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Civihnės Laisvės.
Visų reikalas.
Gražiai darbuojas^.
BALF’o aparato aštai.
Jų paroda.
Toks tokį

Darbo Žmonių .
Dienraštis

Kaina $7.00 Metam
Užsieniuose ^9.00

Brooklyne $8.00 
KOPIJA 5c

ažino

Neteisimas vienuolikos ko
mu liktų vadų susilaukia daug 
protestų. Tie protestai di
dės ir vis garsiau Skambės. 
Kiekvienam politiniai susipra
tusiam žmogui aišku, 
yra rimtas civilinių

kad čia 
laisvių

pasirodėTeisėjas Medina 
dar ir dideliu kerštininku. Jis 
nori pasodinti kalėjiman ne 
tik tuos vadus, bet ir jų ad
vokatus; |

Visiems aišku, ką .jis nori 
pasiekti. Jis nori parodyti, 
kad joks advokatas neturi iš
drįsti ginti teismuose . politi
nių' reakcijos auką.

, Pirmas toks atsitikimas ne 
tik Amerikos, bet viso civi
lizuoto pasaulio istorijoje. 
Nueita toliau, negu Ilitleilo 
laikais Vokietijoje.

Prasi d e d a apeliacijos, 
laiko, bet Amerikos 
supras, jog persekiojimas po
litinės grupės žmonių nesude
rinamas nei su Konstitucija, 
nei su Teisių Biliumi.

Juk ir hitlėrizmaš prasidėjo 
su teroru prieš komunistus.

Brooklyn, N. Y.,

Angly - Amerikon ų Blokas 
Atmetė Soviety Siūlymą 
Suskaityt Atoni y Bombas
Amerikonai Siūlė Skaičiuot tik Senesnius Ginklus, be 
Ne Atomu Bombas; Sovietai Vetavo ŠĮ Siūlymą kaip Nloną
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Ims 
žmonės

vietiu delegatas Jakovais 
Malikas siūlė suskaičiuoti 
įvairių kraštų atomines 
bombas kartu su paprastai
siais ginklais.

Anglų - arnerikonų blo
kas Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje atmątėj Maliko 

I pasiūlymą. x
Francijos delegatas piršo 

amerikinį siūlymą — palik
ti atomų bombas ramybėje, 

'O skaičiuoti tiktai) papras
tus ginklus. wUž š’ 
balsavo 9 Saugumo 
bos nariai, bet jį 
e'tavn Malikas, fšu 

lėtinės'

Pirm balsuojant, Malikas

Tary- 
atmetė- 
Maliku 
Ukrai-

.London. — Grupė darbiečių atstovų Anglijos seime 
' ragino premjerą Attlee, kad suruoštų prez. Trumano; 
. Stalino ir savo paties sueigą, kur turėtų aptarti, kaip 

sustabdyt atominių ginklų lenktynes.
ž Attlee jau yra atmetęs panašų pirmesnį paraginimą.’

Washington. — Kongresas rengėsi uždaryt šiemetinę 
savo sesiją trečiadienį vakare.

I Skubiai Bus A iiiojaina
irwPrieš Komunistų 

Jy Advokatų Nuteisimą
Reikalaujama Paleist Juos iš Kalėjimo už Užstatus;
Teisėjas Neduoda Gana Laiko Apeliacijoms Prirengti

Sovietų Sąjunga turi ato
minę bombą jau nuo 1947 
metų. Višinskis pridūrė: •

— Bet’ kuomet Viačesla
vas Molotovas, tuometinis 
Sovietų užsienio reikalų 
ministras, 1947 m. sakė, kad 
jau nėra atominio sekreto, 
tatai anglai - amerikonai 
vadino blofu. Bet tai 
blofas, o tikras ginklas.

ne

Sovietai Priešinasi 
Jugoslav!jos Įleidimui 
Į Saugumo Tarybą

Washington. — Ginkluotų oro jėgų štabo 'galva gene
rolas H. Vandenbergas, kalbėdamas kongresmanų komi
sijoje, šaukė nemažint atominių B-36 bombanešių skai
čiaus. Pasakojo, kad toki bombanešiai būsią.-reikalingi 
karui su Sovietais.

Pirmiau liudydami tai komisijai, admirolai tvirtino, 
kad rakietiniai ir įradijiniai Sovietų lėktuvai -galėtų nu
skinti tokius didelius ir lėtus bdmbanešius, kįiip B-36. ,

Admirolai sakėj tie bombanešiai galėtų tik civilinius 
žmones urmu žudyki bet nepataikytų į karinius taiki
nius.

New York. — Va knis tarpininkas Cyrus Ching su-

New York. — Komunistų 
advokatai skubotai ruošia 
apeliacijas prieš federalio 
apskrities teisėjo Haroldo 
Medinos sprendimą* kuris 
panaikįno vienuolikos ko-5 
munistu vadu užstatus ir 
suvarė tuos žmones kalėji- 
man, kai tik džiūrė praeitą 
penktadienį paskelbė juos 
kaltais.

