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

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel-. Virginia 9-1827-1828

Tai Laisvės vajus jau įžen
gė į paskutinį mėnesį. Vajus 
turi baigtis su Naujaisiais Me
tais. Mūsų smarkieji vajinin- 
kai dirba gerai. Bet ar kiek
vienas skaitytojas atlieka sa
vo pareigą ?

Kiekvieno pareiga apie tai 
pagalvoti.

Pastebėjau vieną labai gra
žų reiškinį šiame vajuje. Dau
gybė senųjų skaitytojų, atsi
naujindami prenumeratą, pri
meta dolerį kitą Laisvei ati
ku. *

Labai svarbu tie doleriai, 
žinoma, bet taip pat labai di
delė tų aukų dvasinė reikšmė. 
Ji parodo mūsų skaitytojų gi
liausią meilę savo laikraščiui.

Doleris kitas . žmogui, turin
čiam darbą arba biznelį, nėra 
jau toks baisiai didelis daly
kas. Bet kai tūkstančiai žmo
nių sudeda po dolerį kitą, į- 
staigai susidaro didžiulė para
ma.

Laisve didžiuojasi savo 
skaitytojais, savo karštaisiais 
patriotais.

Didžiojo menininko Paul 
Robesono sūnus, jaunasis Ro
beson, eina garbingomis tėvo 
pėdomis. Gabus jis moksle ir 
socialiniam susipratime.

Aną dieną jaunasis Robe
son atsivedė į Jungtinių Tautų 
sostinę pusantro šimto jau
nuolių. Ten jie pasaulinės or
ganizacijos galvoms išliejo 
Amerikos jaunimo troškimą 
taikos.

Štai dar viena mintis, nuo 
kurios jau seniai negaliu atsi
kratyti. Jau visi mes susirūpi
nusiai galvojame apie kalėdi
nes arba žiemines dovanas. 
Perkame jas savo giminėms, 
kaimynams ir pažįstamiems. 
Tokia jau “liga” ir nuo jos 
visiškai išsigydyti vargiai be
pajėgsime. Todėl tik' turime 
žiūrėti, kad tos mūsų dovanos 
tektų tiems, kurie jų tikrai 
užsitarnauja.

Ar yra geresnis draugas, 
“giminė,” prietelis bei’ kaimy
nas už tavo laikraštį; už Lais
vę?

Ve ką aš norėjau pasakyti: 
Dalindami kalėdines dovanas, 
nepamirškite Laisvės!

M

Didysis žibalo magnatas 
Harry F. Sinclair nusiskundė, 
kad neseniai vienoje Floridos 
gemblerinėje per dvi naktis 
jis prašvilpė penkis šimtus 
tūkstančių dolerių. Tai tiek, 
kiek vidutinis Amerikos darbi
ninkas gali uždirbti tik per 
apie 170 metų!

šiame atsitikime Mr. Sin
clair susitiko su už save gud
resniais sukčiais. Jis puikiai 
moka savo darbininkams vi
sus devynis kailius • nulupti, 
bet negali pasirojdyti prieš 
tuos,' kurie iš paprastosios 
gemblerystės gyvena.

Visko g>UWa tikėtis.( Atro
do, kad ši šalis ir visas pasau
lis galvatrūkčiais brukamas į 
naują pasaulinę skerdynę.

Naujo karo kurstytojai dar 
visi prisibijo tik vieno dalyko: 
pasaulio žmonių valios.

Todėl dabar svarbu kalbėti 
ir kovoti už taiką. Jaunimo ir 
moterų demonstraciją už tai
ką pereitą ketvirtadienį Jung
tinių Tautų patalpose Lake 
Success padarė daug gero 
taikos reikalui.

Mūsų valdovai turės skaity
tis su žmonių balsu, jeigu tas 
balsas bus galingas ir garsus.

i. ■ ■■ ■ ■ - ■!

Peking. — Tapo atmuš
tas 800 Čiang kai-šeko kinų 
tautininkų bandymas išlipti 
iš valčių į Kinijos sausumą.
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ANGLIJOS PREMJERAS 
ATLĖKĖ PAS TRUMANĄ
Duos pasiūlymus, siekiančius 
išvengt pasaulinio karo

Washington, gruod. 4.— 
Atlėkė Anglijos premjeras 
Clement Attlee tartis su 
prezidentu Trumanu, kaip 
galima būtų išvengti trečio 
pasaulinio karo. Su Attlee 
atskrido keliolika aukštųjų 
karinių ir politinių - ūkinių 
patarėjų.

j Neoficialiai pranešama, 
kad Attlee duos Trumanui 
tokius pasiūlymus-:

Apriboti Korėjos karą, 
kad iš jo neišsivystytų pa
saulinis karas.

Taikytis su Kinija ir So
vietų Sąjunga dėl korejinio 
karo baigimo.

Nenaudoti atominės bom
bos kitaip, kaip tik pagal

Jungtinių Tautų leidimą.
Smarkiau ginkluoti vaka

rinę Europą.
Suruošti Keturiu Didžių

jų konferenciją — Jungtim 
Valstijų, Anglijos, Sovietu- 
Sąjungos ir Franci jos.

Pirm išlekiant Amerikon, 
Attlee tarėsi su Franci jos 
premjeru Plevenu. Teigia
ma, kad Franci jos valdžia 
remia minimus anglų prem
jero Attlee pasiūlymus.

Manoma, kad dauguma 
tų pasiūlymų nepatiks A- 
merikos valdžiai.

Komunisty apeliacija 
Aukščiausiame Teisine

Washington. — Pirma
dienį Aukščiausias Jungtim 
Valstijų Teismas pradėjo 

išvarstyti vienuolikos komu
nistų vadų apeliaciją. Ko
munistus atstovauja advo
katai Harry Sacher, A. J. 
Isserman ir George Crock- 

i ett. Taipgi atvyko Gus Hali, 
John Gates ir kiti komunis
tai, kuriuos federalis aps
krities teismas New Yorke 
nuteisė kalėjiman “už są
mokslą skelbti, kad reikėsią 
nuverst Amerikos valdžią 
jėga bei prievarta.”

Jų apeliacija sako, 
kad pats Smitho įstatymas, 
pagal kurį jie nuteisti, lau
žo šalies Konstituciją; to
dėl turi būti panaikintas.

Generalis Jungt. Valstijų 
prokuroras J. Howard Mc
Grath ragina Aukščiausią 
Teismą atmesti komunistų 
apeliaciją ir užgirti pradi
niai skirtą jiems bausmę.

Anglija ir Amerika taip 
rekrutuos vokiečius, 
kad apeitų francūzus

AMERIKONAI KRAUSTOSI
IŠ PYONGYANG©

i London. — Amerika ir 
Anglija reikalavo rekrutuot 
vokiečių kariuomenės divi 
zijas vakarinėje Vokietijo
je, bet (dar) nesujungt di
vizijas į vieną vokiečių ar-

I m i ją.
Francijos valdžia bijo vo

kiečių divizijų, bet jau su
tinka sudaryti atskirus vo
kiečių pulkus. Ir praneša
ma, kad šiomis dienomis 
francūzai susitars su ang
lais - amerikonais apie vo
kiečių armijos atgaivinimą 
mažesnėmis dalimis, negu 
divizijos.

Bet Amerika ir Anglija 
tikisi vėliau apeiti Franci- 
ją. Kai bus išmuštruoti pa
vieniai vokiečių pulkai, tai 
jau lengva bus juos sujung
ti į ištisas divizijas su vo
kiečiais komandieriais, kaip 
kad planuoja anglų-ameri- 
konų generolai, sako Asso
ciated Press ir United Press 
korespondentai.

Vokiečių divizijos su 
tautiniais savo vadais būtų 
laikomos sudėtinėmis dali
mis. bendrosios vakarų ar
mijos karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Korėjos liaudininkui ir kinai 
gręsia apsupt daugiau jankių

„ .. , JANKIU GENEROLAS SAKO, JUOS APGAVOWashington. — Amen- *

& ShSŽ *KORĖJOS LIAUDININKAI IR KINAI
jos Liaudies Respublika. 

Įkalinti 8 cechu 
kunigai ir vyskupas 
kaip išdavikai

Praga, Čechoslovąkija. — 
Aštuoni katalikų kunigai 
ir vyskupas Stanislavas Ze-j 
la tapo nuteisti kalėjiman 
kaip Čechoslovakijos Liau
dies Respublikos išdavikai, 
popiežiaus ir Jungtin. Val
stijų šnipai. Visi jie teisme 
po du kartu prisipažino kal
tais.

Už tai'kunigas Jau Opa- 
sek, Benediktinų vienuoly
no viršininkas, nuteistas 
visą amžių kalėti, vyskupas 
Zela 25" metus, o kiti nuo 
10 iki 20 metų. Be to, jie 
piniginiai nubausti į)o $200 
iki $3,000.

Kongreso nariai perša 
naudot Čiango armiją 
Korejiniam karui

Įvairios Žinios
Lake Success, N. Y. — 

Pranešama, kad Amerikos 
valdžia dienai kitai atidės 
siūlymą Jungtinių Tautų, 
seimui leist iš oro bombar- 
duot Mandžūriją. Tuo tar
pu prez‘. Trumanas tarsis 
su Anglijos premjeru Att
lee.

Buffalo, N. Y. — 80 pro
testantų kunigų suvažiavi
mas iš vakarinės New Y6r- 
ko valstijos dalies išleido 
pareiškimą, protestuojantį 
prieš siūlymus naudot ato
mines bombas.

Washington. — 300,000 
darbininkų per mėnesį ne
teko darbo įvairiose valsti
jose.

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, jog “tiktai beprotis ga
lėtų tikėti” Trumano pasa
kojimams, kad jis norįs tai
kos. u

Tokio, Japonija. — Ame
rikonu generolas Charles 

’Willoughby, karinės žval
gybos vadas, pripažino, kad 
jankius “apgavo” Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai, o apgavo štai kaip:

Kinai komunistai iš pra
džios paleidinėjo paimtus 
nelaisvėn amerikonų oficie- 

Irius ir kareivius; sakė, jog 
kinai nori tik taikos. Tada 
kinai tyčia traukėsi atgal, 
palikdami net kai kuriuos 
savo ginklus. Amerikonai 
todėl spėjo, kad kinai, Ko
rėjos liaudininkų talkinin
kai, nenori kariauti.

