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Visur Tos Pačios Bėdos. 
Nieko Nebeišstena. 
Veikalai ir Vaidinimas. 
Būtas iš Nebūto. 
Kalbėjo iki Mirties.

Rašo A. BIMBA

A rgen t i n i eč iii “Jaunimo 
Vienybėje” skaitau apie jau
nuolių santykius su senaisiais. 
Sako, senieji jaunimą kriti
kuoja, <> “ne visi kliubo na
riai sutinka su vyresniųjų ki
šimusi į jaunimo reikalus.”

Tai tik reiškia, kad argen- 
tiniečiai turi tokias pat bė
das, kokių mes nepajėgiame 
išgyvendinti. Vyresnieji pa
žu rz a me, jaunesnieji supyks
ta. Tačiau vieni nuo kitų 
toli nepabėgame. Judėjimas 
eina kartu, veikiame išvien.

Svarbu, kad jaunimas nebū
tu varžomas. Bet taipgi svar
bu, kad jaunimas neklaidžiotų 
ir nepaklystų buržuazinėse

Viena didelė iš vyresniųjų j 
pusės klaida, tai noras, kad i 
jaunoji karta tokį pat klum
pakojį šoktų, kokį mes šokda
vome, tokias 
nuotų, 
vome,

pat dainas dai- 
kokias mes dainuoda- 

tokią pat ripką muštų, 
mes mušdavome, taip 

pat su saule keltųsi ir su sau-Į 
le gultų, 
vome.

kaip mes daryda-Į Nanking, Chinija. — Chi- 
! ang Kai-sheko tautininkų 
; komanda praneša, kad jie, 
| vartodami daug (ameriki- 
| nių) lėktuvų, atmušę chinų 

atakas prieš 
ir tūlus kitus 
............ . Chi

ang Kai-sheko lakūnai taip 
Jų Tėvynės Mylėtojų pat, girdi, sustabdę komu- 

išstenėt [ nistus puolančius Laoyan - 
įgą su geležinkelio stočia 
pačioj -Chinijoj. Tuo tarpu 

atakuoja Tu-

leidimas ir skaity

i komunistų 
Tiehlingą

tebeleidžia knygas.
O kiek puikių knygų gau- | Įų centrą, 

name iš Lietuvos!

Knygų
mas pasidarė pažangiosios lie
tuvių visuomenės monopolis.
L. Pruseika Vilnyje pastebi:

W. Chase šaukia “Ameri- . .. .
kos Lietuvy,” apie “literatinį miestus Mandzurijoj. 
badą.” Pasigedo žmogelis ’ _
knygų. .
Draugija nepajėgia 
nei vienos knygos.

Tuo tarpu mūsiškė literatū
ros Draugija kaip leido, taip komunistai

į shun miestą ir angliakasyk- 
20 mylių nuo 

.Mukdeno, Mandžurijos did- 
' miesčio. Mukdenui plaukia 
vanduo iš Tushun srities. 
Komunistai stengėsi atkirst 
tą vandenį.

Meno Sąjungos sekretorius 
L. Jonikas praneša:

“Paskutiniame CK posėdy
je nutarta tuojau išleisti R. 
Mizaros parašytą komediją 
‘Ponas Amerikonas.’ Tai bus 
jau ketvirtas scenos veikalas, 
išleistas šiais metais: žemai- 
tės-Miliūno ‘Klampynė’ ir 
‘Marti,’ abi (liktos dramos, ir 
dvi komedijos — Onos Petru
lienės ‘Fifty-Fifty’ ir Mizaros 
‘Ponas Amerikonas*.”

Tai malonu ir džiugu. Mū
sų Meno Sąjunga nesnaudžia.

Bet išleidimas veikalų tėra 
pradžia darbo. Ką daro ko
lonijos — dramos grupės ir 
chorai ?

Didžiausia su mumis bėda 
yra tame, kad mes išleidžiame 
veikalą, viena grupė jį susi
moko, vienoje vietoje suvaidi
na ir užbaigta. O rimtai pa
galvojus ir gerai pasidarba
vus, būtų galima tokį veikalą 
suvaidinti keliose tos apylin
kės v i (dose.

Komercinė spauda prisispy
rę prikelti iš kapų Kominter- 

jai nepadarysi, 
kasdien visais in- 
ir žmonės tiesos 

partijų susirinki-

na. Nieko 
Triūbija ji 
strumentais 
nežino.

Devyniij
mas ir sudarymas Informaci
jos Biuro nėra joks Komunis
tu Internacionalo atgaivini
mas. Biuro misija aiškiai api
brėžta. Jis tik toms devy
nioms europietiškoms 
joms teiks 
stengsis jų 
drinti.

parti- 
in formacijas ir 
veikimą suben-

Šis įvykis dar sykį parodo, 
kokia baisi galybė yra komer
cinė spauda. Jai iš nebūto 
padaryti būtą nieko nereiškia 
ir žmonėms galvas susukti tik 
tikras niekis.

Joseph
Darbo

Mirė

Tragiškai mirė 
^adway, Amerikos 
Federacijos advokatas, 
sakydamas konvencijoje pra-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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SOVIETAI STOJA Už PALESTINOS 
PADALINIMĄ Į NEPRIKLAUSOMAS 

ARABŲ IR ŽYDU VALSTYBES
Reikalauja, Kad Anglai Greit Pasitraukti] iš Palestinos
Lake Success, N. Y.—So

vietų Sąjunga taipgi stojo 
už Palestinos padalinimą į 
dvi paskiras valstybes — 
žydų ir arabų. Sovietų dele
gatas Tsarupkinas sakė, 
santykiai tarp žydų ir ara
bų taip pablogėjo, kad šiuo 

i laikotarpiu negalima būtų

Svarbusis Chinijos
Tautininkij Ginklas—
Amerikiniai Lėktuvai

Graiku Šovinys Sprogo Arti 
Amerikoni] Kongresmanij

Athenai. — Amerikos 
kongresmanai Olin E. Tea
gue, demokratas, ir D. L. 
Jackson, respublikonas, ap
važinėjo šiaurinę Graikiją 
ir netikėtai atsidūrė po 
partizanų ugnim. Visai arti 
sprogo minosvaidžio 
nys, bet jų nekliudė.

šovi-

Washington. ,— Amerika 
duoda Franci jai dar $93,- 
000,000 paskolos - kreditų, 
kad francūzai galėtų dasi- 
pirkti anglies ir kitų reik
menų.

Peipingo Prostitutės Studentės 
Išvijo Begėdišką Mokytoją

Amerika Globoja $500^,000^000 
Francūzų-Nočių Bendrų Pinigų

Peiping, Chinija. — Chi
ang Kai-sheko 'tautininkų, 
valdžia neseniai čia atidarė 
“kolegiją” t ū k s tančiams 
prostitučių mokyti, kaip jos 
privalo mandagiai kostu- 
meriarps patarnauti ir lyti
nių ligų išvengti.

Atsidarius p a mokoms, 
vienas “profesorius” nupie
šė ant lentos paveikslą apie 
lytišką susinešimą. Studen
tės pareikalavo tuojaus nu- 
trint šlykštųjį paveikslą. 
Kada mokytojas nesiskubi
no, jos užpuolė ir išmušė 
laukan mokytoją.

kalbą prieš Taft-Hartley įsta
tymą. širdis neištesėjo.

Pad way buvo gabus ir ko
vingas žmogus. Darbo unijų 
reikalus jis gerai suprato ir 
joms puikiai patarnavo. Jį 
pavaduoti bus nelengva.
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suvesti juos į bendrą fede
racinę Palestinos valstybę. 
Todėl dvi valstybės yra vie
nintelė praktiška išeitis.

Sovietų atstovas pabrė
žė, kad anglai turėtų kuo 
greičiausiai ištraukt savo 
armiją iš Palestinos. Jisai 
siūlė Jungtinėms Tautoms 
perimti tą kraštą į savo val
dybą; kol įsisteigs paskiros 
arabų ir žydų valstybės.

Amerika, pritardama Pa
lestinos perskyrimui į dvi 
valstybes, siūlė, kad anglai 
dar porą metų valdytų Pa
lestiną, iki arabai ir žydai 
sutvarkys savo dalykus. A- 
merikos delegatas piršo su
daryt savanorių policiją iš 
Jungtinių Tautų tvarkai 
palaikyti tuo tarpu Palesti
noje. Policijos - milicijos 
klausimas turės būti pla
čiau svarstomas.

Žydų vadai patenkinti so
vietiniu planu dėl Palesti
nos. Arabai ketina priešin
tis visiems pasiūlymams dėl 
to krašto padalinimo.

Francūzy Karininkai Kursto 
Jungtines Valstijas Prieš 
Viet Namo Respubliką

Paryžius.— Prancūzų ko- 
mandieriai, vis nepajėgda
mi sutriuškint Viet Namo 
respublikiečius (Indo-Chi- 
noj), jau kreipiasi į Ameri
ką ir Angliją. Jie gąsdina, 
kad jeigu vietnamiečiai dar 
nebus sumušti, tai jie, gir
di, prijungs sau pietinės 
Chinijos provinciją Kwang- 
tungą, kur yra stiprus ko
munistų centras. Dabar, 
girdi, chinai iš Kwangtun- 
go padeda Franci jos prie
šams Viet Name. Prancūzų 
karininkai skelbia, kad Viet 
Namo respublikos galva e- 
sąs “Sovietų agentas”. Sy
kiu francūzai giriasi pasi- 
sekim-ais mūšiuose.

Tada mokytojas atsivedė 
policiją. Lytiško biznio stu
dentės atakavo ir policinin
kus. Kilo trukšmingos muš
tynės, iki atvykęs naujas 
policijos būrys, pagaliaus, 
ištuštino klasę.

Kaip Kankinami ir Žudomi Unijistai Pietinėj Korėjoj
Seoul, Korea. — Vietinė 

reakcinė valdžia pietinėje 
Korėjoje, amerikonų užim
toje, uždarė Korėjos Darbo 
Unijų Federaciją, areštavo 
daugiau kaip 1^,000 jos va
dų ir veiklių narių ir tie
siog nužudė, be jokio teis
mo, bent 30. Unijų Federa
cija turėjo pusę miliono na
rių, bet ir po jos uždraudi
mo 300,000 unijistų slaptai 
moka duokles šiai organi
zacijai, kaip rašo Allied 
Darbo Žinių agentūra.

Lietuviu Kultūrinio 
Centro Reikalai

KOMUNISTAI-SOCIALISTAI LYGIOMIS 
IŠĖJĘ SU KLERIKALU PARTIJA 

ROMOS MIESTO RINKIMUOSE ■
Pažangūnai ir Klerikalai Turėsią po 27 Atstovus

Daugiau Paskolų, Daiigiau 
Šery Pirkėjų; Laikas 
Trumpas; Subruskinįie! 

r*"*- ■ i
Šiuomi'skelbiam naujas sumas (ir tuos asmenis, ku

rie jas davė), suteiktas Lietuvių Kultūriniam Centrui 
įsigyti. Paskolų suteikė:

Jonas Marcinkevičius .............................. :
William Deksnys.................................. .
Stamford, Conn..................••..............
Julius Kalvaitis .. ............................ .'....

Namo Bendrovės Šerų Įsigijo: 
LDS. 168 kp., Harrison-Kearny ..................
M. T. Czeikus, So. Boston....... z....................
Elena ir Jurgis Mikitas, Miami, Fla..............
John Žekonis, So. Boston.........
Jonas Marcinkevičius.................... .
Juozas Bartašius................ . .........................
Elizabeth Granickas ................ ...................
Walter ir Johana Danilevičius ....••...........
William Baltrušaitis ....................................
P. Janiūnas, Bayonne................................ • •.
Irene Levanas .................................. ..............
Kancy Levanas ............................................
Jonas Stakvilevičius .................................... •
John Kunickas ..................  •
V. W. Zelin.................................. . .
Motiejus Kraujelis ........................................•
Geo. ir Anna Jamison....................................
John Grubis..................• •.......... • •...............
Joseph Kunigonis ..........................................
Oha Sabašauskienė .......... • •...
Charles R. Young ....’•...............................
Amelia Jeskevičiūtė Young • •......................
Vincas Bovinas .........................    • •........... ■
Mitzi Bovinas.................. • •.................... • •..
Michael Stokoff .. . ................... • •..................
Amelia Mureika .......'............   • •..............
Mary Kreivenienė....................... • •...............
Anthony Tervinis .................... • •
Peter Babarskas.................................... • •...
Frank Varaska .............. • •.........................
Anna Green .............................• •....................
Mary Kalvaitis......................... • •..................
Julius Kalvaitis.............................. • •............
Anthony Mureika .................................... • •.
Anna Zurnis.................................... • •...........
Ursula ir Kazimieras Yanush........... ..........
William Deksnys ... • •......................'...........
Joseph Steponaitis ........................................ .

Neužilgo mes ir vėl paskelbsime bendrą sumą, kiek 
jau esame sudėję ir kiek dar tenka sudėti iki lapkričio 
1 d.

■0 šiuo tarpu sakome: Kiekvienas ir kiekviena įsigy- 
kime po Šerą, — kurie išgalime, po du ir po tris!

Jei Atsirastų 5000....
Jeigu šiandien atsirastų 5000 gerų laisviečių, pasiry

žusių asmenų, kurie tuojau pasipirktų tik po vieną šėrą, 
tai mūsų problema su Kultūrinio Centro pirkimu tuojau 
išsispręstų, — sudėtume gerą pinigų sumą, iš kurios bū
tų galima sumokėti ne tik už Kultūrinį Centrą, bet būtų 
galima ir atlikti visoki papuošimai, remontai ir sugrąžin
ti paskolas skolintojams.

Ar nėra 5000 asmenų, galinčių tai padaryti?
Taip, yra. Tik tegu kiekvienas ir kiekviena pagalvo

ja, ką jis arba ji su vienu Šeru gali atlikti!
Pinigus paskoloms ir už Šerus prašomte siųsti: 

Home for Lithuanian Workers,
427 Lorimer St., Brooklyn 6,’N. Y.

* Fašistuojąs korėjiečių 
tautininkų vadas dr. ’Sung- 
man Rhee su bendrais įstei
gė savo neva Didžiąją Ko
rėjos^ Darbininkų Sąjungą 
— Dai Han, ■ sudarytą • iš 
kompaniškų unijėlių ir mu
šeikų šaikų< Ta sąjunga tu
ri raštines kompanijų rū
muose, kuriuose ji taipgi 
palaiko ir kankinimų kam
barius. Tuose kambariuose 
Dai Han agentai budeliuoja 
suimtus tikruosius unijis- 
tus. Neva darbininkų są-
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junga — Dai Han turi ir 
privačius kalėjimus fabri
kantų patalpose, kur kanki
na įtariamus kairiuosius.

Dai Han’ui mažūi kas te
moka unijinių duoklių, Bet 
jis gauna įvalias pinigų iš 
kitų šaltinių.

Prieš darbininkų kanki
nimus protestavo net Lee 
Tai-hwan, pirmininkas Se
oul Elektros kompanijos, 
nors jis ir pats yra Rhee 
dešiniųjų srovės žmogus. Ji
sai sakė, darbininkų tęrori-

Roma, spal. 14. — Komu
nistų - socialistų vadovau
jamas liaudies frontas gavo 
daugiau balsų už bet kurią 
kitą partiją Romos miesto 
rinkimuose praeitą sekma
dienį. Bet antradienį buvo 
paskelbta, kad išrinkta mie
sto tarybon 27 liaudies 
fronto kandidatai ir 
tiek pat klerikalų.

Antradienio ryto 
mis, liaudies frontas 
208,126 balsus, o klerikalai 
(premjero de Gasperio par
tija) 204,007.