Medina tada įkalino taip 
pat penkis komunistų advo
katus ir-Komunistų Parti
jos sekretorių Eugene De- 
nnisą, kuris-pats gynėsi tei-

Medina juos baudžia, 
esą, už “teismo paniekini
mą.” \ ,

Du advokatu ir Dennisą 
jis įkalino 6 mėnesiam, du 
kitu 4 mėnesiam, o viena 
30 di

Teisėjas K' 
paskirt bausmęN komunistų-

ina
šaukė CIO plieno darbininkų vadus ir plieno kompanijų p . . - . . aaa iyv.e ■ ■

atstovus Į derybas dėl streiko baigimo/ GtęSia Atkili « . dfenį Jie^jįa^ki 10

Pereitą sekmadienį buvau nos delegatas. 
* Wilkes-Barre .Laisvų Tautišku

Kapinių Bendrovės bankiete. ■ pareiškė: 
Viskas pavyko labai gražiai.'j 
Publikos susirinko daugiau, į 
negu bankieto rengėjai tikę-) 
josi.

Man labai patinka, kad tos 
bendrovės pryšakin atsistojo 
grupė jaunų žmonių. Jie or
ganizacijos 4 
šis pirmas jų parengimas pa
rodė, kad jie moka prie žmo
nių prieiti. Tikiu, jog senieji ! 
bendrovės nariai su jaunai
siais vadais 
dradarbiaus.

Girdėjau,

— Mėginįmas atskirti a- 
£1£*u’ i tominius ginklus nuo neato- 

i minių yra tiktai monas. Tai 
: yra dalis klaidingos, apsi- 
I gaudinėjančioš vilties, būk 
■ Jungtinės Valstijos galėtų 

... 4 • - • savo rankose išlaikyti ato-
minę monopoliją pasaulyje.
Višinskis Pakartojo, kad 

Soviėtai Jau 1947 m.
Tūrėjo Atomų Bombą

Andrius Višinskis, Sovie
tų užsienio reikalų minist
ras, pasikalbėjime jsu kores
pondentais pastebėjo, ’kad

su 
nuoširdžiai ben-

kad gražiai, pa
vyko vaidinimas dramos 
su Gyvenimo žaizdos” 
telloje ir Worcesteryje.
ve i bus paramas iš šių paren
gimu.
nereikia 
girnų.

“ Mu-
Mo rt- 

I
Lais-

>Tas tik parodo, kad 
bijoti* didelių paren-

Senato Komitetai Užgyrė 
Wallgrena ir Meadą

Washington. —Kongresas užgyrė valdžios paramą 90j 
I.nuošimčių kainoms palaikyti kviečiams, “kernams”, 

_  žiams, medvilnei ir pynacams.

' Brooklyno Liaudies 
aktoriai važiuos į 

suvaidinti dra- 
Gaideliai. 

3-čią
’ Tai 
dieną.

Beje 
Teatro 
Wilkes-Barre

, mą “Gieda
bus gruodžio 
Parengimas jau plačiai garsi
namas. Tikimasi daug publi
kos iš* visos apylinkės.

Bruklyniečiams didelis kre
ditas už patarnavimą . kitoms 
kolonijoms. Susimokymas di
delio veikalo yra didelis ir 
sunkus darbas. Gerai, kad 
nepasitenkinama vienu pasi
rodymu. Gerai, kad kitos ko
lonijos kviečia bruklyniečius 
gastroliuoti.

Washington. — Senato 
komitetai u^y.rė M. C. 
Wallgrena, prez. Truąnano 
skiriamą valdinės elektros- 
jėgos komisijos nariu, ir 
buvusį senatorių J. M. Me- 
adą” — federalės verslo ko
misijos nariu. Abudu demo- 

. kratai. Wallgren — buvęs 
Washington© valstijos gu
bernatorius.

Senatas praeita savaitę 
atmetė Lelandą Oldsą, Tru-

Lake Success, N. Y.
Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višinskis! 
sakė korespondentams, khd i 
jeigu Jungtinių Tautų 
mas .. išrinktų Jugos 
Saugumo Tarybos nariu, i • 2 ~ ~~ A •

-Sovietu Sąjungą laikytu iš-! VVasl^ngton. — Senatas ir Kongreso Atstovų Rūmas 
Gnkim'/nptPiGno-n k,.c ! galutinai užgyrė $15,585,863,498 kariniams 
teisėtu.' Sovietai niekuomet i Valstijų tikslams per 12 mėnesių, 
nesutiks su Jugoslavijos Į 
priėmimu į Saugumo, Tary-1 
bą, pridūrė Višinskis.

