
Audra ir suvažiavimas, 
LDS konferencija.
Gamta ir žmonės.
Ateis laikas.

Rašo R. MIZARA

Negirdėta, nematyta audra 
aplankė mus praėjusį savait
galį.

baisaus

(Corm.) 
ir Rep-

Buvo manyta, būk Lietuvių 
Namo Bendrovės metinis su
važiavimas negalės įvykti, bet 
jis įvyko, nežiūrint 
oro. •

Iš tokio Hartfordo 
atvyko draugai šilkai
šys, nepaisydami audros.

Bankietas taipgi įvyko, nors 
jis buvo mažesnis negu tikėjo
mės. Priežastis: baisus oras, 
laužęs medžiirs ir kėlęs į viršų 
automobilius!

Gerai padarė daugelis 
cininku, kad siuntė savo 
xies vietos žmonėms.

Man buvo prisiųsta arti 90 
jų, o sekami sėrininkai dar 
prisiuntė ir aukų: brooklyniš- 
kis M. Simon $10, gi worceste- 
riškiai M. Sukackienė, J. M. 
Korsak ir Juozas Raulu.šaitis 
— po $5.00.

pro-

Ant rytojaus, saulėtoje die
noje, Cliffsidėje įvyko LDS 
3-sios apskrities konferencija.

Visame mieste namuose ne
buvo nei šviesų, nei šilumos; 
iš vakaro audra viską palau
žė.

Konferencija įvyko rusų 
darbininkų klubo patalpose; 
ji buvo baigta prie žvakės 
šviesos.

Bet konferencija buvo gra
ži ir sėkminga.

Vakare 
Andruliu 
Steponavičių, 
radome lovoje 
skaitantį.

Pasikalbėję
palikome Kazį su 
linkėdami jam greit ir pilnai 
išsveikti.

Vincu
Kazį

mudu su
aplankėme

Jis negaluoja;
laikraščius be-

valandą laiko,
žmona,

reiškiu Kaziui Steponavičiui 
nuoširdžią užuojautą dėl jo 
brolio, Jono, staigios mirties.

Kai buvome pas Kazį, jis 
nei nepagalvojo,, kad rytojaus 
rytą Jonas kris atėjęs į dirb
tuvę dirbti.

Sekamą sekmadienį, gruo
džio 3 dieną, man veikiausiai 
teks dalyvauti LDS 1-mosios r 
apskrities metinėje konferen- i 
cijoje South Bostone.

baiSiautėjant pas mus 
sioms audroms, kokių Niujor
kas nebuvo matęs, esi privers
tas pagalvoti: koks silpnas 
žmogus dar vis tebėra.

Jis dar vis negali surasti 
visų gamtos paslapčių; jis dar 
vis negali apsisaugoti nuo 
didžiųjų gamtinių sukrėtimų. [

O tenka manyti, jog taip j 
visuomet nebus; ateis laikas, 
kai žmogus galės ir gamtą 
suvaldyti.

Jei tie bilijorlai dolerių, ku
riuos' žmogus nūnai išeikvoja 
karo reikalams, būtų panau
doti darbui dėl gamtos visapu
sio pažinimo ir jos suvaldymo,

Darbo Žmoni, 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
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Amerika kaltina Kiniją 
už “atvirą užpuolimą” 
Šiaurinėje Korėjoje

Lake Success, N. Y. — 
Warren Austin, Amerikos 
atstovas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje, kaltino 
Kinijos Liaudies Respubli
ką už “atvirą užpuolimą”

reika-
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Dienraščio XXXII

KORĖJOS LIAUDININKAI II....r.
IR KINAI NUMARŠAVO Amerika pasitrauktų 
IKI 50 MYLIŲ PIRMYN

Kinija reikalauja, kad 
. iš

Formozos ir Korėjos
Gręsia apsupti tris jankių 
divizijas; ųžeme kelis miestus

.N. Y. —[svarbiausias Formozos pra-
Respubli- mones.
generolas
kalbėda- nu _ 1 c

Lake Success, 
Kinijos Liaudies 
kos pasiuntinys, 
Wu Hsiu-čuan, 
mas Jungt. Tautų Saugumo (namini) Korėjos karą yra 

jų pasiruošimas pavergti 
Kiniją. Jis reikalavo iš
traukt visas ginkluotas A- 
merikos jėgas iš Formozos 
ir iš Korėjos.

Gen. Wu užreiškė, jog 
Gen. Wu Hsiu-čuan tvir- Kinijos žmonės yra pasiry- 

tino, jog karinis Amerikos žę atmušti užpuolikus, 
laivynas iš tikrųjų užgrobė pabrėžė, kad Kinija nesi- 
Formozą, o amerikiniai im- skaitys su jokiais Saugumo 
pėrialistai užvaldė visas Tarybos daugumos nutari- 

j mais, iki ji bus priimta į 
Jungtines Tautas, pašali
nant čiang Kai-šeko atsto
vus.

Gen. Wu atsisakė atsaki
nėt į Amerikos* atstovo 
Warreno Austino klausi
mus, maišančius Formozos 
dalyką su Korėjos karu.

balsuoti rezoliuciją, 
laujančią, kad Kinija at
šauktu visus kinus karei
vius iš Korėjos. Supranta
ma, jog Sovietų delegatas 
taryboje vetuos-atmes tą 

“ ; ame
rikinė rezoliucija bus per

su Korė-įduota Jungt. Tautų seimui, 
kur niekas neturi veto tei
sės. -

(Kinija yra jau daug 
sykių pakartojus, kad jos 
kareiviai tiktai kaip sava
noriai padeda Korėjos liau
dininkams gintis.)

Korėjoj; reikalavo ištraukt j reikalavimą. Tuomet
iš ten kįnų kariuomenę, ko
vojančią išvien
jos liaudininkais, ir už- 
kląusė Kinijos pasiuntinį 
generolą Wu Hsiu-čuaną, 
ar Kinija nori taikos ar ka
ro.

Austinas siūlys Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai

Čiang Žudo vis daugiau Jersey City policija žada
nužiūrimu komunistę

Taipei, Formoza.—Čiang 
Kai - šėko kinu tautininku 
valdžia Formozoje sušaudė 
dar 14 žmonių, apšaukdama 
juos “komunistų ągen- 
tais.”

vaites čiangininkai Formo- 
zoje nužudė daugiau kaip 
60 asmenų, kaltindami juos 
už pritarimą Kinijos 
dies Respublikai.

Ragina atšaukti 
gen. MacArthurą

Liau-

New York. — Komunis- • 
tinis dienraštis N. Y. Daily 
Worker ragina valdžią pa
šalinti generolą MacArthu4 
ra kaip vyriausią Korėjos 
karo komandierių. Sako, | 
jog MacArthuras tiksliai 
stumia Jungtines Valstijas 
į naują pasaulinį karą.

Daily Worker nurodo, 
kad MacArthuras savo pa
reiškime Jungtinėms Tau
toms faktinai reikalauja 
leisti jam pradėti 
prieš Kinijos Liaudies 
publiką.

kara 
Res- 

i

kit-

Gen. Wu sakė, ameriko- 
įsi^eržimas į pilietinį

gaudyti'visus atsisakiusius 
užsiregistruot komunistus

Korėja, • lapkr. 29. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai ^šiaurvakari

 

niame fronte pert dieną nu

 

bloškė amerikonas 23 my

 

lias tolyn Į pjeįus)nuo savo 

 

atgriebto jbkčoh miesto. 

 

Atėmė iš ^amerikonų dar 
kelis svarbius miestus — 
Yongsan,- Won, Wongbyon, 
Samso ir k t.

O žygiais Į rytus ir vaka
rus liaudininkai per tris 
dienas susiaurino ši ameri
kinį frontą nuo buvusių 80 
mylių iki 30 mylių iš viso.

Korėjos liaudininkai ir

jų padėjėjai kinai įvarė . iki Taryboje, kaltino Ameriką j
30 mylių gilumo kylius Į a- 
merikonų ir jų talkininkų 
linijas; tuo būdu jie gręsia 
apsupti bent tris jankių ar
mijos divizijas ir šešias Pie- • — 
tinės Korėjos tautininkų 
divizijas. Pietiniai tautinin
kai yra amerikonų talki
ninkai.

Šiauriniai liaudininkai vi
sai apsupo turkų brigadą,

už “kriminalini ginkluotą 
užpuolimą prieš Kinijos že- 

Formozos (Taiwan) 
salą ir už karinį įsikišimą 
į Korėją.”

ir

kelis tūkstančius, kareivių, 5 čechoslovakijos kilikai 
ir suzeide jų komandierių. . . v. v . .

Washington. — Kai 
rie čionaitiniai politikai 

i siūlo atšaukti MacArthurą i iš komandos korejiniame 
kare, o jo vieton paskirti 
generolą Omarą Bradley, 
karinių Amerikos štabų va-

Trumanas reikalauja dar
aišku, greičiau būtų pastotas killOUO dol. atOIU-boiubom 
kelias visokiems prajovams.

Deja, taip nėra! ' Washington. — Tūli-Kon-
Elizabetiškis Petras Taras £reS0 naHai ,SakA Pr?Z'

sakė man sekjnadienį, jog . v. , , .... . .
šią savaitę paliks savo miestą siemet dar bihoną dolerių 

(tūkstantį milionų) atomi- 
į Tampa nčms bomboms gaminti. Tai

sakė man sekmadienį, jog Trumanas reikalaus paskir-

(tūkstantį milionų) atomi-ir išvyks (abu su žmona) gy
venti' į Floridą, į 
miestą ar arti jo.

Tarams tenka palinkėti ge~ lerių, kuris jau paskirtas ir 
riausios kelionės ir laimingo naudojamas 
naujoje vietoje apsigyvenimo.

Vienas dalykas, tačiau, ten
ka žinoti: ir Floridą dažnai 
kočioja visokie netikėtumai.

Praėjusį savaitgalį ten buvo 
labai šalta.

»LDS IILčiosios apskrities 
konferencijoje viena delegatė

• (Vertelienė) sakė:
— Neužilgo mes gausime į

bus priedan prie biliono do-

atom - bom
boms.

Susivienijimą daug padores
niąją dipuką; aš tai sakau ge
rai žinodama, ką sakau.

Tiesa, ne vienas dipukas 
jau persiorientavo. Darbinin
kus dipukus gyvenimas bloš
kia į darbininkišką pusę.

Tai mato kiekvienas, ku
riam tenka-su jais susitikti.

Jersey City.— Miesto po
licijos komisionierius Char
les Witkoski įsakė areš
tuoti visus Komunistų Par
tijos narius, kurie atsisa
ko užsiregistruoti 
nėję valdyboje.

Naujasis miesto 
mas reikalavo, kad iki lap
kričio 6 d. susiregistruotų 
visi komunistai,, kurie Jer
sey City “gyvena, dirba ar
ba reguliariai lankosi.” Bet 
dar neužsiregistravo nė vie
nas Komunistu Partijos na- 
rys. >

Tas vietinis Įstatymas 
skiria iki vienų metų kalėji
mo ir $200 piniginės bau
dos komunistui už kiekvie
ną neužsiregistravimo die
ną.

Trečiadienį amerikonai 
vis dar ^raukėsi atgal. Be
sitraukiančius užpuldinėja 
liaudiški partizanai.