Už naujafašistus, pasiva
dinusius “paprasto žmo
gaus frontu”, balsavo 63,- 
327; respublikiečiai 
36,676 balsus; dešinieji so
cialistai 24,917; monarchis
tai 32,022; socialio judėji
mo kandidatai 24,596; libe
ralai 11,673.

(Visa spauda ir radijai 
antradienį iš ryto skelbė, 
jog Romos rinkimus laimė
jo kairiųjų liaudies frontas. 
Tuo tarpu dar nebuvo su-

žinio- 
gavo

gavo

Senatorius Taylor Prašo 
Poros Arkliu Žygiui Prieš 
Trumano Karinę Politiką

Washington. — Demok
ratas senatorius Glen H. 
Taylor (iš Idaho) sakė, jei
gu Hollywoodo aktoriai ar 
kas kitas Los Angelėj e nu
pirktų jam porą arklių, tai 
jis jotų per visą šalį iš Ca
lif orni jos į Washingtona ir 
apsistodamas sakytų pra
kalbas prieš prez. Trumano 
užsieninę politiką. Sen. 
Taylor tvirtina, jog Truma
no politika “provokuoja ka
rą prieš Rusiją.” Dviejų 
arklių jam reikia, kad vie
nas pasilsėtų, kuomet kitu 
bus jojama. Taylor deda ap
mokamus skelbimus Los 
Angeles laikraščiuose, pra
šydamas arklių.

Washington. — Franci- 
jos turčiai, nacių bendra
darbiai, turi pasidėję Jung
tinėse Valstijose 500 milio- 
nų dolerių pinigų. Kuomet 
vokiečiai 1940 m. nukariavo 
Franci ją, tai Amerika “už

žavimas ir kankini mas 
trukdo elektros gamybą.

Jugoslavija Beveik Panai
kino Racionavimą.

Belgrad. — Jugoslavų 
valdžia panaikino valgių 
racionavimą, apart smul
kiai pikliavotų kvietinių 
miltų ir kelių kitų maisto 
produktų. Atsvarai prieš 
kainų pakilimą buvo pakel
tos darbininkam .algos 19 
iki 40 nuošimčių.

skaičiuoti balsavimų rezul
tatai dviejose rinkiminėse 
apskrityse. Jungtinės Vals- ' 
tijos prieš rinkimus stengė
si sustiprint de Gasperio 
kleriįkalų valdžios poziciją, 
žadėjo parūpinti maisto ir 
kitaip padėti jai prieš kai
riuosius.)

Atmestas Višinskio 
Raginimas Paliuosuot 
Graikus nuo Svetimųjų

Lake Success, N. Y. —So
vietų delegatas A. Višins
kis siūlė Jungt. Tautų poli
tiniam komitetui rezoliuci
ją — tuojau ištraukti ang
lų - amerikonų kariuomenę 
iš Graikijos. Jis kaltino A- 
merikąį ir Angliją už karo 
tęsimai tarp Graikijos mo- 
narchistų valdžios ir parti
zanų. Višinskis pabrėžė, 
kad ne Jugoslavija, Albani
ja ir j Bulgarija kišasi į 
Graikijos reikalus,* kaip 
kad arrierikonai įtaria, bet 

. Graikijos monarchistai da
ro kahines provokacijas 
prieš tuos kraštus. Anglų- 
amerikolnų blokas atmetė 
Višinskio 
balsų pr

rezoliuciją 40 
eš 6.

Sovietai
Fašistus

Pavarė 4 Austrus 
Policijos Vadus

Viena, Austrija. — Karir 
nė Sovietų vyriausybė paša
lino iš tarnybos keturis 
austrus policijos 
kus, kaipo fašistus. Prane
šama, kūd Jungtinės Vals
tijos protestuos Sovietams 
prieš tų policininkų pavary- 
mą.

viršinin- '

Švedija^— Susidūrus bu- 
sui su traukiniu, užmušta 
14 žmonių.

ORAS.4-Būsią vešiau.

šaldė” tų francūzų pinigus.
Dabar Franci jos valdžiai 

reikia dolęrių, ir jinai pra
šė pervesti į jos žinybą tuos 
francūzų turtus. Kuomet 
Amerikos valdžia atsisakė, 
tai Francįja norėjo išgauti 
bent vardus tų pinigų savi
ninkų. Amerikos iždo sek
retorius John Snyder nė su 
tuom nesutiko. Jis atsakė:

“Bankininkas priima pa
dedamus pinigus su pilnu 
užtikrinimu, kad pinigų sa
vininko vardas bus slapty
bėje laikonjias. Jeigu bankas 
jo vardą išduotų, tai pasi
tikėjimą sulaužytų.”

Alkoliolio Plėšikai
Chicago. — Degtinės plė

šikai pagrobė troką su 
$50,000 vertės alkoholio, ku
ris buvo vežamas iš Read- 
ingo, Pa., į Chicagą.
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• Dideli Kaltinimai
Amerikoje lankosi žymus chinietis, generolas Feng, 

kadaise save vadinęs “krikščionišku generolu”. Gen. 
Fęng dalyvavo 1910 metų revoliucijoje, kuri nuvertė 
Manchu dinastijų ir įsteigė Sun Yet-Sen vadovybėje Chi- 
nijos respubliką. Jis yra Kuomintango Partijos narys ir 
važinėja Amerikoje valdžios išduotu pasportu. Jis kalbė
jo revoliucijos sukakties paminėjimo proga spalių 10 d. 
Jo toji prakalba verta plataus Amerikos žmonių dėme
sio.

Gen. Feng apkaltino gen. Chiang Kai-šeką už visas 
Chinijos nelaimes ir suirutę. Chiang Kai-šekas niekuo ne- 
siskiriąs nuo Hitlerio!

Toliau Feng pasakė, kad Kuomintango Partijos re- 
akcijonieriai dėjo visas pastangas, kad nebūtų sudaryta 
koalicinė valdžia, kuri būt išgelbėjus Chiniją nuo civilinio 
karo.

Kas svarbiausia tuose gen. Feng pareiškimuose, tai 
raginimas, kad Amerika neteiktų jokios paramos dabar
tinei Chiang Kai-šeko vyriausybei. Jis sako, kad iš Ame
rikos gauta amunicija yra valdžios vartojama naikini
mui Chinijos miestų ir kaimlų. Jis duoda pavyzdį, kaip 
tas įvyksta. Sako, pribūna Chiang Kai-šeko armija prie 
miesto ir pradeda jį be atodairos bombarduoti. Kai mies
tas būna beveik sunaikintas, jį užima ir suranda, kad iš 
jo komunistai buvo pasitraukę jau dvi savaitės pirmiau! i 
Komunistų strategija yra vengti atvirų susikirtimų mie- j 
stuose. Jie pasilaiko tam tikrą laiką ir pasitraukia. O • 
Chiang Kai-šeko armija tiek akla, jog to nesužino ir i 
miestą paverčią į pelenus.

Gen. Feng nėra joks komunistas. Jis jiems priešin-; 
gas. Jis skaito save liberalu. Jis teigia, kad Chinijos žmo-: 
nėms nėra jokios išeities, kaip tik dėtis prie komunistų j 
ir gelbėtis iš bado ir valdžios teroro!—

Reakcijos Pergalė Čilės Respublikoje
Kaip atrodo, tai neseniai išrinktas “liberalas” prezi

dentą^ Videla tikrai sufašistėjo ir nusprendė įvesti savo 
diktatūrą. Visi reakcijos šunys paleisti nuo lenciūgo. Kad 
pateisinti savo terorą prieš savo darbininkus, Videla pa
skelbė, kad darbininkų streikai tapo sukurstyti Jugosla
vijos diplomatų! Tuojau du Jug.oslavįjos ambasados tar
nautojai tapo išdeportuoti iš Čilės. Tuo tarpu fašistų 
gaujct apsupo ir apdaužė Tarybų’ Sąjungos ambasados 
patalpas. Tiesa, Videla sako, ištirsiąs šį incidentą, bet 
policija chuliganų nesuareštavo, kai jie ambasados lan
gus daužė.

Tai tokia fašistinė isterija siaučia toje pietų Ameri
kos respublikoje, kuri prieš metus kitus atrodė viena iš 
liberališkiausių. Reikia atminti, kad tuo laiku Videla 
buvo taip toli kairėje, jog jo kandidatūrą rėmė ir ko- 
mfunistai, nes kitas kandidatas buvo atviras fašistas.

Kodėl toks staigus Videla ir jo valdžios politikos pasi
keitimas? Kas atsitiko? Tiesa, įvyko vienas kitas dar
bininkų streikas. Tiesa, Čilės darbininkai reikalavo di
desnių algų.

Bet ne tuo aiškinamas šis fašistinis teroras Čilėje. 
Jis aiškinamas išlaukiniais įvykiais. Įvyko Pan-Ąmeri- 
kinė Konferencija Rio de Janeiro mieste. Kas ten buvo 
kalbėta ir tarta, aišku, ne viskas paskelbta.

Bet to, po Videla išrinkimo tapo paskelbta Trumano 
Doktrina, kurios visa širdis susideda iš kovos prieš ko
munizmą visur. Sakoma, kad Videla skubinasi pirmuti
nis tą doktriną pravesti gyveniman Lotynų Amerikoje. 
O kova prieš komunizmą, kaip jau šimtais pavyzdžių ta
po įrodyta, apima kovą prieš visą darbo žmonių judėji
mą. ' < i

Paimkime Jungtines Valstijas. Toje kovoje .pirmiau-1 
sias smūgis tapo užduotas darbo unijų judėjimui, kurio 
vadai neištaria žodžio nepasmerkę komunistų. Tas pats ■ 
ir Čilėje. Ten darbo unijų judėjimas pasidarė didelis ir i 
kovingas. Kad jį sutriuškinti, reikia jam primesti sveti
mas įtakas.

Šie Čilėje įvykiai toliau prisideda prie pabloginimo i 
tarptautinių santykių. Jugoslavija nutarė sutraukyti di
plomatinius ryšius su Čile. O abi šalys juk priklauso ! 
prie Jungtinių Tautų. Visas reikalas, tuo būdu, gali iš- I 
kilti Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje arba Asamblė- ■ 
j°je. .. . . . i

Federacijos Žingsnis Pirmy/i
Amerikos Darbo Federacija savo konvencijoje nata-! 

rė pradėti aktyvišką dalyvavimą politiniam gyvenime. Ji į 
nutarė prieš Taft-Hartley įstatymą ir kitus reakcinius 
užsimojimfus Kongrese kovoti sąmoningai ir organizuo
tai. Bus suorganizuota Apšvietos ir Politinės Veiklos Ly
ga. Ji paruoš ir patieks Federacijos nariams programą, 
kaip kur panaudoti organizuotų darbininkų balsus prieš 
darbininkų priešus rinkimuose.

Federacija pasimokė iš CIO, kuris jau seniai tjuri 
suorganizavęs Politinės Veiklos Komitetą.

Dabar tik reikia, kad Federacijos Lyga ir CIO Ko
mitetas subendrintų savo veikimą. Jei to nebus padary
ta, tai tragedija dar padidės. Jeigu viena organizacija 
užgirs vieną kandidatų surašą, o kita kitą, tai pasidali
nimas bus toks, jog pasibaigs tik bendra nelaime visiems 
darbininkams. Ar tai supras abiejų judėjimų vadai?
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ARGENTINIEČIAI APIE 
AMERIKIEČIUS 
VEIKĖJUS

Argentiniečių “Vienybė” 
(rugs. 3d.) rašo:

Mūsų kolonija pagerbė 
draugą Rojų Mizarą-Rasodą. 
Rųgpiūčio 24 d. viešame pa
rengime tapo atžymėta 20 
metų sukaktis nuo to, kaip 
draugas Rojus Mizara buvo 
atvykęs į šį kraštą, kad pra-
skynus kelią tolesniam mūsų 
organizacijų ir spaudos vei
kimui. šis įvykis parodo, 
kad šio krašto lietuviai myli 
ir gerbia žmogų tiek daug 
jiems1 padėjusį, kad turi są
voką, jog reikia gerbti pa
garbą užsitarnavusius žmo
nes ,tuos, kurie visą savo gy
venimą • pašvenčia nenuils
tamam darbavimuisi savo 
klasės) ir savo tautos žmonių 
labui.

Draugas Mizara yra vienas 
iš didžiųjų š.- Amerikos lie
tuvių. Ten yra ir daugiau 
aukštaįi iškilusių asmenybių, 
kurios i per daugelį pasi-
šventusio ir ryžtingo darbo 
metų įgavo plačiose . masėse 
pilniausį pasitikėjimą, jie ta
po pastatyti to krašto pa
žangiųjų lietuvių judėjimo 
priešaky ir veda juos pirmyn 
tiesiu keliu. Jie lygiai R. 
MJzarai yra ipasaulio, lietuvių 
gerai pažįstami ir gerbiami 
žmones.1 Bimba, Prūseika.šo- 
lomskas, Andrulis, Bovinas, 
Gasiūnąs, Kaškiaučius, Jasi- 
lionis ir daugelis kitų: ir ar- 
gentiniėčiai juos pilnai įver
tina kaipo didžiai garbingus 
žmonos. Bet .R. Mizara ar- 
gentiniffičiams yra artimesnių 
dėl to, Ikad jis savo laiku čia 
gyveno ir paliko nepamiršta
mą savo darbų palikimą, di
džius niuopehius.

Rojaus Mizaros asmenyje 
Argentinos lietuviai, 24-tos 
dienos parengime, pager
bė v į s u s pažangiuosius 
šiaurės ■ amerikiečius, tiek 
daug padėjusius ir pade
dančius P. Amerikos lietu
viams. Bet, virš visko tapo 
pagerbtą R. Mizaros didi as
menybė.

žmogjaus — žymios asme
nybės vaidmuo visuomeninia
me gyvenime turi nepapras
tai didelę svarbą. Rimtai 
pagrįsta1 tiesa yra, kad žmo
gaus pažiūras — jo psicho
logiją nustato jį supanti ap
linka, paeinanti nuo materia
lių - ekonominių apystovų, 
bet taipgi' reikia pripažinti, 
kad didžios asmenybės, ku
rios susiformuoja toje pa
čioje aplinkoje pagal jos 
reikalavimus, irgi ,daug pa
veikia į esamąją padėtį, pa
deda keisti ją nuolatiniais 
savo veiksmais; savo darbu, 
savo mintimis vairuoja ma
ses nuolatinėje kovoje už 
geresnį gyvenimą.

’ šviesesnio ir stipresnio pro
to žmonės atsistoję masių 
galviny šitaip paveikia ir į 
ekonomines sąlygas — jas 
keičia.

DIENRAšTIS VILNIS 
APIE PERKAMĄJĮ LIE
TUVIŲ KULTŪRINĮ 
CENTRĄ

Čikagiškis dienraštis Vil
nis rašo:

“Vilnies” skaitytojai jau 
buvo informuoti, kad pažan
gūs lietuviai) New Yorke ir 
apylinkėje yra nupirkę dide
lį modernišką pastatą, kuris 
bus paverstas lietuvių kultū
riniu centru. Didžiame nau
jame name, kuris kainavo 
135 tūkstančius dolerių, kon- 
centruosiš visas pažangus 
Didžiojo New Yorko lietuvių 
pažangiečių j u d ė j i m a s : 
spauda', orgapizacijos, klu
bai, centrai ir tt.

Nereikia nei minėti, kad : 
tame dideliame užsimojime i 
gyvti suįdominti yra ne vien i 
New Yoyko ir rytinių sričių

lietuviai, bet ir mes Vidur- 
vakariuose su lietuvišku cen
tru Chicago j, ir tolimesniuo
se punktuose.

Naujame Kultūros Centre
New Yorke koncentruosis
nacionalio maštabo kultūri
nės ir kitos organizacijos, 
centrai. Tas pastatas to 
būdu tampa nuosavas 
siems Amerikos 
pažangiečiams.