Višinskis 
liaudiškos 
kratijos ir Sovietu Sąjungą 
pasirinko Čechoslovakija i '^riyne, nežiūrint luta Sovietai atsa> 
kaip naują Saugumo Tary-' riuoinenę is rytinio. Berlyno, 
bos narį „vieton .Ukrainos, i“ T 7 T 7 ~
kurios terminas išsibaigia. I 
Jis nurodė, kad Jungt. Tau- .. 11 i*
tų konstitucija ir įsigyve- i s CllltlOSllOl I I l\ OUTlLlTlilStl^ 
nusi taisyklė įgalina tuos i , ’ _ _
rytinės Europos kraštus 
parinkti Saugumo Tarybos 
narį iš tos srities. Visos ry
tinės demokratijos išstoja 
prieš Jugoslavijos Tito val
džią. Bet Amerika stengia
si įstatyt Jugoslaviją į 
Saugumo T

Smetoninė Dirva praneša, 
kiek tik vienais trumpais me
teliais kaštavo BALF’o apara
tas. Pats fondas iš savo iždo 

/ išmokėjo ;
$10,000. Be to, girdi, jiems 

' dar padėjo “visa eilė IRO 
išlaikomų tarnautojų, kurių 
išlaikymui IRO' skyrė apie 
$70,000.’’ (D., spalių 14 d.)

• Aštuoniasdešimt tūkstančių 
dolerių per vienus metus vir
šininkų1 algoms ir kelionėms!

Dirvos redaktorius smarkiai 
bara tuos, kurie dėl tų ne
svietiškų išlaidų alasavojo 
BALF’o sehne. Girdi, jeigu 
būtų buvę daugiau pinigų, bū
tų * buvę galima ir dar dau
giau x išleisti!

ebutų
16, tai

metų kalėjimo ir $10,000 
piniginės baudos kiekvie-- 

Imam neva už suokalbi skelb

 

ti kad reikėsią nuversti A- 
! merikos -valdžią jėga ir 
prievarta.

Dabar ruošiamos apelia-

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija artėja prie 

I Kweilino, Kwangsi provin
cijos sostinės, į šiaurės va
lkams nuo liaudininkų už-

Washington. — Pasitraukia vyriausias ūkinis prezi- 
| dento Trumano patarėjas d//Tįdwin G. Nourse.t Kaltina 

d o eikvf) j i m ą ir ve d i m ą į v is 
'Mjcįesniųs finansų nepritęįkljįis.
Trumano valdžią už šaliesj

tz !ciJ0S reikalauja:
■m^ii uostamiesčio Kantono, j Su]aikyįį bausmės skyri- 
jčiang Kai-seko tautininkų y. į

... j valdininkai jau bėga iš ( Visus paliuosuoti už žmo- 
Jungtmių iKweilino. ciniškus užstatus.

Paskirti naują teismą.
Panaikinti kalėjimo bau- 

kurią teisėjas skyrė' 
advokatams neva už tei 

miekimą.
Jeigu advokatai 

paliuosuoti už užs 
jų laikymas kalėjime kenk- 

l tų paruošimui apeliacijų į 
aukštesnius teismus, eina 

. „ met i Ankščiausia Jungtiniu 'ai Čung-|Valstijl) Teisma.
Teisėjas Medina aMnetė 

komunistų ądvokatų pra 
•ma duoti 30, dienu laiko 
pcliacijoms prirengti.

čungking, Kinija. —Tau- j 
jtininkai bijo, kad liaudinin- 
Ikų - komunistų armija grei
tai įsiverš į Kweicow pro- 

jvinciją, tiesiog į pietus nuo 
Čungkingo, : į kurį tau- 

•tininkų valdžia pabėgo iš 
Kantono. Žygiu į Kweičo- i 

lwą liaudininkai, galėtų at- 
Calif, Demokratu Vadai Šaukia^1'^} CungkinRą nu° tau- _  __ ___ ; timnkų genergJxwTu Cung- 

 

Ihsi 200,000 v^rų armijos, 
į' Diktatoriaus^^l^režidento 

 

Čiang Kai-šeko pava^luoto- 
ban- 

tauti- 
pąfiaujintų 

ar gale-

Frankfurt, Vokieti ja.
~ ' nierius’Vokietijai, John MhCloy, pareiškė, 

priminė, kad j P^tesnės laisvės .
rytinės demo- |sant,.kad rytinėje Vokietijoje i

- Aukštasis Amerikos komisio- 
jog-neduos 

vakarinei vokiečiu’“valstybei”, nepaį- 
istkūrė Demokratinė Vo

kiečių’ Respublika. Sak.ė, Amerika laikys armiją vakari-

;1 Los Angeles, Cąlif.—De- j lifornijos, Pennsylvanijos ir i jas gerL Tsung-je 
į mokratų Partijos vadai Ca-|kitų valstijų pasižada šukei- ■ Riete sakė, kad jeig

Ai pinigų užstatams nuteis-’ ninkai tuojau 
tų komunistų ir jų apeliaci-:savo valdžią, tai 
joms. i tų atremti” komunistus.

j jeigu ne, tai mes žuv

ilifornijoj pasiuntė prezi- 
■dentui Trumanui prašymą, 
į kad panaikintų visą' bylą 

i prieš 11 komunistu ' vadu, 
’kuriuos federalio teismo 
•džiūrė paskelbė kaltais.