Bet po 48 valandų kinai 
ir Korėjos liaudinkai taip 
perkūniškai smogė, kad “su
laužė amerikonų linijas ir 
privertė mus urmu bėgti 
atgal į pietus” .kaip rašo 
Jim G. Lucas, amerikinių 
Scripps - Howard laikraš
čių redakcijos narys.

Generolas Willoughby sa
kė, amerikonai “žinojo”, 
kad Korėjos liaudininkai ir

Washington. Republi- 
konas senatorius Joseph R. 
McCarthy reikalavo būti
nai permest Čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų armiją iš 
Formozos salos į Korėją, 
karui prieš Korėjos liaudi
ninkus.

McCarthy sakė, jei Tru
manas nesutiktų naudot 
čiangininkų armijos koreji
niam karui, tai turėtu būti 
apkaltintas ir pašalintas iš 
prezidentystės. 1

Republikos kongresma- 
nas Charles W. Vursell siū
lė tuojau perkelti 358,000 
Čiango armijos į Korėją. 
Jis pasakojo, kad ameriko
nai su čiangininkų pagalba 
“sumuštų” Korėjos liaudi
ninkus ir kinų komunistus. 
Tuomet čiangininkai galėtų 
iš Korėjos įsiveržti į Kini
jos Liaudies ' Respubliką, 
kaip lėmė Vursell.

Yra ir daugiau republi- 
konų ir demokratų senato
rių bei kongresmanų, kurie 
ragina taip vartot Čiango 
armiją.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šalčiau. •

Indija prieš atom- 
bombos naudojimą

New Delhi, Indija. — In
dijos valdžia parėmė Tarp
tautinio Raudonojo Kry
žiaus atsišaukimą uždraus
ti atominių 'bombų naudoji
mą kare. 2

Tarpt. Raudonasis 5 Kry
žius gegužėje šiemet kartu 
šaukė visas valdžias užgin
ti robot-bombų vartojimą.

Susikirto izraeliečiai
su Jordano arabais

Tel Aviv, Izraelis. — Įvy
ko ginkluotas susikirtimas 
tarp Jordano arabų ir Iz
raelio kariuomenės Negev 
dykumoje. Izraeliečiai sa
ko, jog, arabai pirmi juos 
apšaudė.

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarinės 'Vokietijos poli
tikieriai bijo, kad Amerika 
nepajėgtų apgint jų, jeigu 
kiltų karas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos. .. ,

L

kinai turėjo daug kariuo
menės pačiame žieminiame 
ruožte paliai Yalu upę, 
plaukiančią rubežium tarp 
Mandžū rijos ir Korėjos. 
Bet jankių komanda spėjo, 
kad šiauriniai korėjiečiai 
ir kinai gins tiktai vanden- 
elektrinius fabrikus prie 
tos upės, o nemuš ameriko
nų tolyn atgal.

Amerikiniai komandie- 
riai, be to, įtikėjo paskalais, 
kad korejiniai liaudininkai 
ir kinai komunistai norį tik 
siauros tarpinės (bufferi- 
nės) valstybėlės tame Šiau
rinės Korėjos ruožte. Bet 
atrodo, kad jie bandys visai 
išvyt jankius iš Korėjos.

Generolas Willoughby, 
pagaliaus, pridūrė, jog a- 

i merikonai “gemblino” (rizi
kavo) ir prakišo, kuomet 
jie užpereitą penktadienį 
pradėjo “galutiną ofensy- 
vą”, kur generolas Mac- 
Arthur žadėjo greitai lai
mėti pilną pergalę, taip kad 
jankiai- jau namie kalėdas 
švęstų.

Senatorius Morse nori 
atominio karo

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wayne L. 
Morse ragino Ameriką pra
dėti atominį karą prieš Ki
niją ir Sovietų Sąjungą, jei
gu nebus susitaikyta per 
kelias arčiausias dienas. Jis 
nepasakė, .kokio susitaiky
mo nori.

AMERIKINIAI TAIKOS 
DELEGATAI MASKVOJ

Maskva. — Atsilankė 19 
amerikinių delegatų, daly
vavusių Pasauliniame Tai
kos Kongrese Varšavoj.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Maskvoj atmetė jų 
prašymą pasikalbėti.

Kiek pinigų maldininkai 
suvežė Romon

Roma. — Maldininkai- 
pilgrimai iš įvairių kraštų 
išleido Romoje 121 milioną, 
600 tūkstančių dolerių per 
10 pirmųjų mėnesių šiemet. 
Tai popiežiaus paskelbti 
“šventieji metai”.

Korėja, gruod. 4. — Ko- 
| rėjos liaudininkai ir kinai 
i komunistai gali bile valan- 
i dą užimt Pyongyang^, 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos sostinę, 300,000 
gyventojų miestą, — sako 
United Press, amerikinę ži
nių agentūrą.

Amerikonai ir jų talki
ninkai — pietinės Korėjos 
tautininkai, anglai, turkai 
— vengdami apsupimo, ur
miniai traukiasi iš Pyongy- 
ango atgal, linkui 38-tos pa
ralelės, buvusio rubežiaus 
tarp Šiaurinės Korėjos ir 
Pietinės Korėjos. Keliai už- 
sigrūdę bevažiuojančiais 
atgal kariniais trokais, au
tomobiliais ir motorinėmis

49 bilionai dolerių 
karinėms Amerikos 
lėšoms per metus 

i'

Washington. — Tvirtina
ma, jog Kongresas greit 
paskirs dar 17 bilionų, 850 
milionų dolerių karinių lė
šų, kaip reikalauja prezid. 
Trumanas. Tai viso bus jau 
49 bilionai dolerių ginkluo
toms jėgoms per metus.

Prezidentaš dabar, be kit
ko, prašo dar biliono dole
rių atominėms bomboms. 
Jisai planuoja Į951 m. da- 
varyti iki 2,771,0.00 skaičių 
kareivių, jūreivių ir lakū
nų.

Rhee ir MacArthur planavę 
užkariaut ne tik Šiaurinę 
Korėją, bet ir Mandžūriją

Lake Success^ N. Y. — 
Kinijos Liaudies Respubli
kos pasiuntiniai Jungtin. 
Tautoms turi dokumentus, 
rodančius, kaip Pietinės 
Korėjos tautininkų prezid. 
Syngman Rhee planavo su 
generolu MacArthuru ne 
tik užkariauti Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką, bet užimti ir Mandžūri
ją.

Tuos dokumentus šiauri
niai korėjiečiai sučiupo Se- 
oule, Pietines Korėjos sos
tinėje,' kada , iš ten išvijo 
Rhee tautininkus.

Dalis dokumentų per
spausdinta dienraštyj New 
York Daily Worker’yje.

Anglas pataria neeikvot 
per daug jėgų Korėjoje ,

I 1 ■ ■■ ■ > - - ■ t

New York. — Kenneth 
Younger, Anglijos minist
ras ir atstovas Jungtinėm 
Tautoms, įspėjo Ameriką 
“neeikvot per daug jėgų” 
Korėjos kare.

Younger, kalbėdamas Už
sieninės Politikos Sąjungos 
bankiete pageidavo, kad A- 
merika taupytų ginkluotas 
savo jėgas europiniam ka
rui prieš Sovietų Sąjungą. 
Kartu jisai ąakė, Anglija

patrankomis.
Korėjos liaudininkai ir 

kinai pasiekė vietas tik už 
12 mylių nuo Pyongyango.

Jankiai, pirm apleidžiant 
Pyongyangą, susprogdino 
savo amunicijos sandėlius, 
elektros stotis ir sudegino 
viską, ko negalėjo išsivežti, 
kaip sakė New Yorko 
Times radijas.
^Šiauriniai rytiniame fron
te Korėjos liaudininkai ir 
jų padėliai kinai atakavo 
vieną apsupamą jankių ma
rinų diviziją ir dvi armijos 
divizijas. Amerikonai sten
gėsi prasiveržti iki Ham- 
hung - Hungham miesto ir 
uosto rytiniame pajūryje 
kad galėtų laivais išplaukti 
iš apsupimo. Bet korejiniai 
liaudininkai ir kinai komu
nistai užkerta jiem kelią.

Liaudininkai ir kinai 
taipgi užėmė pozicijas tik
tai už keliolikos mylių nuo 
Wonsan uosto, toliau į pie
tus rytiniame pajūryje.

Tapo suardyti susisieki
mai tarp amerikonų ryti
niame ir vakariniame fron
tuose.

(Generolas MacArthuras 
kartotinai teisinosi, kodėl 
suklupo pastarasis jo ofen- 
syvas laimėti karą dar pirm 
kalėdų. Sako, amerikonai 
nepastebėjo, kad taip daug 
kinų slaptai ateina talkon 
Korėjos liaudininkam. Mac- 

iArthuras kaskart vis dau
giau kinų priskaito — vie
ną dieną 200,000, ant ryto
jaus 500,000 ,o trečią dieną 
jau 810,000!
(MacArthur skundėsi, kad 

jam buvę “surištos rankos” 
— dar neleista bombarduot 
kinų kariuomenės stovyklų 
ir miestų Mandžūrijoje, per 
kurią kinai keliauja į Šiau
rinę Korėją.)

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 3. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija vedė 
sėkmingus mūšius prieš a- 
merikonus ir Pietinės Ko
rėjos tautininkus visuose 
frontuose.

Tęsiasi mūšiai į pietus 
nuo Andžu ir Tokuseno, 
kur amerikonai ir pietiniai 
Korėjos tautininkai mėgina 
sulaikyt Liaudies Armijos 
ofensyvą.

Rytiniame pajūryje liau
dininkai taigi privertė pie
tinius tautininkus atgal pa
sitraukti.

Washington.— W. Stuart 
Symington, pirmininkas Ša
lies Saugumo Priemonių 
Komisijos, sakė, “dar neat
ėjo laikas” įvesti kainų 
kontrolę, — nors nuo Korė
jos karo pradžios jau smar-. 
kiai pakilo gyvenimo reik7 
menų kainos. > ■

norėtų susitaikyti su Kini
ja,nors Kinijos valdžia bū
tų ir komunistinė.
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“DARBO” NUMERIS

į Iš tikrųjų: Argentinoje, Į 
I o vėliau Brazilijoje buvo į-'

• sikurę lietuviu darbininkų!Mus pasiekė Urugvajaus laikraščiaj daug anksčiau 
negu Darbas, tačiau reak-lietuvių laikraščio “Darbo 

jubiliejinis numeris.