Laisvės vajus
miesti-

istatv-

Policijos vadas James! 
McNamara sakė, kad jis 
jau ima warranties žino
miems policijai komunis
tams areštuoti.

Kalėjimu pakeista mirties 
bausmė negrui oficieriui

Washington. — Prezid. 
Trumanas pakeitė mirties 
bausmę negrui leitenantui 
Leonui A. Gilbertui dvide
šimčia metų kalėjimo.

Karinis teismas Korėjoje 
buvo nesmerkęs Gilbertą 
sušaudyti už vyresnės ko
mandos įsakymo neklausy
mą. Gilbertas teisinosi, kad 
jis tik aiškino, jog komanda 
darė klaidą, siųsdama Gil
berto vadovaujamus Neg
rus tikrai j apsupimo ir 
mirties kilpas.

Tūkstantiniai protestai-

prisipažino šnipinėję 
popiežiui prieš valdžią

Dabar mūsų vajininkai sekamai stovi:
. Vąįįninkai Turi punktų

2,530
1,850

Brooklyno vajininkai................ .
D. Justus, Worcester .. • • ......... ...
M. Svinkūnienč, Waterbury............. .....
Phila. vajininkai .............   ••••..
Hartford vajininkai ............. .......
LLD 136 Kp., Harrison, N.J... .............
Jonas Grybas, Norwood ........... ......
LLD 133 kp., Camden, N. J....................
Geo. Shiinaitis, Brockton . .......... ...........
S. Kuzmickas, Shenandoah .................. .
A. Žemaitis, Baltimore, Md.................. ...
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. . 
Elizabeth, N. J., vajin. .... ......................
L. Prūseika, Chicago, Ill........................
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck .......
S. Orda, J. Kazimir, J. Kudis ir J. Urbonas 

Pittsburgh .............. •..
J. Blazonis, Lowell, Mass..............•............
LLD 20 kp.’Moterų sky., Binghamton, N. Y. ... 422 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass 
Chesterio Vajininkai .............•.
Montreal vajininkai ....... •« .. .
A. Bemat, Los Angeles ....... 
Bridgeport, Conn., vajin. ...
M. Janulienė, Detroit .............
Wilkes Barre vajininkai ....... 
So. Boston vajink................• • •.
P. Šlekaitis, Scranton .............
Grand Rapids vajininkai.........
S. Orda ir J. Kazimir, Pittsburgh 

oronto Vajininkai.....•............
Wilkes Barre vajininkai .............
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. • •. 
LLD 13 kp. Easton • •.. •.............

(Tąsa 2-rame puslapyj)

1,544 
1,486 
1,208
1.180

. 905 
816

. 791
630

612
600
588

452

reikalavimai paveikė prez. 
Trumaną' bent tiek, kad jis 
dovanojo gyvybę Įeit. Gil
bertui. Dabar bus reikalau
jama, kad paleist jį iš kalė-* 
jimo.

.. 420 

.. 418 

.. 392 
•• 364 

■ • 356 
. 324 
.. 314 
.. 308 
.. 284 
.. 252

232
202
196
187

London.— Daugelis Ang
lijos ir Francijos laikraš
čių. smerkia generolo Mac- 
Arthur o pasinio j imuš, ve-/ 
dančius link naujo pasauli
nio karo.

Praga, čechoslovakija. —
Penki iš devynių teisiamų 
katalikų dvasiškių jau pri
sipažino, kad jie elgėsi kaip 
savo šalies išdavikai, šnipi-' 
nedarni popiežiui prieš Če-- _

1 1 • i rrt • •_ Ttį bombarduot Mandzūnjapubliką. Tarp prisipazinu- *_____
siu yra ir vyskupas Stanis
lavus Zela. Teisme jis gai
lėjosi taip nusidėjęs prieš į ^iu<u,m wiu1 jv a j ras jau pirm Sesių savaičių

i vaiazią. v*-
Kitas prisipažinęs kaltu įeįsti jam siųsti jankių la-

kunigas Jan Boukal, ‘ arki
vyskupo Josef o Berano se
kretorius, liudijo, kad jis 
šnipinėjime bendradarbiavo 
su arkivyskupu. ■

Pasitraukė Francijos 
ministrų kabinetas

Gen. MacArthur siūlėsi

London. — Pranešama, 
kad generolas MacArthu-

prašė Amerikos . valdžią

kūnus bombarduoti Man- . 
džūriją. Bet Anglijos val
džia tada pasipriešino šiam 
pasiūlymui. Todėl ir buvo-Z 
atidėtas užpuolimas iš oro 
prieš Mandžūriją.

Vienas artimas Anglijos 
valdžiai politikas tvirtina, 
kad MacArthur vėl reika
laus leidimo bombarduot 
Mandžūriją.Paryžius. — Francijos 

seimas tik 235 balsais prieš 
203 atmetė siūlymą pa
smerkt socialistą karo mi
nistrą Julių Mochą, o 37 
seimo narių susilaikė nuo 
balsavimo. »

• Premjero Pleveno minis-1 noma, 
trų kabinetas įžiūrėjo, kad 
tie balsai iš tikrųjų reiškia 
nepasitikėjimą Pleveno val
džiai; todėl ir pasitraukė 
visas ministrų kabinetas.

Pasmerkti Mochą buvo 
siūloma todėl, kad jis, pir
miau: būdamas vidaus rei
kalų ministru, užglostė 
Francijosi generolų vagys
tes kare prieš Vietnamo 
liaudininkus.

Socialistas Francijos pre
zidentas Vincentas Oriol 
prašo tą patį ministrų ka- 
binetą pasilaikyti valdžioje. Svarbus mitingas -

Vėliausios žinios
Sušauktas 

ministrų
London. — 

slaptas Anglijos 
kabineto susirinkimas, ma-

, svarsto Amerikos 
pasiūlymą pradėt iš oro 
bombarduot Mandžūriją.

Washington. — Republi- 
konas 
ir tūli 
atomų

senatorius Wherry 
kiti perša panaudoti 
bombas prieš Kini-

Washington. — Prane
šama, kad Amerika ieško 
pilno' Anglijos ir Francijos 
pritarimo siūlymui bombar
dų o t Mandžūriją.

ORAS — Šaltoka. dalyvaukite!
Valdžia įsakė statyt didžius pragarinės bombos fabrikus

Washington. — Prezid. 
Trumano valdžia įsakė pra
dėt po naujųjų metų statyt 
didžiulius fabrikus, kurie 
gamintų sprogstamąją me
džiagą pragarinėms, hydro- 
geninėms bomboms. Tiem 
fabrikam bus naudojamas 
250 tūkstančių akrų plotas 
prie Savannah upės, South, 
Carolina valstijoje.

Jungtinių Valstijų Kong
resas yra paskyręs 260 
milionų dolerių pragarinei

bombai gaminti, pagal 
prez. Trumano reikalavimą. 
Spėjama, kad pragarinė- 
hydrogeninė bomba būtų 
bent kelis kartus smarkes
nė už paprastąją atominę 
bombą. Bet dar’ nežinoma, 
ar pavyks hydrogeninę 
bombą padaryti. Jeigu ne
pavyktų, tai naujieji fabrik. 
gamintų medžiagą papras
tosioms atom-bomboms, sa
ko valdinė Atomų Jėgos 
komisija.

Svarbiausias naujosios 
hydrogeninės bombos spro- 
ginys būtų tritium, tai yra 
sunkusis hydrogends (van
denilis), kurio branduolys 
susideda iš vieno protono ir 
dviejų neutronų. Paprasta
me hydrogene tėra tik vie
nas protonas, be jokių neut
ronu. Beveik visas mūsų 
geriamas vanduo yra susi
daręs iš paprastojo hydro- 
geno dujų susijungimo su 
oksigeno (deguonies) dujo-

mis.
(Protonas yra atominio 

branduolio dalelė su teigia
mąja, pliusine elektra, o ne
utronas neparodo nei tei
giamosios - nei neigiamosios, 
minusinės elektros.)

Naujosios bombos fabri
kus valdžiai statys E. L du 
Pont de Nemours trustas, 
kaip kontraktorius. Buš: iš
kraustyta pusantro tūks
tančio šeimynų iš ploto, ku
ris paskirtas pragarinės 
bombos fabrikam.

Ketvirtadienį, lapkričio
! 30 d., 8 v .v.. Webster Hali 
salėje, 119 E. 11 th St., New 
York City, įvyks labai ’ 
svarbus mitingas persekio
jamų sveturgimių 
reikale. •

Kalbės, be kitų, 
Jones, William L.
son, kun. John W. Darr it . 
kiti. Patterson ir kun. Darr 
tik šiomis dienomis sugrįžę I. 
iš Europos. V; i

Mitingas pasisakys prieš į 
sveturgimių persekiojimus^ Į 

Įėjimas vienam asmeniui h 
25c. f

gynimo

Claudia
Patter-
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Kinietis nori balso
Tuomet buvo pakviesta

balsą 
John

Dulles atsako
Po Višinskio ima 

amerikinis atstovas

tieji žemės ūkio darbai 
limas, pašarų rengimas, kar
vių melžimas ir t.t. šiemet 
elektros energiją gaus trisde
šimt septyni Lietuvos tarybi-

VILNIUS, lapkr. 7 d. —12- 
je Lietuvos tarybindų ūkių 
pradėjo veikti naujos elektri
nės. Elektrifikuoti tarybinių 
ūkių darbuotojų namai, o taip

31.00
15.00

Visin-

Šitaip baigėsi pirmadie
nis Lake Successte, Jungti
nių Tautų būstinėje!

Dar vienas kaltinimas
I T. Sąjungos atstovas kai 
[tino Ameriką agresijoje ir

nešiai bombardavo Kinijos 
pasienio miestus.

Pirmininkas, pagalvojęs, 
žiūrėsime, ką 

šiandien po pietų nutars

, kur stovėjo

ir ’ stalo ir pietinės Korėjos de-j
— ji sėdosi ppe-

Mr. Dulles kaltina 
Valsti-1SM, kam jis taip aštriai kai

iš viso tėra ten tik 44 as-

' si Japonijos kolonija;

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

Laisvės vajus
182
168
168
160
156
140
140
140
140
140
112
112
112
112
112

84
84
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REIKŠMINGI ĮVYKIAI į reiškimu: ' (
PIRMADIENĮ i — Nuoširdžiai pasitinka- 

i me legalės Kinijos vyriau-
Lake Success. — Kad sybės atstovus ir linkime 

skaitytojui būtų aiškiau, čia jiems geriausio pasiseki- 
pateiksiu smulkesnį • vaizdą mo !>

dėl agresijos prieš Korėjos) 
respubliką.

Malikas griežtai prieši
nasi tokiam pirmininko die
notvarkio . suformulavimui. 
Jisai, Malikas, sako: pir
miausiai reikia paimti Tai- 
wano klausimas ir jis visa
pusiai išspręsti, o tuomet) 
galima bus eiti prie Korė
jos klausimo‘sprendimo.

Pirmininkas pareiškia, 
jog taip, girdi, geriausia ir 
jis laikosi savo.

