskienę
Tai nepaprastas dalykas, 1 

[klausimas pakeltas prie kiel

Katherine

Detroite, kaip 
miestuose, buvo iš 
ti žmonės, paleisti 
deportavimui.

Ta žygį
Departmentas,
McCarran aktu, kuris nieko ne-ininkė 
turi bendro su deportuojamų I kričio I d. .ji 
klausimu. ,ria Lillian ir

turėjo

raudono.1
šviesos Jersey City 
kitas vairuotojas 
jos mašiną. Tuomi 
Žukauskienės mašiną

gerokai

įvažiavo 1 
sudaužė

Metinis KoncertasV?,
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RENGIA NORWOOD VYRŲ GRUPĖ, VADOVYBĖJE RICHARD BARRIS ,

Sešiadienj La fciči© 25 Nov., 1950
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Norwoodo Vyrų Grupe, vad. Richard Barris

LIETUVIŲ SALĖJE
13 St., George Ave., Norwood, Mass.

PROGRAMĄ PILDYS:
WORCESTER AIDO CHORAS, 

vad. J. Karsokienės.
AIDO CHORO ŠOKIKŲ GRUPĖ, 

šoks liaudies šokius.
AIDO CHORO MERGINŲ CHORAS, 

vad. J. Karsokienės.
NORMA ČEPONYTĖ, Sopranas, 

iš Worcesterio.

ONOS ir JONO duetas
HELEN KIŽYTĖ, Kontraltas,, 

iš Worcesterio.
ONA MINEIKAITĖ, Sopranas, 

iš Montello.
RICHARD BARRIS, akordionistas 
NORWOOD VYRŲ GRUPĖ, 

vad. R. Barris.
Piano akompanuos: J. Karsokiene, H. Janulyte ir G. Stanley.

— ŠOKIAI DĖL VISŲ —

Gerb. Lietuvių Visuomene: Tai pirmą syki Norwoode tokios dailės jėgos pildys koncerte programą. 
Worcester Aido Choras, vad. J. Karsokienės, yra žinomas kaipo žymiausias choras visoj Naujoje Angli
joje, gražiai pasirodys su tokiom žymiom solistėm kaip Norma Čeponyte, Helen Kižyte ir gražiai išlavinta 
šokikų grupe. Bus tikrai žavėtina!

Kviečiame lietuvius vietinius ir iš toliau dalyvauti.
PRADŽIA 7 V. V. — BILIETAS TIK 75 c. — NORWOOD VYRtJ GRUPĖ

■MH

pritren- 
neskė, kad jai dabar reikia būti 

'po gydytojo priežiūra. Išliko 
sveikos ii- neliestos duktė 
Lillian ir anūke Robertą,

Gaila, kad tokia nelaimė į- 
,vyko. Linkimo Žukauskienei

vauti tarpe savo draugų-pažį 
■ tam ų.

Rep.

ei jos Tarybą.
Tuo byla irgi gali dar ne

sibaigti, Po tos tarybos nuo
sprendžio galima apeliuoti į fe
deral ius teismus.

Taigi, tardymas jau baigtas, 
bet jis yra tik pirmpradinis. 
Bylos nuosprendis bus pada
rytas vėliau.

Valdžios pusei ėmė visą sa
vaitę savo keisą perstatyti. 
Buvo atkviesti net ir Philadel- 
phijo.s ir Cleveland-o “eksper
tai” liudininkai.

Tūlos bylos dalys labai įdo-

ziaus
[tai valdžios, tai įvairių įstaigų 
'pareigūnų.. Priduota taipgi ke
letas paveikslų, V. Andrulio su

• Raudonojo Kryžiaus viršinin-
1 kais. Paskui priduota kclioli- 
, ka numerių “Vilnies’ parody-j 

štiš yra plačio- 
ės kuid jame ra- mios, ypač kai klausinėta lie- 

Viename tuviai liudininkai prieš Andru- 
Lgi raginama bal- h- Manau, kad bent dalis to 
i už demokratų ti- liudijimo turėtų būti skelbiamasuoti

valdžios advokatas Freeman 
nesipriešino, bet jis reikalavo 
evrtimų kai kurių raštų, tuose 

■numeriuose telpančių. Tam-ne
sipriešino adv. Hart. Tie raš
tai būsią priduoti ne vėliau 15 
dienų, su reikiamais atžymėji- 

■ mais.
Adv. Freedman sakė, kad

I “Vilnyje.” Rodos, komisija ga-’ 
Ii gauti ir, veikiausia, bus skel
biama. Reporteris.