Taipgi nereikia nei mihė-

ją 
kiu 
vi- 

lietuviams

ti, kad tokiam dideliam už
simojimui reikia paramos iš 
plačiausių sluoksnių. Ima
mas jau nupirktas, bet vįisa 
suma dar turi būti sukelta, 
ir greit. ' Pastato pirkimo 
bendrove parduoda akcijas 
(Šerus), prašo paskolų. Ga
lintieji prisidėti prie, Šio 
svarbaus užsimojimo skaity
tojai yra nuoširdžiai ragina
mi be atidėliojimo savo pa
ramą (arba informacijos 
prašymus) siųsti sekamu 
adresu :

Home for Lithuanian 
Workers, Inc., 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Mūsų Namas, Mūsų Centras
Senai esame beturėję to

kį didelį darbymetį, kai šiuo 
metu. Prieš mūsų akys sto
vi įsigijimas didžiulio pas
tato — Lietuvių Kultūrinio 
Centro.

Per metų eilę mes galvo
jome, sielvartavome, ieško
jome namo, kuris būtų ne
brangus, bet geras. Bran
gaus pastato, lėšuo jaučio 
pusmilijonį dolerių, sakysi
me, įsigyti negalime — per 
maži mūsų kišenini. Ieško
jome tokio pastato, kuris 
būtų pakenčiamai nebran
gus ir užtenkamai apštus, 
tvirtas ir geras.

Tokį pastatą suradome. 
Tai 1927 metais statytas: 
su sale, su apščiais kamba
riais raštinėms, su erdvia, 
šviesia vieta spaustuvei, su 
sportine žaislaviete, kurioje 
mūsų jaunimas sutilptų, 
kad' jam nereikėtų tranky
tis po visokius užkampius 
paboulyti, pažaisti. ..

Pastatas tvirtas, impo
nuojąs iš lauko ir iš vidaus. 
Aplinka graži, pasiekti iš 
visų didmiesčio kraštų ir 
New Yorko miesto apylin
kių lietuviams paranki.

Už pastatą, už šį Lietuvių 
Kultūrinį Centrą jau yra 
priduoti rankpinigiai 
net $50,000., Dar liekasi 
gera suma sukelti, nes pas
tatas lėšuoja $135,000.00, 
bet jei jis reikėtų šiandien 
statyti, lėšuotų apie pusę 
milijono dolerių.

Kas daryti?

Skaitytojas, be abejo, jau 
žino, kas tenka daryti.

Reikia greitu laiku sukal
ti mums $75,000.00— sukel
ti Šerais arba paskolomis. 
Žinoma, daug geriau būtų, 
jei mes galėtume sukelti 
ant sykio visą reikiamąją 
sumą Šerais, tuomet klausi
mas būtų išspręstas, — ne
tektų rūpintis skolomis* 
Juk lietuvių posakis bylojū: 
“Skolos — ne ronos, neufe- 
gys.” Skolas gavus, jas rei
kės atiduoti, grąžinti tuo
jau, kai skolintojas parei
kalauja. Su Šerais — kas Li
tą. Jie bus grąžinami, jei 
šėrininkui kada truks pini
gų, kai jis norės, bet tai jau 
kitas dalykas.

“Tačiau, šiuo metu labai 
svarbu gauti ir paskolų.

Kaip tik galima, tenka 
darbuotis, kad juo greičiaū 
reikiamąją sumą sukelta
me.

LAISVĖS VAJUS
štai ką turime atlikti iki Naujų Mėtį:
$20,000 sukelti prenumeratomis; 
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisves Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

Gražus kontestantų surašąs:

Brooklyno Vajininkai ..............
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn 
V. J. Stankus, Easton Pa............
Philadelphijos Vajininkai
L. Bekešienč, Rochester, N. Y. .. • 
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. • ... 
F. Klaston, Great Neck, N. Y. .. • 
V. Padgalskas, Mexico, Me. .. . 
A. Navickas, Haverhill, Mass. • • 
J. Balsys, Baltimore, Md............
j.

K.
H.

Stankevičius, Wilkes-Barre -
Balsys, New London ...............

Žukienė, Binghamton ..........

75} J.
56 i

Sužeistas bandant sustabdyti skebais prisodintą vežimą 
nuo pervažiavimo per pikietų liniją i Bethlehem lai- 
vastatyklas, Baltimorėje, Daniel Appel guli ant žemės 
iki pribus ambulansas. Nežiūrint to, taipgi arešto ki
tų keturių unijistų, CIO Industrial Union of Marine & 

Shipbuilding Workers kiti nariai pasiliko pikiete.
Streikas tęsiasi jau virš šimtas dienų.

Dėl to ir ši mūsų kampa
nija, pradėta prieš virš po
rą savaičių, privalo išjudin
ti kiekvieną mūsų prietelių 
ir draugą į darbą.

Kai turėsime savo cent- 
j rą, tuomet bus užtikrintes- 
nė vieta ir mūsų dienrašn 
čiui; tuomet, erdvesnėse pa
talpose mes galėsime page
rinti, patobulinti savo dien
raštį; tuomet visas mūsiį 
apšvietos ir kultūros dar
bas gerokai sutvirtės.

Va, kodėl mes kreipiamės 
į kiekvieną laisvietį patrijo- 
tą, ragindami jį dabar, tuo- 

i jau stoti mums talkon, kad 
’ juo greitesniu laiku galėtu* 
i me baigti pradėtąjį didžiulį 
! darbą dėl įsigijimo Kultūri? 
nio Centro.

Ar jūs, drauge skaityto] 
jau, jau prisidėjote prie ši
to darbymečio ?!

Rojus Mizara.

PELNU DIDĖJIMAS IR 
REIKMENŲ BRANGIMAS

Boston. — CIO unijų ge- 
neralis pirmininkas Philip 
Murray oficialiais skaitme
nimis parodė šios organiza
cijos suvažiavimui, kad gy
venimo reikmenys per me
tus e pabrango vidutiniai 
bent 18 nuošimčių, o tuo 
tarpu fabrikinių pramonių 
pelnai bendrai pakilo 38 
nuošimčiais.

Syracuse, N. Y. — Poli
cija, galų gale, sustabdė 
magi ką Truxoną r Hosley, 
kuris, užsirišęs akis, atva
žiavo automobiliu 25 my
lias.
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Punktai 
-.. 840 
... 775 
... 292 
. .. 288 
... 238 
... 204 
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... 84 
... -84

Mockaitis-P.Bąranauskas 
Bridgeport

Valaika, Cleveland, Ohio .... 561 P. Šlajus, Chesteį1 .........................
Žukienė, Binghamton .......... 48 • E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.48 ' E. Cibulskienė,

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto u 
vome sekamai:

Brooklynas .......... • •........................ • •..
San Francisco, Cal.................... • •...........
Washingtona, Pa. ...................................
Waterbury, Conn........ • •.........................
Philadelphia, Pa.............................. • •...
Easton, Pa................................... • •.........
Cleveland, Ohio.......... • •.........................
Hartford, Conn. • • • .................................
Chicago, Ill.............................................. •

Petras Vaznys, pridavė keletą atnau.
Brooklynas vėl pakilo punktais.

Mūsų uoli darbuotoja, M. Svinkūniem 
bury, Conn., prisiuntė labai daug prenumeratų ir aukų, 
gavo daugelį punktų. Ji dabar antroj vie

Pirmadienį, Laisvės raštinėje lankėsi P. Pilėnas, iš 
Philadelphijos. Jis pridavė punktų ir žadėjo daugiau pa
sidarbuoti ateityje. \.

H. Žukienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė prenume
ratų. Laukiame ir nuo kitų binghamtonieč:

Aukų šį sykį gayome sekamai:
J. Augulis, E. Bellerica, Mass., $8.
Po $5: Anna Zaveckas, B’klyn, N. Y.,

Po $3: V. Ruginis, Waterbury, Conn.; 
nis, Cleveland, Ohio.

s Po $1: S. Kutelis, Waterbury, Conn., 
B’klyn, N. Y., J. Pikilingis, Auburrr, III 
Houghton, Mich.

Širdingai dėkuojame už aukas ir prer
% Laisvė

Brazilijos Fašistų Naujas
Užsimojimas

SAO PAULO.— Po šven-, pabėgimo laiką ir priežastį, 
įsirodė, kad 
s Goebbelso 

daug kur 
tinkamai pa- 

pasiten- 
kaipo bekal-

to Juozapo Bendruomenės | Bet aiškiai p 
ir bažnyčios priedanga su- i 
siorganizavo, daugiausiai 
iš naujai atbėgusių fašistų, i 
komisija iš 12 asmenų savo 
propagandai vesti. Pirmas 
komisijos 
ruoštas: 
paskaitas 
kiekvieną 
tant 
ir kovos metodus už smeto
ninės santvarkos grąžinimą, 
Lietuvoje

Žinom,a, jie to nesako: 
dangstosi d e m o k ratijos 
kauke, sakydami kovo ją už 
“nepriklausomą” Lietuvą, 
nes bijo parodyti tikrąjį sa
vo veidą. Rugsėjo 21 dieną 
jau pasirodė H. Valavičius 
su pirma paskaita. Bend
ruomenės mokyklos salėje. 
Paskaita buvo visapusiškai 
politinio pobūdžio ir taiko
ma paneigti dabartinę Ta
rybų Lietuvos santvarką.

Trumpai sutraukus, pa
skaitos mintis buvo sekan
ti: labai baisus ir žiaurus 
komunizmas; nelabai geri 
ir vokiški okupantai, bet 
lietuviški fašistai — gar
bingi tautos gynėjai ir ne
kalti avinėliai. Nė vieno žo
džio apie lietuviškus pro- 
nacius - kriminalistus, nei 
masines žudynes; nė vieno 
žo3žio apie savo asmens

planas jau pa
laikyti aštuonias 
iš eilės, tai yra 
sekmadienį, dės- 

fašizmo “katekizmą”

;dar-nėra baigę 
I mokyklos, nes 
i trūko žodžių 
meluoti, reikejjo 
kinti rdimika, 
biui. Vis gi reikia pasakyti, 
kad pabėgę fašistai nuo 
Lietuvos liaudies teismo, 
naudodamiesi vietine padė
timi, nuodija k 
kas gimsta — 
greitai auga — 
vena, tai yra fjendra gam
tos taisyklė.

Fašizmas gimė 
karo griūvėsiuosikar
augo ir šiandie
blokštas randaąi mirties a- 
gonijoje, nors 
žęs pulti ir p 
konkurentą - 
Bet jeigu puls 
bus sutriuškintas, jeigu ne, 
— laipsniškai nudvės, 
palikdamas iste

tik 
rijos lapuo

se juodą ir krdviną dėmę.
pastangas jį' 

idis ant uo
tas neįvyks 

emokratijos 
galint grei- 
storijos są- 
nekliudytų

Todėl visas 
gelbėti nuneš r

be kovos. Čia d 
pareiga, kaip 
čiau išmesti į i 
šlavyną, kad 
žmonijos progresui.

Jeruzale. — Žydai sako 
pastebėję Syri. 
menę netoli Pal
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

wn Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Prašome Draugių Talkos 
Skubiausiais Reikalais

Kreipiamės į Moterų Klubus, Kuopas, Draugijas, Nares 
Bendrų Organizacijų ir Paskiras Drauges

K ‘ ’----------

Gerbiamos Draugės—
Per ilgus metus karo mes 

ryžtai prisilaikėme patvar
kymų taupyti maistą, kad 
jo ištektų mūsų kariūnams 
i)’ talkininkams ir mūsų 
darbo jėgoms. Daug ko tu
rėjome po mažiau, negu [ 
mūsų sveikatai buvo reika-' 
linga. Bet kad to reikėjo ■ 
mūsų šalies laimėjimui, mū- ! 
sų pačių interesams, mes [ 
kantriai tai pergyvenome.

išvesti juo daugiau moterų 
i balsuoti ir balsuoti progre
syviai, kadangi progresyvus 
balsas reikš balsą už geres
nę valdžią ir didesnius už
darbius, daugiau namų, pa
stovią taiką.

Padėkite Įsigyti Namą 
Kultūriniam Centrui

Dienraštis Laisvė perka
si namą, kuriame priglaus 

[eilę mūsų centralinių orga- 
Į nizacijų. Kiekviena, kuri
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Amerikos Motery Kongreso 
Trys Didieji Siekiai

Hartford, Conn

Amerikos Moterų Kongresas Yra Pasiskyręs Savo 
Darbų Programai šiuos Tris Punktus:

d. Literatūros 
ouvo surengęs 
pas draugę O.

kuri 
Po karo, panaikinus kai- kada nors buvote Brookly- 

mįūsų šeimos [ ne, matėte, jog toks namas 
reikalingas progresyvių lie
tuvių organizacijų bujoji- 
mui, kaip kad reikalinga 
alkanam' duona. Tačiau, 
kaip dienraštis Laisvė ir tos 
organizacijos yra mūsų vi
su — visos Amerikos lietu
vių — savastimi, taip lygiai 
visų talka reikalinga įsigi
jimui tokio centro.

Mes prašome jūsų pasi- 
agituoti susirinkimuose įsi- 

i-gyti namo šėrą, o nesančias

nu kontrolę, ] 
pradėjo dar labiau nedaval- 
gyti. Maisto mūsų šalyj bu
vo ir yra į valias. Daug ki
tų šalių jau turėtų gana 
maisto, jeigu ne mūsų siun
čiamos jiems kulkos, vieto
je grūdų sėklai ir šautuvai, 
vietoj jiem reikalingų trak
torių. Mums neliko prasmės 
ąlkti. Ret kad mes nesusku
bome stipriai pareikalauti 
prieinamų maisto kainų, 
mūsų vyriausybininkai jau
paliepė mums po mažiau susirinkime nares .paprašy-

• * •■ 1

Šios gražios CIO United Packinghouse Workers narės 
buvo Įrengusios specialę paroda Minnesotos valstijos 
farmerių fčruose. Tūkstančiai farmerių atlankė jų 
skyrių ir kalbėjosi su unijistėmis, išsiaiškino, dėl ko gy

vuoja unija ir kaip ji tvarkosi, kuo unija artima 
dfeirbo farmeriams.

t. Išlaikyti taiką;
2. Rūpintis vaikų gerovcj;
3. Įgyti moterims pilnas 

teises ir progas.
Atrodo lengva ar ne? Tik 

i trys punktai. Tačiau pahą- 
grinėkimę kiekvieną iš jų 
atskirai, pamatysime, jog 
aplink juos sukasi, nuo jų. 
priklauso visas mūsų gyve
nimas. Paliekant kitus dh 
ateičiai, imu panagrinėti 
daugiau tik pirmąjį.

Didelės finansinės ir po
litines jėgos mūsų šalyje (ir 
daug kur kitur, kur reakci
ninkai ir imperialistai ran
dasi galioje) dūduoja už ka
rą:

Mūsų spauda pilna šauk
smų už karą.

Mūsų radijušai vėl šau
kia trepsenti į karą “sų-Moterims Dvigubai Svarbus komunizmą ir rus[-

Rekordas

Rugsėjo 21 
Moterų Klubas 
gražią pramogą 
Visockienę, Kensington, Conn. 
Klubo narėms buvo veltui įžan
ga, pašaliniai užsimokėjo $1.50. 
Gaila, kad klubo 
daug. Mūsų dra 
turėtų daugiau 1 
parengimus.

Gaspadinėmis buvo O. Visoc- 
kienė, L. Žemaitienė, O. Ru- 
žinskienė. Kitos draugės ir 
draugai vyrai jdms pagelbėjo. 
Buvo skanūs pietūs, iš įvairių 
valgių pagaminti. Ir gėrimų ne- 
stokavo.

Baigiant valgyti, draugė V. 
Kazlau paprašė 
pakalbėti. Daugiausia kalbėjo 
draugas V. Valaitis ir draugė 
O. Silk, apie šių 
Jie priminė, kad 
produktų kainos 
ges. Ir apie Washingtono 
nūs, kurie leidžia bjaurius 
liūs prieš darbininkus.