Tarp pasirašiusių prašy- 
jmą yra 5 nariai valstijinio 
i Demokratu Partijos ’ komi-
Įteto, 5 Los Angeles apskri- choslovakija, Bulgarija 
[ties demokratų ^centro na-

P^ezid-! riai ir 20 demokratų vadų
misijos nariu i Atomu Jėgos Komisi ją iš-

. . ~ >' . J- 1 iXIClO JĮJX linelio. ĮJ1 CZj.

• i leisti $30,000,000 iš atsargi- Trumanui, kaip komunistu
riai atrado, kad Olds “per|nių jos pinigų '

I kairus.” fabrikams did

Dar $300,000,000 
Atominėms Bomboms

Washington
j ties demokratų <centro na-

(

.mano skirtą federalės elek- Trumanas įgalino valdinę
tros jėgos ko: 
trečiai tarnybai.

iš įvairių kitų apskričių.
Prašymas primena prez

i. atominiams vadų nuteisimas laužo' ame-
■ z-----■— fabrikams didinti Oak Rid-1 ribinės demokratijos pa-
u --------- ---------- Tenn., ir Hūnforde, j PTindus.
’ “Radikalas ’ Bando Sudaryt Wash. _ --------
! fyancijos Kabinėta Senatorius Brien MeMa- į st. Louis Laikraščiai Snier-

•>

iri-

Nauja Vokiečiu Respublika L .. . rAAA
: Streikuoja 5,000

Berlin. — Vengrija, Če- 
ir 

Lenkija pranešė, kad. jos 
netrukus apsikeis diploma-

ihon, bendrosios Kongreso | i<ja Suokalbi nrieš Komu- lyne.
.. ’atominės komisijos pirmi-• 

Francuos njn|<as> pratiesė; jog vis Į 
smarkiau bus platinami į- 
rengimai atomų bomboms

i: ...... į Paryžius. .. ___
savo? viršininkams prezidentas Auriol pakvietė 

vadinamą radikalą socialis
tą Rene Mayerį- suorgani- 
zuot naują ministrų kabinę-1 ’ gužinota kad tam bus iš- 
tą. Mayens, pirmiau buvęs ,lei ta daf bent 300 mj)ionų 
^in,aP®'Į ministias, stengiasi i doįerįu priedan prie biliono 
sudaryt, mišrų kabinetą is dotorių suvh.š> kurie jau p£Į. 
savo partiečių, klęrikalu n skjr(.j kal'jnei atomų jėgos 

gamybai per 1 metus.

nistų Vadus

d., pirmadienį.

Liaudininkai Užpuls Kiną 
Tautininkus Čušan Saloj
- Hong Kong. — Čia s 
p rankama, kad kinų JLiau- 
diesVArmija rengiasi ’štur
muoti paskutinę Čušano saj

Camden, N. J. — Sustrei- 
tiniais atstovais su naująja kavo 5,000 darbininkų prieš 

Rėš- du Campbell Soup kompa
nijos fabrikus. Tai. protesto 

res- streikas dėl to, kad samdy- , v „inni. J • j . ••• - nuo laiko užpuldinėja plau-jau totai suspendavo unijini . J ‘ti.
pa-!CIO atstovą (stewards) kldncluB ’ sangnajų sveti 

Robertą Wooley, kuomet jis i 
priešinosi paskubos didini
mui. V-'

Demokratine Vokiečių 
publika.

Dinlomatiniai šios 
publikos pasiuntiniai 
Maskvoje, o Sovietų 
siuntiniai — Demokratinės 
Respublikos sostinėje Ber-

T . . . Indija gal pripažins
St., Louis. — Du jymiausi į 'KlNjj0S. LIAUDIES

nuo Šanghajaus. Jie jau už
ėmė kitas Čušano salas.

lą tos paskutinės salos 
tautininkų lėktuvai laikas z .

Pereitą žiemą Brooklyno 
Kultūriniame Centre įvyko 
įspūdinga Lietuvių Dailės Pa
roda. Ji kaštavo- tik šimtą 

'■ ¥ ‘kitą dolerių.
(Tąsa ant 5 pusi.)

t

socialistų. Suprantama, kad 
jis . taipgi apeis komunis
tus, „kurie šalies seime turi “IŠVALYM’ 
daugiau atstovų už bet ku- DEŠINIEJI 
ria kitą pavienę’ partiją.

Pirnri Mayerio socialistas
Juk Mūch mėgino suorgani- 
zuot naują ministrų kabine
tą, bef jam nepavyko.

Provincetown; Mass. — 
Nukrito keleivinis lėktuvas 
1 jūros įlanką. Žuvo 5 as
menys.

or bijo ir
[ JAPONŲ 

UNIJŲ VADAI
Tokio. — Kuomet Japoni

jos, valdžia^ vykdydama ge
nerolo MacArthilro 
mėtė komunistinius 
iš unijų, dešinieji 
tam pritarė. Dabar dešinie
ji bijo, kad valdžia iššluos 
ir juos, jeigu jie rems dar
bininkų reikalavimus.

vadus 
vadai

šio miesto laikraščiai, S-t. 
Louis Post-Dispatch ir St. 
Louis Star-Times pasmerkė 
federalį New Yorko apskri
ties teismą, kuris atrado 
kaltais 11 komunistų vadų.