Jungtinių Tauttj Asamblėjoje
akredituotas Laisves korespondentasRašo

ISTORINIS KETVIR
TADIENIS

Lake Success. — Praėju-
[ cija juos ten sužlugdė. Apie sis ketvirtadienis, lapkričio

Š. m. spalio mėn. 20 dieną .tai išsamų straipsnį Ant. 30 d 
sukako lygiai 15-ka metų, Vaivuskas davė “Šviesoje" 
kai “Darbas” pradėjo išei- i (š. m. num. 4-tame).

Toliau “Darbas”
Antra vertus,

dinėti.
Pirmiausia tenka

vertino prezidento Trumą- Irimais; . jokie Amerikos . 
no pagrąsinimą Kinijos Į grąsinimai Kinijos nepa- 
Liaudies Respublikai, jog 
Amerika naudos atomo 
bombą. Jie gerai suprato, 
jog pasaulis stovi ant 
slenksčio trečiojo pasauli
nio karo, — jei nebus masi
niai pasipriešinta, karo 
liepsna gali prasiplėšti visa
me pasaulyj.

Saugumo Taryboje
Tokioje aplinkoje vyko i 

Saugumo Tarybos posėdis, 
kuriame buvo svarstytos 
dvi rezoliucijos: (1) reika-l 
lavimas,.kad Jungtim Tau
tos pasmerktų Jungtines 
Valstijas dėl agresijos Tai
wan saloje, (2) reikalavi
mas, kad Kinijos Liaudies

baidys.
Viskas aišku!
Einama balsuoti. Mali

kas reikalauja, kad T. Są
jungos rezoliucija ameriki
nės agresijos prieš Kiniją 
klausimu būtų iš naujo per
skaityta, nes gal kai kurie 
Saugumo Tarybos nariai 

i pamiršo jos turinį.
Po to balsuojama: už Ta- 

I rybų Sąjungos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos skun
dus prieš Ameriką paduo-. 
damas tik vienas balsas — 
Maliko; prieš 9; Indija su
silaikė.

Už rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Kinija ištrauk
tų iš Korėjos savo karius, 
paduodama 9 balsai; prieš 
— vienas (Maliko), ir Indi
ja susilaiko.

Kadangi T. Sąjunga yra 
pastovus Saugumo Tarybos 
narys, tai jo balsavimas 

britu!prieš rezoliucite M padaro 
smerkė Kiniios ^reikšme; vadinasi, ji at- 

J k metama, nes Malikas ją 
i vetavo.

Kas dabar?
Pirmininkas, titojistas 

‘ Bebler, pareiškia, kad jo 
j pirmininkavimo laikas Sau- 

Jugoslavijos at-1 gumo Taryboje baigiasi su 
Rslšia diena; kitą Saugumo 

Tarybos posėdį sušauks ki
tas pirmininkas; atrodo,

čia buvo kupinas į- 
vykių, svarbių, didžiai 
reikšmingų įvykių.

I Tuomet, kai Saugumo
i Taryba posėdžiavo, ■ deba- 

Urugvajaus tuodama, “ką daryti su Ki
nija”, į Lake Success suva-

rašo:
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y.,, j t; į d Uruguajuje lie-; 

under the Act of March 3, 1879. i . ’ , . 1 i-j t - i- t • i i •• . ,, . T i_ _________________ .____  _ - _ •._ _________________ ! tuviu yra nedaug, bet ten nediduke lietuvių kolonija su- nija į Lake Success suva- 
sideda iš pažangaus, veiklaus, gįavo virš 2,000 moterų (ki- 

, darbštaus elemento, štai kitas įos atsivežė ir savo mažių- 
būdingas bruožas, bylojąs ko- Įiug ėdikius) reikalauti 

, priešintis atomo

Atomine bomba pagrūmojimas
Prezidento Trumano pareiškimai, padaryti spaudos

v v' G? 7

randasi nedidelė grupė pa
siaukojusių, darbščių pa-1 
žangiu lietuviu darbininkų, i . J .—— dėl Urugvajaus lietuviai pa- į į-ap<os 

Įsiekė tokių stambių laimėji- j b mbaį 
. . . rn . v mu savo visuomeninėje veik- | csunki pareiga. Tai nemažas ]oje Juk tai ne pasigyrimas, i

korespondentams praėjusį ketvirtadienį, žaibu aplėkė kurie per 15-ką metų “Dar- 
visą pasaulį. Visi žmonės visur su mirtina baime išgirdo bą” leido ir tebeleidžia. Tai! 

.......  sunki pareiga. Tai nemažas
atominės bombos panaudojimą šiame Korėjos kare. Ame- užmojis. Tačiau draugų pa-Q teisėtas pasididžiavimas 

Šiame kare esąs įveltas [ Grįžimas ir pasiaukojimasibendru triūsu: įsigyti du kul- • ■ A * 1 i w 1 — 1 . * . . - ... .

jo pranešimą, kad mūsų vyriausybė “aktyviškai svarsto”

rika nesitrauksianti iš Korėjos. : . „
visas Amerikos ir civilizacijos gyvenimas! Amerika, tuo [viską nugali . 
būdu, turinti laimėti karą. / ,

Jis davė suprasti, kad “jei reikalas bus”, atominė bom- torium yra 
ba bus panaudota. Kada ir kur ji bus panaudota, priklau- vuskas, gabus laikraštinin- lavinama tautiškų šokių, 
sys generolui MarArthurui. |^as *r, .

Aišku, kad nei prezidentas Trumanas, nei generolas i tratenus < 
MacArthur neturi mintyje pačios Korėjos. Korėjos mū- jcius, o atsakingojo redakto- 
Šiuose atominė bomba nieko nepasiektų. Jos miestai jau 
sugriauti. Frontuose mėtymas atominių bombų būtų mi- 
litarinė beprotystė. Armijos nestovi vienoje krūvoje. Ke
lių šimtų milijonų dolerių vertės atominė bomba galėtų 
pataikyti tik į desėtką kitą kareivių.

Atominė bomba yra vėliausia priemonė miestų grio
vimui ir civilinių žmonių naikinimui. Tai pragariška 
priemonė. Numesta ant moderniško miesto, ji gali nu
šluoti šimtus tūkstančius žmonių ir visą vidutinį mies
tą sulyginti su žeme.

Tuo būdu kai prezidentas kalba apie atominę bombą 
šiame Korėjos konflikte, jis turi mintyje didžiąją Kini
ją. Reikia suprasti, kad “aktyviškai svarstoma” atominę 
bombą panaudoti prieš Kinijos miestus ir industrinius 
centrus.

Bet ką tada pasakytų kiti Azijos kraštai? Jau visiems 
seniai žinoma, kad didžioji Indija nesutinka su Ameri
kos nusistatymu linkui Korėjos ir Kinijos. Indija reika
lavo, kad Amerikos armijos nesiveržtų per 38-tą parale- tų amžiaus! Tai

tūros namai, išlaikomas Ii
: Faktinuoju Darbo redak- viskas radijas, veikia lietulviš-

Moteryp susirinko į di
džiulę salę ir čia atlaikė sa
vo masinį mitingą, kuriame 
.kalbėjo visa jų eilė, griežtai 
pasisakydamos prieš karą,

3

Antanas Vai- ka mokyklėlė, jaunoji ka^ta I prieš atomo bombą, už tai-1 
: ką. Jos reikalavo, kad į jų | 
I mitingą atvyktų Trygve 
■ Lie, Jungt. Tautų generali- 
| nis sekretorius, taipgi Mr. 
| Austin, Jungtinių Valstijų 
j atstovas Saugumo Tarybo-1 
je. Bet jiems neatvykus, 
moterų masinis mitingas 
priėmė rezoliuciją, smer
kiančia karinius pasiruoši-

JUUCJ1U1U, V OU LUU 1\CTO' j »- . ^7

kas likosi praeity, t. y. su su-1 nius, reikalaujančią taikos. ■
> Lietuvos šmeiži-Į Motorų mitingą sukvietė! 

samdi- j American W o m c n
I Peace organizacija.

Jaunieji sėdi
Vos moterų sambūris 

neužilgo atv

, mo- 
veikėjas. Adminis- kinama dainų,’ vaidybos me- 

Juozas Zuzevi- no... Na, ir mūsų pažangiosios 
, kolonijos pats didžiausias [triū

sas: savo laikraščio leidimas 
pėr 15 metų!

Prieš visa tai, ką reiškia 
smetoninių likučių pagiežiški 
riksmai, būk. Urugvajaus lie
tuviai, neina su pažangiuoju 
judėjimu, o su tuo k^ts-pasenę.

rėjos savo karius.
Kaip matome, abu klausi

mai buvo suplakti (tyčia) į 
bendrą, kad tuo būdu nu
kreipti dėmesį nuo Taiwa- 
no (Formozos) į Korėją!

Sir Giadwyn Jebb.
atstovas, 
Liaudies' Respubliką ir T.
Sąjungą, teisino Ameriką 
ir Angliją, ir reikalavo, kad! 
būtų priimta rezoliucija dėl! 
Korėjos.

Bebler, < 
stovas, pareiškė,

• v [balsuosiąs už rezoliuciją!
i Korėjos klausimu, — vadi- i__

redakcija l<ov°.ie pEeš imperialistinius čion apie 20Q jaunu vaiki-' nas_’. va^ž^a JitvnaiĮjuo bus Kuomintango at-. 
leudRcija ,-------, . y ? ----- . i y J . perėjo “Vakarų pusėn.” j stovas Dr. Tsiangas!

Sir Benegal Rau, Indijos: Manoma, jog Saugumo 
atstovas, pasakė, jog jis dar Į Taryba susirinks tik pirmą

riaus pareigas eina —Jorge 
Janušonis.

Jubiliejinis “Darbo” nu
meris labai gražus — iš vi
so 18 puslapių. Spausdintas 
knyginiame popieriuje; 
gausiai iliustruotas, — dau
giausiai Uruguajaus pa- smukusiais 
žangiųjų lietuvių veikėjų įkais, su imperializmo 
paveikslais. Telpa įdomių niais —karų kurstytojais? 
raštų. Žodžiu, šis “Darbo” | DARBAS išgyvavo tokį ne- j 
numeris pasiliks ne vieno Įtrumpą amžių dėl to, kad lie- Į 

!jo skaitytojo knygynėlyje tuviai darbo, 
ilgiems laikams.

Įvedamajame

žmonės gerai !
supranta spaudos vaidmenį siskirstė,

agresorius, prieš naujo

1S

šitaip rašo apie savo laik- agresorius, prieš naujo karo . nų jr merginų, vadovauja- 
raščio sukakti: kurstymą prieš išsivadavusias!