Dienotvarkio klausimas,! 
Maliko akimis, yra labai j 

joms dėl agresijos prieš Ki- M°' ir kaltino uz tai, kam Į pateikuS) pirmininkas ban- | 
nijos Liaudies Respubliką, p ai y ni Sąjunga šiandien. jyS suvaržyti, aprėžti kal- 

, - i— svarbiausia: dėl agresi- n°11 sunaikinti dgų metų Kįnįjos atstovų. Kaip
Bet tas argumentas; jos Taiwan saloje (Formo-! diaugis urną, veikusį kiniečiai skundžia a-

’)• os .n Y1/ i m&rikiečius z dėl agresijos-
! (Beje, Višinskis pasakė, ‘ sinskls norjs, kad tarp . AD

Veikiausia Aukščiausias Teismas taip pat labai pasi-! kad jis nuo dabar nevadins; menkos ir_ Kinijos 'jskiltiL nįe-ug; 
skubins ir su nuosprendžiu. Tai reikia aiškinti esamąja tos salos “Formoza”, bJv Į T1^ 1
isterija. Ši byla yra labai svarbi. Ji paliečia visų Ameri- Taiwanu. Formozos vardą kad butų galima įtraukti, 
kos žmonių konstitucines teises. Juk tik todėl Aukščiau-i tai salai davė japonai, kuo-1 Kiniją karan prieš Ameri-Į
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Teismo skubinamasis
. Kai kada Amerikos teismai labai vilkina.
bylos išlaukia po keletą metų savo kaleinos. Be ne taip 
šiandien dedasi su byla prieš vienuolika komunistu. Čia vj: 
matosi nepaprastas skubinimasis. Štai, Aukščiausias 
Teismas atsisakė tos bylos svarstymą nukelti iš gruodžio' 
4 d. į sausio mėnesio pabaigą. Vienuolika nuteistųjų nu-1 
rodinėjo, kad jų advokatas D. N. Pritt, anglas, jokiu bū- i 
du negali pribūti paskirtu laiku. 7
Teismo nepaveikė. Svarstymas bylos įvyks gruodžio 4 zoje 
dieną. ' ! (I

se Tautose praėjusį .pirma-į ta prie stalo,
-Įdienį. i užrašas: Peoples Republic

Iš ryto susirinko aseihb- | of . China, 
jos pirmasis (politinis 

komitetas. Salė pilna dele
gatų, korespondentų ir sve-

Kai kurios pin-Qtnhnfnin
sį0_ Foster Dulles.Darbu dienotvarkyj

..: Tarybų Sąjungos kalti- 
i nimas Jungtinėms '.___

sias Teismas ir sutiko ją svarstyti. Todėl buvo pamato • met'jie ją okupavo; tos su
tikėti, kad apsigynimo advokatų prašymas bus patenkin-1 los kiniškas var 1 
tas ir bylos svarstymas bus atidėtas mėnesiui kitam.

Šis įvykis dar kartą įrodo, kad mūsų 
laisvi nuo spaudimo iš lauko pusės. ,

, Korėjoje, o amerikiečiai ki- 
---- ... _ . 2 . .xilvCkto; tam reikalui yra bet! juo didesne neapykanta ir lMacArthuro skundas. Jei-

! gu šitaip abu dalykai bus 
'suplakti ir sprendžiami,.tai, 
Malikas mano, jog bus vi
sas reikalas bandomas iš
sukti iš vėžių. Jis kaltina 

i Amerikos atstovą dėl šito- 
j kio dienotvarkio suformu- 
I lavimo.
! Malika siūlo pataisymą 
prie pirmininko suma
nymo. Jo pataisymas daug 
maž tokis: Diskusuokitfie 
tik vieną klausimą — agre
sija Taiwane.

Po karštų ginčų Maliko 
pataisymas leistas balsuoti: Į 
jis gavo tik-vieną balsai

ką. O iš to, sakė Mr. Dulles, 
pasinaudotų tik Tarybų Są
junga.

Kiek tai liečia T. Sąjun
gos atstovo kaltinimą, būki 
Amerika yra agresorė Ki- | 
nijoje, Mr. Dulles į tai at-| 
sakys vėliau ir smulkiau.

Mr. Dulles užginčino, būk 
Amerika turinti dideles

- _ 9 . a

yra 
’Taiwan, taip ją vadina ki- 

teismai nėra i nai, taip ji turėtų būti va- 
idinama visų; mes taipgi 
bandysime nuo “Formoza” 
pavadinimo atprasti.)

Višinskis savo kaltinimo 
kalbą'pradėjo, kaip ir vi
suomet, lėtu, bet tvirtu to
nu. Jis sakė, jog š. 
želio 27 d. prezidentas Tr^ 

’manas įsakė septintąją: , _ _
Jungtinių Valstijų laivyno sioms Jungtinių Valstijų

Karo eigos pasisukimas
Tik prieš porą-trejetą dienų generolas MacArthuras 

aplankė Korėjos frontą ir pareiškė, kad karas jau be
veik baigtas, kad mūsų kariai galės Kalėdų pietus val
gyti jau namie. Bet štai staiga Šiaurinės Korėjos jėgos, 
padedamos savanorių iš Kinijos, pradedi naują ofensyvą. į

- Amerikos ir Pietinės Korėjos jėgos turi trauktis atgal.
Vietomis jau pasitraukė keletą desėtkų mylių.

Karo pabaigos vėl nebesimato. Visur susirūpinimas 
didžiausias. Ypatingai susirūpinę tėvai, kurių sūnūs ran- ? 
dasi Korėjos konflikto audrose. Tie MacArthuro paža- v 
dėti Kalėdų pietūs bus jiems ašaromis suvilgyti.

Klaidą daro tie, kurie mano, kad visą šį klausimą rei
kia arba galima tik ginklais išspręsti. Jau dabar aišku, 
kad tas kelias yra ilgas, sunkus ir pavojingas. Pavojin- ■ 
gas tuomi, kad visi Tolimieji Rytai gali būt jin įtraukti.'.nedaloma

Už taiką reikia kovot tada, kada taikai yra pavojus. ^aįwano gyventojų 98 proc 
Dabar toks pavojus randasi. ’ M

m. bir- ginkluotas jėgas Taiwane: 
iš viso tėra ten tik 44 as- 

m menys, priklausą ginkluoto- 
; Jungtinių Valstijų 

f lytui blokaduoti Taiwaną, pajėgoms. Dėl blokados
; jos ten nėra, nes komeicija, prįeg 7^ 0 tryS susilaikė, 

jos .žmonių. Taiwane yra į-1 prekyba veikia ir jai Jung. j
saugoti Taiwana nuo Kini-

(steigtos Jungtinių Valstijų j Valstijų laivynas nekliudo • 
ginkluotų pajėgų bazės. Į veikti. 
Tuo būdu Jungtinės Vaisti-1 *

sudaro kinai. Taiwana pri
pažino Kinijai ir Kairo ir; Valstijos

i Potsdamo konferencijos. ;
Kongreso Į Jungt. Valstijų vyriausybė 'los ateitis 

lyra pažadėjusi 
Kongresas turi paskirti dar desėtką bilionų dolerių ka- ■ grąžinti Kinijai.

ro ir apsiginklavimo reikalams. I
Kongresas turi aptaksuoti viršpelnius ir tuomi lai- ’ nii.

mėti valstybės iždinėn keturis bilijonus dolerių. ; Jungt. Valstijos,
Kongresas turi skubintis gelbėti Jugoslavijos Tito re-1 Višinskis, visaip 

žimą ir tuojau paskirti šešioliką milijonų dolerių, o pas- j Kuomintango kliką, 
kui tą pagalbą praplėsti iki $80.000,000.

Prezidento pasiūlymai
Prezidentas Trumanas reikalauja, kad ši 

Ilsėsi ja išspręstų penkis greituosius klausimus.

IKll. I V axxvzv rzv. . w

> vaiou-i O kai dėl Formozos (Mr. Kinijos delegacija prie sta- 
jos iš tikrųjų Taiwana. oku- Dulles tebevadina tą salą į l^o, podraug pakviesta prie s 

1 pavo, kuomet toji sala yra “Formoza”) dabarties 1 .
i Kinijos sritis, i ateities, tai jinai yra buvu-* legacija, ji sėdosi pjie-

1 ’ j ” ; dėl šingoje pusėje nuo kiniečių
I Taiwano ateities. Jungtinės delegacijos.

X1 VJ^ijcs taipgi turinčios Kai tik Kinijos delegacija j 
. j turėti balsą, kai bus tos sa-: atsisėdo, josios 

‘ ‘ i sprendžiama, c 
Taiwana tai bus, kai bus padaryta su

i Japonija taikos šutai tis.
Mr. Dulles užginčino, būk 

’.Jungtinės Valstijos turin
čios kokius tai imperialisti
nius siekimus Kinijoje. Jis 
priminė, jog iš Kinijos 
šiandien x kariuomenė siun
čiama į Korėją kariauti 
prieš Jungt. Tautas. ■

dien tie pažadai yra laužo

nurodė 
remia 
kovo-' 

kui tą pagalbą praplėsti iki $80.000,000. Į jaučią prieš teisėtą Kinijos
Kongresas turi pratęsti randų kontrolę iki 1951 metų i Liaudies Respublikos Cen- 

kovo 31 diends. ‘ į trinę vyriausybę. Jungt.
Kongresas turi suteikti valstijos teises Alaskai ir Ha-1 Valstijos davė Kuomintan- . 

gui tarj) trijų ir penkių bi- jos pnesas, nurodė kalbėto 1 • • 11 • • 4 • 1 .! ...

vyriausybe. Jungt.

waii. ' L . . _ _
Tai tokia prezidento programa šiai sesijai. Kongresas, lijonų dolerių. Gi Amerikos jas.

_ v M u x > prezid.ento finansi-1 militariniai ekspertai trei- 
nių paskyrų reikalavimus, bet su kitais klausimais nesi- i uiruoja Kuomintango armi-.

--- ’ "-------—-----— ' ..?lw . . _ _______
Šių metų rugpiucio męne-;už tai> kam *josios bombo

manoma, be ilgų diskusijų patenkins prezid.ento finansi- Į militariniai ekspertai trei-

skubins. Ypatingai Kongresas nepalankus aptaksavimui • 
r j korporacijų viršpelnių.

si į Taiwana buvo , nuvykęs 
gen. MacArthuras.’ Jis ten 

su Kuomintango, FV0!’A,Or7fl.SU B.aV^a , Nusitarė
. Taij.au įseiles^ trecioje Vakarinės Vokietijos valstijo-, va}ūžia kovai prieš Kiniją. 
je rinkimus laimėjo socialdemokratai. Aną dieną laimė- Į junp-tiniu Valstijų valdau
jo Hesse ir Wuerttemberg-Baden, o dabar Bavarijoje. tįejį r9^e 
Bavarija yra skaitoma krikščionių demokratų tvirtove, pavergti;rn • 1 .v, . . ... - .v. - . .v v, lemdami Kuo-
Tai konservatyviskiausia ir beveik išimtinai katalikiš;. mintangą, jie pasistato aiš-|

a- . , * I kiais ir atvirais Kinijos!
Kaip anose dviejose valstijose, taip Bavarijoje žmonės, liaudies priešais.* 

balsavo prieš atsteigimą militarizmo. Jie nenori naujo Amerikos valdančioji klase 
karo ir tą pareiškė balsavimu už socialdemokratus, ku- _ j 
rie “sukilo” prieš Bonn vyriausybės apsiginklavimo pla- kolonija.

ka valstija.

ną.