Atrodė, kad visi buvo

tuomenės, dabartiniams ka
ro įrankiams siekiant toli 
užfrontės įstaigas1. Tačiau 
žiaūriausioji karo dalis vi
suomet buvo ir tebepasilie- 
ka eilinio dalimi. Tai dėl to 
eiliniai pirmauja ir' sargy
boje taikos.
.gresas yra liaudies organi- 
Izacija. Jai vadovauja dar
bininkės ir vidurinės klasės 
moterys.

Darbininkių ir vidurinės 
klasės moterų kovą už tai
ką paremia tūlos ir turtin
gojo luomo moterys, kurios 
iš tikro nori taikos ir žmo
nijai gerovės.

— Ar galima žmonijos 
gerovė be taikos? — klau
sia daugelis visuomeniškai 
galvojančių mįoterų. Ir jos 
atsako — negalima. Būtų 
paika tikėtis gerovės, kuo
met pergyvenama net du 
pasaulinės plotmės karai 
bėgiu poros desėtkų metų, 
su beveik be pertraukos be
sitęsiančiomis jų pradžio
mis ir pabaigomis eilėje ša
lių.

Iš kur galės būti gerovė,' 
kad seniems ir mažiems, li
guistiems ir išbadėjusiems 
liekasi nudirbti darbai ir 
kurti progresas, jauniau
sius, sveikiausius žmones 
subrukus po žalia veja. Ka
da liekasi tūkstančiai nu
niokotų miestų, miestelių ir 
kaimų, net žemelė mįaitinto- 
ja išknaisiota pragarmėmis.

Moterys (įar labiau susi
domi kova už taiką ir dėl 
to, kad kas metai karas vis 
labiau paliečia jų visą gy
venimą, paliečia tuojau. Se
niau būdavo išleidžia vyrus 
į tolimus, nežinomus kraš
tus. Moteriai ir tuomet lik- 
davosi visa rūpestis dvigu
bu darbu, savame ar sveti- 

pelnų iš karo," kuris kovojo į mame ūkyje, uždirbti šei
mai pragyvenimą. Jei svei
kata tarnavo, ji išgyveno 
maždau normaliai.

Šiandien kiekviena žino, 
jog karo laiko normaliai 
neišgyvensi. Karą tau atne
ša į nanfus. Iš Europos čio
nai galima atskristi arba į 
tenai nuskristi per kelioli
ka valandų. Lėktuvus gali
ma skridinti su mechanišku 
“žmogumi,” iš anksto nu
stačius, kur turi ką išmes
ti, kur ir kada turi nusileis
ti. Sekamame kare, jeigu jį 
daleisime įvykti, teks dau
giau mirčių ir nelaimių pra
laimėjusiai šaliai, teks ir 
laimėtojai. O kas žino, kuri 
bus pralaimėtoja? Hitleris 
buvo užsitikrinęs svietą val
dyti, tačiau jo planai sudu
žo, atsimušę į Stalingrado 
gynėjų ryžtą.

Taikos laimėjimą mote
rys Anlerikos Moterų Kon
greso narės pasistatė savo 
vyriausiu siekiu. Ir jos ne
palieka akmens ant akmens 
to siekdamos. Darbe jos at
randa, kad išlaikyti taiką 
neįmanoma be demokrati
jos šalyje. Paaiški, kad de
mokratijos neišlaikysi be iš
laikymo teisių darbinin
kams, moterims, tautinėms 
mažumoms. Tad moterys 
yra pasinėrušios visuose 
tuose demokratijai ir taikai 
išsaugoti darbuose.

M-te.

Nueik ten, kur dangsto- 
i si emblemarsu neva dangiš- 1 • i • _ GW..1 _

narių nebuvo 
j ges klubietės 
ankytis j savo

kelis draugus

dienų padėtį, 
valgių ir kitų 
eina į padan- 

po- 
bi-

pa
sitenkinę tuo puikiu parengi
mu po atviru dahgum. Nors iš 
pradžių oras gązdino, debesiai 
lakstė, bet po pietų pasidarė 
gražus oras ir visi džiaugėmės, 
kad galime pasigėrėti vasaros 
gražumu.

Draugė
gražių gėlių, gra^ų namuką gy
venti. Tik labai 
paliko vieną 
draugas Vincas 
antri metai 
jų tarpo.

Lapkričio 
bus balius

-----------------------------------------------------------------------------r- i kuojų patarimlu: “Mylėk ar
Brooklynė šiemet bus ren- [ da pamatau diskriminaciją I timą savo, kaip pats save, 

karnas vienas atstovas j I prieš žydus, italus ir kitus * '
[žmones, aš jiems prijaučiu,i ti laišku ar per pasiuntines, miesto Įstatymų leidyklą . _ _

■Organizacijos taip pat gali City Council. Šiuose rinki- į kadangi žinau, ką tai reiš-Daug kas kita einasi prie-!
šingai mūsų gerovei. Pavyz-' tapti šėrininkėmis. Šero
džiui: " i kaina — $25. Gali pirkti šė-

Mes norėtume geresnių rlJ kas kiek išgali. Čekius iš- 
darbo sąlygų ir didesnių už-

muose yra du labai svar-įkia. Yra tas pats bizūnas, 
būs įsitėmytini dalykai: i tose pačiose rankose, tad

Kad Amerikos Darbo j aš protestuoju su plakamai-
rašyti: “Home for Lithuan-i Partija (American Labor siais. - 

ciarbiu"bet” dabartinio’ kon- ian Workers, Ine. Adresas Party—sutrumpintai ALP) ,lEsu darbjninkė motina.
--------  46 Ten Eyck St., Brooklyn yra lygių teisių ir progų , Mokiausj Savannah> Geor-

6 N. Y. PaUJa. .n16" gia, o kolegijos mokslą įgi-
Ir prašome darbuotis už- >s vaido, bet n ti love- . kangStoa Oklahoma.

i Vmrno le. Ji tuo vienatiniu savo rp .v U- ’MCTfflP niPYirPSJCllI 1 jMISVPS j i I icmnlrn mono hiiri rmrv.

: Party—sutrumpintai ALP) Esu darbininkė motina.
greso įvestasis Taft-Hart-j 
ley įstatymas žymiai ken
kia to siekti.

Mes norėtume mūsų jau
nimui žmoniškų namų, gra
žaus šeimos gyvenimo. Ta
čiau mūsų jaunimas pavers
tas i benamius ir tėvų ar ki
tų žmonių kampininkus.

Mes labai trokštame tai
kos, išlikusiems gyvais sū
nums, vyrams, broliams ir 
anūkams laimingo gyveni
mo, bet tos griausmingos 
kalbos už kara drumsčia 
ramias nuotaikas ir, jeigu 
nebus suvaldytos, gręsia 
nauja žmonių žudyne.

Karas yra išvengiamu. 
Bet ar jo išvengsime, pri
klauso nuo mūsų visų.

Maisto taipgi galima gau
ti ir kainos galėtų būti že
mesnės. Ir namų galime pa
statydinti (valias. Viskas, 
ko reikia, tai gerų darbo 
įrankių ir daugiau darbo, 
sėkmingo darbo.

Per metų metus pripažin
tais geriausiais įrankiais 
darbo žmonių gerovei yra:

Politinė veikla; 
Organizacijos; 
Spauda.
Tai tiems įrankiams stip

rinti čia prašome jūsų tal
kos:
Artėja Rinkimai — Proga 

Pastiprinti Demokratiją 
Didžiumoje valstijų pra

džioje lapkričio įvyks rinki
mai. Ir netruks apsisukti 
metai iki prezidentiniu rin
kimu. Piniguočių ir impe
rialistų organizacijos jau 
tuo rūpinasi ne- nuo vakar. 
Agentai- zuja iš krašto i 
kraštą. Fondai milioniniai 
pas juos. Politika -r- balsa
vimai — daug ka nusvers. 
Nusvers to naudai, kas juo
se veiks.

Mums nei kiek ’ ne per 
anksti pradėti tuo rūpintis. 
Tverkite, draugės, balsuoto
ju klubus, kur jų dar nėra. 
Veikliai juose dalyvaukite. 
Ir virš visko, darbuokitės

i rašyme dienraščių Laisvės 
ir Vilnies.
Palinkėkime Mūsų Menui 

Laimingai Gyvuoti
Lietuvių Rytinių Valstijų

kandidatu paskyrė Mrs. 
>Ada B. Jackson.

Kad randasi moterų, ku
rios savo gabumais ir ryž
tingumu jau tinka statyti į 
nirmpnvbo np tik nebotu-Meno Festivalis, ruošiamas j pirmenybę ne tik nebetu- 

LMS apskrities, jau tik už ' pint ką statyti, bet ir vie- 
mėnesio. Jis įvyks Brookly- Į natiniu, pirmiausiu kandi- 
ne, lapkričio 27, 28, 29 ir Įdatu.
30-tą dienomis. Tai taip pat I 
turįs didžios reikšmės vi
sam Amerikos lietuviu ju
dėjimui įvykis. Milžiniškas 
pasimojimas.

Palinkėkime jam laimin
gai gyvuoti, pasiunčiant- iš 
anksto gražų pasveikinimą, 
kas išgali, dar ir su dova
nėle. Lai sunkiai dirbantie
ji palaikyti mūsų liet, meną 
chorai, grupės, solistai 
ruošiasi į jį, žinodami, kad 
jų triūsas yra žinomas 
kiekvienoje kolonijoje, kur 
tik randasi lietuvių. Lai ži
no, kad jis yra įvertintas.

Parodykime mūsų meni
ninkams, kad jie, skirdami 
savo pailsio valandas pamo
koms ir savo uždarbius ins
trumentams ir mokslui, pil-. 
do valią savo dainą, muzi
ką ir visokią dailę mylinčios 
tautos.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos
Moterų Komitetas.

So. Boston, Mass
Pirmas šio sezono parengi

mas įvyks ateinantį šeštadienį, 
spalio (Oct.) 18 dieną, 6-tą 
valandą vakare, 318 Broad
way . Bus skani “turkių” va
karienė ir graži muzikalė 
programa .

Svečių dalyvaus iš tolimes
nių kolonijų, nes tą dieną 
įvyksta progresyvių lietuvių 
tarybos konferencija.

Rengia LLD moterų kuopa 
ir kviečia visus atsilankyti.

Rengėjos.

MUS ADA JACKSON

Kokio kalibro kandidatu 
yra Mrs. Jackson, matysi
me, kad ir iš trumpučio jos 
pareiškimo. Mrs. Jackson 
sakė:

“Esu brooklynietė moti
na. Negrė motina. Turiu 
sūnų, karo veteraną, kuris 
buvo sužeistas triš kartus. 
Duktė .studijuoja teises 
Brooklyno Kolegijoje. Aš 
taip pat auklių nusavintus 
du giminaičius vaikus. Kaip 
ir visoms motinoms, man 
rūpi pragyvenimo brangu
mas. Aš rūpinuosi apie 
evikcijas. Mano vaikams, 
kaip ir jūsiškiams, reikia 
saugiu žaismaviečių ir mo
dernišku mokyklų. Aš vei
kiu, kad jie visą tai gautų.

“Mano vaikai, žinoma, 
yra negrai vaikai. Kuomet 
šlykšti diskriminacija -atsi
stoja tarp jų ir saulės, aš 
jaučiu ją savo motiniškame 
kūne. Aš jaučiu ją savo 
amerikietiškoj dvasioj. Ka-

Tas išmokė mane būti mity- 
bininke. Tai mano profesi
ja. Aš bandau vitaminuose 
ir kalorijose surasti formu
la, kuri išlaikytų peralkin- 
tus jaunus kaulus nu iškry
pimo. Bet tas negalima be 
pilnos algos. Būdama mity
bos eksperte, lavinta pa
žinti žymes alkio ir menką 
gyvybiškumu, aš kovoju už 
pakankamą algą ir prieš 
pelnagrobius, kurie iškėlė 
kainas į eiliniam žmogui ne
pasiekiamą aukštį.

“Aš stoju už tuojautinį 
atsteigimą kainų kontrolės. 
Stoju už unijas ir esu mir
tinu priešu Taft-Hartley 
Akto. Jie sako, kad tas įsta
tymas sužalos unijas. Tai 
dar ne už vis blogiausia. Jis 
sužalos vaikus, atėmimu nuo 
jų tėvų galios derybų ir už
sidirbti duoną. Ar dar ste
bina jus mano noras jį at
šaukti?

“Vfenok žmogus ne viena 
tik duona gyvas. Jam reikia 
taikos, kurioje jis galėtų 
ramiai valgyti savo duoną. 
Aš bijausi dėl mūsų naujos, 
jaunutės taikos. Aš matau 
stambųjį bizni išmainikau- 
jant ją ant aliejaus, turga
viečių ir pelnų. Aš matau 
taiką, linčiuojamą kas. die
ną ant kartuvių Palestino
je.

“Amerikos Darbo Partija 
įpino mano pažvalgas ir jie 
paskyrė mane kandidate į 
Miesto Tarybą specialiuose 
rinkimuose šj rudenį. Di
džiuojuosi būti parinktine 
tos partijos, kadangi ji yra 
kovojusi tiž visą tai, ką aš 
minėjau ir už daug dau
giau. Aš nesu politikierė. 
Esu tik negrė motina, kuri 
nori geresnio gyvenimo vi
joms motinoms, visiems 
vaikams, visiems žmonėms, 
visur.”

Pažymėtina, kad jos kan-

ir ten mums kala: “Turime 
sumušti, turime sunaikir- 
ti...”

Ką jie perša sunaikinti 
Visas tas šalis, kurios va 
dosi be ponų, arba kurios 
apkarpė ponams sparnus, 
dar ir prieš tas, kur yra g: 
limybė artimoje ateityje ap
karpyti išnaudojančiosios 
mažumos galią.

Ką mes, eiliniai žmonės, 
gautume iš karo?

Užtenka prisiminti 
praėjusįjį, kad gauti to pa
veikslą. Tačiau, jeigu da- 
leistume karą prasidėti da
bar, jis daug daugiau pa
reikalautų iš eilinio žmo
gaus ir kur kas mažiau iš 
pasiturinčioj o. Dabar ne
beturime Roosevelto, kuris 
kovojo už neleidimą ekstra , , . i
už kainu kontrolę, kad eili
nį žmogų turtingieji nestį- 
ubagintų laike/karo.

Į karą — į mūšius — eina 
taip vadinami “pavaduoja
mieji.” Tai eiliniai žmonės. 
Retas kas iš eilinių išsilai
kė “nepaVaduojamu” laike 
praėjusiojo karo. Tačiau 
daug išliko turtingųjų. Jie, 
mat, direktoriai, vedėjai 
svarbių įstaigų, darbų. Į 
atakas frontuose vedė iš ei
linių kilę Juozai — puskA- 
rininkai ir kiti žemojo raiji- 
go oficieriai. Su jais ėjo ki
ti eiliniai. Tai jie voliojosi 
purve, jie jį dažė savo kraū- 
ju.

Nuo atakų iš oro praėju
siame kare žuvo ir iš aukš-

?

0

tik

didatūrą užgyrė ne vien tik 
žinomosios pažangios uni
jos, apart ją išstačiusibs 
partijos. Jos veikmė visuo
menės gerovei per eilę me
tų, jos gabumai yra taip 
plačiai žinomi, jog jinai yra 
gavusi užgyrimą Piliečių 
Unijos, Progresyvių Ameri
kos Piliečių, Tėvu ir Moky
tojų Sąjungos, eilės parapi
jų ir dvasiškių, Amerikos 
Moterų Kongreso ir dauge
lio kitų organizacijų ir įs
taigų.