I - iš po kapitalizmo priespaudos 
Sulaukėme penkiolikos me- į naująsias šalis su Tarybų Są- 

i darbininkiš- junga priešaky.
lę, tai yra, kad neitų į Šiaurinę Korėją. Ji žinojo, kad kam laikraščiui išeivijoje la-
Kinija negalės tylėti, jeigu Amerikos armijos eis priej^į reikšminga. į11.saūiniuVš kurio sau: dva-
pat jos rubežiaus. Taigi, galima spręsti, kad juo mažiau ’ 
dabar Indija pritartų, jeigu būtų padarytas atominis už
puolimas ant pačios Kinijos.

Taip pat ateina pranešimai iš Londono ir Paiyžiaus, b nors studijuodami 20-jo gai laikysis savo pasirinktojo 
kad ten irgi didžiausias susirūpinimas frumano pagru- amžiaus lietuvių tautos isto- 'pasibrėžimo: visomis i\ ' 

Anrrliina nvouiinroe AHloo o + lŽUn i Waahtnrrfrn- .. < v... • -c I .• i________ ___ x________x______ .•

Toks mūsų 
tėvyniečių supratimas ir yra

■kėjosi pirpiieji DARBO leidė-[sines ir medžiagines jėgas sė
jai, kad jų sunkiai išleistas miasi mūsų laikraštis ir jis ei- 
laikraštis išgyvuos ir švęs sa- na vis pirmyn.

ivo penkiolikmetį. Mūsų ainiai

| nų ir merginų, vadovauja-
!mų Raul Robeson, Jr. (gar- 

betuto VICU111J111L111W 11 V10UUU1U" • • . I V *■

nininko Robesono sūnaus). Y1? ne?avo is savo vyriau->dienį. Kas dabar bus dary- 
Tai buvo tuojau po 5 v. p.p.!syb!s ^kymo’ k“P ba'-|ta su šia rezoliucija, kūną 

I Jaunimas susėdo didžiulii-puoti <lel to jis susilaikysiąs Malikas vetavo? Ambasa- 
ime Jungtiniu Tautu busti- !u'° balsavimo. Padėtis la- doriųs Austin ryžtasi ją 
' nes koridoriuje, — susėdo l baį l;ln[ta’. Jls’ „ perduoti pilnaties seimui -

saus dainininko ir visuome-

mojimu. Anglijos premjeras Attlee atlėkė į Washingto
ns tartis su prezidentu.

Niekas kitas, jokia propaganda paskutiniais heleriais 
' metais taip nepakenkė Amerikos vardui 'ir prestižui, kaip 

šis pagrūmojimas atomine bomba.

ją kob A. Malikas, Tary- generalinei asemblėjai. Ten 
bų Sąjungos atstovas, spyrė [jįg; tikisi laimėti. Bet kol 
prie sienos Jebb’ą ir Austi- kas laukiama ir žiūrima, ką 
na: kodėl jie nieko neatsa- nutars Trumanas ir Attlee, 
ko į Tarybų Sąjungos ir kuriuodu neužilgo susi- 
Kinijos liaudies respublikos tiks, 
kaltinimus dėl Amerikos į 
agresijos Taiwane.

J m • 1

■ dėtis nerami.

j ant grindų ir reikalavo pa
simatymo su Trygve Lie ir 

.•Jungtinių Valstijų atstovu 
išgalė-: ambasador i u m Austinu. 

'Jaunimas reikalavo:
1. Nenaudoti atomo bom

bos.
2. Tuojau turi būti su

šaukta penkių didžiųjų val-j
•stybių konferencija nesusi- 
I pratimams spręsti, 
j 3. Sulaikyti mūšius Korė- 
įjoje ir ištraukti ię ten visas i 

Mūsų geriesiems draugams i ginkluotas pajėgas. ,
ir rėmėjams, platintojams ir i Jaunimas sėdėjo ant grm- į 
skaitytojams, bičiuliams ir vi-: dų ir mitingavo per virš po- • 

į 
j sino atomo bomba, gal gi 
Wu Hsiu-čuan 
nusileis.

Bet Kinijos

DARBAS šventai ir ryžtin-

' pasibrėžimo: visomis
riją, gal užtiks suminėtą ir 1 mis kovos pažangiosios žmoni 
stebėsią, kad kadaise vyko 
masiniai lietuvių

jos stovykloje prieš naujų žu- 
darbminkų.ldynių ruošėjus, prieš žmonių 

emigravimai į tolimus pašau- sąmonės tamsintojus bei nuo
dytojus, prieš darbo žmoniųlio užkampius, ir kad Pietų

Pagaliau pačiose mūsų Jungtinėse Valstybėse žmonės ! Amerikoje ‘tie darbininkai ii-[išnaudotojus. Ir eis tiesiu ke 
tapo sublokšti į didžiausią baimę. Juk tik paskutinis at- [garniui išlaikė^savo '~ T". ’ —
siekelis gali įsivaizduot, kad mūsų lėktuvai lekios virš ,sambQrius, < 
kitu kraštu ir ant jų miestu mėtys atomines bombas, o Publik°ie jie, 1950 m. : 
iš ten lėktuvai nepasieks Amerikos v mūsų miestu. d' n?‘. savo lalkras- ■

Taigi, grūmojimas atomine bomba kitiems yra taip!
c pat grūmojimas mums visiems. Kiekvienam pravartu tai Kitoms mūsų kartoms____  __

atsiminti. Štai kodėl taip tapo pritrenkti tais prezidento rašo laikraštis, bus įdomu [siems prieteliams Urugvajuje, [ rą valandų, 
pareiškimais ir Amerikos žmonės. žinoti, kad jų tėvai, prote-[jungtinėse Amerikos Valsty- I

» tautinius liu, vedančiu į naujos, švie-
6 Urugvajaus res- sios ir laimingos visuomenės 

publikoje jie, 1950 m. spalio 'sukūrimą visame žemės rųtu- j

Kai kurie spėja, jog A- 
meriką generalinei asemb- 

Tuoj bus balsavimas, pa- Įėjai, seimui, pasiūlys daug 
‘ aštresnę rezoliuciją negu ši, 

, Ima balsą Wu Hsiu-čuan, kurią priėmė Saugumo Ta- 
I Kinijos Liaudies Respubli^j ryba. Manoma, jog bus pa- 

j siūlytas savotiškas’Kinijai 
; ištraukite iš.

pareiškimais ir Amerikos žmonės.

Už taiką
New Yorko “The Daily Compass” leidėjas Ted 0. 

Thackrey, mums atrodo, išreiškė milžiniškos Amerikos 
žmonių daugumos troškimą, kai pereitą penktadienį jis. 
savo laikraštyje pakėlė balsą už tai, kad prezidentas 
Trumanas tuojau imtųsi žygių šiam karui baigti, neleis
tų jam išsiplėtoti į pasaulinį konfliktą. Jis rašė:

“Tik vienas prezidentas Trumanas gali sustabdyti!

viai, toli nuo savo gimto- bėse, Brazilijoje ir Argentino- 
sios, įkūrė ir leido lietuvių je, tariame šio penkiolikmečio 
darbininkų laikraštį. [proga:

T , , . _ į širdingiausiasJuo labiau musų gyvenamas ■ . , Jr ....
laikotarpis bus įdomybe atei- : ....,. . , i • me ir zengkime visties kartoms, kadangi pana- ; . iv,.. x . ... • .vis progreso keliu,!saus lietuvių bėgimo į užsienį i
jau nebepasikartos. Mūsų tė- j Mes nuo savęs 

‘vyniečiams darbininkams emi-: “Darbui” ilgiausiai 
gruoti nebėra reikalo nuo tos* mingiausiai gyvuoti

dėkui ,vi-
susitelki-

pirmyn,

i Šis masinis žmonių judė
jimas, — moterų ir jauni- 
i mo, — čia atsitiko kažin 
; kaip gaivališkai, be jokio 
[ankstyvesnio pasiruošimo, ■ vėl pareiškė: 
bet jis buvo rimtas ir tvar-j 
k i ngas.

Tiek moterys, tiek jauni-j į Saugumo Tarybą pastoviu 
suprato, kas darosi; nariu, tol ji nesiskaitys su 

jie į-'jokiais Jungtinių Tautų ta-

■ kos delegacijos galva. [
! Visų domėsis nukreiptas ultimatumas:
'į jį. Nemažai, veikiausiai,1 Korėjos savo karius, o jei' 
! galvojo: na, dabar, kai pre-j neištrauksite iki tam tikro 
izidentas Trumanas pagrą- i laiko, tai,mes įsakysime_x __1 _• . .. . bombar(įuoti

sušvelnės

atstovas 
kol Kinijos

MacArthurui 
h’ Kinijos miestus.

: Pasaulis nekantriai lauks, 
jr ką atneš sekamos dienos.

Šių metų gruodžio mėnuo
' Liaudies Respublika nebus1 £a^ J^ti lemiamuoju mene- 
i priimta i Jungtines Tautas, |S1U žmonijos istorijoje.
1 • r-i_______  .. m  i _ j • ■ ■ -—..............—  ......................... ............... .............

linkime j mas
ir sėk- Saugumo Taryboje;
ir švie- ----------------------------. . - v ---------— ----------------- -------- -- iMinK iciuoiai cvvuuvi u o v iv----------------------------------------------------------------------------------------------------

karą dabar, pirma, negu jis užlies visą pasaųlj... Jis ga-(dienos, kai Lietuvoje įsikūrė stį pįetų Amerikos lietu- J t ’•* U v
h sulaikyti karą, tiktai tuojau pasiūlydamas besąlygines tarybinė santvarka. Nuo tada vius darbininkus. O “Dar-įl I’OgrCSlSlŲ Partija UZ gFCltU
paliaubas.” mūsų tautos žmones nebepla-

Thackrey siūlo, kad tuojau būtų pradėtos derybos su ka baisibji bado, nedarbo, ne- 
. Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybe. Taip pat rei- 'vilties rykštė, nu0 kurios savo 

kia gauti iš Kinijos valdžios sutikimą, kad ji griežtai | bėgome mes ir už pus-

bo” leidėjams, bendradar
biams ir visiems rėmėjams 
linkime geriausios sveika-

baigimą karo derybomis

Planas įvykdytas

KLAIPĖDA, sp. 4 
ridžiuliu entuziazmu 
Pergalės” žemės ūkio artelės 

nariai Lietuvos TSR Ministrų
Tarybos nutarimą dėl gyvuli
ninkystės mėnesio organizavi
mo.