Post - Dispatch įspėja, 
kad toks teismo sprendimas 
gali privesti prie “baimės 
viešpatavimo visiems... tai. 
diktatoriškos priespaudos 
įrankis, kuris gręsia ir kitų 
piliečių laisvei.” i

Star - Times rašo: “Tas 
teismo, sprendimas aptveria 
uždraudimo tvora pilietines 
laisves ir nedaro skirtumo 
taijp minčių ir veiksmų.”

w York. ■■— Unijos ir 
įvairios organizacijos iš Ca-

RESPUBLIKĄ
New York. — Atsilankęs 

Indijos premjeras Jawa
harlal Nehru sakė Spaudos 
Klubo bankiete. kad Indija 
gal pripažins Kinijos Liau
dies Respubliką. Indijos 
valdžia j du pasisauškė savo 
ambasaddrių iš Nankingo 
tartis apie naujosios kinų 
respublikos prtpažinimą, 
pastebėjo Nehru.

---- -
TRUMANAS ATMETĖ 
PARAMĄ INDIJONAMS

Washington.— Trumanas 
vetavo’ (atipetė) Kongreso 
priimtą bilių, skiriaĄtį $88,- 
570.000 Nava i o ir Hopi in-

Sovietai Sugrąžino 9-nis 
Jankiu Paskolintus Laivus

i mus prekinius laivus ir 
■bombarduoja'—^fį miestą 

 

I Ta sala taip pat ystovyk
la tautininkų kariniį laivų, 

 

; kurie mėgina blokuoji pra- 
■ plaukimą prekiniams lai- 
ivanis i Šanghajų. 

v ■

Kongresas Pakelia Būtiną 
Valandinę Algą iki 75 c.

Yokosuka, Japonija.—So
vietų jūreiviai atplukdė ir 
pervedė amęrikonams 9 ne^ 
didelius karinius ląivus- 
kintuvus. kurie buvo pasko
linti Sovietų Sąjungai 1945 

j m. 18 likusių tokių pasko- ■
los laivu bus toliau sugra-I, ,

1‘ landa. Suprant

i- WasRi

9

e.

570,000 Navajo ir Kopi 
dijonų būklei pagerinti.

ton. — Kongre
sas galutinai užgyrė bilių, 
■ kuris siūlo pakelti būtinąją 
alga nuo dabartinių. 40 cen- 

’ i už d&™ va- 
landą. Suprantama,kadpre- 

I 1 ’ zid. Trumanas -pasp-ašys
Amerikonų admirolo Dc-1 Kongreso nutarimą.

ckerio suruoštose priimtu- ' Tas Dilius, tačiaus, visai 
vese dalyvavo sovietiniai oj | atmata nuo įstatymiškos 
ficieriai, kūriu komandoje < valandinė algos šimtus 

tūksta^ių dązbininkų, dir
banti siose vietinėse 
įmonėse, kurių produktai 
neina į kitas valstijas.

ficieriai, ktiriu komandoje 
buvo atplukdyti 9 minimi 
laivai. ■

ORAS.—Vesi giedra.
<

i i C-
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Ką Teismas Padarė ir Ko Jis Negali Padaryti
Federalinis teismas Nįūjodke, kaip žinia, paskelbė kal

tais vienuolika Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
vadovų. Magaryčioms, teisėjas Medina nusmerkė kalėji 
man visus penkis teisiamųjų advokatus — Sacher, Isser 
man, Gladstein, McCabe ir Crocket, — taipgi konjparti- 
jos sekretorių — Eugenijų Dennisą, kuris pats sau buvo 
advokatas. t

jos tikslas visados buvo tas 
pats : pateisinti valdančio
sios klasės egzistavimą.

Aišku, pil. Budrio negali
ma priskaityti prie valdan
čiosios klasės. Bet juk ir tie 
chuliganai, kurie šią vasarą 
puolė Johnsonii' š&imą Chi
cago j e, irgi ne valdančiosios 
klasės nariai. Dide/ė didžiu
ma jų yra darbininkai, dau
gumoje katalikų parapijinės 
mokyklos auklėtiniai. Kodėl

—--------,-------------- _—.—. ,
kiliose, gali būti tikras, kad i 
išvengs komunistinės vergi
jos ir dominijos. . Jei demo
kratiniai kraštai pašalins 
skurdą, taika bus užtikrinta. 
Šios yra tikrosios tvirtovės 
prieš Rusijos bolševiku agre-

Iš žmogaus juoktis, nerei
kia. Mes irgi kovojame už 
prašalinimą arba išnaikini
mą skurdo. Bet su L. Ž. re
daktoriumi bėda tame, kad 
jis nežino, jog ponai svietą 
valdė per daug šimtų metų 
ir pražiopsojo progą skur
dą prašalinti. Nėra jokios

Naujais Skaitytojafe
Atžymėkime Jubilieį ų

Iš Philadelphijos gavome pranešimą.nuo Wm. Patten, 
kad šiais metais vajininkai bus P. Puodis, A. Merkis, V. 
Valantienė, W. Šapranauskienė ir pats- W. Patten. Pa
starasis prisiuntė didelį pluoštą atnaujinimų.