Mes tik galime dadėti, 
kad jos išrinkimas būtų di
deliu priedu Miesto Tary
bai, dideliu laimėjimu vi
siems geros valdžios ir pro
greso šalininkams.

isockienė turi

išsis

gaila, kad ją 
jos gyvenimo 

Visockis, jau 
kyręs iš gyvų-

2 dieną, po pietų, 
dienraščio Laisvės 

naudai. Rengia Literatūros Mo
terų Klubas. Me, 
sus draugus ir drauges, iš apy
linkių 
prie 
Mes 
dienraštis Laisvė 
suteikia teisingas ir naudingas 
žinias ir patarimus.

Iš tikrųjų, aš negalėčiau bū
ti be jos. Be dienraščio Lais
vės žmogus ja 
pusiau nedavalges.
guma, žinom, kad žmogui ne
užtenka tik pavalgyti. Reika
lingas ir dvasinis penas.

Draugai ir draugės, jeigu 
kas galėtumėt aukot valgiais, 

anksčiau ren-

s prašome vi-

ir vietir 
to svarbai! 
visi žinom

ius, prisidėti 
s parengimo, 
e, kad mums 
patarnauja ir

ustumeis kaip
Mes, dau-

prašome pranešti 
gėjų komisijai arba draugui W. 
Brazauskui. Jo tel. 7-6126. Ko
misijoje yra drau 
kienė, Agnes Griį 
gienė), L. žemai}: 
notienė. Mes tik 
draugai ir draugės, atsiliepsit 
į mūsų prašymą 
eityje.

Mes stengsime^ visus svečius 
patenkinti su valgiais ir gėri
mais. Taip pat bus gera muzi
ka šokiams.

Rengimo Komisija.

ges 0. Ružins- 
gaitienė (Lin
gerie, M. Bar
ime, kad jūs,

kaip ir pra-

Audringos Liūtys Floridoj 
Padarė Didžių Nuostolių

— Siautėjo 
mylių smar-

Miami, Fla. 
vėtra 60 iki 70 
kūmo per valapdą ir kartu 
tvaniškos liūtys ]. 
$20,000,000, nu 
liams javų ir vaisių, 
Fort Lauderdale-Evergla
des srityje. Lietaus pri- 
pliaupė 3 iki 6 pėdų, o kai 
kur net iki stogų. Žuvo du 
Raudonojo Kryžiaus . dar
buotojai, bevažiuodami gel
bėt žmonių iš potvinių. Au
dra, pagaliauš, praūžė į 
Atlanto Vandejnyną.

padare.
ostolių der-

ypač

Philadelphia. — Prane
šama, kad gaisre sudegė 
motina Ruby ir 8 vaikai.

3 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Spalių 1$, 1947
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Caraičio Nikalojaus užsienio kelionė 

buvo numatyta kaipo jo mokslo užbaigos 
aktas. Tačiau jo kelionės nuolatiniai pa
lydovai buvo ne kokie mokslo žmonės, 
•bet daugiausia jo draugai gvardijos ka
rininkai, kurie tiko smagiai kompanijai 
sudaryti. Tik pakeliui ekskursijose į isto
rines vietas dalyvaudavo specialistai 
mokslininkai. Kartu keliavo ir brolis 
Jurgis, o Atėnuose prisidėjo dar gimi
naitis Graikijos karaliaus sūnus Jurgis, 
kurį Vitte vadina “jaunu žmogumi lin
kusiu į tokį elgesį, kuris negali būti pa
vyzdžiu didiesiems kunigaikščiams ir 
princams.”

Kelionė prasidėjo geležinkeliu iki 
Triesto uosto, kur laukė tolimesnei jūros 
kelionei skirtasis rusų laivynas. Kadan
gi sosto įpėdinio kelionė turėjo taip pat 
pademonstruoti Rusijos galybę ir tur
tingumą, kartu pasiimta daug įvairių 
dovanų. Iš pradžios buvo vežama 14 la
gaminų su dovanomis, kurių vertė siekė 
250,000 rublių, bet jų greit pritrūko ir 
teko parsiųsdinti naują dovanų atsargą. 
Būta ir keistų dovanų. Taip visą sen
saciją užsieny sukėlė telegrafu duotas į 
Vieną įsakymas caraičio traukiniui at
eisiant paruošti, didelį kiekį Briuselio 
kopūstų asilui, kuris važiuoja kartu su 
aukštjfisiais Rusijos svečiais. Tiesa, 
vėliau paaiškėjo, kad asilas vežamas kai
po dovana vienam valdovui ir jis maiti
namas geru, parinktu maistu, tačiau tas 
“Jo didenybės asilas” suteikė daug me
džiagos užsienio jumoro žurnalams.

Iš Triesto Nikalojus vyko į Graikiją, 
kur apžiūrėjo senosios Graikijos palai
kus ir griuvėsius. Egipte Nikalojus su 
palydovais plaukiojo Nilo upe, žiūrėjo 
arabų raitelių meno, lankė senovės šven
tyklas ir piramides, tačiau ypač mielai 
jis žiūrėjo kiekviena proga šokikių—al
ine jų.—šokius, kurie jaudino jį kaipo 
priminimas apie toli pasilikusią šokikę 
Kšesinską. Tiesa, tų laikų anekdotas pa
sakoja, kad Kšesinską keliavusi kartu ir 
į stropiai saugojamą laivą patekusi per
sirengusi virėjo pagelbininku, tačiau tai 
netikėtina. Sueco kanalu eskadra išplau
kė į Indijos vandenyną, o gruodžio mė
nesį pasiekė Indijos uostą Bombėjų. Čia 
gubernatorius suruošė iškilmingą sutiki
mą. Caraitis Nikalojus ir jo palydovai 
pasirodė indų publikai apsirengę puoš
niausiomis leib gvardijos' gusarų unifor
momis su meškinėmis kepurėmis arba 
saulėj blizgančiomis kaskėmis, kurių vir
šuje žibėjo sidabriniai ir auksiniai dvi
galviai arai. Apie mėnesį laiko Nikalo
jus važinėjo po Indiją ir susipažino su 
įdomiausiomis šio krašto vietomis. Nors 
caraitis visur rodė didelį mandagumą ir 
pasigėrėjimą, jis savo dienyne rašė, kad 
jam esą “koktu nuolat būti anglų apsup
tam ir visur matyti anglų raudonuosius 
mundurus.” Čia prasiveržė slaptos ir se
nos rusų carų išvados, kad Indijai la
biau tiktų rusų mundurai, kaip jie tin
ka ne taip seniai užkariautam Turkes- 
tanui, beveik Indijos kaimynystėj. Juk 
siuntė gi caras Povilas kazokus Indijai 
užkariauti, su Napoleonu susitaręs, ir 
tik staigioji mirtis tą sumanymą sutruk
dė! O ir dabar Rusijos santykiai su An
glija buvo įtempti.

Šios kelionės dalyviai daug pasakojo 
apie puotas ir girtuokliavimus fregate 
“Pamiatj Azova,” kuriuo plaukė carai- 
tifr su palydovais. Smarkiau įsigėrę Ni
kalojus su Jurgiu dažnai susipešdavo. 
Vieną kartą su Jurgiu įvyko skaudi ne
laimė — lipdamas į laivo kajutę jis nu
riedėjo nuo laiptų ir smarkiai sutrenkė 
krūtinę. Tikinama kaipo faktas, kad. tai 
Nikalojus tyčia brolį pastūmęs keršyda
mas dėl tos pačios Kšesinskos meilės. 
Nors, kitais šaltiniais, didysis kunigaik
šti Jurgis dar kelionės pradžioj labai 
persišaldęs ir tai pasmarkino jo plaučių 
tuberkuliozą. Sužinojęs apie sūnaus li
gą, caras liepė jį artimiausiu laivu grą
žinti į Rusiją. Nikalojus nutraukė savo 
kelionę po Indiją ir atvyko į Bombėjų 
brolio išlydėti.

Iš Indijos kelionė ėjo toliau j Ceiloną, 
Singapūrą. Norėdamas parodyti carai- 
čiui Nikalojui pusiaujo peržengimo ap
eigas, eskadros vadas pasuko į Bataviją,

Javos saloj. Pagal seną papi'otį su tam 
tikromis iškilmėmis* visi, kas tik pirmą 
kartą peržengia pusiau j į — ekvatorių, 
buvo išmaudyti su visais drabužiais. 
Tačiau Nikalojus liko neismaudytas, nes 
tokio aukšto asmens nedrįso liesti. Ja
voj Nikalojus medžiojo krokodilus. To
limesnis kelionės uždavinys buvo aplan
kyti Siamo karalių. Iš trijų pusių anglų 
kolonijų apsuptojo Siamo valdovas tikė
josi rasti paramą pas galingąjį Rusijos 
“baltąjį carą” ir todėl jis parodė caro 
sūnui ypatingą pagarbą. Karaliaus rū
muose Bankoke keletą dienų ėjo nuola
tinės iškilmės, .paradai, vaišės, baletas, 
vakarais iliuminacija. Iškilmės baigėsi 
grandiozine dramblių medžiokle,- kurios 
metu sugauta apie 200 dramblių.

Iš Siamo caraitis Nikalojus nuvyko į 
prancūzų kolonijos Kochinchino uostą 
Saigoną. Kadangi tada jau brendo Rusi
jos draugystė su Praricūįija, čia carai- 
čiui taip pat buvo parodyta didelio nuo
širdumo. Paskui dar aplankęs Kiniją, 
Nikalojus nuvyko į Japoniją. Ir čia bu
vo numatyta susipažinti su šiuo įdo
miuoju kraštu, kuris kaip tik neseniai 
buvo pasukęs spartaus civilizacijos ir 
kultūros kėlimo linkme. Nikalojus su 
palydovais apžiūrinėjo rūmus, šventyk
las, lankė farforo ir šilko dirbtuves, da
rė ekskursijas į miestus ir kaimus, važi
nėjo džinrikšomis — žmonių traukia
mais vežimukais. Caraitis aplankė net 
geišų namukus Inosoj, kur linksminda
vosi rusų jūrininkai. Japonijos lankymą 
buvo numatyta baigti iškilmingu susiti
kimu su Japonijos ciesorium — mikado 
Mutsu-Chito. Tačiau staigus įvykis su
trukdė visą programą.

1891 m. balandžio 29 (gegužės 11) 
d. pavakarėj užsienių reikalų ministeri
joj Petrapily buvo gauta skubi šifruota 
telegrama iš Tokio. Šifro valdininkas 
pradėjo ją tuoj atšifruoti. Perskaitęs 
pirmąjį žodį “attentat,” jis išsigando ir 

•pasiuntė perspėti užsienių reikalų mi- 
nisterį Girsą apie svarbią naujieną, ku
rią reiks pranešti carui. Telegramoj bu
vo išdėstyta, kad Otsu miestely, netoli 
Kioto, japonų policijos karininkas už
puolė caraitį Nikalojų ir dviem kardo 
kirčiaias sunkiai jį sužeidė.^ Nuo mirties 
caraitį išgelbėjo graikų princas Jurgis, 
perbloškęs užpuoliką ant žemės. Kadan
gi carui į Gatčiną pranešti jau buvo vė
lu, Girsas nutarė laukti rytojaus. Iš ry
to atėjo kita telegrama, kad žaizda ne
pavojinga gyvybei.

Vėliau paaiškėjo toks įvykio vaizdas. 
Nikalojus su princu Jurgiti ir keliais pa
lydovais džinrikšomis važiavo iš Kioto 
į netolimą Otsu .miestelį. Jiems prava
žiuojant, sargyboj stovėjęs policijos ka
rininkas Saizo Guda staiga ištraukė 
kardą ir smogę Nikalojui du kartus per 
galvą. Jis prakirto atogrąžų šalmą ir 
galvos kairėj pusėj padarė dvi piūvio 
žaizdas, iš kurių smarkiai bėgo kraujas. 
Antruoju važiavęs princas Jurgis iššoko 
iš vežimėlio, stora bambuko lazda suda
vė puolikui per galvą ir perbloškė jį, o 
japonas rikša pagriebė iškritusį kardą 
ir ėmė žilinti juo puoliko kaklą. Puoliką 
tuoj suėmė ir surišo, o Nikalojus, atsi- 

’ sėdęs ant krautuvės laiptų, nosine sten
gėsi sulaikyti krąują. Pribėgę caraitį ly
dėję gydytojai išplovė žaizdą ir sulaikė 
kraują. Nikalojų nuvežė atgal į viešbutį 
ir užsiuvo žaizdas. Nors temperatūra 
pakilo, bet pavojus negresiė ir Nikalojus 
buvo visai ramus. Sužinojus apie įvykį, 
Kobe uoste stovėjusiuose rusų laivuose 
kilo susijaudinimas. Caraičiui saugoti į 
Kioto nusiųsta 25 karininkai, nes ma
nyta, kad čia ne pripuolamas atentatas, 
o tikras sąmokslas. Už poros dienų Ni
kalojus atgavo normalią temperatūrą ir 
sugrįžo į laivą. Vos tik sužinojęs apie 
įvykį, caras Aleksandras III atsiuntė 
telegramą, kurioj buvo įsakyta kelionę 
po Japoniją nutraukti ir tuoj plaukti į 
rusų uostą Vladivostoką. Japonijos im- 
peratorius-mikado skubiai atvyko į Ko
be asmeniškai atsiprašyti už savo paval
dinio nusikaltimą ir prašė kartu su juo 
tęsti kelionę po Japoniją. Bet Aleksan
dras III į tą pasiūlymą atsakė griežtu 
pakartotinu įsakymu išplaukti iš Japo
nijos.

(Bus daugiau)

AFL generalis patarėjas Joseph Pad way aiškina teises 
specialiam organizacijos atstovui Henry Rutz ir AFL 
atstovui Washingtone W. H. Howlin. Dabar jau ne

beaiškina, šiomis dienomis Padway staiga mirė, 
širdies liga.

Jungtinės Valstybės Ir Liberija
*

Kai Liberija, vienintele 
respublika Afrikoje, ap
vaikščiojo savo šimtinę su
kaktį kaip nepriklausoma 
valstybė, ji pakvietė Jungt. 
Valstybių valdžią dalyvau
ti iškilmėse. Šis pakvieti
mas — kurį mūsų valdžia 
priėmė — buvo daugiau, 
negu žestas geros valios, 
buvo pripažinimas artimų 
ryšių tarpe dviejų karštų ir 
Amerikos rolės įsteigime 
Liberijos.

Kai kurie Amerikos ide
alistai 1817 m. sumanė ne
priklausomą valstybę Afri
koje. Tuom metu šie ame
rikiečiai nutarė, kad negrai 
vergai turėjo būti nupirkti 
nuo jų Amerikos ponų [ir su
grąžinti Vakarų Afrikon. 
Tikslas buvo užbaigti vergi
ją Jungt. Valstybėse. Su pa
galba Amerikos kolonizaci

jos draugijų, pirmi kėli iš- greso. Didžiuma gyventojų 
: laisvinti negrai buvo apgy- priklauso įvairioms sąvotiš- 
[ vendinti Afrikos vakarų koms šeimoms. Tik tie, k|u- 
pakrantėje 1820 m. ir Mon- 

[ rovia miestas buvo įsteig-
■ tas (Monrovia buvo pava- 
Idintas po James Monroe, tų
laikų Jungt. Valstybių prę- 

■zid.). Išlaisvintų žmonių ko
loniją rėme amerikoniškos 

[ filantropiškos organizaci
jos. Jos, laikui bėgant, pa
sitraukė, ir 1847 m. Liberia 
paskelbta respublika. Pa-

i vyzdį ėmė iš Jungt. Valsty- 
, bių ir priėmė anglų kalbą
■ oficiale kalba.

Kada naujos respublikos 
i rųbežiai buvo galutinai nu
statyti, jos didumas buvo 
' lygus Pennsylvanijos. Ši ša- 
i lis susideda iš dviejų atski
rų dalių,' pakrantinė dalis 
su gražiais pastatais ir or
ganizuota valdžia, ir lauki
nė dalis, kurią valdo šeimų 
vadai (tribal chiefs).