—-Mūsų kolūkis dar prieš 3'

Georgijos senatorius Wal
ter F. George sako, kad 
mes turime laukti dar di
desnių taksų. Jis yra vie
nas iš tų, kurie nori, kad 
visas karo ir militarizmo 
lėšas padengtų darbo 
žmonės iš savo kišenių.

tos ir ryžto jų sunkiose pa- y SUSitarimU[dykį parsisamdėme svetimie- 
įsiems išnaudotojams, šitokių 
[emigracijų nebebus. ■ Priešin- 
;gai, daugelis lietuvių yra pa
siruošę grįžti savo Tėvynėn.

DARBAS pasiekė tokio am
žiaus dėl -to, kad jis eina 
Urugvajuje. Už tai jis — se
niausias darbininkų laikraštis 
lietuvių kalba Pietų Ameriko
je. Kitose valstybėse kur kas 
anksčiau DARBO1 pasirodę 
laikraščiai buvo1 reakcinių vy
riausybių pasmaugti, jų leidė- 

i kalėjimuose, katorgos 
salose kankinami, tremiami į 

[mėnesius įvykdė metinį visuo- [smetoninę Lietuvą.
meninės gyvulininkystės iš-[ Urugvajuje, dėka vyraujan- 
vystymb planą, — pareiškė [čioms laisvėms, ateivių spauda 
susirinkime kolūkio valdybos bei kultūriniai judėjimai per 
narys Žebrauskas. — Visos 
fermos aprūpintos veisliniais 
reproduktoriais. • Iš kiekvie
nos karvėm primelžta. po 50 
litrų pieno daugiau, negu1 už
planuota.

laikysis paliaubų. (
Jis, Thackrey, mano, kad gen. MacArthuras tikrai no-! 

ri naujo pasaulinio karo. Todėl jis turėtų būti atstatytas; 
iš komandos.

Pasaulinė taika atsidūrė rimčiausiam pavojuje. ’Tai 
mato visa žmonija.

Mes manome, kad tos tragedijos galima ir reikia iš
vengti. Mes sutinkame su Thackrey, kad taika ar karas 
priklauso mūsų prezidentui. Kaipo-vyriausias visų Ame
rikos ginkluotų jėgų komandierius, jis gali paskelbti 
Korėjoje paliaubas ir pradėti derybas su Kinija dėl iš
sprendimo Korėjos problemos. Jis vienas gali pašalinti 
gen. MacArthurą ir jo vieton pastatyti tokį žmogų, ku
ris priešingas Korėjos karo išplėtimui į pasaulinį karą, jai

reigose!

Kolūkinių kadrų 
parengimas Lietuvoje

! Progresistų Partijos pi r- kos.
mininkas Elmer A. Benson

Tru- užbaigtas tarpininkavimu 
derybomis, o ne 'gink-

VILNIUS, lapkr. 7 d.—Lie- pasiuntė prezidentui 
tuvos mechanizacijos mokyk- manui reikalavimą, kad šis ii

Ir taip šis karas turi būti

d.—Su 
sutiko

pastaruosius 15 metų nebuvo 
persekiojami, trukdomi. Tai 
pagrindinis laidas, del kurio 
DARBUI šiandien lemta švęsti 
savo penkiolikmetį ir džiaug
tis. ' .

lose ir kursuose prie mašinų - karas Korėjoje butų tuojau lais. 
traktorių stočių parengta dau- baigiamas, 
giau* kaip.4 tūkstančiai trakto
rininkų, kombainininkų, sudė
tingų kuliamųjų mašinų 
tų specialistų.

Didelis skaičius kolūkių pir- būtų sulaikytas, o armijos Jis tvirtina, kad mes turime 
rnininkų, gyvulininkystės fermų pasiliktų ten, kur randasi, pasirinkti viena iš dvieją:

, arklininkų, Kitas punktas: kad Jungt. į baigti karą susitarimu, ar- 
laukmmkyst.es ,Tautų Saugumo Taryba lįa perkelti karą i Kiniją ir 

tuojau paskirtų taikos ko- jtuomi padaryti pradžią

tų atstovai Tarybų Sąjun- Benson ir visa Progresistų

, Jo pasulymas
susideda iš dviejų punktų.
Vienas, kad tuojau būtų pa- raas naujų instrukcijų pa- 

ir ki- skelbtos mūšių paliaubos, ].odo, jog ginklais šio kon- 
, tai yra, kad šaudymasis flikto negalima išspręsti.

vedėjų, melžėjų,
kiaųlininkių, I
brigadų brigadininkų mokėsi
trumpalaikiuose kursuose.

J kolūkius atvyko šimtai
specialistų — agronomų, zoo- Į

Benson sako, kad gene-į 
rolo MacArthuro reikalavi-!

ar-

. misiją, Į kurią taip pat jei- naujam pasauliniam karui.

technikų, veterinarijos • gydy- ^os..11 Jungtinių Valstybių. Partija, suprantama, griež
ėjų — respublikos 8 technį- komisija turi pasitarti čiausiai priešingi karo ple-
kūmų, Lietuvos žemėš ūkio ir 
Veterinarijos akademijų ab
solventai.

su atstovais Pietinės Korė- j'timui.OLA CILCVV Y A .LkVA. V ,

jos, Šiaurinės Korėjos ir j
Kinijos Liaudies Respubli- Į 2 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Antr., Gruod.-Dec. 5,1950
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Povilas Balchunas

Kaip Laisves Choras 
ruošiasi gruodžio 10-tai

Laisvės Choras jau sukruto, 
kad surengti šurum-burum, 
kad išmokti naujų dainų, 
kad jos tiktų ir prie gėlių.

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS Hartford, Conn.

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)

smagus bajoras, smagus ir turtingas: jo 
margių čia pilnos girios ... Ir medžio
klėn jis kaip prieš lenkus traukia . . .

—Štai kada prilipo liepto galą,—tarė 
Šarka, sulaikė savo arklį ir parodė ba
jorams į žvalgo pėdas, — dabar tai mes 
paskui jį ir į pilaitę nujosim, tik reikia 
paskubėti, kad nesuardytų tiltelių.

Žvalgo pėdomis raitelių būrys atsidūrė 
pas didelį raistą. Jokio kelelio ir žymės 
nebuvo, tik ten, kur prajojo žvalgas, bu
vo sudrumstas vanduo ir sausesnėse vie
telėse sutaršytos samanos.

Saulė jau sėdo už girios. Paskutiniai' 
spinduliai, prasimušę pro retų raisto me
džių kamienus, spinksėjo duburiuose ir 
švelniai glostė aukštesniųjų eglaičių bei 
pušaičių viršūnes.

—Pūū, pūū, pūū . . . be paliovos, toli 
i'r arti, kaip pridususiost tarytum, į tuš
čius ąsočius pūtė slėpiningos raistui bū
tybės. Staugė vilkas, ir visai mieguisti 
kliaugėjo medžių viršūnėse strazdai 
giesmininkai.

Šarką ilgai vedė būrį raisto pakraščiu 
žvalgo pėdomis.

—Yra,;—staiga sulaikė jis savo žemai
tuką ir atsigręžė į netoliese paskui jį se
kančius raitelius.

Prijoję jie pamatė gerai paslėptą, per
nykščių metų lapais ir samanomis ap
mestą kūlgrindą, o toliau, plaustus, ku
rie plūduriavo vandenyje ir buvo apaugę

balu žolėmis.
Pirmutinis per kūlgrindą užjojo ant 

to tiltelio Šarka, paskui jį Vikingo dra
bužiais bajoras Skersgaudas, kryžiuočiai 
ir pačiame vidury karžygys su brangiais 
šarvais. Arkliai baidėsi, išplėtę šnerves 
prunkštė, kriokštė, nedrąsiai statė kojas 
ir skersavo' į dumble pilstančius šimta
mečių ąžuolų' rąstus, po kuriais glermė- 
jo vanduo. . Vieno raitelio arklys pasi
baidė pasikelusios iš raisto skristi gul
bės, šiauštelėjo į šalį ir, nuslydęs nuo til
to, pasinėrė iki kaklo. Raitelį šiaip taip 
išgelbėjo, o arklį taip ir paliko pamažėl 
grimsti marmalynėje.

Artyn prie pilaitės kelias gerėjo. Pa
sitaikydavo ir sausos žemės; kūlgrindos 
jau nebebuvo apmestos medžių šakomis, 
tilteliai plūduriavo vandens paviršiumi, 
surišti beržiniais verciūgais. Jojant jau 
galima buvo ir po du, ir po tris išsiri
kiuoti. Kai nusėdo saulė, balų paukščių 
ir toliese vilkų staugimas pripildė apy
linkės girias, ir niekas gyvas nebūtų pa
tikėjęs, kad čia už raisto yra pilaitė ir 
gyvena žmonės. Dargi šunes n’elojo.

Pagaliau, kai išjojo iš raisto, pama
tė raiteliai kalnely saulėleidžio atspin
džių nudažytą bajoro Knystauto pilaitę. 
Pilaitė buvo aptverta aukšta storų sie
nojų siena ir dantyta smailiais ąžuoli
niais basliais. Iš tolo atrodė ji it išmi
rusi.

(Bus daugiau)

Vieneri metai jau suėjo nuo 
[Povilo Balchuno mirties. Jis 
imirė gruodžio 5 d., 1949 m.

Prieš pat mirtį velionis su 
[savo žmona išvyko pas savo 
'sūnų į Detroit, Mich. Jis ten 
vyko pasilsėti ir sveikatą pa
taisyti. Pagyvenęs apie 8 
mėnesius, jis mirė, sulaukęs 
62 metų amžiaus.

Velionis Bridgewateryje iš
gyveno nuo 1913 metų ir ten 
dirbo Lietuvių Kooperatyve 
nuo pat jo susikūrimo ir su 
siuvėjais gražiai sugyveno. 
Skaitė Laisvę nuo 1913 metų. 
Gausiai remdavo darbininkų 
veikimą.

Tapo palaidotas White 
Chapel Krematorijoje, Detro
it, Mich. Buvo sudegintas, 
pagal jo paties pageidavimą. 
Jis buvo nuoširdus, laisvas. 
Taip jis norėjo ir pasilaidoti. 
Jo troškimas buvo išpildytas.

Velionis paliko liūdesyj ma
ne, sūnų Antaną ir jo žmoną, 
dvi anūkes ir kitas gimines bei 
draugus.