New York.— Mirė Char
les Ph. Cooper, 84 metu , 
amžiaus, žynius laikrašti
ninkas, buvęs Columbijos 
Universiteto ž u r nalizmo 
profesorius.

savo bylą baigė, jis 
kaiį V. Andrulis stotų

Adv. Bari Bart pa
kart ji baigia apsigyni

mo pusės bylą.
Freedmanas tuomet padarė 

naujus kaltinimus Andruliui, 
kad jis ir dabar esąs Komu
nistų Partijos nariu. Jis vėl 
norėjo, kad Andrulis būtų klau
sinėjamas.

Adv. Hart tam pasipriešino.
atmetė pasi-

norėjo, SKELĘKITĖS LAISVĖJE

Sydney, Australija. — 
Sustreikavo 7,300 čionaiti- 
nių laivakrovių, atsisakyda
mi dirbt iki 9 valandos va
kare. Streikas sustabdė 05 
laivus. . ! Teisėjas Fuller

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystės visų, narių at ydai. Pereitame 
Draugystės susirinkime nominavo
me kandidatus į naują valdybą se
kantiems metams. Kiekvieno nario 
pareiga dalyvauti išrinkime naujos 
valdybos.

Balsavimų vieta — 29 Endicott 
St. Balsavimai prasidės sekmadienį,

Majoras Impellitteri su žino- priešinimą, bet jisai taipgi pri- 3 d. gruodžio (December). Prasidės
Ina ir su savo kampanijos ve
ldėjo ir žmona atostogauja 
1 T N1 • 1 • • f r 1

mine Frcedmanui, kad jo byla

NEW HAVŲN, CONN.
Bus rodoma filmą

“PAPARČIO ŽIEDAS”

LIET. SALĖJE,
243 No. Front St.

Filmininkas Geo. Klimas

Daugelis iš lietuvių yra 
apie paparčio žiedą, bet 
nemato pagamintą filmą 
matoma ir išpasakoma to žiedo le- Į 
genda ■L— užsivadina “Paparčio žie
das.”

Tad kviečiame visus New 1 lavono 
lietuvius ir iš apylinkės dalyvauti 
viršminėtoj dienoj, pamatyt šią pui
kią filmą, kurią rodys filmininkas 
Geo. Klimas.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ .

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

mu.
Frcedman-as 

jog jis savo
tuomet sakė 

pareiškimą iš-

1 vai. po pietų ir tęsis iki 6 vai. 
vakare. Taipgi bus balsavimai, ir 
antradienį, gruodžio 5 dieną. Tąda 
prasidės 6 vai. vakare ir tęsis iki 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir na
rės dalyvaukite. — K. K. Report.

(223-224)

Tam priešinosi Pearl Hart.
Fuller pastebėjo, kad jis ga- 

I lėtų daryti 
[naujinimui, ką jis ir padarė.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 2 

kuopa ir Moterų Skyrius bendrai
Įnešimą bylos at- rcngja metinį bankietą. Įvyks sek

madienį, ' lapkričio 26 d., 5 vai. va-
Kada- jis vėl šulė V. Andrulį lkare' 318 Broadway. Bus skani va- 

, i karione ir graži dainų programa, 
statyti liudininko suolan, adv. [ Dajnų programą išpildys apylinkės 
Hart pareiškė, kad valdžia pa-j žymūs dainininkai, 
ti savo bylą turi prieš Andrulį i Pa1Vro^. , , 
sudaryti, kad jam nėra reikalo ’ tą pal dieną pirm 
liudyti, ir kad įstatymai jam | LLD 7-tos Apskrities konferencijk, 
ta teise užtikrina | kurioj bus daug delegatų. Todėl

‘ . 4-i įprašome visus ir visas atsilankyti.—
hreednxanas tuomet vėl pa-(Rcilgčjai. (223-224)

reiškė, jog valdžios byla baig- . ---- =—-------
. BALTIMORE, MI).