Kas dešimtas miesto 
gyventojas — sportininkas

KAUNAS, lap’Kr. 7 d. —- 
< Kauno miesto įmonėse, įstai

gose irjnokslo įstaigose sukur
ta daugiau, kaip 30 naujų kū
no kultūros- kolektyvų. Tūks
tančiai darbininkų, tarnauto
jų, studentų ir mokinių užsi
ima lengvąja atletika, gim
nastika, domisi boksu, imty
nėmis, plaukimu.

Mieste yra daugiau kaip 
r 300 futbolo, krepšinio ir tink- 
1. linio komandų, veikia vaikų 
U sporto mokykla. Fizkultūri- 
lirfinkų kolektyvams didelę pa

galbą' teikia Lietuvos Kūno 
kultūros institutas, turįs dide- 

' stadioną, žiemos baseiną ir 
j sporto halę 15 tūkstančių žiū- 

j rovų.

Kauno fizkultūrinink.ai — 
Lietuvos čempionai daugelyje 
sporto rūšių — krepšinio, 
bokso, kovos, slidžių, teniso. 
Kas dešimtas miesto gyvento
jas — sportininkas.

Pastatai bus elektrifikuoti
Spalio socialistinės revoliu

cijos XXIII metinių garbei 
Salyno tarybinio ūkio kolekty
vas sparčiai ruošia patalpas 
gyvulių žiemojimui, šiuo me-^ 
tu visiškai baigiama statyti 
pagal tipinį projektą kiaulide 
150 kiaulių. Kiaulidėje bus 
įrengta virtuvė pašarui ga
minti ir ji bus elektrifikuota.

Taip pat bus elektrifikuo
tos karvidės ir arklidės.

nori padaryti Kiniją savo 
, Amerikos mono

polistai ryžtasi pasigrobti 
gamtinius resursus, esa
mus Taiwan saloje.

Višinskis nurodė visą eilę 
kitų faktų,. liudijančių A- 
merikos imperialistinius 
siekimus Kinijoje. *

Tuo būdu jis, Višinskis, 
pateikia rezoliuciją, reika
laujančią, kad generalinė a- 
semblėja įpareigotų Saugu
mo Tarybą imtis kuovei- 
kiausių priemonių ameriki
nei agresijai Kinijoje baig
ti.

Višinskiu! kalbant, beje, 
į politinio komiteto posėdį 
įėjo Kinijos Liaudies Res
publikos delegacija, vado
vaujama ambasadoriaus 
Wu Hsiu-chuan. Višinskis

pa-V. Norkus, j pertrauke savo kalbą,

> pirminin- 
oĮkas, ambasadorįus Wu 

Hsiu-chuan, tuojau iškėlė Į 
ranką, prašydamas balso. į 

Kas dabar? '
Daugelis nustemba. Kaip 

čia: vos atsisėdo, prie sta
lo ir jau sau drąsiai jis rei
kalauja balso!

Pirmininkas pareiškia, i 
kad jis ambasadoriui Wu. j 
balso dabar neduos, nes jau į 
esą kiti atstovai yra užsire
gistravę kalbėti pirmiau už

Na, ir amerikinis atsto
vas Mr. Austin jau ruošiasi 
sakyti kalbą.

Tuomet Malikas kalba 
“prie tvarkos”. Jis sako: 
argi, tai yra galima šitaip 
elgtis? Mes pakvietėme Ki
nijos delegaciją; ji čia at
vyko, —•. atvyko su skundu 
prieš Ameriką. O ką gi jūs

į Saugumo Taryba, pagal tai. cjaj;)ar darote? Jūs duodate 
j! - - .
I tą susirinksime ar ne. 
j Šitaip ir baigėsi rytinė 
politinio komiteto sesija 
pirmadienį. '

Saugumo Taryboje
Saugumo Taryba — po 

generalinės asemblėjos vy
riausias Jungtinės Tautose 
organas.

Jos posėdis pirmadienį 
prasidėjo apie 3 v. po pietų.

Visų akys nukreiptos į 
duris, pro kurias ateis Kini
jos Liaudies Respublikos 
delegacija.

Štai ir ji: įeina ir kukliai 
sėdasi netoli .sienos jai pa- 
liktosna kėdėsną. Spaudos 
fotografistai stoja darban 
“pikčiams” traukti.

Pirmininkauja titojistas 
jugoslavas Alis Bebler. Jis 
pareiškia, jog Saugumo Ta-' 
ryba svarstys du klausimu, 
suplaktu į vieną: (1) Skun
dą dėl ginkluotos invazijos 
į Taiwaną ir (b) skundą

spręsime, ar mes rytoj }A"|ba]|SQ ne skundėjui, bet 
skundžiamajam. Argi taip. 
kur nors yra daroma—teis
muose ar parlamentuose vi
suomet 5pirmiausiai duoda
mas balsas tam, kuris skun
džia, o tik paskui leidžiama 
skundžiamajam teisintis.

Pirmininkas aiškinasi, 
būk amerikinis delegatas 
(Mr. Austin) balso pas jį 
prašė dar „praėjusią savai
tę; 1 > Į

Vėl diskusijos. O laikas 
vėlus. Tuomet nutariama: 
sesiją baigti ir susirinkti 
antradienio rytą— tada bū
sią išspręstas klausimas, 
kuris pirmiau kalbės: skun
dėjas, ar skundžiamasis, Ki
nijos atstovas ar Amerikos 
atstovas. (Kaip skaitytojas 
jau žino, antradie'nį pir- . 
miausia kalbėjo Mr. Aus
tin.)

(Tąsa nuo 1-mo dusi.)
J. Bimba, Paterson ................ •
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V. &nMstis, Detroit, Mich. ..... 
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Pr. Jočionis, Detroit, Mich.......... •.
M. Bendinskas, Šummerlee, W. Va 
A. Apšegienė, Auburn, Me............
S. Karos, San Francisco, Calif. .... 
J. Svingle, Tarrifville, Conn..........
J. Didjun, New Haven ...................
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F. Madison, Youngstown, Ohio .. 
Cliffside, N. J. Vajink.
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Dienraščio Laisvės reikalams sekamai gavome aukų: 
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R. Niaura, Dedham, Mass.
J. Sanuta, Connerton, Pa. ....... .. .
J. Sutkus, Middleboro, Mass. T........... 
Wm. Gudaitis, E. St. Louis, Ill.......... .
P. Gumubuliavičius, Ansonia, Conn............
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J. Marshalionis, Bristol, Conn......................
A. Venckevičia, Tamaqua, Pa.............. ....
K. Ruskis, Elmhurst, N. Y. ..............
K. Wallant, Stoughton, Mass. .. •...............
J. Majer, Stoughton, Mass.........•............ •..
A. T. Vasaris, Montello, Mass. ...........
F. Kudro, Lockport, N. Y........................... •
J. Senkevičius, So. Boston, Mass.............. •
Morta Johnson, Hartford, Conn.................. .
Rozal. Vaitkus, Hartford, Conn............
J. Vaikasas, Schenectady, N. Y.
J. Margaitis, Windsor, Conn.......... •.......... ■ •
J. Sheinauskas, Hamilton, Canada.............
D. Galinauskas, Brooklyn, N. Y................. •
Martin Johnson, Hartford, Conn. •.........
V. Gaidis, Binghamton, N. Y.......................
S. Žilinskas, Newark, N. J.
K. P. Juozapaitis, Binghamton, N. Y..........
J. Briedis, McKean, Pa................ •..............

Genys, Scranton, • Pa. .......................... • •.
Medelis, Scranton, Pa. . . ........................
Petruskevičia, Scranton, Pa.......... .
Egelevičius, Windsor, Conn...................   •
Kraučiunas, Windsor, Conn..........  ....

W. Zajankauskas, Detroit, Mich. ...../.
J. Butnoris, Bridgeport, Conn.......................
P. Lepsevičius, Lawrence, Mass................... •
J. D. Svingle, Bristol, Conn.............. .
J. Valička, Bristol, Conn.......... • •.............. . .
M. Masys, Detroit, Mich. ..............................
A. Kudis, Pittsburgh, Pa....................... ....
M. Grigas, Stoughton, Mass.......... .
M. Stulgaitienė, Stoughton, Mass. ......... 
P. Kamarauskas, So. Barre, Mass. .......
V. žandaras, Newark, N. J. .. ..........
A. Totorelis, Hartford, Conn. .. • •.............
P. Masiliūnas, Scotia, N. Y. ................. ...
A. Bakšis, N. Billerica, Mass. ........... 
J. A. Jarome, So.: Barre, Mass; ............. .

Visiems ir visoms aukavusiems dienraščio Laisvės Ad
ministracija ir Redakcija taria širdingai ačiū! •

Prašome remti dienraščio fondą.
. Laisvės Administracija.
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

11-28-5(1 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
III

Iš pradžių dar buvo žymūs keliai ir ta
keliai, kuriais medžiodavo žemaičiai, bet 
juo toliau nuo krašto, juo giria tanke jo 
ir tamsėjo, ir jau joks garsas nepasiek
davo iš laukų plačiųjų. Dar toliau išny
ko visi' žmogaus pėdsakai, ir raitelių bū
rys atsidūrė miško karalystėj. Drūti, 
sugargažėję tūkstančiamečiai ąžuolai 
baubliai skeryčiojo ant jų galvų savo ša
kas, stiepėsi dangun; išlakios pušys, 
drūtos, žemyn nusvirusiomis, kaip su
vytomis, šakomis, skarotos eglės gau
bė raitelius savo ūksme, o jie kruta tarp 
jų kamienų ant savo ristų žirgų, atrodė, 
kaip titės nykštukai.

Raiteliai jojo žingsniu, aplenkdami iš
vartas, krūmus, šiekštas, skruzdėlynus, 
didumo kaip šieno kupetos. Kartais ku
rio raitelio žirgas, šokdamas per miško 
milžino pustantį žemėje lavoną, užkabin
davo jį paskutinėmis kojomis ir, kaip 
grybą, ištaškydavo kanopomis. Netyčia 
atsistojęs ant tokio pustančio, regis, dar 
sveiko sienojo, žmogus prasmegdavo pui
ryje iki žemės. Kitur, paversmiuose ir 
šiaip slesnosė vietose, pastodavo jiems 
kelią plačiai iškerėplioję skroblai, 
skirpstai, guobos, laukinės kriaušės, 
obelės; paliūnes rietė putinai, šaltekš
niai; šimtamečiai lazdynai ir šakotos se
dulos pynėsi su vinkšnomis ir kitais, 
šiandien jau išnykusiais medžiais, me
deliais, kurie, nugalėję spygliuočius, 
viešpatavo patys vieni. Dažnai raiteliai 
užjodavo tokių tankumynu, kad kirviais 
turėdavo sau prasiskinti kelią.