Anksti Antrame Pasauli
niame Kure, Jungt: Valsti
jos ir Liberia buvo artimiau 
surištos. Liberią rytinėj

CH1CACOS ŽINIOS
Darbo Unijos už Pažangiųjų 

Teisėjų Išrinkimą
Joseph Mattson, apylinkės 

direktorius CIO United Auto 
Workers 
šaukimą 
remtų ir 
Partijos

negavo jokios 
apart A. Pove-

pasirodė, 
stovi va-

Kartu žymėjo, kad iš jauni
mo narių, kurie buvo apskri
ties komitete, 
kooperacijos, 
1 onytės.

Iš kuopų raportų 
kad kuopos nekaip 
jaus darbe.

Prasčiausia tas, kad dalis 
kuopų dar nei vieno jiaujo na
rio neįrašė per šiuos 8 vajaus 
mėnesius.

Plačiai padiskusavus tą rei-

mą prieš karą ir karo me
tu padidintos pastangos pa
gamino dar daugiau, kjas 
parūpino švarbų šaltinį gu
rno Amerikos karo pastąn-[Cook apskrityje, 
gai. Liberia turi svarbių! 
geležies rūdos depozitų,: ir 
jau amerikiečių būrelis
įsteigė Liberijos korporaci- ;Sejų rinkimus ir jiems atėjus, 
ją išsiųsti juos į jungt. Vai- Lapkričio 4 d., visi paduos bal- 

įsus už Progresyvių Partijos 
T , . . .v . I kandidatus.

padarė oficialų atsi- 
į unijistus, kad visi 
balsuotų Progresyvių 
statomus kandidatus 

į aukštesnius teisėjus. Jis savo
atsišaukime nurodė, kad poli
tinės mašinos rinkti aukštes
ni teisėjai per 22 metus taip 
įsivyravo, kad jie visai nekrei
pia domės į piliečius, kurie j kalą, visi delegatai pasižadėjo
pagal įstatymus turėtų juos j stoti į darbą, kad nors po 5 
išrinkti. Ir patys teismai,’ ku- j nadjus narius gavus kiekvie- 
rie turėtų išspręsti pačius nai kuopai iki naujų metų pa- 
svarbiausius liaudies reikalus, rengimo. Veikimo reikale pri- 
į tai nekreipia atydos. jimta rezoliucija, kuri tilps

Naujai susiorganizavusi pr0. ■ spaudoje.
gresyvių,Partiją, kurios vardu ■ Pranešta, kad namo pirki- 
statoma 21 kandidatas į aukš-j nio komisija dirba ir ruošiasi 
tesnius teisėjus, ir kuri surin- . prie parengimo lapkričio 22 d. 
ko virš 121,000 piliečių para- ! 
šų, jų uždėjimui ant baloto, 
nori, kad išrinkti teisėjai rū
pintųsi žmonių reikalais, o ne 
klausytų politinių bosų pa-' tetas, viena yra 
tvarkymų. Tad, jei bus sulau-1 South Bend, Ind. 
žytą politinė jnašina ii’ išrinkti Į 
pažangūs asmenys į teisėjus, i pasveikinimui 
galėsime tikėtis naujų 
rinimų ir patvarkymų

Kalbėjo atstovė nuo Atei
viu Teisiu Gynimo komiteto ir 
pranešė, kad tarp virš 100 by
lu, kurias gina minėtas komi- 

LDS nario,

Netenka abejoti, kad 
unijos ir jų nariai rimtai at

Delegatai sudėjo virš $17 
Ateivių Teisių 

page- j gynimo suvažiavimo ir nutar- 
visojeįta pasiųsti delegatas į tą su- 

i važiavimą.
darbo • Priimtos 5 rezoliucijos. Vie- 

fnoje pasisakyta už rėmimą 
kandi

datų į aukštesnius teisėjus.
Išrinktas naujas Apskrities 

komitetas iš šių delegatų: A. 
Povelonytės, F. Yurgeliutės, 
G. Montvilo, S. Tilviko, M. 
Batučio, J. Jokubkos, J. Ske- 

, berdytės, S. Kanapės, M. Kle- 
j bono.

Taipgi išrinkti ir 3 alterna- 
• tai.

Sekančią konferenciją nu- 
jztarė laikyti kitų metų lapkri- 
i čio mėnesį, Roselande.

Atsižvelgiant į sąlygas, kon- 
jferencija buvo pasekminga. 
Tik kai kurie diskusantai rei
kalavo, kad Apskrities komi
teto nariai būtų visų kuopų 
vajininkais, o ne organizato
riais ir prižiūrėtojais, kad 

[kuopos veiktų. Tiesa, nėra nė 
■vienas narys ar narė liuosi 
nuo vajaus pareigų, bet kal
tinti apskrities narius, kad jų 
kuopos vajininkai neveikia, 
tai parodymas savo silpnumo.

Visi delegatai turėtų grįžę 
į į kuopas išpildyti savo duotus 
[ pažadus.

kreips atydą j aukštęsnių tei- ; Progresyviu Partijos

stybes.
Liberijos ekonominis išši- i 

vystymas padės abiem Ša-1 
lims, jeigu tik sociąlis ir po
litinis išsivystyiųas Libe 
jos žmonių lygiai vystys 
Afrikos rasės žmonės gy\ 
na Liberijoje.

Jungt. Valstybės padeda [ 
Liberijai pagerinti gyveni
mo sąlygas, kaip ir Libep-' 
jos ekonominiam išsivystjy- Wisconsino LDS 7-tos Apskri- [ 
mui. Bet reikės ilgai laukti, ties P. Sprindis.' Iki mandatui 

komisija peržiūrėjo mandatus, I 
buvo pakviesti keli delegatai 
pakalbėti.

Konferencijos prczidiuman i 
išrinkti sekami: pirm. (?. Mon- | 
tvilas, vice-pirm. T. žebraitis, ; 
sekr. J. Jokubka. J rezoliuciją 
komisiją išrinkta: J. Urmanie- 
nė, J. Skeberdytė ir L. Prūsei- 
ka.

Skaityta eilė laišku, vienas 
iš Centro Lietuviu Kultūros 
Namo reikale.

Apskrities komitetas rapor
tavo, kad dirbo kiek galėjo, 
kelis kartui atlankė kuopas 
ir net eilę laiškų išsiuntė kuo
poms. Taipgi daug* rašė spau
doje LDS vajaus reikalo. '

Iš LDS 2-ros Apskrities 
Konferencijos

Spalių 5 d. įvyko metinė j 
4S. Į LDS 2-ros Apskrities konfe- ' 
e- ! rencija. .Oras pasitaikė labai i 

{gražus, be to, tą dieną įvyko 
; keli piknikai, tad aišku, kad ! 
i daugelis delegatų neatsilankė. į 
; Bet visgi jų buvo arti 40. Bu
vo broliškas delegatas nuo į

pakol pasirodys daug pijo-

rie gyvena prie pakrančioĮ— 
apie 100,000, — ainiai neg-, 
rų, išlaisvintų iš Amerikos, 
— kurie turi bažnyčias, ke
lius,' mokyklas ir gyvena po 
organizuota valdžia.

Nuo 1944 m. mūsų Jungt. 
Valstybių Viešos Sveikatos 

turi gydytojų, 
s-

Tarnyba turi gydytoj' 
slaugių ir maitinimo ek 
pertų Liberijoj. Tarnyba ti
ki, laikui bėgant, išlavir. 
pačius liberiečius vesti 
svarbų sveikatos darbą. ’ 
pagal prašymą Liberij 
valdžios, Jungt. Valstyb 
padeda įvesti apšvietos pro
gramą, kuri prisidės pi 
liberiečių ekonominio ir so
cialinio išsivystymo. Libe- 
riečiams reikia politinės ap
švietos, ir Liberijos prezi
dentas Tubman, išrinktas 
1944 m., stengiasi suvesti 
žmones tikroje demokrati
joje. Liberijos Kongresas 
jau teikė balsą šeimų na
riams (tribesmen) ir mot 

dalyje Pietų Atlantiko, Af-' rims, 
riko j, guli priešais Brazili
jos, kuri buvo neišpasaky
tos svarbos mūsų Šiaurės 
Afrikos ir Viduržemio ko
vose. Ji reikalavo militari- 
nės pagalbos, nes vokiečiai 
buvo netolimose prancūzų ■ 
ir anglų kolonijose. Jungt.J 
Valstybės pasiuntė amuni-' 
cijos ir ginklų Liberijai. Li-buri0 . ____ v
beria, iš suvo dalies, parū- įvyks trečiadienį 
pino bazes mūsų Atlantiko 
“air-ferry tarnybai” ir pa
dėjo amerikiečiams pasta
tyti militarinius kelius ir 
lėktuvams vietas.

Liberijos vidus yra milži
niškas sandėlis žalibs me
džiagos. Pav., yra apie 10,- 
000,000 gumos medžių gi
riose. Jau 1926 m.- Liberijos 
valdžia davė Firestone Tire 
and Rubber Company of 
Akron, Ohio, 99 metų, mi
lijonų akrų koncesiją. Tūks
tančiai šių akrų gamino gu-

U
3S 
es

Jungt. Valstybės ir Lib 
riją turi artimų ryšių.

Common Council

Waterbury, Conn.
Labai svarbus visų WatcIr-

> . lietuviu susirinkimas

s-

Spalių 15 October
VENTA SALĖJE

103 Green Street
Čia turėsime pasitariiūą 

Amerikos Lietuvių Kultūrinio 
Centro namo reikalu ir Lai
vės vajaus reikalu. Dalyvaus 
P. BUKNYS iš Brooklyno, ku
ris suteiks mums Informaei. 
apie dienraščio Laisvės reik 
lūs ir apie perkamąjį 'nau, 
narna.

Dalyvė.

Ar jau tu p te Amerikos 
lietuvių kultūrinio centro 
serų? Jei dar neturite, tuo
jau įsigykite. Prisidėkite 
prie kultūrinių darbo.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
, Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ. 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimsis aptarnaujame žemom kainom.

RONKO\h<»M A 
«««<»

telephone
BTAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
h •

(BIELIAUSKAS)

Ląisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnaviręias bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*
MylhnieiUH Pašarvoti Dovanai ♦

. 6C0 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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Iš BRAZIU JOS UETUViy KOLONIJOS Cleveland, Ohio Newark, N. J
Mes Grįšime pas Savuosius
S. PAULO. — Siaučiant Lie

tuvoje fašistinei Smetonos 
diktatūrai, tūkstančiai' mūsų’ 
brolių buvo priversti apleisti 
savo Tėvynę ir važiuoti ieško
ti pelnyti duonos kąsnį už 
Lietuvos ribų. Taip mūsų 
broliai ir po šiai dienai vargs
ta svetimuose kraštuose. 
Vargsta dauguma, dar gal 
daugiau negu vargdavo savo 
tėvynėje. Čia nepalankus kli
matas, svetimi papročiai, neį
prastas maistas, bet daugii- 

visvien jautėsi laiminges- 
svetimame krašte. Ypač 
pirmaisiais laikais buvo- 

laisvesni, negu kad savo- 
tėvynėje. čia galėjome

leisti laisvesnių pažiūrų spau
dą. Nors ir kartojosi čia de
mokratinių pažiūrų persekio
jimai, bet netokie akyplėšiški 
ir žiaurūs, kaip kad
krašte. Ir visa tai, kad 
nyti duonos kąsnį, apginti 
bado save ir šeimą.

Užėjo karas. Dalykai
to visai kitaip. Už Atlanto 
virto viskas kitaip. Fašistinės 
valdžios dagyveno savo su
skaitytų dienų galą. Buvęs 
mūsų fašistinis “prezidentas” 
dūmė net j Dėdės Šamo žemę. 
Tuo laiku Europoje verčiasi 
viskas aukštyn kojomis. Dau
gelio kraštų liaudis išsirenka 
savo darbo liaudies valdžias, 
kurios rūpinasi darbo klasės 
reikalais, o ne dvarininkų ir 
klebonijų turtais.

Po karo kapitalistiniame pa
saulyje padėtis pablogėja". Pas 
mus, Brazilijoje, neturime tei
sės išleisti savo demokratinių 
minčių laikraštį, 
zuotis į lietuviškas demokrati-

nes organizacijas. Mūsų or
ganizacijos nacionalizuotos ir 
dar su braziliečių intervenci
ja valdyboje. Po karo mūsų 
tėvynė vėl išsivadavus, į mus 
žiūri reakcionieriai kaip į ko
kius prasikaltėlius ir dažnai 
primeta visokius mums neuž
sitarnautus pravardžiavimus. 
Dabar kyla klausimas: ar il
gai taip bus? Ką' mes čia 
veiksime ir kam viskas kęsti ? 
Juk mes turime savo laisvą 

darbo žmonės 
Ir dauguma

15-ta Apskritis Mines 400
Sietyno Choras Rengia 
Nepaprastą Koncertą

m a 
n i 
čia, 
me 
je

kraštą. Ten 
valdo kraštą.
mūsų tautiečių rūpinasi grįžti 
i savo kraštą, pagyventi dar 
ten žmoniškiau. Tik fašistai, 
karo nusikaltėliai, negrįš. Jie 
negali grįžti. Bet mes grį
šime. Grįšime į savo gimtinę. 
Mes, anksčiau ar vėliau, grį
šime pas savuosius. Mums du
rys atdaros. Mes grįšime pas

Darbo Pele.
Darbo”)

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 15-ta Apskritis minės lie
tuviškosios knygos 400 metų 
sukaktį. Bus žaislų ir šokiams 
gera orkestrą. Nors jau bu
vo pirmiau garsinta spaudoje, 
bet dar pakartojame, kad ne
dėlioję, 19 d. spalių (Octo- 
tober), White Eagle Svetai
nėje, 8315 Kosciuszko Avė., 
įvyks lietuviškosios knygos 
minėjimas.

Durys bus atdaros nuo 4 
vai. po pietų, šokiai prasidės- 
vėliau. Gerbiamą publiką 
prašome susirinkti laiku, 
mas visiems nemokamas, 
sus

įėji-

kviečia rengėjai.
Komisija.

savame i savuosius ’ 
pel-! (j

nuo

vii i Amalgameitų Vadai Prisiek- 
■ šią, Kad Ne Komunistai

Boston. — Amalgameitų 
Rūbsiuvių Unijos (CIO) 
generalė vykdomoji taryba 
nusitarė prisiekti, kad jinai 
nėra komunistinė. Tokios 
priesaikos reikalauja Taf
to - Hartley’o įstatymas, 
jeigu unija nori, kad jai 
“patarnautų” Naci onalė 

. Darbo Taryba klausimuose, 
į kylančiuose tarp unijos ir 
samdytojų.

Taryba skyrė $5,000
nei organi-; streikuojantiems CIO laiva- 

stačiams.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Lietuvių Moterų Klubo susirinki
mas įvyks spalių 16 d., 7:30 v. v. 
Sachsenheim Hali, 1400 E. 55th St. 
Būkite visos laiku, nepamirškite sa
vo narines duokles užsimokėti ir at
siveskite naujų narių. — Valdyba.

Taipgi nepamirškite pasitarti dien
raščio vajaus reikalu. Pasirūpinkite 
surengti ką nors sukėlimui savo 
dienraščiui budžeto 1948 metams.

Teko išsiklausyti iš sietynie- 
čių kalbų, kad jie rengia ko
kį tai navatną koncertą, kur 
sakė, pradės ant estrados, tai 
ne taip bus, kaip visados, kad 
sustoję pusračiu ir viduje mo
kytojas ir traukia sau pasi
skirtą dainelę. Dabar jie sa
ko, kad ir kiti susisės, kiti 
vaikščios* dar kiti prie stalų 
sėdės, sodę gers ir ciga- 
retus r ū k y s ir, žinoma, 
dainuos visą laiką net išsižio
ję. Klausiausi, klausiausi tų 
jų pasakojimų ii- neiškentęs 
pasakiau:

Tai bus, sakau, “nei velnias, 
nei gegutė.”