Karolina Balchunienė
__________ >-------

JONIŠKIS, sp. 4 d.—Svies
to ir sūrių gamyb. įmonės ko
lektyvas viršijo metinį gamy- 

I bos planą. J. Vaznelis 

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia

IDO CHORAS
Sekmadienį, Gruodžio 10 Dec.- Pradžia 3:30 p. p.

Įžanga $1,20 (su taksais) — Vien tik šokiams 85c.

Lyros Choras, iš Philadelphia, Pa., vadovybėje Rose Behmer

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Šokiam (iros George Kazakevičiaus Orkestras.
Programa bus nepaprastai įdomi. Dalyvaus pats Aido Choras, vadovybėje Geo. Kazakevičiaus ir 

Lyros Choras, iš Philadelphia, Pa. Abu chorai sudainuos gražias lietuviškas dainas, ir be to, abu 
Chorai išstos su savo solistais, duetais ir grupėmis. Tad prašome vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
išklausyti šio gražaus muzikališko programų. —AIDO CHORAS

■?

Los Angeles, Cal
Mixmasteriy parengimas

Tai ir vėl mūsų miesto ir 
apylinkės lietuviai turėjo pro- 

|gą gražiai pasilinksminti LDS 
205-tos kuopos rudeniniam 

’parengime lapkričio 12-tą.
Vadovystėje gabaus Vi. j 

Bogdal parengimas papyko 
puikiausiai. Buvo gera pro
grama, kuri susidėjo iš trum
pų perstatymų ir dainų. Ypa- ‘ 
tingai dainos sklandžiai su- Į 

įdainuotos. 1
Programą pildė Mixmaste- 

rių kuopos nariai: Al Petra- 
vic, Angela Adams, J. Malfi, 
Cil Casper, Jean Bogdal, V. 
Wonder, Al Casper ir seniai 
jau girdėtas J. Z d ana. Jis 
turi gerą balsą ir supranta 
muziką.

Mes, choristai, manom 
mokam, 

kaip užspiegiam, aukštyn 
šokąm. 

’Bet Wilma Hollis kai pamato, 
tai tiesiog tau ir pasako: 
“Jei nemoki, tai mokykis; 
kai išmoksi, tai šaipykis.”

Well, choristai, čia ne juokas, 
o laikas jau trumpokas.
Jei šaipysimės, nemokėsim, 
tai sarmatą apturėsim.

Susirinkę praktikuokim, 
nepykim ir nesijuokim.
Tik, pradėkim ir dainuokim 
ir gražiai prituravokim.

[Nevaikščiokim, netrepsėkim, 
!nejuokaukim, nekalbėkim, 
|tik meginkim, praktikuokim 
j ir gražiai harmonizuokim.

Kaip mokėsim, tai]) 
dainuosim, 

gruodžio dešimtą tai 
užakcentuosim.

Juozas Thomas pastebėjo, 
kad choras jau gražiai 

dainuoja, 
bet vis dar neharmonizuoja. 
Grasė Gailen prie piano, 
ji grajina ir tėmija.

Stanley Barison mokina šokti, 
naujus šokius kaip suporuoti.

Pasimatysime koncerte — 
gruodžio 10-tą.

Anna

Montello, Mass.
LLD 6-tos kuopos parengimas 

gruodžio 9-tą

metai jau' eina prie pa
skubėtai. Bet dar mes 

ne vieną smagų paren- 
jgiimą, kurį rengia LLD 6-ta 
j kuopa. Tai bus įvairumų va
karas, Su muzika, dainomis, 
šokiais, steidžiaus paroda. 
Juokų bus įvalias.

Tai įvyks gruodžio 9 d., 
i Lietuvių Tautiško Namo apa
tinėje salėje. Pradžia 7:30 
j vai. vakare. Programą pil
dys Elsie Moore.

★
Kaip naujus metus 
pasitiksime ?

Lietuvių Tautiško, Namo 
[Draugovė, naujų metų pasiti- 

,'kiniui, ruošia turkių 1 vakarie- 
; nę. Pradžia 7:30 vai. va- 
i kare.
! Viršminėtuose parengimuo- 
[se prašomu lietuvių vi
suomenę skaitlingai dalyvau
ti.

★
Mirė Jenas Ašminskas

Lapkričio 22 d. mirė Jonas 
Ašminskas, sulaukęs seno 
amžiaus. Paskiausiu laiku 
buvo ženotas su Ona Rasto- 
kiene, gyveno 260 Ames St.

Palaidotas su. religinėmis 
[apeigomis Kalvarijos kapinė
se. Paliko savo šeimą liūde- 
syj. Žolynas.

Pas jaunuolius, kaip ir pas 
senimą, tie, kurie dalyvauja 
programų pildyme, dirba ir 
kitokius darbus parengime. 
Bogdalius ir Casperus matysi 
visur.

bjlors nesinori minėti, bet 
reik prisiminti, kad Al Cas
per praktikuoja graboriaus 
pareigas. Liūdesio valandoje 
šaukite: Al Casper, Wi. E. 3- 
3291.

' Valdininkų rinkimai praėjo 
triukšmingai. Republ ikonai 
išėjo laimėtojais. Po rinkimų 
tos pačios suktybės tarpe mū
sų valdonų piliečių lėšomis.

Vienas dalykas geras, kad 
abiejų partijų kandidatai rin
kimų metu plauja savo nešva
rius skalbinius, ir žmonės pa
mato abiejų purvinus darbus.

R—ka

Chicago, Ill.
i Meileriam pakelta alga

Nariai Chikagos meilerių 
lokalo 2. AFL International 
Typographical unijon ir Chi- 

;cago Newspapers Ass’n pasie- 
Ikė susitarimą 'algų klausimu. 
;Dnija priėmė $2 pakėlimo al
gų savaitėje. . Pakėlimas skai
tysis nuo spalio 15 d.

Sutartis pratęsta, kuria ei
nant balandžio 15, 1951 m., 
bus pakelta dar $2.50 savaitė
je. Dieniniai darbininkai da
bar gaus už 37 valandos sa
vaitę $82, o naktiniai — už 
361/| valandos savaitę $88.

! ... *
Ex-mainieriu Choras 
gyvuoja gerai

Kada susitvėrė šis choras, 
daugelis į jį žiūrėjo skeptiš-
kai; nekuriu norėdavo ir pa-[ 
šiepti jį. Bet tai buvo Idai- į 
dingos mintys. j

Choras vis vien žygiavo pir
myn, augo, stiprėjo ir lavino
si dainuoti. Reikia pasakyti, 
kad kiekvienas organizuotas 
darbas remiasi tik ant kelių 
tikrai pasišventusių ta linkme 
dirbti žmonių.

Ex-mainierių Choro palai
kytojais ir nuoširdžiais dar
buotojais yra V. Krikščiūnas, 
Bartnikai, Burbienė ir keletas 
kitų. Jų pastangomis pasi
laiko choras.

Dar vienas svarbus choro 
palaikymo būdas, tai mokyto
jos Nancy Long gabus moki
nimas ir malonus, draugiškas 
atsinešimas link choro narių. !

Choras turi daug užprašy- 
mų dainuoti.

Pamokos įvyksta kiekvieną 
ketvirtadienį. Lankyk ime Į 
kiekvienas pamokas, nes dabar 
mokomės naujų dainų.

K. M..

BIRŽAI, spalio 4 d.—Miško Į 
pramonės ūkio kolektyvas, 
lenktynių o d a m a s Didžiojo 

[Spalio šventės garbei, įvykdė j
! metinį miško medžiagos išve-Į 
žimo planą.

Miško pramonės ūkio ko
lektyvas įsipareigojo išvežti 

[ir pakrauti į vagonus 3,000 
fkūbinių metrų viršumplaninės ; 
padarinės - miško medžiagos.

K. Pladis

CHARLES J. ROMAN

S pal.-Laisvč (Liberty, Lith. Daily)-Autr., Gruod.-Dec. o,

Beioit, Wis.
Rūpinasi V. Andrulio gynimu

Mes čia keli vilniečiai tarė
mės būti dienraščio Vilnies 
koncerte, bet dalykai susidėjo 
taip, kad negalėjome atvykti.. 
Paaukojome $5 d. V. Andru
lio gynimui ir mudii su Kava
liausku tarėmės ką nors veik
ti tuo reikalu, kad sukėlus 
daugiau paramos.

Mes suprantame, kad gy
nimas d. V. Andrulio ir ki
tų persekiojamų daug atsieis 
Sveturgimių Gynimo Komite
tui. Yra visų pareiga sulyg 
išgale gynimo darbą paremti.

F. V.

Jaunųjų kolūkiečių sąskrydis

’ VILKIJA, sp. 10 d.—šiomis 
dienomis miesto kultūros na
mų salėje įvyko rajono jaus
liųjų kolūkiečių sąskrydis, 
kuriame dalyvavo kolūkių gy
vulininkystės pirmūnai: fer
mų vedėjai, kiaulių šėrikės, 
karvių melžėjos.

Pranešimą apie pasiektus 
laimėjimus ir jaunųjų kolū
kiečių uždavinius organizuo
jant gyvulininkystės mėnesi» 
bei* stiprinant sustambintus 
rajono kolūkius padarė Va
lančius. Jaunųjų kolūkiečių 
sąskrydžio dalyvius pasveiki
no čeponienė ir Vilkijos vidu
rinės mokyklos pionieriai.

Meninę programą jaunie
siems kolūkiečiams atliko 
Veliuonos vidurinės mokyklas 
moksleiviai.

J. Čižinauskas

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadieni, gruodžio (Dec.) 8 die
ną, 7:30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje. Visi nariai ir narės būkite 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi, kurie dar neatsi- 
ėmėt knygą, tai. galėsit pasiimti.. 
Atsiveskite naujų narių. — Sekr.

(232-233)

MONTELLO, MASS.
Įvairumų-vakaras su muzika, šo

kiais ir kitokiais pamarginimais 
įvyks šeštadienį, 9 d. gruodžio, Lie
tuvių Tautiško Namo apatinėje sa
lėje, North Main St. ir Vine St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
75c ypatai. Rengia Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 6 kuopa.

Programą pildys amerikiečiai 
profesionalai. Ji angliškai garsinasi: 
'‘Entertainment will consist of 
readings and impersonations, draw* 
ings and cartoons, musical numbers 
and songs, and dances. Also music 
for dancing by Elsie Moore.”

Visus ir visas prašome atsilanky
ti. — Rengėjai. (231-232)

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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.