Šarka, gimęs ir augęs miškuose ir iš 
pat mažens medžiodamas Liet, ir Žemai
čių giriose, gerai susivokė tankumynuo
se, lengvai atskirdavo žvėrių pėdsakus, 
iš tolo pažindavo klampias vietas ir kiau
rai žemės einančius pelkių akivarus. 
Nei dieną, nei naktį, žvaigždėms dangu
je mirksint, Šarka nepaklysdavo miške. 
Reikėjo jam tik palypėti į medį ir ap
sidairyti į dangų. Girios tankumynuo
se, kur pro medžių šakas neprasimušda
vo apačion nė vienas saulės spindulys, 
Šarka, žiūrėdamas į kamienus, kur, į 
kurią pusę daugiau pasausių, iš kurio 
šono auga samanos ir kerpės, atspėdavo, 
kur šiaurė, kur pietūs, ir visuomet lai
kydavos tiesiausio kelio. Girioje jis už
uosdavo šernų guolius, suprato paukščių 
šneką, žinojo žvėrių papročius; žalčiai ir

šuj niiškAsukdaini ratus 
didieji varnai. Kartais^

gyvatės jam lėmė laimę ar nelaimę; įsi
klausęs į miško oširmį1, lig laiku atspė
davo liūtį, audrą ar giedrą.

Ilgai Šarka vedė būrį Padubysio giria, 
o slaptojo kelio, be žvėrių pramintų ta
kelių, vis dar nebuvo. Prijodavo pelkių, 
raistų, ram. ežerėlių, Šarka visus aplenk
davo ir vėl jodavo ta pačia linkme, ta pa
čia giria, kurios, regėjos, ir galo nebe
bus. Išbaidyti iš savo ramių guolių brie
džiai it viesulas dumdavo per mišką, ir 
tik jų ragais laužomos šakos ir skiriami 
krūmai, kaip vandens srovė, rodė žvėrio 
kelią. Dailios laibakojės stirnos ir baikš
čios laukinės ožkos bėgo nuo žmonių ir, 
lyg žaisdamos, striksėjo ir šokinėjo per 
kelmus ir . šiekštas; mirgėjo tarp per
nykščių parudavusių paparčių išsišėru- 
sios lapių nugaros; bailūs kiškiai, pa
statę ausis, nešė tolyn savo kailius ir po 
valandėlės, aplinkiniais takais, grįždavo 
atgal į savo šiltus, samanomis išklotus 
guolius. Prie apgriaužtų didžiųjų žvė- 
riųvgriaučių užtikdavo ^liteliai besiąip- 
jančik vilkų gaujas; klykdami pakilda
vo nu(\dvėselienų sakalai, ereliai, o vir- 

kranksėdayo 
er-agti priši-

leidęs nebaikštus tauras, pūkšdamas ir 
drabstydamas žemes, dumdavo per gi
rią; kriuksėdama išbėgiodavo šernų 
banda . . . Bet niekam nerūpėjo dabar 
medžioklė.

Pritilo narsusis riteris Griežė, nesikal
bėjo nei su bajoru 'Rambaudu, nei su 
palydovu Šarka. Neramūs buvo kry
žiuočiai. Ne kardo rankeną rankose jie 
spaudė, o šventus rožančius po apsiaus
tais varstė ir įtartinai žvalgėsi į. nykios 
girios tankumynus. Nebijojo jie plėš
riųjų žvėrių, nepavojingi jiems buvo pel
kių lieknai, nesitikėjo užpuolimų, bet 
baugino juos besiartinanti naktis tam
sioje girioje, pagonių dievai dievukai ir 
tos miško dvasios, kurios taip neapkentė 
kryžiuočių ir kartais tokiuose tankumy
nuose iki paskutinio išsmaugdavo jų iš
tisus kariuomenės būrius. O giria vis 
darėsi nykesnė, tamsesnė, ir jau nebe- 
prasimušdavo pro spygliuočių medžių ša
kas saulės spinduliai.

‘ Visi žiūrėjo ir sekė Šarką, o jis, per
simetęs per petį meškos kailį, užsidėjęs 
ant galvos žalvariu apkaustytus briedžio 
ragus, kaip koks miško dievaitis, vedė 
būrį tik jam vienam žinomais miško ta
kais, vis šnabždėdamasis pats su savimi.

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS “Kad Loska DešimtelĮ” s 
Prašys Illinois Bell

Laisvoji Sakykla | parinko K. Vaicekauskienė ir 
J. K. Navalinskienė.

Kas gi nori progreso ir darbuojasi už jį?
! Didžiul. automobilistų uni
jos prezidentas Walter Reu
ther skaito save socialistu 
ir visuomet kupinas visokių 
“programų” ^eį sumany
mų. Paskutiniais keleriais 
metais jis yra iškepęs kokį 
tuziną labai gudrių planų 

Į išgelbėjimui žmonijos nuo 
I komuninio. Komunistų ir talizmas.
komunizmo jis baisiai neap- spaudęs ir iki gyvojo kaulo minėto j ligoninėj, 
kenčia ir tos savo neapy- išnaudoja kolonijų žmones?!
kantos neslepia nuo svieto Kapitalizmas.

Ligoniai mūsų mieste.
Mūsų geras rėmėjas ir or- 

įganizacijų parengimų geraą 
darbininkas d. Jonas žemaitis 

rūšies senojo pasaulio gar- parvažiavo į namus iš ligoni-
bintojai negali įsidėti sau į nes, kurioje išbuvo virš trijų 
galvas tos paprastos tiesos, savaičių dėl sveikatos patai- 
kad kąpitalizmas pasidarė sy™0- ^ina.'SVG^y1}: 
konservatyvus, reakcioniš-1 
kas, visokio progreso stab
dy to j as. Kas gi gamina ato- į 
mines bombas, o ne duoną ‘ 
ir sviestą žmonėms? Kapi-i

. Kas gi laiko pri- savaičių

ma išaiškinti. Kuomet sulauk
sime gruodžio 10 dienos, tuo
met pamatysime, ką Laisvės 
Choras parodys.

Todėl Laisvės Choras krei
piasi į Hartfordo ir a*pielinkės 
lietuvius ir prašo gruodžio 10 
dieną nerengti jokių parengi
mų.

REUTHER NĖRA VISAI 
AKLAS

Nesakysiu, kad

Mačiukienė ir 
Wilson Memo- 
Johnson City, 

psaveikusi, bet

Anastazija 
vėl ligoninėje, 
rial Hospital, 
N. Y. Ji buvo 
dabar vėl smarkiai susirgo.

Eva Černienė jau virš trijų 
kaip randasi virš

Laisvės Choro Teatralė 
Grupė jau užbaigė “Nevyku
sios Meilės” maršrutą. Tai 
net septynis didmiesčius ap
lankė. Paskutinis tai Norwood, 
Mass. Publikos buvo gana 
daug. Lošimas pavyko gana 
gerai.

Mrs.
. Kas gi davė operacija 

čia mums Amerikoje Taft-| 
Hartley ir McCarran

žiburienei padaryta Į

3 Unijos Davė $100,000 
Roosevelto Kolegijai

Roosevelt Kolegija pranešė 
įsteigimą Samuel Gompers 
Memorial Fondo.

Auka iš $100,000 pagerbi
mui pirmo prezidento Ameri
kos Darbo Federacijos buvo 
įteikta per prezidentus nacio- 
nalių unijų: William Green, 
AFL; Philip Murray, CIO ir 
Albert J. Hayes, Inti. Asso
ciation of Machinists.

1,200 Slapukų Nuo 
Karo Tarnybos

Iš 16-kos rinkimo kareivių 
skyrių (draft boards) žinios 
teigia, kad 1,200 neatsiliepė 
ant pašaukimo patikrinimui 
sveikatos. Chicagoje yra viso 
18 drafto skyrių.

Prieš prasidėsiant karui 
Korėjoje visoje valstijoje ne
atsiliepė 175. pašauktieji. Da- ja 5 
bar nepalyginamai proporcija Pasiūlymas 
padidėjusi.

reitą savaitę III. Darbo, Sky
rius savo buletine skelbia, 
kad jų algos dar nupuolė že- 

•miau,
Abelna savaitinė alga už

valkalų darbininkų nupuolė 
nuo $44.16 rugpjūčio mėn. iki 
$42.92 rugsėjo men.

Nežiūript to fakto, kad 
AFL International Ladijes 
Garment Workers unija pa- 

jsirašė dvejų metų sutartį, 
I darbininkai šioje adatos in
dustrijoje daug mažiau ap
mokami, kaip bile visose ki
tose neūkinėse industrijose.

Spaustuvių Darbininkai 
Gavo Algų Pakėlimą

Nariai Chicago Typographi
cal unijos, lokalo 16, sekma
dienį 400 prieš 121 nubaldavo 
priimti darbdavių susivieniji
mo pasiūlymą, kurie atstovau- 

didžiuosius dienraščius, 
suteikia $2 savaitei

(algos pakėlimą, kuris skaity- 
Įsis nuo liepos 23 d. ir kitą 
pridėčk'ą $2.50 savaitei su va
sario 15, 1951 m.

Spalio 12 d. unijos nariai 
atmetė siūlomą pakėlimą, ku
ris turėjo skaitytis nuo rugsė
jo 14 d. ir priedą $2, kovo 1, 
1951 m.

Naujas pakėlimas raidžių 
rinkėjams algą pakelia iki 
$97.50 Už 36^2 vai. savaitėje. 
Naktiniams — $103 už tiek 
pat valandų. Trečia pamaina, 
kuri dirba anksti rytmetyje 
gaus. $103 už 30 valandų sa
vaitę.

“Dime, please,” Illinois Bell 
Telefonų kompanija reikalaus 
iš telefonų naudotojų, jeigu 
kompanija laimės savo prašy
mą iš Illinois Commerce Com
mission.

Pelnu pertekusi telefonų 
kompanija, kuriai pernai buvo 
pridėta $23 milionai dolerių, 
įteikė prašymą, kad leistų jai 
pakelti nuo 5c. iki 10c. už 
pašaukimą.

Illinois Bell yra gimdytoja 
American Telephone & Tele
graph, kurios pelnas šiais me
tais sieks $327 milionus, di
džiausias kompanijos istorijo
je.

—Buddy, can you spare a 
dime, — tai peniuikšlei? J.

LIETUVIS UŽSIMUŠĖ
Antanas Buchonis, 1810 S. 

Peoria st., iššoko per langą 
nuo 4-to aukšto iš apskrities 
ligoninės ir užsimušė.

Ligoninės pareigūnai sakė, 
kad Buchonis turėjo būti pa
imtas į Psychopatic ligoninę.

Drapanų Darbininkų
Alga Krinta Žemyn

Chicagos Drapanų darbi
ninkai mažiausiai apmokami, 
kaip bile kokios kitos indus
trijos Illinois valstijoje. Ir pe

Easton, Pa.
Naujas biznierius

! Lietuviai! Jūsų mieste ne- 
Iperseniai atsidarė rakandų 
.taisymo krautuvę Maurice Fa
rion. Nueikite po 619 Waln,ut 
St. ir susipažinkite sir Mauri
ce; jis jums mandagiai ir pa
tenkinančiai patarnaus. Jis 
pertaiso naujus dr senus ra
kandus — sudarys kaip tik 
jūs norėsite. Jo biznio vieta 
užsivadina Keystone Uphols
tery Co.

Jeigu turite senus rakandus, 
nereikės jums išmeski —- 
Maurice Farion jums perda
rys juos ir jie išrodys taip, 
kaip visai nauji.