“O ne,” jie 
keli ant syk. 
matysi, kaip
dainuosim, grosim, tai tu jau
siesi kaip Lietuvoje anksti pa
vasarį, kad įeini j girią, o pa
vasario paukšteliai
sveikina su įvairiausiais 
sėliais. Taip ir mes,” 
jie, “kad užvesim jums 
rinkus, tai negalėsit 
klausyti tų žavingųjų 
sielos balsų, nes mes,”
“turim puikių talentų pačiam 
chore, jo gi jaunimo ansam- i 
blis ir panelė 
velando ii 
Taigi,” sak 
tis vakaras

mali atsako net
Sako, “tu pa
mes aktinsim,

iki viešbučio. Vakare, tą sve
tainę, kurioje jis kalbėjo, vėl 
pikietavo. Jis savo kalboj' 
raminosi, kad būk j...........
padės republikonams 
rinkimus 1948 metais, 
žinoma, savęs raminimas; ne
manau, kad ponai gali laimėti, 
kuriuos piliečiai pikietuoja I ir 
baubia. ■

Streikuoja automobilių me
chanikai reikalaudami pakel
ti algas po 25 
Jie gaudavo po $1.50. 
kas jau tęsiasi 15 
Kova ilga ir sunki, 
paliečia 39 šapas.
viai siūlė pakelti algas po 15 
centų į valandą, bet streiki
ninkai atmetė.
prie ADF. 
darbininkai laimės1 savo reikla- 
lavimus.

Vilnyje iš 1 d. spalių paste
bėjau, kad Oregon City mi’ė 
Palinauskas. Gaila gero 
draugo! Reiškiu-gilią užuo
jautą jo gyvenimo draugei Pa- 
linauskicnei liūdesio valando
je. M. Baltrušaitis.

J e 
pikietai 
laimėti 

T|ai,

į valandą.
Strei- 

savaičių. 
Streikas 
Darbcįa-

Jie priklaujso
Pasitikiu, kad

KULTŪRINIS CENTRAS 
IR LAISVĖS VAJUS

pa-Du dideli dalykai, kurie reikalauja atydos visos 
žangiosios Amerikos lietuvių visuomenės.

1- mas reikalas—iki lapkričio pirmos sukelti $75,000 
nupirkimui namo Brooklyne, kuris tarnaus Amerikos 
tuviams kaipo kultūrinis Centras.

2- ras—sukėlimas dienraščiui Laisvei 1948 metams 
džeto, gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų.

šiaiš dviem svarbiais reikalais įvyks pasitarimo 
tingai daugelyje kolonijų.
mitingai:

lie-

bu

mi-
Štai, kur jau yra rengiami

BRIDGEPORT, CONN.
Visų pažangiųjų lietuvių susirinkimas, reikalu Kultū

riniam Centrui namo pirkimo ii- Laisvės vajaus plėtimui 
susirinkim’as įvyks

PENKTADIENI, SPALIŲ-OCT. 17 
Liet. Jaunų Vyrų Salėje

107 Lafayette St., 7 :30 vai. vakaro

Dalyvaus JONAS GASIONAS iš Brooklyn©
Kviečiame visus dalyvauti šiame susirinkime

i

i

i

i

i 
i 
i I t
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BAYONNE, N. J.

AI DLD 212 kp. saukia visos Bayonnės lietuvių 
susirinkimą

ANTRADIENĮ, SPALIŲ OCT. 21 D.
vieta: 2 W. 22nd St., 7:30 vai. vakaro.

Bus ANTANAS BIMBA, iš Brooklyn.
Šiame susirinkime taipgi bus rinkimas Liet. Literatūros ; 

Draugijos Centro Valdybos. - t
. I

?

Prancūzų Komunistų Vadas 
įspėja Prieš Wall Strytą

Paryžius. — Francijos 
komunistų vadas Maurice 
Thorez, kalbėdamas Mar
seille dėl ateinančių miesti
nių rinkimų, įspėjo francū- 
zus prieš pavojus, kuriais 
jiem gręsia Amerikos Wall 
Stryto kapitalas ir anglų- 
amerikonų trustai. Thorez 
ragino Franci ją būti drau
giška Sovietams ir prane
šė, kad Sovietų Sąjunga su
tiko pristatyti Franci jai 
duonos mainais už dirbi
nius, be dolerių.

Prašo Gubernatorius į 
“Mažiau Valgyt” Talką

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ARMATURE IR 
STATOR VYNIOTOJAI 

Patyrę
Prie Vidutinių ir didelių motorų

Electro Dynamic Works 
Avenue A ir North Street. 

BAYONNE, N. J.
(240)

RAKANDŲ DARYTOJAI
Patyrę Prie Geros Rūšies Furniture Case 

Goods, Pritaikymui Durų ir Šėpų.

172 MORGAN AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 8-7102
(2421

D. Federacija Atmetė 
Politinį Frontą su CIO

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Lreip- 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninis. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

16 d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės, dalyvaukite ir atsi
veskite naujų narių. — Sekretore.

Apart kitų reikalų, pasitarkite 
ką nors surengti Laisvės paramai.

va
il 03

kas
pa-

WATERBURY, CONN.
Ateinantį trečiadienį, spalių 15 

d., įvyks laliai svarbus susirinkimas 
Amerikos Lietuvių Kultūrinio Cen
tro steigimo reikalu ir Laisves 
jaus reikalu. Bus Venta salėjo, 
Green St.

Kas tik branginate . apšvietę, 
tik stojate už lietuvių kultūros
kėlimą, būkite šiąme susirinkime. 
Čia taipgi dalyvaus P. Buknys iš 
Brook lyno, jis paaiškins apie per
kamo namo reikalą ir apie dienraš
čio Laisvės padėtį.! , (238-240)

BRIDGEPORT, CONN.
Penktadienį, spalių 17 d., įvyks 

visų Laisvės skaitytojų, rėmėjų ir 
progresyvių lietuvių platus susirin
kimas, 7:30 v. v. I 
salėje, 407 Lafįyettie St. Bus apta
riama Liet. Kultūrinio Centro ir 
Laisvės vajaus reikalai. Dalyvauki
te visi, nes turėsimu svečią iš Broo
klyn, N. Y., kuris plačiai pakalbės 
viršminčtuose reikaluose, tai Jonas 
Gasiūnas. — Vajininkai. (240-242)

tave pa
bai

sa k o 
susi- 
atsi- 

meno 
sako,

Philadelphia, Pa.
DĖL ANDRIAUS KUPČIŪNO 

MIRTIES

Washington. — Prezid. 
Trumanas atsišaukė į visų 
48 valstijų gubernatorius, 

i kad padėtų vykdyti jo pro
gramą — mažiau valgyti, o 
taupyti maistą alkaniems 

; žmonėms vakarinėje Euro- 
! po j e. Kartu prezidentas 
įšaukė ir miestų majorus 
i talkon.

o, 
, O

Čypaitė iš Cle- 
rusai balėtistai.
“šitas žavėj an- 
dar ii’ muzikos

okiai tik už viena
dolerį.”

Koncertas
(Nov.) 1 cįieną, 8 vai. vakare, 
180

įvykę lapkričio

New York Avė.
Aš Pats.

Seattle, Wash
Spalių 5 d. LLD 161 kuo-: 

pos įvyko susirinkimas. Buvo į 
skaityta Laisvės ir Vilnies va- i I ,
jaus reikale laiškai. Abu laiš-l

Liet. Jaunų Vyrų Į kai priimti;‘nutarta iš kuopos!

CLEVELAND, OHIO
LLD 15-ta Apskritis minės 400 m. 

sukaktį nuo atspausdinimo pirmo
sios lietuvių kalboj knygos. Taipgi 
bus šokiai prie gotos orkostros ir 
kitokių pamarginimų. Turėsime už
kandžių ir įsigėrimų. White Eagle 
Salėje, 8315 Kosciuązko Avo., pra
džia 4 vai. .dieną. įvyks spalių 19 d. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(240-241)
_______ L__

HAMTRAMCK, MICH.
*

LLD 188 kp. susiįrinkimas įvyks 
spalių 
mans, 
daug 
Sekr.

Laisvė
naujų skaitytojų, prašo prisidėti 
sukėlimo budžeto 1948 metams, 
sitarkite vajaus reikalu.

19 d., 11 vai. Į ryto, 3014 Ye- 
Visi nariai būkite laiku, yra 
svarbių reikalų aptarti. — 

(240-241)
kviečia jus į talką gauti 

prie 
Pa

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia Bazarą. 

įvyks per du vakaru.^, spalių 17 ir 
18, Liet. Taut. Namo apatinėj salė
je, pradžia 6 v. v. iki 11:45 v. Bus 
šokiai, su laimėjimais. Turėsime 
valgių, gėrimų. Bus daug gražių da
lykų parodoj, kurie parsiduos že
mom kainom. Įžanga tik 20c. Kvie
čia Rengimo Kom . (240-241)
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PIRKITE MEDAUS

O j

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką!

P. TUMELĮ 
Kuris turi Bičių Farmą 

Farmingdale, L. I.
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS
58-19 (ilst §t., 

Maspeth, L. L, N. Y.
siiiDHiūiiiginsiiieiiiEiiisiiiauiDingiiiBHieHi° [E

iždo paaukoti dienraščiams 
po $10 ir pasidarbuoti pagal 
išgalę.

Buvo / skaitytas laiškas iš 
LLD centro, prašant aukų 
knygų leidimo fondam Nu
tarta paaukoti iš kuopos iž
do $10 ir ant vietos parinkti.

$1 aukavo: M. Baltrušai- 
J. Bukauskas, J. Burt, J. 
Kirk', S. Kailis ir A. Stel- 

centų : J. Kirk ii’ 
Visiems už ali

Apie jo mirtį ir visuomeniš
kus darbus buvo aprašyta 
Laisvėje, tačiaus buvo praleis- 
ta, neprisiminta apie laidotu
vių direktorių Charles J. Ro- 
man-Ramanauską, kuris davė 
bendrą patarnavimą laidotuvė
se.

Andrius Kupčiūnas mirė 7p 
metų amžiaus, bet kada jis bu
vo pašarvotas, aprengtas spe
cialybe direktoriaus graboriaujs 
Ch. Roman, tai atrodė pajaunė
jusiu su šypsą.

Charles Roman-Ramanaus- 
kaš garsinasi jeu keletas metb 
“Laisvėje” ii’ ne tik “Laisvės? 
skaitytojai, bet ir bendrai pa- 

. žangieji lietuviai nelaimėje 
kreipiasi prie jo patarnavimo. 

Į Tai simpatingas, jaunas lietui- 
! vis graborius, turintis žymių 
; gabumų- gražiai nutaisyti miru
sius. Jis suteikia širdingai pa
tarnavimą mirties atsitikime, j

Kas kreipiasi prie Roman iš 
lietuvių, tai greičiau sužino pat 
žangieji lietuviai ir daugiau 
lietuvių aplanko ir kitiems pat

ŽIBALO KOMPANIJŲ 
VIRŠININKŲ ALGOS

Forth Worth, Tex. — W. 
S. S. Rodgers, Texas žibalo 

i kompanijos p i r mininkas, 
. pernai gavo $125,000 algos. 
W. T. Holiday, Ohio Stand
ard žibalo kompanijos pir
mininkui 1946 m. išmokėta 
$120,000 algos. 27 žibalo 
kompanijų viršininkai tais 
metais viso gavo $2,080,000 
algų, kaip praneša valdinė 
šėrų (akcijų) komisija iš 
Washingtono.

Boston. — CIO unijų ge- 
neralis pirmininkas Philip 
Murray, kalbėdamas jų su
važiavime, atsišaukė į Ame
rikos Darbo Federacijos su
važiavimą, laikomą San 
Francisco. Jis siūlė, kad to- 
dvi didžios unijinės organi- 

| zacijos sueitų į bendrą poli
tinį veikimą, idant 1948 m. 
rinkimuose nušluot tokius 
kongreso narius, kurie rė- 
mė Tafto - Hartley’o bilių 

; prieš unijas. Darbo Federa- 
! cijos pirmininkas Wm. 
Green atmetė CIO pakvieti
mą Į politinę talką; sako, 

i pirma CIO turi unijiniai su- 
sivienyt su Federacija.

PHILADELPHIJOS 
“VEITERIŲ” STREIKAS

Po 
tis, 
M.
ma. Po 50
Julia Sitko. 
kas ačių 1

Kuopa galėjo paaukoti, nes 
vasarą piknike uždirbo. Rug
sėjo 24 d. čia kalbėjo senato
rius Taftas, re pu b 1 ikonų lyde
ris, piešėjas to bliiaus prieš 
darbininkų unijas ir progresy- 
vį judėjimą.

Darbininkai tinkančiai jį pa
sitiko gclžkelio stotyje su įvai
riais plakatais, smerkdami jo 
bilių ir baubdami lydėjo net
blllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

. Fotografas |
1 Traukiu paveikslus familijų, ves-1 

tuvių, kitokių grupių ir pavienių
; IŠ senų padarau 
’ naujus paveiks- 
; lūs ir krajavus Zu 

sudarau su ame-^ 
grikoniškais.

kalu! esant ir
;; padidinu tokio 

dydžio, kokio pa-^
; geidaujama. Tai-
■ pogi atmaliavoju 
1 įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, |

, Kampai Broadway Ir Stone Ave. •
■ prie Chauncey St., Broadway Lini’ f

Tel. GUenmore 5-6191 |
uiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiii^

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. 

. ■    ........ ..... — ..... ■

i

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

sako. Todėl Philadelphijos apy
linkės lietuviams patartina 
kreiptis prie Charles Roman, 
kuris garsinasi “Laisvėje.”

Kupčiūno sūnus ir giminės 
širdingai dėkavoja palydo
vams, grabnešiams, visiems jo 
draugams ir graboriui Ch. 
Roman už malonų patarnavi
mą. Rausvietis.

i®

rn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Philadelphia.-— Streikuo
ja 90 Bookbinders valgyk
los padavėjų - “veiterių”. 

• Reikalauja pridėti $3 algos 
‘dabar per savaitę, o gruo
dyje dar $1; taipgi reika
lauja 5 dienų darbo savai
tės. Streikieriai yra Darbo 
Federacijos unijos nariai, 

i Valgykla siūlanti jiem $55 
‘per savaitę, bet jie norį 
. daugiau.

■01

J.J. KAŠKIAUČIUS, M. D. j
580 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0612

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS 

■

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

Ėgzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8842

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Brooklyn, N. Y,
Telefonas EV. 4-8698

:
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NeH'YorkK/feWZlniov
Laisvės Perkamas
Namas, Tai Tikras
Palocius

Lilija Basty te Dainuos 
Aido Koncerte

Angliškas Darbininkę 
Laikraštis Išėjo 
Padidintas

CIO Darbuosis už 
Registrant^ Balsy 
Gavimą Progresui

Praėjusį sekmadienį mes su 
draugu S. Titaniu nuvažiavom 
pažiūrėt “Laisvės” perkamo 
namo. Iv kai pamatėm, tai 
tikrai nustebom. Nes, mat, 
ne paprastas namas,bet tikras nui 
palocius! Namas, rodos, sta- • koncerte 
tytas Knights of Columbus Spa]jlL 
draugijos ir taikytas meno- Visi 
kultūros veiklai, kaip tai: te- ; Bastytę 
atrininkams,

Lilija Bastyto jau ne kartą 
gražiai atsirekomendavo save, 
dainuodama mūsų parengimuo
se, taipgi per radiją. Dabar ir 
vėl bus proga brooklyniečiams 
ir apylinkės lietuviams ją iš- 

jgirsti dainuojant Aido Choro 
šį šeštadienį, 18 d.