Brooklyniečiams ’pasidarbavo A. Balčiūnas ir Petras 
Vaznys, punktais į pakilo su atnaujintony prenumeratom.

Iš Clinton, N. J., F. P. Malkveh lankėsi Laisvės įstai
goje; jis atsinaujino prenumeratą nepranešė, kad punk
tus priskaitytume prie S. Sharkey, Easton, Pa.

I \

Gavome laišką nuo M. Svinkūnie\ėš, 
Conn, kuriame praųešė, kad oficialiai sti 
proga prisiuntė

Taipgi įstojo
New Kensington,/Pa., J. Žebrys,
Valinčius, Pittst

iš Waterbufv, 
ja į vajų ir ta 

ką atnaujintų prenumeratų.
lekaitis, Scranton, Pa.,~J\ Kriščiūnas, 

Cleveland, Ohio, A. 
Pa., V. Wall, Wilkes-Barre, Pa. ir 
(už LLD kuopą), Cliffside, N. J.

Laukiame žinių nuo kitų vajininkų, kurie darbuojasi 
kasmet vajuose.

Šiandien kontestantų stovis yra tokis:

Valdančioji klasė sudaro 
tik nežymią mažumą. Pra- 
vedimui savo programos ji 
būtiąai turi gauti pritarimo 
bent dalyje masių. Ir gaila, 
kad demokratinėje Ameri
koje tokių piliečių, kaip 
Budris, kurie bile valandą 
pasiryžę “išnaikinti juodąjį 
bruidą,” randasi nemažas 
nuošimtis. Kaip valdančioji 
klasė pasigavo-juos ant savo nčjė Dirvoje pasakoja apie 
meškerės ?
\ Ne \ ant syk, bet laipsniš- tuvos prezidenfą.
kai, nejaučiamai. Apie pus- nė aiškinti, jog šiam ponui

Paleckis labai nepatinka. 
Chicagos apylinkės piliečių getgį įp jis negali užginčy-

AR GERAI DARO, KAD 
LAUKIA? (

Šį klausimą stato libera
lų ' žurnąlas “The Nation,” 
ryšyje $u mūsų šalies afsi- 
nešimu linkui Kinijos. Žur
nalas mano, kad vilkinimas 
su pripažinimu Kinijos 
Liaudies Respublikos, vado
vaujamos komunistų, ne
tarnauja mūsų interesams. 
Tiesa, girdi, kad pripažini
mas ^komunistinės valdžios 
tuojau iškeltų reikalą vyti 
laukan “nacionalistinę dele- 
gaciją iš Jugtinių Tautų ir

i priimti Mao atstovus. Taip
gi tas reikštų įtraukimą 
dar vienos komunistinės 
valstybės į Saugumo Tąry-

Bet kokia kitokia išeitis? 
Tiesa, galima vilkinti ir ati
dėlioti, bet kas bus laimėta? 
Viena, “Britanija, kuri taip 
desperatiškai reikalinga Ki
nijos prekybos, susilaiko'- 
nuo t pripažinimo, kol mes 
parodysime savo nusistaty- ’ 
ma.” Antra, “Mao valdžia 
nepasidarys draugiškesnė 
linkui mūsų, negi bus su- 
kalbamesnė savo atsinešime 
linkui mūsų, jeigu Jungti
nės Valstijos ir toliau pa
laikys ryšius su Kuomin- 
tango režimo 
dar gal pridės 
•000,000 dėl to 
stiprinimo. Juk 
pripažinome senosios val
džios supuvimą ir netinka
mumą. Faktinai mes pripa
žinome, kad komunistai lai
mėjo todėl, kad jie yra pa
jėgesni ir kad jų programa 
paveikė Kinijos mases. Pa
ti Baltosios Knygos logika 
kalbėjo prieš vilkinimą pri
pažinimo, arba^ tęsimą biz
nio su Čiangu. Juo greičiau 
mes ir kitos vakarinės vąls-| 
tybės padarysime tą žygį ir j 
pripažinsime naująją vald
žią, tuo geriau bus tiek Ki
nijai, tiek vakarams.”

Visa tai, be abejojimo, buvo tikėta, nes teismo eiga,! ^aiP pastovaus nano. 
teisėjo Medinos [ “taktika”, komercinės-monopolistinės 
spaudos aprašymas teismo, eigos sakyte sakė, jog/taip 
bus. . ' » 4

Tūli žmonės, kurie nekantriai laukė teismo pabaigos, 
tikėdamiesi, *jog su pasmerkimu šitų vadovų, įvyks “kas 
nors nauja” mūšų krašto padangėje, dabar, matyt, ne
kaip jaučiasii.