Mr. Farion yra žinomos 
eastonietės šlapikienės žentas.

Linkime jam viso gero jo 
naujame biznyje. Rep.

Laisvės Choro pamokos į- 
., vyksta kiekvieną trečiadienį, 
3 Į 8 vai. vakare, 157 Hunger- 

v , , . _ . i I ford St. Kurie mylite dainas,
tymus, kuriems sakosi esųs’ Eva Lekanauskieiie eina p -iateikite ir dalyvaukite.

............................- ■ „.lengva sve.kyn. į K .
i- . v. I Linkiu visiems ligoniamsir kurie* pripažinti progreso ...
stabdžiais? Kapitalizmas. ; j K Navalinskienė.

Visa tai paėmus domėn,;
ne-

Valerija Kaminskienė vis 
įsta- (lar tebeserga.

brolis įmiešiogas ir pats Reuthei
Reuther yra aklas paklydė
lis. Jis, pavydžiui, puikiai, • 
teisingai supranta, kad;. , . ,x Iblaivaus proto žmoguimums reikėtų rasti mora-i 1

iliškas ekvivalentas vandeni- 
jlio bombai.” Jo taipgi tie- 
įsa, kai jis sako, kad mes J . .
Į “jau žinome, 1 
ti pasaulį, bet neturime mo-i u . - 
valinės atsakomybės jausmo Paskelbs komunistu 
pakreipti tas milžiniškas jė-]tels kalejmmn paj

sunku suprasti, kad 
nori progreso, tas turi 
voti prieš kapitalizmą.

Hartford, Conn.
kaip k«v°-

.;™ ™_lsl Prles kapitalizmų, tave
nu-
Mc- Choras rengiasi prie 

Carran įstatymą. Pats Reu- 
theris be jokių ceremonijų 
atsidurtų “raudonųjų” ei
lėse ir būtų vienu iš vie
nuolikos nuteistųjų komu- 

Jnistų vadų, jeigu jis kiek-i 
vienoje savo prakalboje ne-'

gas ateiekimui taikos. Ste
buklus darome su atomine 
energija, bet dar nežinome, 
kaip pavalgydinti alkanus, 
žmones, kada pasaulyje yra į 
tiek daug maisto.”

Todėl jas dar pereitą pa- , , .. v . .
vasarį išstojo su planu, kad Pa10 Ų jezuvio <omunis- j. 
Jungtinės Valstybės išleistų j tams..ir. rnntel susnwmtu i

i socialiniu ii
progresu.bilijonus dolerių pakėlimui 

atsilikusių kraštų žmonių 
gerbūvio. Visa tai, žinoma, 
labai puiku, tas jo planas | 
labai prakilnus.
KAM TIE JO PLANAI?
Bet kam tai visa reikalin

ga? Walter Reuther tą ir 
visus kitus savo planus 
svietui pęrša tik su vienu 
išrokavimu:' 
komunizmu. ___ r .
matyt, ramiai sau miegotų imis airių St. Paul 
ir saldžiai sapnuotų ant sa-l 
vo iš automobilistų unijos i 
gaunamos riebios algutės, 
jeigu šiame nusidėjimo ir 
kančių pasaulyje nesirastų; 
tokių sutvėrimų, kaip ko
munistai, arba tokios filoso
fijos, kaip komunizmas. Tų 
atsilikusių šalių žmoneliai, 
per amžius vergiami ir 
išnaudojami" kapitalistinių 
imperialistų, galėtų dar ke- 1I1^ L^owsky užkvietė 
lėtą šimtmečių gyventi var
ge, purve ir tamsoje. Juos

Ekspedicija užbaigė darbą
VILNIUS, spalio 6 d.—Grį

žo Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos žemės ūki© instituto 
ekspedicija, kuri buvo nuvy
kusi Aukštaiti j on ieškoti ir 
tirti kalkinių žaliavų dirvų 
kalkinimui. Eilėje rajonų su
rasta purių kalkių medžiagų, 
kurios tinka dirvoms kalkinti 

i be jokio specialaus paruoši
mo — deginimo ar malimo.

Laisves Choro Koncertas 
jau čia pat.

Gruodžio 10 dieną Laisvės 
Grand

Opening koncerto. Šis koncer
tas bus įvairus. Visas choras 
bus išdalytas nėt j kelias j^aj ]<urįe rajonai, iki šiol ne
gru peš ir kiekviena grupė tu- galėję dirvų kalkinti dėl kai
rės atlikti savo užduotį be jo- ^injų medžiagų stokos, dabar
k i o išsisukinėjimo.

Wilma lietuviškai 
sakys. Grace, buvusi 
kusios Meilės’’ čigonė, bus į 

rimtai susirūpintų tarnaitė, alų išnešios dėl sve-j 
-ekonominiu čių. Juozas, buvęs “Nevyku-j 

sios Meilės” Buroko sūnus, i 
i Grand Opening koncerte bus!
isaliuninkas, prie to dar daly- jVyi<s sekmadienį, 3 d. gruodžio, 3 
i vans Cheponytė ir Karosicnė | vai. po pietų, toje pačioje vietoje, 
"is Worcester,' Mass. Chepony- !kai'’ ir visada/ 17 Ann s‘; P™8“?

’ . visus narius ir nares atsilankyti,
te dainuok solo, Karosiene • nes turime daug svarbių reikalų, 
akoilipanuos | Ypatingai reikia ruoštis prie paren-

Hartfordo ir apylinkių Ue-1
pasi- tuviai dar turbuti tokio kon- I  

lapkričio 15

spyčių įpudenį.
“Nevy-1

galės kalkinimą atlikti dar šį
J. Savickas

PRANEŠIMAS
Skaitytojas

Binghamton. N. Y
Staiga mirė Walter Girnis.

Walter Girnis staiga 
mirė širdies liga 
d., Binghamtono miesto ligo- 

apsidirbti SuĮninėj. Dar buvo ne senas žmo- 
Pats Reuther, Igus. Palaidotas su bažnytinė-

......v . xvv.l bažnyčios, 
[apeigomis. Iš Laskowsky šer-1 
J meninės išvestas lapkričio 20 . 
d. į Kalvarijos kapines.

Velionis buvo laisvamanis, j 
bet jo vaikai palaidojo reli- j 
giniai. Oras pasitaikė labai 1 
prastas, lietingas tą rytą. Bot 
žmonių susirinko 
rys. Buvo daug 
ii* apie 10 kortelių dėl mišių

Po laidotuvių d. Ona Gir 
nienėčper laidotuvių direkto-

gražus bu- 
gr.ažių gėlių

HARRISON, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas

certo nėra matę. Tas , viskas į brockton, mass.
atsibus 227 Lawrence St., Lie-! 6 kp. susirinkimas įvyks
tuvių Piliečių Klubo svetaine- j (kambariuose. Pradžia 7:30 vai. vak. 
je. Pradžia 2:30 v. po pietų. į Bus išduotas delegatų raportas iš

Visko per laikraštį negali- j 7:tos apskrities konferencijos, taip-
1 gi is parengimo, kuns jvyks gruo-

------- --------------------- ------------------------ . džio 9 d.- — G. Shimaitis. (229-230)

dalyvius ant želaunų pietų ir 1 
pavaišino gardžiais užkan- i 

ir skaniais gėrimais 
'savo gražioje užeigoje, 252’/š 
Chenango St., Binghamton, 
N. Y. Dalyviai reiškė d. Onai | 

.. . ’ 
ne- giminėms, gilios užuojautos iri 

'paaukavo pagal išgalę pinigiš- 
kai.

Čia telpa aukotojų vardai: 
Mr. ir Mrs. J. K. Woicck $1, 
J. A. že,maičiai $3, 1. M. Lu- 
zinai $2; po $1 aukavo: J. K. 
Nelesh, Laskowsky, A. N. 
Yudikaičiai, Glen Kleck, 
Butkowsky, G. Burrows, 
Winters, J. Hiza, Mrs. N. Gar- 
nis, Mrs. M. Kazlowsky, Eva 
Palilionienė, M. Giegžnienė, 
M. Stimik, B. H'uedert; po 50 

įč. aukavo: A. Chamo, Mrs

(.uuiuwjv. Idžiais i
reikia musų bilijonais dole-lcQ^ kf>.v 
rių gelbėti tik todėl, kad jie 
patys nebenurimsta, kad 
jie patys ieško išeities, šie- žirnienei ir jos'šeimai, taipgi J 
kia progreso, laisves, 
priklausomybės, gyvenimo!

Štai kodėl ir detroitietis 
Walter Reuther jais taip 
dabar susirūpino. Jeigu 
mes nesiskubinsime su bili
jonais dolerių jiems pagal
bon, tai jie nuseks paskui 
komunistus. «
ŽMOGAUS NESUSIPRA

TIMAS
Reuther persigandęs ko

munizmo pirmoje vietoje 
todėl, kad jis jo, matyt, ne-j———- — 
supranta Pavyzdžiui, Jis'.bjengj Kvietkauskienč, John 
sako: Mes turime zmoti^MachiS) A,.Mike! ionienė. Ve- 
kad socialinis ir ekonominis ąionio žmona Ona Garnienė 
progresas yra svarbiausias j aukavo $5 Laisvės reikalams, 
ginklas kovoje prieš komu-į Viso pasidaro $31.50. Aukas 
nizmą.” Iš to plaukia išva
da, kad komunizmas yra 
socialinio ir ekonominio 
progreso priešas. Bet argi 
taip.tikrovėje yra? 
byloja ką kitą.

Jeigu kolonijų 
šiandien veda kovą su savo 
pavergėjais ir komunistus 
pasiima savo vadais, tai ar
gi reiškia, kad jie kovoja 
prieš progresą? Priešingai. 
Jie kovoja už socialinį ir 
ekonominį progresą. ■

NESUPRANTA KAPI
TALIZMO

Walter Reuther ir kiti tos

NEW HAVEN, CONN.
Vistiek Matysime Filmų. 
“PAPARČIO ŽIEDAS“

Filmininkas Geo. Klimas

Praėjusį sekmadienį dėl elektros j 
sugedimo svetainėje. G. Klimo fil
mų rodymas neįvyko. Bet jau šį, 
ateinantį sekmadienį, gruodžio 3-čią 
dieną, lai .jau tikrai jvyks svetainė
je, 243 N. Front St. 3-čią vai. po 
pietų. įžanga tik 5()c.

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia Military Wist 

Party, gruodžio 1 d., 8 v. v., 29 En
dicott St. Rengėjai kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti šioje sueigoje. 
Taipgi nemaža dalyvių galės laimė
ti dovanų 
kandžių, 
dėl visų

prie įžangos bilietų. Už- 
kavos su pyragais veltui 
dalyvių. Koresp.

(229-230)

HUDSON, MASS.
L. Draugijos metinis susi- 
įvyks gruodžio 3 d., 2 vai.rinkimas

dieną. LPK Salėje, 17 School St.
Visi nariai prašomi dalyvauti. — P. 
Vaitekūnas, sekr. * (229-230)

PARDAVIMAI

Jim

Parsiduoda miško žemė; tinkanti 
vasarnamiams, prie gero kelio. $250 
už du akru. 5 mailės iki ežerui, 48 
myl. nuo New Yorko Miesto. Viena 
lietuvių šeima jau pasipirko pasi
skubinkite ir jūs nusipirkti; lietuvių 
kolonija.