TeL Poplar 4110



NewYorko^fe^Zlnloi Teisiij Biliui ginti seimas 
tarė pasmarkinti veiklą

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-289#

HELP WANTED—FEMALE

Darbiečiy kongresma-1 Banguokite dainOS... i Traukini) nehimės
nas smerkė grasinimą 
atominėmis bombomis Muzikoje žmogus išreiškia 

savo jausmus, savo sielą, kan
čias bei džiaugsmą. Tai savo
tiška sielos kalba, kuri gali 
sukelti jausmuose audrą arba 
paguodą...

Mums visiems* gerai žino
mas muzikas-kom pozitorius 
Pranas Balevičius jau daug 
gražių dainų sukūre ir km’ tik 
buvo jo dainos jo paties pas
kambintos ar mūsų chorų su
dainuotos, visuomet griaus
mingi aplodismentai Jas paly
dėdavo.

įvyksiančiame Aido Choro 
i koncerte, gruodžio 10 d., 3 :.“>() 
•vai. po piet, Liberty Audito-

ir vėl turės progos išgirsti mu
ziko Prano Balevičiaus kom
pozicijų. Jo naujai sukurta 
daina “Banguokite Dainos“ 
yra viena iš jų, kurią išgirsite 
koncerte ir kurią LMS Cent
ras (Chicagoje) netrukus at
spausdins ir išleis.

j tyrinėtojai bijojo 
traukiniu važiuoti

Gruodžio 2' ir 3 dienomis 
New Yorke įvykęs Teisiu Di
liui ir sveturgimiams ginti su
važiavimas, greta kitko, pasi
sakė :

Island 
nelaimes 
praėjusį

Sveikiname mūsų gabų m u-į 
ziką-kompozitorių Praną Ba- 
lovičių ir linkimo nenuilsta
mai tęsti šį kūrybinį darbą.

Tad, nepraleiskite progos 
pasiklausyti švelnių Prano Ba
levičiaus melodijų, atsilanky
dami masiniai į šį Aido Choro

Newyorkietis darbininkų ir 
progresyvių kongresmanas Vi
to Marcantonio, American 
Labor Party pirmininkas, pa
reiškė, kad prezidento Tru- 
mano grąsinimas atomine 
bomba prieš Kiniją “išstato 
mūsų šalį paniekai ir neapy
kantai padoriai mąstančių 
žmonių visur.“

Kongresmanas sakė, kad 
ALP ir progresyvių partijos 
atmeta prezidento Trumano 
pažiūrą. Kad jos “šaukia ame
rikiečius ginti Ameriką viena
tiniu tikruoju gynimu, kuriuo rium patalpose, mūsų publika 
yra taika su Kinija.“

Darbietis kongresmanas to- 
liaui sakė:

“Nėra nei vieno amerikinio i 
intereso už mylių nuo Man- ■ 
džurijos rubežiaus, už kurį į 
reikėtų pralieti nors vieną la-1 
šą brangaus amerikinio krau
jo. Nesiranda bile kur azijar 
tiškame pasaulyje Amerikos 
liaudies intereso ar teisių, ku
rios pateisintų mūsų nešimą 
mirties ir sunaikinimo Kore- 
jon ar Kinijon.“

Marcantonijus, kalbėdamas 
varde savo partijos, ragino 
valdžią tuojau sustabdyti ka
rą. Tiktai tuo būdu, sakė jis, 
galima tikėtis teisingų ir sėk
mingų derybų taikai įvykdyti.

D-tis.

Nelaimes traukinio vadas 
l)ii vo persidirbęs

Reikalinga namų darbininkė, pa
tyrusi prie “košer” virimo. die
nų savaitė, guolis kitur, GLenmore 
5-0621.dėta virš šeši tūkstančiai dole

riu. Ir dalyviai pasižadėjo, 
kad sugrįžę į savo miestus ir 
organizacijas šį darbą pasta
tys atitinkamoje aukštumoje.

Daugiau’ iš šios konferenci
jos bus sekamose laidose.

Koresp.

HELP WANTED—MALE

STOGŲ TAISYMO 
MECHANIKAIPuolimas ant sveturgimių 

yra dalimi puolimo visų 
rinčiųj’ų išsaugoti mūsų š 
demokratiją

McCarran 
mo kratinis, 
m o pradai, 
mestas.

no Pn tyrinąs Reikalingas 
Duosime Įrankius

Nuolatinis Apskritiems Metams 
Darbas ir Gera Alga.

Kreipkitės:

SO. 12TH ST.į NEWARK, N. J.
Ar skambinkite: 

. BIGELOW 3-6789.

(231-235)

ir taiką, 
įstatas yra 
Jame slypi
Jis turi būti at-

ri cd e- Majoras paskyrė tris 
viršininkus

Tyrinėjime Long 
Rail Road traukinio 
ten pašauktas liudyti 
ketvirtadienį Babylon trauki
nio brakemanasĮ John J. Nut- 

|tal taip susigraudino, jog jo 
rankos ir lūpos drebėjo.

Jis liudijo, jog labai sunku 
išpildyti visus firmos viršitiin- 

jkų įsakus. Vienam žmogui pa
vesta stotyse išmesti iš vago
nų pundus traukiniu atvežtų 
laikraščių, peržiūrėti tikietus, 
išrinkti ferns ir paduoti signa- 

llus kitiems dirbantiems trau- 
! kinyje.

Nuttal pasakojo, kad yra 
labai sunku skubiai prasigrus- 

jti iš perpildyto, prisifcrukusio 
žmonėmis vagono ir paduoti 
kitiems traukinio darbinin
kams signalą nepaprastuose 
nuotykiuose.

Kuomet po tokių liūdymų 
’komisija nutarė važiuoti į Ja
maica ligoninę apklausinėti 
ten tebegulintį Bert Biggam, 
į Hempstead ėjusio traukinio 
užpakalinio vagono brakema- 
ną, gelžkelio advokatas pa
siūlė tyrinėtojams 
trau kiniu.

“Kuo, traukiniu?” 
komisijonierius Paul

Kol tebevykdoma mobiliza
cija visų demokratijos ir prog
reso šalininkų tam biliui at
mesti, privalo būti pasmar
kintas gynimas sveturgimių ir 
amerikonų, pirmųjų užpultų 
einant McCarrano ir kitais ne
demokratiniais aktais.

Reikalauti prezidento 
mano amnestijos visiems 
areštuotiems.

Reikalauti teises jiems 
lietinti.

Pasmarkinti kampaniją iš
laisvinti po kaucija tuos 7, 
kurie tebelaikomi kelių mies
tų kalėjimuose be kaucijos.

Mobilizuoti 
maršavimą į

Informuoti 
tuos ir kitus 
ginti teisme 
sius, pačioje

Tru-
jau

įsi pi-

j 682

Majoras prisaikdino savo 
kabinetan tris paskirtiniufi. 
A p e i gos į vy k o C i ty Hali p ra- 
ėjusį penktadienį. Vienas yra 
buvusysis O’Dwyer adminis
tracijoje, o du nauji:

Harry M. Murdock iš naujo 
paskirtas šešerių metų termi
nui Board of Standards and 
Appeals pirmininku, su $13,- 
500 metinės algos.

Frank J. Sampson, Tamma- 
nės lyderis, majoro admini- ‘ 
stratyviu padėjėju, su $15,000 
algos.

PARDAVIMAI 
Business Opportunity

Grosernė . Delicatessen. Maspeth, 
| L. I. $800 savaitinė įeiga. 4 kamba- 

krautuvės. 
ir krau- 
ir lenkų 
Pinigais 

4-9170. 
(230-234)

rių apartmentas virš 
Rcnda $65 už apartment ą 
tuvę. 8 m. lease. Lietuvių 
apylinkėj. Kaina $6000. 
reikalinga $3500. TWining

Šypsą pridengta 
slaptybė

Gražiai blondinei einant 
ant Washington tilto vienai, 

i policistas buvo sumanęs pa
klausinėti, kur ji eina. Bet ji
nai gražiai jam nusišypsojo ir 
pamojo. Jis paskaitė ją esant 
linksma ir turint normalų rei
kalą pereiti tiltą.

Ne už ilgo policistas ir ten 
buvęs praeivis pamatė mote- 

iriškę nušokant nuo tilto upėn. 
! Atvyko gelbėtojai, bet tuo 
I tarpu išžvejojo tiktai jos ke- 
I puraitę.

Echyard C. Maguire, Darbo 
i Santykiui Divizijos direktoriu- 
!mi, su $15,000 algos. rt

vy r i au si as transportac i j a i 
j inžinierius.

Philips liudydamas sakė, 
Į kad motormanams mokama 
į po $12.97 už dieną ir kad 
i dauguma jų dirba ir septintą 
Į dieną tikslu padidinti savo 
i pajamas. Jis sa1<ė, jog nėra 
įstato ar nuostatų tai uždraus
ti. Niekas nei nebandė draus
ti, nes niekam nemokėjo padi
dintos viršlaikines mokesties. j wood.

Persidirbęs darbininkas lie
kasi nesaugiu net paprasčiau- 

tebuvo 'šiame darbo. Ypačiai prie ma- 
,s lino- šinų tokiam pavojinga. O nuo- 

čių ir vairuo- 
transportacijos

Road mo-ljos 
J. Pokor- 
vienu 78 

? netekusiu 
buvo išdir-

Long Island Rail 
tormanas Benjamin 
ney, kuris buvo 
traukinio nei aini ė j ė 
gyvybės asmenų, 
bęs 22 dienas be ] 
be dienų pasilsiu i.

Jis buvęs išdirbęs tas ,22 d. 
dažniausia po 12 ar daugiau 
valandų per dieną. Po tiek 
paprastai dirbama. Ir antrojo 
traukinio, į kurį Pokorney’o 
vairuojamasis traukinys įva
žiavo, motormanas 
bėgiu 22 dienų taipgi 
turėjęs tiktai dvi dien 
šaš ir taip pat dirbdavęs iki 
12 valandų per dieną.

Taip liudijo valdinės Pub- 
Į lie Service Commission posė- 
jdyje Hugh J. Phillips, komisi-

Padaugėjo uždusimai 
nuo šildymo gasu

Planuoja darbininkų 
dienraštį išnešioti 
po namus

Angliškas darbininkų dien- 
i raštis Daily Worker paskelbė 
I kampaniją gauti 20,000 savai- 
1 tinei to laikraščio laidai The 
J. Worker ir išlaikyti dienraščio 

laidos paskleidimą atitinka
mame aukštyje — po 20,000 
kas dieną.