[ šeštadienį, lapkričio 25, 1950,
j Lietuvių Svetainės Bendrovės šėri- 
j rinįnkai rengia metinį balių, savam 
! name, 851 Hollins St. Pradžia 8:30 
vai. vakare. Bus gera muzika šo- 

po du, kiams (Karčiausko). Bilieto kaina 
ar daugiau. Su šiluma [ $2.40. Bus duodama valgio'ir geri- 

ir kitais vėliausiais įtaisymais. Pra-j mo visą vakarą už įžangos tikietą. 
šome kreiptis pas: J. Witkcvich, 72 Kviečiame visus dalyvauti ir pa

remti Svetainės Bendrovę. — §ėri- 
(223-227) ninkas. (223-224).

vadovystėje S.

ir svęčių, nes 
ban kieto, įvyks

ta.

RANDA VOJIMA1
JERSEY CITY, N. J. 

Pasirandavoja kambariai 
š keturis 
kitai

Ocean Ave., Jersey City, N. J.

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

girdėję I 
daugelis
kurioje I

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie martęs dięną ar 
naktj, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai jruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



NewYorto^/WaZInlot
Taip yra su rendoms 
kontroliuoti įstatu

Rendos žymiai pakils pra
dedant gruodžio 1-ma, įspėjo 

-New Yorko visuomenę Paul 
L. Ross, buvęs darbiečių kan
didatas į majorą praėjusiuose 
rinkimuose. Jisai dabar, kaip 
ir pirm rinkimų, taip pat įspė
jo rendauninkų ir bendrai 
darbininkų organizacijas bu
dėti sargyboje rendų ir sau 
pastogės.

Stebėtojai viso dalyko eigos 
įspėja, kad rendos galinčios 
tapti pakeltos 15 nuošimčių I 
ar daugiau.

Kokiomis sąlygomis leidžia 
rendas kelti? Nuostatai yra 
taip neryškiai nustatyti, jog 
viskas priklauso nuo valdinin
ko, pas kurį prašymas leisti 
kelti rendą atsiduria.

įstatyme yra punktas, kuris 
sako, jog kelti rendą leidžia
ma miotikyje “didelių nelygy- 
bių-gross inequities” ir “kur 
susidaro didelis sunkumas-se- 
vere hardship.” Ką tai reiškia 
kasdieninėje kalboje ir prak
tikoje ?

'Įstatymas yra vienpusiškas 
tuomi, kad jis leidžia namų 
savininkėms firmoms ieškoti 
lygybės sau. Bet rendaunin- 
kas, jeigu jis apsižiūri permo
kąs rendos, negali einant tuo 
įstatymu lyginti savo rendos 

’ su kitais, mokančiais mažiau 
už tokias pat patalpas.

Ieškant tos lygybės, turėda
mos savo agentus ir advoka
tus, stambiosios namų firmos 
gali patirti, kiek mokama ren
dų pačiuose naujausiuose, ge
riausiuose tūlos apylinkės na
muose už atitinkamą kiekį 
kambarių ir to pareikalauti iš 
savo rendaunipkų, gyvenan
čių toje pat apylinkėje. Lei
džia lyginti su naujais ir nau
jai perdirbtais namais, ant 
kurių nėra jokios kontrolės.

Rendauninkas, tiesa, gali 
•protestuoti tą pareikalavimą. 
Bet, bandyk, sveikas, pats su
sirankioti 
formalius 
ryk aiškų 
butas yra 
naujus,, kuriems prilygstamai 
iš tavęs reikalauja daugiau i 
rendos. Atrasi susidarant tuos j 
iškaščius kur kas didesniais ‘ 
už taupymą rendos. Tai dėL 
to, kuris dar turi “centą prie 
dūšios,” numoja ranka ant to 
vargo ir sumoka pakeltą ren
dą. O kuris nebeturi iš ko mo
kėti daugiau, tą miestinis mar
šalas iškraustė ant šaligatvio.

Kadangi rendauninkams ne
įmanoma apsisaugoti 
niai, jie buriasi į rendaunin
kų organizacijas. N-kas.