Koncertas bus 'šį šeštadienį, 
spalių 18 d., Lietuvių Arrįerikos 
Piliečiu Kl. salėje, 280- Union 

6:30Ave., Brooklyne. Pradžią 
vakaro. Įžanga 

75c asmeniui.
į tai

tik

Visi, kurie yra girdėję L. 
dainuojant, pripažins, 

sportininkams iri kad jeigu ji tik viena pildytų 
taip toliau. Grindų plotas vi- programą, tai pilnai būtų verta 

30,000 ket- sumokėti 75c įžangos, kad ją 
| išgirsti dainuojant. Bet Aido

same name turi 
virtainių pėdų ir taipgi stovi j jį; 
prie pačios Atlantic Avė., kur choras duos mums daug dau- 
visoki busai eina ir kur lengva 'giau, nes programa susidės iš: 
privažiuot.

Namo pirkimo komisijai į 
reikia duoti didelę garbę už 
išrinkimą tokio gražaus na
mo.

Gi mes su draugu Titaniu, 
pamatę šį namą, raginam vi
sus draugus, drauges ir prie- 
telius tuojau pirkti Šerus. Ir 
būtų gerai, kad pirktumėt po 
4 šėrus, įmokėdami po $100. 
Gi namo nupirkimui • dar 
trūksta $40,000. Tai jeigu gaiš ir pažįstamais. 
400 draugų po $100 nupirk- i-------------------------------------------
turn, tai namas būtų ir mūsų. J --L: • PPfrac PJIZnac 
Po vieną šimtą dolerių mes LaJinuM I cl! do i llvlldo 
pirkdami serus nesusibankrū-j ---------
tysim, o būsim savininkais to | Pirmadienį Laisvės įstaigoje 
didelio kultūriško centro. ' lankėsi Petras Pilėnas, phila- 

Taigi, pirkim visi, ne tik j delphietis, nuolatinis veikėjas, 
brooklyniečiai, o ir kitų mies-ijis sakė, nors laiko neperdau- 
tų bei kolonijų draugai.

Beje, perkamas namas ne- 
perdaug toli nuo dabartinio 
“Laisvės” namo. Tik 30 mi- 
nutų ima nuvažiuot.

Jonas Juška.

Viso Aido . Choro dainavi
mo ; ’

Aido Choro duetų, kvartetų 
ir kitų grupių;

Vyturėlio Ansamblio muzi
kos ;

Alberto Vasiliausko solo dai- 
! nų ;
i Apart to, dar bus šokiai ir 
' abelnai malonus pasilinksmi- 
' nimas ir susitikimas su drau-

; giausiai turi, užimtas laikrodi- 
j ninko bizniu, bet darbuojasi 
dėl Laisvės gavime naujų 
skaitytojų ir atnaujinime pre
numeratų, kuriems jau baigė.

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre

Paskutinę savaitę rodo gra
žuolę filmą “Russian Balleri
na.” Spalių 18-tą pradės’ro
dyti naują—“In the Name of J 
Life.”

Radio City Music Hall
Pradėjo rodyti naują fil-; 

mą, meilišką istoriją “Song of • 
Love,” su puikiąja aktore 
Katherine Hepburn žvaigždė- ■ 
se. Kitose vyriausiose rolėse 

’ Paul Henreid ir Robert Walk
er. Didžiojoje scenoje spėk- Į 
taklis “American Beauties,” 
dalyvaujant teatro šokėjoms,; 
chorui, orkestrui vadovybėje i 
Alexander Smallens.

Brooklyn© Albee Teatran /
Persikėlė žymusis šio laiko-/1 

tarpio reikšmingasis judi.4! 
“Crossfire.” Vadovaujančio! : 
se rolėse trys Robertai -j-, 
Young, Mitchum ir 
Taipgi yra kita filmą: 
tras prie DeKalb Ave., 
centre.

Rivoli Teatre
Dabar rodoma nauj

• “Unconquered,” s u 
Cooper ir Paulette G 
Filmą vaizduoja Amerikos se 
novę.

Sakė, kad Phila. draugai, 
pirkdami Šerus ir suteikdami 
paskolų, padės įsigyti Lietu
vių Kultūrinio Centro namą. 
Tam reikalui greitoje ateityje 
Philadelphijoje bus sušauktas 
platus susirinkimas. Rep.

Lankėsi Wm. Deksnys
Praeitą pirmadienį lankėsi 

: William Deksnys, iš Stamford, 
Conn. Atvyko jis pasižiūrėti 

į Brook lyno ir ta pačia proga 
įteikę^Namo bendrovei vieną 
tūkstantį ' dolerių paskolos, 

] t/ipgi už vieną šimtą dolerių 
įnasipirko Namo bendrovės šė- 
frų, kad greičiau būtų galima 
I įsigyti Kultūrinis Centras.

Malonus ir draugiškas žmo
gus William Deksnys.

Tea- 
biZnio

filmą

oddard

Strand Teatr/

Teberodo “The Unsuspect
ed.” Yra ir smagūs asmenų 
aktai scenoje.
Embassy Newsreel

Žiniškose filmose 
klausias 
Italijos 
traciją 
valdžią,
tų Europos ir plataus pasau
lio šalių.

Teatruose 
rodo pas- 

žaismes, 
demons- 

Gasper’io

basebolės 
darbininkų 
prieš d e
Taipgi žinutės iš ki-

New Yorko valstijoje pa
daugėjo gaunamo pieno 
kis, bet kainas per trumpą lai
ką du kartu kėlė. Rugsėjo 
mėnesį pardavimui pieno pa
gaminta 542 milionai svarų.

kie-

Warner Bro*. Naujas, Įspūdingas | 
Jaudintojas!

Joan Claude Audrey
Caulfield • Rains C Totter

ConMance a 
• Bennett I

‘‘The Unsuspected” |
♦Ir puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje* |

Blue Barron ir Jo Orkestras J
Joey Adams • Mark Plant J

Tony Canzoneri
STRAND Broadway ir 47 St. į

Maspeth, L. I.

Aido Choras visus maloniai 
kviečia dalyvauti jų koncerte.

Pasibaigė Ekspreso 
Streikas

Užsitęsęs 23 dienas ekspre
so gabentojų streikas, New 
Yorke, užsibaigė praėjusį pir
madienį darbininkams vien
balsiai nutarus grįžti į darbą. 
Jų reikalavimų išsprendimas 

i pavedamas prezidentinei tary- 
. bai, majorui O‘Dwyer to jlra- 
| sius. i

Vyriausiais jų reikalavimais 
yra 40 valandų savaitė, 15 V2 

c. daugiau mokesties už va
landą. Streikui vadovavo AFL 
Teamsters Brolijos Lok al as 

1808. i

Gal Išvengsim 
Busy Streiko

Majoras O’Dwyer pasišaukė 
Third Ave. busų firmos ir ten 
dirbančių darbininkų unijos jat- 

I stovus į derybas praėjusį sek
madienį, išvakarėse unijos 

■ skelbto streiko. Jis ragino pąsi- 
duoti arbitracijai ii- pasipilė 
planą. Ilgai spyręsi nuo . dei’y- 
bų, bosai, pagaliau žadėję tar
tis. Iš savo pusės, unija sutiko 
streiką atidėti iki nariai pėr- 
balsuos, pasiduoti arbitracijai, 
ar ne.

Šv. Vincento Draugija ren-! 
gia metinę Beer Party ir šo
kius, šeštadienį, spalių 25 d., 
parapijos salėj, 64-17 — 56th 
Drive, Maspeth.

Lietuvių Piliečių Klubo Mo
terų Skyrius rengia metinę va
karienę šeštadienį, spalių 18 
d., L .P. Klubo salėj, 60-39— 
56th Drive, Maspeth.

Moterys labai smarkiai vei
kia ir prižada puikiai pavai
šinti visus atsilankiusius.

Au- 
nu- 

žemės 60x100 
dabartinės savo 
nes miesto staty- 
reikalauja, kad 
turi būti tam ti-

Pereitą savaitę Lietuvių 
ditorijos B-vė, Maspethe, 
pirko sklypą 
pėdų, šalę 
nuosavybės, 
mo tvarka ; 
statant salę

dalis neužstatytos vietos 
saugumo ir sveikatos.

Rep.

kra 
dėl

New Yorko policija areš
tavo ir nuvedė į teismą dak
tarą ir jo žmoną už paliki
mą kūdikio automobiliuje pa
tiems nuėjus į prelekciją. Tei
sėjas tėvus išbarė, bet nebau
dė.

Adeline Daužickaitė dėkoja 
tėveliams Povilui ir Liudvinai 
Daužickams už suruoštą jąi 
“Sweet Sixteen” gimtadienio 
parę, kuri įvyko spalių 4 d. 
Ji taipgi dėkoja krikšto tė
vams, Ignui Daužickui ir J. 
Pečinskienei už dovanas; Sil
ver Bell Keptuvei už tortą; 
A. Kundrotui už gražias g^- 
les (orchids) ; muzikantams 
už muziką; dėdei Jonui Dat- 
žiekui už prisiųstą dovana. 
Taipgi sekantiems svečiams už 
puikias dovanas: Mr. & Mrs. 
Kundrotam, Mr. & Mrs. Da- 
nelevičiams, Mr. & Mrs. Bu
tėnam ir dukrai, Mr. & Mrš. 
Chaikauskam ir sūnui, Ig. Pu
činskui, Mr. & Mrs. Chąrles 
Dugan, Mr. & Mrs. Juodei
kiam, Petroniai, Miss M. Ze- 
rolis, T. .Vaičiuliui, A. Gar- 
ban, John Chakoby, Berta 
Malimant, R. Kairys, A.’Bal- 
chus, J. Svalys ,A. Buika, A. 
Balchūnui, Mr. & Mrs. Kun
drotams, A. Radžiūnui, J. Ja- 
lush ir A1. & B. šimkiūtėm.

Jos tėveliai taipgi dėkoja 
svečiams už dalyvavimą jų du
krelės gimtadienio parėję, ku
ri įvyko jų namuose, 46 Sun
nyside Ave., Brooklyne.

’ Rep.

20

gau- 
gau-

išei- 
gau-

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker už spa
lių 14-tą išėjo padidintas nuo 
12 iki 16 puslapių. Tuose, ke
turiuose ekstra* puslapiuose 
telpa daug raštų žymių ko- 
lumnistų ir daugiau žinių bė
gamaisiais reikalais, viso 
straipsnių ir žinių priedas.

Didžiajame New Yorke jis 
gaunamas pavienėmis kopijo
mis ant didžiųjų standų. Ta
čiau užtikrinčiausis gavimas 
kiekvienos kopijos yra 
rašyti į namus. Kartais 
ni ne tą pačią dieną, bet 
ni.

O vien tik savaitinis, 
nantis už sekmadienius,
narnas^ į namus, didžiumoje, 
penktadienį ar šeštadienį. 
Gautame į namus nebūna vė
liausių (šeštadienio) žinių, ta
čiau visi svarbieji straipsniai, 
kolumnos liekasi nekeisti.

Kas liečia darbininkų žinias 
—iš streikų, politikos, konven- 

,rink imu namie ir kitose 
joks kitas laikraštis

negali užvaduoti D. W.
Komercinė spauda tas žinias 

paduoda užtrauktas ant savo 
kurpalio, kartais visai sufu- 
šeriuotas arba visai nededa. * *O mažesnieji darbininkų laik
raščiai neištenka vietos.

Apsidžiaugę, kad regisura- 
cija buvo geriausia ir už go
riausių optimistų iš anksto pa
matytąją, CIO veikėjai Kjew 
Yorke n oatsided a ant 
mes.”

Kaip jie dirbo sunkiai, kad 
žmonės užsiregistruotų, taip ir 
dar sunkiau žada dirbti, kad I 
kiekvienas užsiregistravęs bal- į 
suotų už išlaikymą PR, už; pa-į 
skyras namams ir veteranlams į 
bonus, už 5 centu fėra. i

Savo atsišaukime į narius, I 
Greater New York CIO Cpun- ' 
cil sako :

“Mes nenorime prarasti bal-i 
sų. Ši buvo rekordinė regis- į 
tracija metams, kuriuose nėra į 
viso miesto, visos valstijos ar i 

! nacionalio kontesto. Žniončs i i., . , . r .I išėjo supykę ir pasiryžę gauti 
veiksmo jiems rūpimais klau- i 
simais. Vis daugiau ir dau
giau žmonių pradeda supras
ti,kad aukštomis pragyvenimo 
kainomis jie užmoka a 
kainą už nebalsavimą.”

CIO ragino visus savų na
rius veikti visokiais būdais, 
bet, vyriausia, eiti po namus ir 
gerai pasikalbėti apie b 
•simus klausimus.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
PUIKI PROGRAMA, GERA ORKESTRĄ

Įvyks Sekmadieni

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER
I

Bus toje pat salėje kur visada

ukštą

949
Labor Lyceum

Willoughby Ave. Brooklyn, N.

Tuojau įsigykite koncerto bilietus.
ĮŽANGA $1.00 IR $1.50

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA' 60e.

cijų 
šalyse

Komunistę Radio
Kas antradienis, Inuo 9 :04 

iki 9:15 vakaro, komunistai 
kalba rinkimų klausimais iš 
stoties WMCA, 5701 ant jūsų 
radio, galingiausios New Yor
ke. Ji girdima labai toli už 
miesto ribų.

Tos programos bus girdimos 
iki lapkričio, o pirmoji lapkri- 

mėnesį programa bus 3- 
vakarą, išvakarėse rinki- 
kurie šiemet įvyks 4-tą.

čio 
čios 
mų,

Praėjusį sekmadienį vėl tu
rėjome nepaprastai gražią va
sarišką dieną, temperatūra 
buvo pakilusi iki 67 laipsnių.

ilsuo-

K a u n si 1 m an as Pete r
Cacchione labai įdomiai 
ko kaunsilmanui 
Vogė! dėl pastarojo į 
ant 
per 
į am 
čių 
Daily Worked.

PR. Vogei atakai 
radio. Cacchione ; 
serija straipsnių, t 
angliškame dieni

Edvard 
ątak os 
’o PR 
itsako 
el pan-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.'
Tel.EVergreen 7-6808

Valandos: : i 9-12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

WAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS—DENtlSTAS

. SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo susirin

kimas ' jvyks šio ketvirtadienio va
karą, spalių 16-tą, 8 vai., 419 Lori
mer St., Brooklyne. i Kviečiame ir 
ne nares. — Valdyba.! (240-241)

Peter Kąpiskas

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 —- $ P. M. 

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadienj.

650 5th Ave., kamp. 19th St 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. SOuth 8-55(J9

P etfT 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Hoine,
I INC.

, BROOKLYN 6, N. Y.354 MAR
I Skersai gatvės nuo Armory

LIETUMIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Į Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdejkoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški Aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Išmėtytos iš viešbučių pra-, 
ėjusį pavasarį iš pašalpos gy- j 
veliančios apie 100 šeimų tu- I 
rėsiančios būti pirm žiemos' 
vėl sugrąžintos į viešbučius, 
nes niekur kitur jiems dar ne- I 
gavę žiemos laiku gyventi tin- Į 
k amo buto.

Parsiduoda

ACCORDIONS
Visokių Dydžių 

Tiesiai iš išdirbėjo
Už PUSĘ KAINOS

Baldom & Bartoli
Įsteigta 1901 m.

60 Mulberry St., N. Y. C.
TELEPHONE WO. 2-1750

TONY’S
UP-Tb-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEGIONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
( 1—2 dienom
1 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergrecn 4-0203

Valandos:

Sofa Cushions-Paduškos
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA

Sėdynių Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.) I
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite j
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Avb., Brooklyn, N. Y.

+—

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Katnom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainord.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham ^ve., Brooklyn

6 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Spalių 15, 1947