Kad to galėtų atsiekti, pla
nuojama laikraščio po 4,500 
kopijų kas dieną išnešioti po 
namus.

Laikraščio general is vedė
jas Phil Bart sakor jog “darbi
ninkų laikraštis negali atsidė-! 
ti ant tų pačių būdų, kokius 
vartoja kapitalistinė spauda.

'Patyrimas yra parodęs, kad 
parama — finansinė ir talka 
laikraštį paskleisti—priklauso 
nuą sąžiningų skaitytojų. Jie 
savo pastangomis skleidžia 
laikraštį ir darbuojasi sieki- 
męsi taikos ir saugumo. Dar
bininkų laikraštis tarnauja, 
vadovauja tiems siekiams.“

Laikraščio vajus prasidėjo 
lapkričio 15-tą, baigsis sausio 
31-mą. Savaitinės sekmadie
nio laidos, į namus gaunamos 
penktadienį ar šeštadienį, pre
numerata laike vajaus tebe- 
pasilieka $2.50 metams. Vis
kam pabrangus, tikimasi, po 
vajaus prenumerata pakils.

Sk-a.

Jose Ferrer vaidina Cy
rano, o Mala Powers vai
dina Roxanne naujoje fil- 

1 moję “Cyrano de Berge- 
1 rac,“ Bijou Teatre, New 

v .Yorke. Popietinis rodymas 
2:30, vakarinis 8:20. Šeš
tadieniais ir šventadie
niais būna ir trečiasis ro
dymas, 5:30.

va žinoti

sušuko
Loe kr

Tyrinėtojų komisijos pirmi- 
rkė, kad 

išmano, 
atvyks

jaučių
priemones tas nesaugumas pa-1, žmonės

ninkas tuomet patvar 
gali keliauti, kas kuo 
bile tiktai į ligoninę 
skirtu laiku.

Tačiau keliaudami 
nepuri

visus k e 1 i a u. j a n č i u o -

darban 
pasirinki

mo. Dėl to darbininkams už 
vis svarbiau gauti gerą ir 
saugią transportaciją. V-a.

šeimų ir giminių 
Washingtona. 
visuomenę apie 
veiksmus, taipgi

persekiojamuo- j ......
konvencijoje su-Į sale i

i dienį ir penktadienį. LE. 4-6868.

PARDAVIMAI
BUSINESS OPPORTUNITY 

Parsiduoda kiaušinių biznis, whole- 
ir retail. Skambinkite anlra-

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

RICHMOND HILL BARGENAS

DU MŪRINIAI NAMAI-
TIK $15,750 UŽ ABU

EGZAMTNUOJAM AKES 
RAŠOME RECEPTU ji 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

j Neapgalvotai ar tiesiog 
žiauriai atsineša į kaimynus 
tie. kurio žudosi gasu, pasta
to sužalojimo^ ir mirties pavo- 
jun ir norinčius gyventi.

Jeigu reikia 
darykite taip: 
ugnies ketvertą

Dienos metu apiplėšė

šildytis gasu, 
uždėkite aut 

.ar daugiau 
nuo [gerų plytų. Tuomet gasą te- 

atvėso,'reikės deginti gal 10-15 minu- 
' i raudonai. 

iGasą užsuksi, o plytos šilimą 
tebelaikys gal per valandą. 
;Trumpu laiku deguonis bute 
nepaspės išdegti. Net jei lan
gą užmirštumėt ar negalėtu
mėt atidaryti, nebus pavojaus 
numirti.

žiemos laikotarpis visuomet 
yra pavojingiausias turintiems 
atsidėti ant šildymo buto gasu.

Begiu mažiau savaitės 
j to laiko, kai oras 
i Erookl.vne ir apylinkėse nuo itų iki plytos įkais 
! gaso jau užduso kelios šeimos.

Viename bute, Bedford- 
Stuyvesant srityje, atrado už
dususį senyvą vyriškį, jo dvi 
seseris, 9 kates. O viena katė 
dar tebesėdėjo ant stalo, gyva. 
Juos atrado duonvežis, kuo- 
mot jis pastebėjo nepaimtą 

' nuo durti vakarykščią duoną.
Spėjama, kad gaso liepsna 

i pati užgeso buto išdegus de- 
•> guoniui. šeima buvo ne bied- 
Įniokai, liko ne mažai turtelio, 
išgalėjo apsišildyti kitaip. 
Gal būt nepasikūrė pečiaus iš 
didelio taupumo, ar gal veng
dami pečiaus kūrimo darbo.

Lynbrook, L. I., mirė nuo 
gaso senyvas vyriškis ir taip 
pat jau nebe jauna 
Jie išbuvę mirusiais 
dienų. Matydamas 
naktį žibant lempas, 
nusprendė pranešti 

Glen Oaks
Queens, atrasta uždusus Mrs 
Dowd ir jos du jaunamečiai 
vaikai, taipgi pas ją apsinak
vojęs jos sužadėtinis Harold 
Mathes. Menama, kad jinai 
taipgi buvo uždegusi gasą 
butui pašildyti ir bešildant 
viesulas liepsna užpūtė ar 
gal ji ten užmigo ir liepsna 
pati užgeso deguoniui išde
gus. Jie gal mirę šeštadienį ar 
sekmadienį.

Dauguma žmonių nežino, 
kad ugnis negali degti, taip 
pat, kaip kad ir žmogus nega
li būti 
oxigeno. 
liepsna 
svaigs ir 
prisvaigintas, nesuteiktas de
guonies, numirs. Su1 kitokia 
ugnimi maža bėdos, jeigu ji 
ir užges, Bet su gasu bloga, 
jis nenustoja ėjęs, uždusina 
visokią gyvybę, o kartais dar 
eksploduoja ir padega namus, 
sudaro pavojų ir kaimynams.

Jefferson Mokykla 
ruošia bazarą gale 
šios savaitės

Trys plėšikai atėjo į Greer j 
Hydraulics Corp., Brooklyne, ■ 
už kelių (m i nu tų 
paslai parnešė iš 
gus. Jie sueiliavo' 
tus darbininkus 
susižėrė popierinius į papras
tą popierinį rudą 'maišelį ir iš
sinešdino.

Pirm išeinant, jie nušluostė 
stalčių, šėpų ir durų rankenas, 
kurias buvo palietę rankomis, 
prašalinti pirštų žymes. Visa 
procedūra užtruko trejetą mi
liutų. ',

po to, kai 
banko pini- 
9 ten atras- 
prie sienos,

PRANEŠIMAI

jo duktė, 
apie 10 
dieną ir 

kaimynas 
policijai.

p r o j t k te,

gyvu be deguonies-
Kartą jis išsibaigė, 

užges, žmogus ap- 
, jei ilgai liksis taip

Jefferson School, kurioje 
darbininkų jaunimas ir seni
mas gali bile kada įeiti moky
tis bendrųjų mokslų ir socia
lių mokslų, taipgi visokiausių 
dailės ir meno šakų, ruošia 
bazarą gruodžio 8, 9 ir 10-tą.

Kadangi bazaro ruošime
bendrai dalyvauja mokytojai, j 
studentai ir mokyklos vedė
jai, taipgi mokyklą remian
čioj i darbininkų visuomenė, 
tad tikimasi jame daug įdo
mybių. Ypač numatomas tur
tingas dailės kūrinių skyrius, 
ir graži men(į> programa. Ir 
veiks kafcterija-valgykla.

Įvyks mokyklos 
575 Sixth Ave.

Igykla.
patalpose, 

S-as.

LINKSMIAUSIA ŠIEMET
SPALVINE - MUZIKINE!

FRED ASTĄIRE
BETTY HUTTON

A

Let’s Dance’
ir scenoje x

NAT “KING" . COLE, ir Trio
JIMMY DORSEY & Ork.

Mickey Deems * Tong Bros.

Paramount

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos narių metinis 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 7 dieną, Liberty Auditorijoje. 
Prasidės 8 vai. vak. 
kviečiami dalyvauti, nes 
atlikti svarbių darbų, — 
bus^ renkama kuopos vai 
metams. — Motiejus" 

(232-233)

su-

Visi nariai 
nes turėsime

■ be kitko,! 
valdyba 
Klimas,

1951 
sekr.

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 — 
steam heat, anglims kūrenama, 
mas randasi puikioj vietoj, arti 
maica Avenue Elevated linijos.

i blokai nuo Kultūrinio Centro. 
! mūi reikia mažų pataisymų, 
žymiai pakeltų jo vertę. Stogas tik 
apie metai ir pusė senumo. Lotas 
yra 50x100. Dabar yra arti $9,000 
morgieiaus, kurį galime bile kada 
atmokėti. Abu namai parsiduoda 
kartu. Savininkas nusileido iki 
$15,750.

BAR & GRILL—$18,000
Daro $1,000 Biznio Per Savaitę.

Richmond Hill, ant Jamaica Ave., 
geras lysas, žema renda. Puikiai 
Įrengtas. Reikia apie pusė įnešti.

BAR & GRILL—$16,000
Daro $900 Biznio Per Savaitę.

Richmond Hill, geroj vietoj. Turi 
užpakalyje salę, kurioj telpa 175 
žmonės.. Geras lysas ant 10 metų.
d Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
geriausį patarnavimą už žemiausią 
kainą.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, gruodžio 5 d., 8 v. 
' vakare, šapalo ir Vaigiriio svetainė- 
! je, 147 Thames St., Brooklyn, N. Y. 
Prašome visus narius dalyvauti. 
Turime svarbių reikalų ir rinksime 
valdybą 1951 metams. — P. Ba- 
barskas, prot. sekr. (231-232)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. priešmetinis susirinki

mas įvyks gruodžio (Dec.) 5 d., 
LAP Klubo svetainėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vak. Privalo atsilankyti 
nariai. Apart visų kitų svarbių 
kalų; bus perrenkamas kuopos 
mitetas. Taipgi prašome, kad 
nariai pilnai pasimokėti už ; 
metus, tuomi palengvintų LDS Cen
tro Komitetui prirengti raportą už 
šiuos metus. — M. Stakovas, prot. 
sekr. (231-232)

visi 
rei- 
ko- 
visi 

šiuos

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

Na-
Ja-
Du

Na-
kurie

TONY’S &
UP-TO-DATE --^'"*”5.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4tft 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. 7-6233

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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.

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
_ DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD

4 psl.-.Laisvč( Liberty, Lith. Daily) -Antr., Gruod.-Dec. 5, 1950