Jei aš būčiau jūs,
Su kalakutais palaukčiau paprastos įstaigos lietuvių vi

lki ateinančio šeštadienio. Tai 'suomenei praėjusiais metais ir 
nekepčiau kalakuto visai j palinkėti jai laimingo gyveni

mo ateinančiais.
Kam galima, prašome įsigy

ti tikietus iš anksto.

yra, 
ateinantį ketvirtadienį, Padė
kų Diena. iKam ketvertą va
landų prie pečiaus prakaituo
ti, kuomet Liberty Auditorijos 
metinio bankieto gaspadinės 
prikeps kalakutų iki sočiai vi

ešiems privalgyti šį šeštadienį, 
! 25-tą ?

Auditorijoje bus smagu Pa
dėkų Dienos vakarienę valgy
ti tą dieną, kada įvyks šėrinin- llantic Avė. ir 110th St. 

ikų suvažiavimas, šėrininkai ir' 
svečiai, vietiniai ir iš toliau, po 
dienos darbo suvažiavimo tu
rės progą smagiems pokal
biams, pasivaišinti sykiu su iš
tisus metus dirbusiais ir šį. 
bankietą ruošiančiais direkto
riais ii 
Kultūrinio 
kais.

Bankieto 
I karieniauti
6-tą valandą. O sekamą dieną 
bus gera proga pasilsėti, nes 

j nedirbama diena. Tad ateiki- 
I te visi šauniam bankieto pasi
linksminti,, tup patim padėko
ji sau už išlaikymą tokios ne-

nuolatiniais
Centro

Lietuvių 
talkinin-

KELRODIS
Iš bile kur atvykdami klaus

kite kelio Į Richmond Hill. 
N e p T*a 1 o i s k i t o ne p avm i n ė j e 
Hill.

Auditorija randasi prie At-

iki

tikietas 
laikas patogus:

Motinos reikalavo 
paskyrų mokykloms

Šešiolikę paleido iš Ellis 
Island po kaucija

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2898

HELP WANTED—FEMALE

BMT Jamaica traukiniu 
Tilth St. Eiti du blokai (ilgie
ji). Arba išėjus iš stoties pa
imti Q-37 busą ties tuo kam
pu, kur randasi bowling.

x Q-37 busu iki Atlantic Avė.
Atlantic-22 busu

Miestinei budžeto tarybai 
naujuoju majorui Lmpellitteri 
posėdžiaujant, būrys motinų 
su kūdikiais buvo atvykusios 
reikalauti daugiau paskyrų 
mokykloms statyti ir įrengti, 
taipgi daugiau paskyrų moky
mo iškaščiams.

Posėdyje buvo raportų, jog 
jau dabar miesto mokyklose 
38,000 vaikų lanko dvigubas 
klases. Kad už metų kitų grę- 
sia padvigubėjimas ir patrigu- 
bėjimas klasių daugelyje mo- 

jeigu dabar, tuojau, 
griežtai pastatytas mo- 
dauginimas ir geri n i-

kyklų, 
nebus 
kyklų 
m.as.

Su

šešiolika sveturgim.ių, ei
nant naujuoju McCarran įsta
tu buvusių uždarytų Ellis Is
lande, tapo paleisti po kauci
ja federaliam distrikto teisė
jui Sylvester Ryan tai įsakius.

Jis pareiškė, jog laikyti be
laisvėje be kaucijos nelegalu, 
nekonstitucinga.

sveturgimiams, 
valdininkai ta-immigracijos 

čiau mojasi suimtuosius išde- 
portuoti, paskubina jų tardy
mus. Dešimčiai jų įsakyta tuo
jau, šią savaitę stoti į tardy- 

(mą, pradedant pirmadieniu, 
taipgi antradienį ir trečiadie
nį, immigracijos centre, 70 
Columbus Ave., New Yorke.

Persekiojamuosius g in a 
Amerikinis S v e turgimiams 
Ginti Komitetas. ’

110 th

10 centų, 
b ūsų 

gatvekarių už tuos pat 10 
tų.

Transferal į busus iš 
ways ar elevated stočių 5
tai ekstra. 'Po 5 centus ekstra 
ir norint persėsti i 
busus, kur toki 
leidžiami.

Busams 
ITansleras ar

cnn-

sub- 
cen-

subways i 
persėdimai

- C. *D.

Unijos pikietuoja prieš 
užpuolimą unijistų

Now

pa-

United Public Workers Lo
kalus 1-sis paskelbė masinį 
pikietą prie miestinės labda
rybės viršininko Hilliard raš
tinės, 250 Church St., 
Yorke.