Žinoma, dar jie nekantriai laukia penktadienio, spalio
21 dienos, kada teisėjas Medina “pritaikys” nusmerktie- 
siems bausmes.' Bet mes,galime iš anksto .pasakyti, kad 
ir penktadienis jų labai nepaguos. '

Tokių teismų, koks baigėsi Foley Aikštėje, New Yor
ke, gali įvykti dar koks šimtas ir visa tai padėties šalyje 
nepakeis.

Amerikos valdančioji klasė, Amerikos monopolistai su 
aimanų ir Ko. priešakyje, gali suruošti daug, daugTrumanu 

panašių bylų ir teismų, tačiaųjiė nieko pagrindinio neiš
spręs. Gali monopolistai pasiųsti kalėjiman šimtus, tūk
stančius veikėjų, visuomenininkų, bet jie neišspręs pa
grindinio dalyko, gimdančio komunistus: ji nepanaikins 
klasių kovos!

O jeigu klasių kovos nepaikins, tai... ką gi ji išspręs?*J 
Kalėjiman subruktų darbininkų vadovų vietas, atsimin
kime, užims kiti žmonės, kiti darbininkai, o pastarųjų, 
jei reikės, — vėl kiti.

Nusmerkimu kalėjiman darbininkų vadų, nei valdžia 
nei visa valdančioji klasė klausimo neišsprendžia: ji ne
panaikina klasių kovos!

O ji nepanaikina klasių kovos, nes nepanaikina klasių!
Žmonijos istorija sako, jog nuo tada, kai atsirado iš

naudotojas ir išnaudojamas, vergėjas"'ir pavergtasis, fe
odalas ir baudžiauninkas, kapitalistas ir darbininkas, 
prasidėjo kova, kurią marksistai vadina klasių kova. Ir 
toji kova tęsis tol, kol gyvuos klasės; tol^kol bus kapi
talistas ir darbininkas, išnaudotojas ir išnaudojamasis.

Va, ko nesupranta prokuratūra, suruošusi komunistų 
vadovams bylą; va, ko nesupranta teisėjas Medina; va, 
ko nesupranta ir pats mūsų krašto prezidentas, leidžiąs 
tokioms byloms pas mus įvykti.

Brukimu kalėjiman žmonių, veikėjų, darbuotojų nebus 
išspręstas joks pagrindinis klausimas. Atsiminkime Ru
sijos carizmą, atsiminkime hitlerizmą, mussolinizmą, 
čiang-kai-šekizmą — vis tai buvo “sistemos”, bandžiu
sios išgelbėti kapitalistinę sistemą teroru, teismais, siun
timais žmonių kalėjiman, veikėjų žudymais. . \

. Bet ar toms “sistemoms” pavyko išgelbėti žiauriuosius; 
išnaudotojus?

Žinoma, ne!
Pasiuntimas šitų 11-kos komunistų vadovų kalėjiman, 

mes’ sakome, neišspręs nei vieno pagrindinio klausimo, 
kylančio iš klasinių prieštaravimų mūsų krašte.

Jau dabar,, kaip skaitytojas matė, Komunistų Partija 
ryžtasi sukelti vieną milijoną dolerių pinigų šiai bylai 
apeliuoti. • x

Į aukščiausįjį šalies teismą, skelbia nusmerktieji, ten
ka būtinai eiti ir laukti, ką jis pasakys. O jeigu ir jis su- 

) tiktų su mūsų krašto konstitucijos laužymais, jeigu jis 
užgirtų Medinos išmintį, tai kas tuomet?/

Tuomet, kaip sakėme, vienuolika vadų turės eiti kalė
jiman, o pasilikusieji t-ebetęs kovą'už jų išlaisvinimą ir 
už bendruosius datbo žmonių reikalus, kaip buvo tęsia
ma ligi šio teismo. *

Didžiai klysta tie, kurie mailo, būk teroro pagalba ga
lima išspręsti kapitalistinės sistemos pagimdyti priešta
ravimai !

likučiais ir 
kitus $75,- 
režimo su- 
mes viešai

KOVA PRIEŠ . 
ŠOVINIZMĄ

Chicagos Vilnis ei tuoj a j 
laišką, gautą iš Lake For
est, Ilk, nuo tūlo J. A. Bu
drio. Tame laiške tas pilie
tis labai piktai, šovinistiš- 

}kai atsineša linkui negrų, 
kuriuos jis norėtų išnaikin
ti!