Pirmas pardavimas įvyks 2-rą ir 
3-čią dd. gruodžio.

Kelrodis: Važiuokite į Newburgh, 
iš ten į Plattekill, čia pasiklauskite 
kur yra Deckers Saw Mill; pro ten 
važiuokite iki galo kelio ir čia ta 
žemė.—Savininkas Ernest E. Yaiger.

(228-230)

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Tikrovė

žmones;

Matthew A 
BIJYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-8172

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Lapk.-Nov. 30, 1950

1 1 . "L F Tel. Poplar 4110

4 _ ________________________________ __



)

BW

Iš SLA 38 kuopos 
bankieto

nior
ITik už dviejų savaičių o 0 «

Jeigu audra sustabdė jus 
nuo suvažiavimo, —

Lapkričio 25 d. įvyko to 
sivienijimo 38 kuopos bankie- 
tas Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo patalpoje. Bankietas 
pavyko, svečių buvo pusėtinai, 
ko nebuvo tikėtasi, kadangi 
,per visą dieną siautė didelė 
audra, nebuvo galimybių išei
ti iš stubos. Bet 6 valandą va
karo audra pradėjo apsistoti 
ir į valandą laiko visai prany
ko, žmonės galėjo survykti į 
bankietą.

Baigiantis valgiams, Volskis 
atidarė programą ir paskyrė 
J. Aymaną jos vedėju. Buvo 
iššaukti kalbėti vietinių orga
nizacijų ir klubų veikėjai. Iš 
kriaučių 54-to skyriaus kalbė
jo S. Jackus; nuo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo Vil
činskas; nuo Lietuvių Atletų 
Klubo Venys. Taipgi kalbėjo 
ir nieko neatstovavę advoka- - 
tas Briedis, Glaveckas, Cinkus, 
ir dar vienas kitas, linkėdami 
38 kuopai ilgus metus gyvuo
ti. Dalyvavo būrys naujakurių 
ir vienas jų, J. Lukas, dar ir 
sudainavo keletą lietuviškų 
dainelių.

Tenka pasakyti, kad iš visų 
kalbėjusių ypatingiausią nu
kalbėjo Ginkus ir Glaveckas. 
Jie pranešė naujakuriams, 
kad, girdi, jau artimoje atei
tyje galėsite grįžti į tėvynę 
Lietuvą.

Iš šalies klausantis jų kal
bos tikrai atrodo, kad Lietu-1 
va jau Ginkaus ir Glavecko : 
rankose. žioplesnės kalbos! 
nereikia. Teko matyti net! 
tūlus pačius naujakurius gar
džiai nusijuokiant iš tokių jų 
kalbų. Tokios saldainių par
davinėtojų ir kriaučių unijos 
draskytoji? kalbos yra tiktai . 
pasityčiojimu iš naujakurių. 
Daleistina, kad ne vienas di
pukas jiems atsakys: jūs, vy
rai, važiuokite su savo leidi
mais pirma, o kai patys nuva
žiuosite, tuomet ir mes galėsi
mos jūsų paklausyti. J. S.

su
Jau tik dvi savaitės beliko 

iki Aido Choro koncerto, kuris 
įvyks Liberty Auditorium pa
talpose, gruodžio 10 d., 3:30 
vai. po pietų.

Dabar, kuomet prasidėjo 
blogi orai, — šaltis, lietus ii* 
galimi speigai, žmonės neturi 
noro kur toliau į laukus išva- 

I žinoti, tiktai norisi km* nors 
■namuose pabuvoti arba sve
čiuose pasižmonėti.

Tuo atveju, kaip tik yra ge-

ra proga mūsų žmonėms at
silankyti Aido Choro koncer- 
tanr pasimatyti su draugais, 
pasiklausyti gražių liaudies 
dainų, na, ir žinoma, kartu, 
nevren suteikti daugiau pas
pirties mūsų meninei veiklai, 

j bet ir paremti mūsų Aido Cho- 
|rą.

'Richmond Hill įkurtas 
naujas pašto skyrius

kviečia visus

ga tik $1.20. Po programos 
seks šokiai prie Jurgio Kaza- j 
kevičiaus orkestro. H. F.

Kultūrinis Centras gražiai
įvykdė suvažiavimą

Lietuvių 
Audra ne
vienos ply
šti k 1 o, ne- 
nuo stogo 
net naujai 

dėka jos 
per 

buvo

Burba. Jurgis Waresonas,, K.

Pradedant gruodžio 1-ma
■ pradės 'veikti naujas South 
Richmond Hill pašto skyrius, 
kaip praneša Laisvei centrali- 
nio Jamaica pašto viršininkas 
G. W. Rosenquest.

Naujasis skyrius randasi 
{prie lOlst ’ Avenue ir 117th 
St. Jis aptarnaus visą pietinę

■ Richmond Hill dalį, pradedant 
.Atlantic Avė. pietiniu kraštu,
kuriame randasi ir Lietuvių 
Kultūrinis Centras.

Viršininkas taipgi praneša, 
i kad pirm švenčių, dažnai išne- 
|.šios laiškus ir siuntinius. O po 
i.švenčių ir vėl sugrąžins vieną 
įkartą per diąną išnešiojimą 
laiškų, kaip tai yra patvarky
ta iš Washingtono.

Jūs dar galite išgirsti daug me. Bus ir lengvų užkandžių, 
ko apie suvažiavimo nuovei- pasirenkant ir sau, pasitar- 

’ naujant prie bufeto.
Kviečia visus, namo vedėjų 

štabas.

kius ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 3-čuį dieną, Liberty 
Auditorijos patalpose, 110-06 
Atlantic Avenue, Richmond

Direktoriais išrinkti tie pa
tys gūrai dirbusieji 9.

Ir vietoje pasitraukusių, iš
rinkti 3 nauji, jauni lietuviai.

Apie įvykusi po suvažiavi
mo vaišingą bukietą ir ryž
tingus tokią audrotą dieną iš

Audra apdaužė ir

audros

to-
ge-

ro

Gražus ir stiprus 
Kultūrinis Centras, 
pajėgė nulupti nei 
tos, neišdaužė nei 
nuplėšė nei šipulio 
ar kamino. Išliko 
pasodintoji eglaitė
sodintojui. Iki 94 mylių 
valandą zujęs viesulas 
prieš mus per silpnas.

Dar nuostabiau tas, kad 
kią audringą dieną įvyko 
ras ir nuodarbus to centro 
rininkų suvažiavimas. Tas
do, kad visa Liberty Auditori- . 1jos įstaiga stovi ant stiprių 
pajnatų.

Suvažiavimo dalyvavę skait
lingas būrys šėrininkų atsto

ki 8 savo šėrų ir įgalini- 
(proksėmis) atstovavo 
čionai atvykti nesiren- 
šėrininkų serų, viso virš 
šėrų, gerokai virš įsta-

vavo 
j mais

toliau1 atvykusius svečius tol 
prisiminti sekamose laidose.

Rep.

i Jaunuolis skautas

j gūsių 
2,000 
tais reikalaujamo skaičiaus.

Posėdis prasidėjo biskj pa
vėluotai, nes daugelis šeriniu-: 
kų pavėlavo atvykti. Juos su- i 
wėlavo sulėtinta, o kai kur ir j 
gerokai pasukta iš paprastojo . 
kelio, potvynių ir kitų audros 1 
pridarytų skerspainių sutruk
dyta transportacija. Tačiau 
dėka rūpestingai paruoštiems 
glaudiems raportams ir disku
sijose dalyvių sugebėjimui ap
riboti savo kalbas praktiško- ) 
mis sugestijomis, posėdis bai
gėsi laiku. Po suvažiavimo 
įvykęs bankietas galėjo prasi- 

idėti anksčiau nustatyto laiko, 
j Bendrosios veiklos raportą 
l pateikė direktorių tarybos 
pirmininkas Motiejus Klimas. 
Jis pažymėjo buvusius vis dar 

Tarpvalstijinės didelius daug ko trūkumus ir
V i su o- pastangas tuos trūkumus iš- 

menei Patarnavimų Komisija, taisyti su* mažiausia iškaščių. 
specialė gubernatoriaus skirta ; Priminė dideles visų direkto- 
komisija, federalis teisėjas irįrių ir kitų namo prietelių tal- 
prokuroras.

Gubernatorius įsakęs gelž- 
kelio trustistams atsistatydinti. 
Jam. pritaręs majoras, taipgi 
Nassau ir Suffolk apskričių 
viršininkai. Bet bent vienas 
trustistų atsakęs: “___
lydinsiu.” Atsisakiusysis 
latour šaukiamas teisme pasi
aiškinti.

Long Island Rail Road ve- 
dėj-ams kaltinimuose sakoma, 
jog vadovybė ir priežiūra blo
ga, nes bėgiu 11 mėnesių įvy
ko trys didelės nelaimės. Jose 
visose bendrai užmušta 
žmonių, sužeista 
ma, kad neteko 
nei publikos 
Kuo tas viskas 
ateitis parodys.

Sakoma, praėjusį sekmadie
nį galėjusi įvykti kita nelai- 
*mė, jeigu ne akyvus motoris
tas būtų pastebėjęs ties kelio 
sankryža trūkusią relę.

Komisijos ant komisijų 
pradėjo tyrinėti 
traukimo nelaimę

Pradėjo posėdžiauti seniau 
buvusi skirta 
Komercijos Komisija,

Hmamrel Tlittleman, 17 
tų, tapo atrastas .mirusiu 
peršalimo ir nuovargio netoli 
Letterrock kalno, Palisades 
Park. Jis laike audros ten bu
vo nuvykęs su tėvu patikrinti

mo-
nuo

> Laike praėjusios 
naujasis Jungtinių Tautų pas
tatas New Yorko miesto cent
re (prie 42nd St. ir East River 
Drive) gavo namažų smūgių. 
Viesulas išdaužė 20 didelių 
stiklinių langų, daug kur su- 
:trupėjo tinkas.

Pataisos buvo vykdomos 
‘per porą dienų.
! žmonės juokauja, kad die- 

baudęs UN už vėliau-į 
griekus” prieš taiką. I 
i pastatui, sako jie 

gėda buvo pasiduoti audrai.

Mes žinome,-jog daug Lie
tuvių Kultūrinio Centro patri- 
jotų — šėrininkų ir ne šėri- 
ninkų — negalėjo atvykti į 
metines iškilmes, įvykusias 
lapkričio 25-tą. Jie neatvyko 
dėl audros. Ir ne dėl to, kad 
būtų bijojęsi tapti viesulo nu
pūstais ar lietuje sutirpti. Bu
vo vietų, iš kurių negalima 

į buvo atvažiuoti, nei pėsčiam 
atbristi. Ne vienas likosi na
mie ramstyti baigiamą iškla- 
benti langą ar pradėjusį kry
puoti stogą ar kaminą.

Visi tie negalėjusieji atvyk- 
Įti įdomauja išgirsti, ką tarė 
suvažiavimas. Ir norėtų pasi
tarti, kuo galėtų prisidėti ir 

Į jie savo centro gerovei. Buvu
siems suvažiavime taipgi bus 
ne pro šalį vėl susitikti, pabu
voti savo centre liuesą šven
tadienio prievakarį.