Pirmasis toks pi k iotas
šauktas lapkričio 21-mą, nuo 
5 iki 7 vakaro. Jame, sakė 
unijos atstovai, pakviestos tu
rėti atstovybę 60 vietinių CIO, 
AFL ir nepriklausomų Ymijų.

. Pikietą paskelbė Hilliardui 
I vėl atleidus iš darbo 4 asme

nis, kaip sako valdininkai, “ap-

valant” įstaigą nuo “nosuga- 
bių” tarnautojų ir unijų vadų. 
Dviejų atleistųjų pavardės 
dar nebuvo paskelbtos. Bet 
du, Howard E. Jones ir Solo
mon Karpf, yra veiklūs'uni
jistai.

“Tai yra toks piktas sufrė- 
mavimas, kokį tiktai tegalėtų 
suplanuoti aršiausia darbinin
kų nekenčiąs samdytojas,” 
pareiškė unijos vadas Frank 
Herbst. Karpf’o rekordas tar
nyboje, kur jis dirbo 10 motų, 
yra be dėmės, pareiškė jo uni-

Mergina-moteris; duosime gerus 
namus vieton algos. Guolis vietoje; 
nuvesti vaikus j mokyklą.
ES. 2-9418. (224-226)

faktus, pasidaryti 
pareiškimus. Pada- 
parodymą, kuo tavo, 
prastesnis už anuos

Jaunieji Progresyviai 
kaltina universitetą 
neigime teisių

Unijistai sako, jog tų ketu- 
,rių atstatymas iš pareigų yra 
dalimi pastangų sunaikinti 
uniją.

Susekę gemblerius
Columbia Universiteto 

įnieji Progresyviai kalti 
si 
leido autoriaus Howard Fastjrių gūštą. Ten lažybomis 
kalbėti tos įstaigos studentų

i mitinge. Studentų grupė buvo 
pakvietusi autorių aiškinti 
reikšmę McCarran Akto. Mi
tingas buvo numatytas lapkri
čio 29-tą.

Studentai sako, jog tuomi 
elgesiu įstaigos viršininkai 
“nutolsta nuo Amerikinės de
mokratijos tradicijų atimda- 

Gale praėjusios savaitės j mi publikai —- šiame nuoty- 
‘ -dviem jaunuoliams buvo pavy- jkyje studentams — teisę pa- 

kę New Yorke pasigrobti $6,- ■ sirinkti tarp lenktyniu.ojančių 
000, bet nepavyko pabėgti, idėjų.” Kad viršininkai pasi- 
Nuo jų atėmė grobį ir vieną ima sau teisę ir galią padik- 
pagavo. tuoti studentams idėjas..

pavie-.

no P ;• Sekliai giriasi New Yorke

Kaip miestas prakišo 
virš milioną doleriu

Naujasis anglų kalba dien
raštis New Yorke rašo, jog 

I jis jau turi dokumentus paro- 
i dyti, kaip miesto valdžia pra- 
j leido, teisingiau pasakius, iš- 
imetė $1,075,000 miesto pini- 
sgų. O juos praleisti taip leng-
va, nes juos sumoka 
m o k etoj ai. Lai kra štiš

“Gruodžio 19, 1944 
miestas pardavė archivysku- 
pui Francis J. Spellmanui pa- 
rinktini gabalą nejudomo tur
to prie Madison Ave. Dvasiš
kis tą nuosavybe pirko

į k a ta 1 i k ų ba ž n y č i os, u ž 
j 000.

taksų 
rašo: 
metų,

varde 
$275,-

“Gegužės 16-tą, 1950 metų, 
miestas atpirko atgal tą patį 
gabalą nejudomos nuosavy
bės už $1,350,000.

Toji nuosavybė randasi prie 
Madison Avenue tarp 81 st ir 
82nd St., New Yorke. Ten 
planuoja statyti $1,600,800 
kainuosiančią mokyklą.

j Laikraštis plačiai aiškina vi- 
'są tą procedūrą, kurioje mies
tas, kuris samdo brangiai ap
mokamus “patarėjus”, “pra- 
turgavojo” $1,075,000.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

taigos viršenybę, kad ji neį-! atradę brooklyniečių gemble-1 
1 “ v‘ 1 ; už |
■arklius surinkdavę po $1.0,000 | 
.'iki $15,000 per dieną. Brook- 
j lyniečiai ten nusikraustė po 
j to, kai Brooklyne pasidarė 
karšta dėl jaul žinomo skan
dalo.

Du gražiai apsirengę vyrai, 
vienas su revolveriu rankoje, 
kitas sui kauke ant veido, Met- 
gal Novelty Co. raštinėje atė
mė $1,926 algoms mokėti par
neštų pinigų.

Šeimininkėms i

LietuviŲ Namo (Bendroves
(Lietuvių Kultūrinio Centro)

SUVAŽIAVIMAS IR BANKIETAS
Šeštadienį, Lapkričio 25 Nov.

LIBERTY AUDITORIUM
110-Ofi Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 1 vai. po pietų

Šėrininkai kviečiami nepavėluoti.

Bankietas prasidės 7 v. v.

irBus skanių valgių: turkių, namie darytų dešrų 
kitokių gardumynų. — Tikietas $2.50.

Visus užkviečia — L. N. B. DIREKTORIAI.
I

(Tąsa nuo Z-ro pusi.J 
pirm prikimšimo svėrė a- 
pie 12 svarų, reikėtų kepti 
apie 4 valandas, 300 F kar
štyje. Didesniam 12 iki 20 
svarų paukščiui užtenka 
kepimo po 15 min. per šva
ra.

Pirm dedant į pečių ver
kia visą odą ištrinti rieba- 

I lais, viršų ir šonus apdang
styti riebaluotu švariu au
diniu. Tokio neturint, gali
ma apklostyti ir vaškine 
popiera. Užklodas apsaugo 
odą nuo sugruzdimo ii’ pri
laiko kepsnyje drėgmę, ne
reikia palaistinėti.

Jeigu užtiesalas jau visai 
išdžiūvo, palaistyk blėtoje 
esančiais riebalais.

Greta kemšalo, prie kala
kutienos labai tinka sal
džiosios bulvės ir -spalgenų 
sosas. Gerai ir žirniai su 
morkomis, taipgi žalios 
daržovės. H. i

TONY’S
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. 7-6238

Laimingiesiems

Virš 1,600 šeimų susikraus
tė į Vanderveer Estates prie 
Nostrand ir Newkirk Avės., 
Brooklyne. Kuomet projektą 
užbaigs, ten talpinsis 
šeimos ir 1,200 auto.' 
aukštų, su keltuvais, 59 
tai užims 30 ir pusės 
plotą. Laimingi, kurie 
ten gyventi.

Macy galutinai 
pralaimėjo

Valdinei komisijai perroka- 
vus Long Island kongresmano 
Macy balsus, paskelbta, kad 
jo oponentas Greenwood, de
mokratas, gavęs 138 balsus 
daugiau už Macy. Pirmesniuo- 
se rinkimuose Macy buvo ga
vęs apie 50,000 balsų daugu
mą.

Long Island normaliai yra 
republikoniškas. Tačiau repu- 
blikono Macy pralaimėjimas 
nėra demokratų laimėjimu. 
Patys repliblikonai nubaudė 
ji už tai, kad jis pasipriešino 
D e w e y a u s kandi d at ū r a i.

Pralaimėjęs rinkimus, Macy 
I pasitraukė ir iš pirmininkystės 
!Suffolk apskrities republiko-
nams. Jis pareiškė, kad jisįij i i* U 
esąs “nustelbtas” tokiais |ndflCni6 pllIltH 
veiksmais, kokius praktikavo I jv«____
republikonai rinkimuose ir 
kad jis ir ateityje prieš tai 
kovosiąs.

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

(222-224)

Namų Tvarkytoja — pagelbėti prie 
dviejų vaikučių, amžiaus 3-9 m.; 
mažas apartmentas. Guolis vietoje. 
Puiki alga; norime gerą moteriškę. 
AP. 7-7257. (224-226)

Virėja — namų darbininkė. Vė
liausi paliudijimai. 5% dienų, šeš
tadieniais nereikės dirbti. Mokyklos 
vaikutis. $30. Schuyler 4-9161.