Prasidės 4 valandą po pie
tų. Įžang'a nemokama. Susi
eję į Brown Room pabuvosi-

SKELBKITeS laisvėje

įsius
Naujam

Borden ir Sheffield firmos 
i skelbia nuleisiančios pieno kai- 

ar išliko saugūs jo jaunesnysis ln.ls ^)f) pl1Sę cento pradedant
broliukas ir trys jo draugai 
skautai, ten buvę kempėje.

Juos patikrinęs, atradęs 
saugiais, jaunuolis išėjęs grįž
ti pas auto ir jame pasilikusį 
tėvą. Po to jo daugiau/ nema
tė. Kas su juo]!juntančiu alsi-

na atrado pirmadieni.
kū-

.jiedu

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2898

HELP WANTED—FEMALE

MIRE

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

r

Petras Kapiskas

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<t>

<!>

<♦>

<♦>

— kan
trom ita i, 
gyvento-

Lietuvių liaudies 
instrumentų ansambliai

Namų darbininke, mylinti vaikus; 
privatinis kambarys ir vana; gera 
alga. Prescott 9-0662.

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

Telefonas
EVergreen 4-8969

Molinai pagelbininkė; guolis vie
toje; mylinji vaikus, šaukite JA. 
3-2111.

Bronxietis Harry L. Press, 
71 metų, rastas pasikoręs. 
Raštelyje sako, kad jis netu
rįs kantrybės be žmonos gy
venti. Ji mirė prieš savaitę.

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

Praėjusi pirmadienį telefo
nų firma gavusi 20,087,375 
pašaukimus. Niekad pirmiau 
nebuvę tiek daug pašaukimų, 
kiek buvo po audros.

Jonas Liutauta, 1325

(224-229)

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Mergina prie baro; žemiau 35 m. 
Į amžiaus. Valandos nuo 10 iki 6 v. 
vak. Patyrimas nereikalingas. TA. 
7-9733.

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

DEGTINĖS, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

#1
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Ch aries Petraitis, gyvenęs 
2477 ' Coney Island Ave.» 
Brooklyne, mirė lapkričio 28- 
tos popietį. Pašarvotas namie. 
Laidos penktadienį, gruodžio 
1 -mą.

žinią pranešė Ona Mali
nauskienė.

VILNIUS, lapkr.
Liaudies instrumentai 
klės, skudučiai, 
vamzdeliai Lietuvos
jų tarpe plačiai išpopuliarėjo. 
Kultūros namuose bei klubuo
se dabartiniu metu veikia 
daugiau kaip 300 šitų in
strumentų ansamblių. Anais 
laikais Lietuvoje nebegamino 
liaudies instrumentų, nūnai 
vėl jų gamyba plačiai atnau
jinta — veikia specialiosios 
dirbtuvės.

Vilniaus valstybinėje kon
servatorijoje veikia katedra, 
kur rengiama lietuvių liaudies 
instrumentų ansamblių vado
vus.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Superio pagelbininkas. j 

| Nėra reikalo, kad būtų patyręs, ga-1 
j lės išmokti ant vietos. Darbas nuo- 
J Ratinis. Dėl algos susitarsime. Kreip- 
‘ kites pas: Jonas Liutauta, 1325 
> Union St., Brooklyn, N. Y.

REAL ESTATE 
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE 

] RICHMOND HILL BARGENAS 

DU MŪRINIAI NANAI 
TIK $15,750 UŽ ABU 
Išeina po mažiau, kai $8,000 kiek
vienam! Abu namai kartu subuda- 
voti, abu turi po 11 kambarių. Abu 
turi po du apartmentus. Vienas še
šių kambarių apartmentas tuščias 
naujam savininkui. Kiekvienas 
apartmentas daro savo / šilumą —

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

penktadieniu. Tačiau nuleis 
ne iš savo pelno. Valdinė įs- 

įtaiga leido po mažiau bemokė
ti farmeriams.

Raoul Thierry, šėrų broke-j steam heat, anglims kūrenama. Na- 
ris, nusižudė, iššokęs iš savo 

| raštinės 19-me aukšte 141 
I Broadway, New Yorke.

Ketvirtą dieną po audros 
daug Long Island miestelių 
vis dar tebebuvo be elektros.

Bro-oklyno YWCA veda 
k a m p a n i j ą sukelt i
metinei veiklai.

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

Odon Likos, 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. 

Sekrnad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.' mas randasi puikioj vietoj, arti Ja- 
( maica Avenue Elevated linijos. Du 
blokai nuo Kultūrinio Centro. Na
mui reikia mažų pataisymų, kurio 
žymiai pakeltų jo vertę. Stogas tik 
apie metai ir pusė senumo. Lotas 
yra 50x100. Dabar yra arti $9,000 
morgičiaus, kurį galime bile kada 
atmokėti. Abu namai parsiduoda 
kartu. Savininkas nusileido iki 
$15,750.

BAR & GRILL—$18,000 
Į Daro $1,000 Biznio Per Savaitę.
Richmond Hill, ant Jamaica Ave., 
geras lysas, žema renda. Puikiai 

išnuo- įrengtas. Reikia apie pusė įnešti.

New BAR & GRILL—$16,000
J. — I 1

$80,000 j

Atskirais kambariais 
mojamo namo gaisre 
Yorke mirtinai apdegė senutė 
Anne Herbert, 73 m.

Daro $900 Biznio Per Savaitę.
Richmond Hill, geroj vietoj. Turi 

i užpakalyje salę, kurioj telpa 175 
žmones. Geras lysas ant 10 metų.
• Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
goriausi patarnavimą už žemiausią 
kainą.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

ŽINIOS K LIETUVOS

New Yorke šauniame vieš
butyje Statler areštuoti du 
jauni vyrai. Vienas jų iš Te
xas, kitas iš Tennessee. Abu 
įtarti, kad jie iš pašto išvogę 
brangius siuntinius, money or
derius ir pinigų.

Bėgiu 18-kos dienų
praūžę $26,800. Tuo laiku* ke
liavę, gyvenę kaip milijonie- 

;riai ir daug pralatravę alkoho
liui ir su moterimis.

Money orderius nesunku 
j buvę iškeisti, nes sui turtu jie 
J buvę pasiėmę ir apvogtojo 
I Sumiton, Ala., pašto žymes.

kas tiems darbams nudirbti.
Finansinį raportą pateikė 

J. Gasiūnas. Biznį, rodos, dar 
tiktai pradedame, dar ne vis
ką turime, tačiau toji apie 

-- $200,000 vertės nuosavybė 
Neatsista- J jau dariusi metinės apyvartos 

De- virš 30 tūkstančių dolerių.
Nuostabu ir džiugu tas, kad 

nežiūrint šių įstaigai sunklai- 
ikių, ji išsilaikė savomis jėgo- 
Įmis ir kad šių metų bėgiu 
;pastiprėjo lietuvių ranka įstai
gos valdyme.

Greta didžiųjų pataisų, ku- 
Irių bilos apmokėtos pernykš- 
Ičių metų sąskaiton, šiais pas
kiausiais metais taipgi dadėta 
didelių pagerinimų, bendroje 
sumoje vertų tūkstančiais do
lerių. Tarpe tų yra tarp 
dviejų didžiųjų salių didelis 
gražus baras ir prie jo šėpos 
reikmenims sukrauti; virtuvė
je nerūdijančio plieno sinka; 
išlaukyje didelė neon iškaba, 
skelbianti bowlingą ir sales.

Kalbėjusieji posėdyje šėri- 
ninkai pateikė pastabų ir gerų 
pasiūlymų. Paklausimai buvo 
vietoje atsakyti. Pasiūlymus 
ims domėn ir, kas galima, 
vykdys, direktorių taryba, 
tad nesiimu' čia kartoti.

Diskusijose su paklausimais, 
aiškinimais, pasiūlymais daly
vavo Jonas Katinas, Petras 
Grabauskas, Vincas Čepulis, 
Jonas Ormanas, Ona šilkienė, 
Antanas Balčiūnas, Jonas Gu
žas, Rojus Mizara, Amelia

Audros nuostolius 
galėsite atrokuoti 
iš savo taksy

111
429. Pastebi- 

darbininkų 
pasitikėjimo.

baigsis, tik

Mokinių ekskursija 
po ligonines

Long Island 163 vidurinės 
mokyklos ruošia savo mokinių 
ekskursijų po praktiškos slau- 
gybos mokyklas prie ligoni
nių. Ekskursijas vykdys pra
dedant gruodžio 4-ta. Tikslas: 
sudomint jaunukus mokytis 
slaugybos.

Tačiau tam turėsite prista
tyti patikėtinus parodymus. 
Tad jei-audros sužalotų sto
gų, kaminų, langų ir kito tur
to pataisoms perkate medžia
gas, samdote darbą ar patys 
įdedate atitinkamus kiekius 
valandų, visą tai užrekorduo- 
kite. Pirkinių bilas pasilaiky
kite paliudymui, jog atsiskai
tymas nuostolio iš taksų yra 
tikras.

Miesto 'sandėliuose laike 
audros buvę apsemta 7,000,- 
000 sVarų maisto. Įsakyta jo 
neparduoti iki neištirs, ar ne
užkrėstas.

Palm Beach Co., kriaučių 
firma, sutiko trims tūkstan
čiams savo darbininkų pridė
ti po apie 13 nuošimčių algos, 
po antrą savaitę atostogų ir 
įkurti senatvės pensijų ir ap- 
draudos fondą.

Apdovanojami gausių 
derlių meistrai
VILNIUS, lapkr. 7 d.—“Per

gales” .kolūkio brigada, ku
riai vadovauja kolūkietis Kle
mas Vaitiekūnas, šiemet išau
gino 29 centnerių kviečių der
lių iš hektaro 12 hektarų plo
te ir 29 centneriui rugių der
lių iš hektaro 28 hektarų plo- 

• te. TSR Sąjungos Aukščiausio- 
Įsios Tarybos Prezidiumas su
teikė K. Vaitiekūnui garbin
gąjį Socialistinio Darbo Did
vyrio vardą. Jis apdovanotas 

i Lenino ordinui ir auksiniu me
daliu “Pjautuvas ir Kūjis.” 
Tarybų Sąjungos ordinais ir 
medaliais apdovanota -27 ko
lūkiečiai ir kolūkietės, išaugi
nę gausius grūdinių 
bei cukrinių runkelių

TONY’S

kultūrų 
derlius.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PALAIKO

Bar & Grill

d.—Lie- 
kompo-

Taikos dainos
VILNIUS, spalio 8 

tuvos TSR Tarybinių 
zitorių sąjungoje buvo išklau
sytos naujos dainos, skirtos 
kovai už taiką.

Teigiamai buvo įvertinta 
kompozitoriaus K. Galkausko 
“Daina apie taiką” (žodžiai 
A. Skinkio), J. švedo “Bus 
taika!” (žodžiai A. šimkevi- 
čiūtės), jauno kompozitoriaus 
P. Tamaliūno “Vardan tai
kos” (žodžiai J. Macevičiaus) 
ir J. Navakausko “Šalin ran
kas!” (žodžiai E. Mieželai
čio). ' . ■ I I

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai: 
. MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, PH. G.

Tel. EV. 7-6288

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

®....... _