HELP WANTED—MALE
Porteris. Abclnam darbui. Patyri

mas nereikalingas. Nuolatinis vyras 
nuolatiniam darbui. Kreipkitės: 9 
A.M. iki pietų. Miller Bakeries, 1880 
Troutman St., Ridgewood-Brooklyn, 
N. Y. (221-223)

2,496 
šešių

p a st a- 
akru j

Aktorė Peggy Maley ir jos 
palydovas papuolė bėdon tik 
dėl to, kad jie per garsiai bir
bino auto birbynę. Pirm jų 
važiavusieji ne pakankamai 
greitai pasirodė buvę policis- 

rtais, o aktorių vairuotoji ma
šiną — vogta.'

džiovos liga
Džiova, skurdo ir alkio liga, 

įbegiu paskiausiųjų penkerių 
imetų pakilo tarp Harlemo 
negrų 44 nuošimčiais, o tarp 
portorikiecių 181 nuošimčiu.

Kadangi liga yra užkrečia
ma, ji grasina ir visam mies-

; Žada suvaldyt priešiškus 
kunigus rytinėj Vokietijoj

Berlin. — Kai kurie ku-
J nigai rytinėje Demokrati- 
i nėję Vokiečių Respublikoje
kalba už vokiečių armijos Health Association susirinki- 
atgaivinimą vakarinėje Vo-

Elizabeth Kenny, paskilbu- 
jšioji vaikų paralyžiaus ligo
nių gydytoja .braukymu ir 
mankšta sužalotų sąnarių, 
lankosi New Yorke. Atvyko 
tikslu įkurti Sister Elizabeth 
Kenny Institutą.

jungą ir rytinę Vokietiją).
Rytinės Vokietijos minis

tras pirmininkas Gvotewobl 
pareiškė, kad jeigu tie1 ku
nigai nesiliaus, tai bus su-

|tui.
New York Tuberculosis and

mui pateiktas raportas sako, 
jog ligos plitimo vyriausiomis 
priežastimis yra per ankšti 
butai, neturėjimas pakanka
mo maisto, bendrai vargingas, 
skurdus būvis.

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas Superio pagelbininkas. 
Nora reikalo, kad būtų patyręs, ga
lės išmokti ant vietos. Darbas nuo
latinis. Dėl algos susitarsime. Kreip
kitės pas: Jonas Liutauta, 1325 . , - - i

224-2^8)
• Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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.' Ąbu 
namai turi po penkis kambarius ant 
pirmo aukšto ir šešis ant antro i — 
viso keturi apartmentai. 'Visi apąrt- 
mentai turi atskiras garines šildymo 
sistemas. Lotas 50x100. Vienas šdšių 
kambarių apartmentas bus tuščias 
naujam savininkui. Namai atsieina 
po mažiau kai po $8,000 kiekvienam. 
Abu parsiduoda kartu už $15,750 
Rėkia jnešti apie $8,000.
★ RICHMOND HILL Dviejų 
šeimų atskiras medinis namas su 
garadžiu. Keturių kambarių apart
mentas ant pirmo floro bus tuščias. 
Aliejaus šildymo sistema. Ldtas 
25x100. Savininkė prašo $11,900. 
Veikiausiai dar nusileistų.
• Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdraudė arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės .pas mus. Gausite 
geriausį patarnavimą už žemiausią • 
kainą.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja .pavieniai fornišiuo- 

ti kambariai. $5.00 j savaitę su 
priežiūra. Dėl daugiau informacijų 
skambinkite: EV. 8-1805, arba 
kreipkitės: 38 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. * • (223-227)

Pasirandavoja fornišiųotas kam
barys vienam vyrui, šiltas vanduo 
ir garu šildomas. Dėl daugiau infor
macijų, kreipkitės pas: R. Yacinienę, 
105 So. 3rd Street, .Brooklyn, N. Y.

(224-226)

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, K Y.

Tel. ST. 2-8842

Du darbininkai tapo sužeis
ti taisant virš aukšto namo 
esantį vandens spaudimui 
aparatą 100 W. 20th St. 
Bokštelis nuvirto ant jų. Ne
laimės metu prie bokštelio 
dirbo keturi darbininkai.

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

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

Odos Ligos, Bendras 'Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-R174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILE

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

SSX«« TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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