Aišku, kad. tas žmogelis* 
yra baltojo šovinizmo auka. 
Deja, ne jis vienas. Nema
žai tokių Budrių rasime lie
tuvių tarpe.
• Vilnis rašo:

Budrio išdėstyta “teorija” 
nėra natoj a. Ir ji praktikuo
jama ir propaguojama ne 
vien tik silpnapročių. Ra
sinės pirmenybės, rasiiiės 
neapykantos teorija siste
mingai praktikuojama val
dančiosios klasės nuo neat
menamų laikų. Jos formos 
keitėsi su istorijos bėgiu ir 
lokalėmis sąlygomis. Bet

antro miliono ar daugiau

vilties manyti, kad jie pa-1 Kazys Stepon 
jėgs ppilmti jo pasiūlymą 1 .... .  '
dabar.
VISGI JĮ KREI
PATRIOTIZMU

Koks ten V. R. smbtoni-

I Justą Paleckį, Tarybų Lie-
Nereikia

skaito “Tribūną” ir Hearsto 
geltonlapį. Juose kasdien 
mato: “negras padarė api
plėšimą,” “negras nušovė 
policistą,” “negras užpuolė 
moterį” ir tt. Lygiai tokias 
pat piktadarystes papildo ir 
barttvėidžiai. Ir apie jas 
praneša gatvinė spauda. Bet 
niekur nematysite pažymėji
mo, -kad tokią ir tokią pik
tadarystę papildė “baltvei- 
dis.“ Kokis to tikslas? įskie
pyti tokiems piliečiams, kaip 
Btodris, supratimą, jog pik
tadarystėm užsiima tik ne
grai.

Pagrindas tos* nacinės pro
pagandos glūdi kapitalisti
nės sistemos ekonomikoje, 
i šn a u d o j i m o s i ste m oje.

Kada valdančiajai ' klasei 
G^avykšta nustatyti dalį balt- 
veidžių prieš negrus, o pie
tinėse valstijose net didžiu
mą, tai savaime aišku, kad 
negrai negali neturėti nea
pykantos baltveidžiams. Ko
kios to pasekmės?

Darbininkams baisiai ža
lingos. Tas padeda valdan- 

j čiajai klasei palaikyti pasi
dalinimą darbininkuose, vie
ni kitais nepasitikėjimą. 
Streiko metu tas dar dau
giau pasireiškia, kur fabri
kantai panaudoja juodvei- 
džius prieš baltus darbinin
kus arba priešingai.

PRAŽIOPSOTA PROGA
Klerikalinių Lietuvių Ži

nių galvočius sakosi sura
dęs tikrąjį vaistą prieš vi
sus “muilo burbulus,” prie 
kurių jis priskaito ir 'ato
minio karo pavojų. Jis ra
šo: 4 ' r

pasauliui 
atominio 
išvengti,

TUOJ A

to fakto, kad Paleckis myli 
Lietuvą. V. R. rašo: “Ne
galima pasakyti, kad Palec
kis būtų .nebuvęs Lietuvos 
patriotas. Priešingai, kai 
kuriais atžvilgiais jis ^rody
davosi net kraštutinių Lie
tuvos patriotu. Jis kalbėda
vo, ’ kad gorėtų Lietuvą ma
tyti absoliutiškai demokra
tišką, su plačiausiomis lais
vėmis visiems' žmonėms. . .”

Ir kitoje vietoje: “Jo sa
votiškas sentimentalizmas 
Lietuvos jautriesiems pat
riotiniams siekiams, buvo 
atžymėta net jo vaikų var
dais. Savo sūnų jis buvo pa
vadinęs ViYdioL o dukterį; 
jei neklystu, Jūra...” (D.,

A.LD.LD. REIKALAI

K. Žukauskiene, Newark, N- J. -X . •. • 
ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton . 
Philadelphijos Vajininkai 
Bridgeport Vajininkai ... 
Brooklyno Vajininkai ....
J. Adams, Grand Rapids 
Hartford Vajininkai ..... 
S.Kirslis, Bridgewater 
P. Beeis, Great Neck • .. 
S. Slufrkey, Easton

M. Svinkūnienė, Waterbury, Cohn........
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..........’.........
St. Tvarijonas, ‘Detroit, Mich.
P, Kriščiūnas, New Kensington, Pa. ..
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ....................

Valinčius, Pittston, Pa. .......
Žemaitis, Baltimore, Md. ...

Shimaitis, Montello ....................
A. 
A. 
Geo.
A. Taraška, Milton .....................
ALDLD 75 Kuopa, Miami, Florida
L. Pruseika, Chicago, .111................
LLD Kuopa, Cliffside, N. .1.
V. Wall, Wiikes-Barfc, Pa.............

Punktu 
... 720 
... 364 
.■• 288 
... 208 
. • 180 
-.. 160

• 140
... 140
..A 81

56
56
56
46

.. 28

i nau-

Duoklių Pakėlimo K1
* Aplaikėili iš Centro Kamile- | 
to re fe re n d u nų> blankas nu
balsuoti už, ai’ prieš padidini
mą nariams duoklių, B lan
kose yra paaiškinta duoklių 
pakėlimo- priežastis ir pažy
mėta net trys pasiūlymai:

1) Pakelti nario metinę 
duoklę iki $2, ’ kuris gauna 
literatūrą, o šeimynos nario

simu

2) Palikti tą pat napų duo- 
k lęL leisti žurnalą “Šviesą,” 
o knygą išleisti tik tada, ka
da (turėsime pinigų, tai yra, 
vieną į du metus.

3) Palikti tą pat narių duo
klę, leisti knygą, o sulaikyti 
“Šviesą.“

Duoklių pakėlimas yra ne
išvengiamas. Tatai privalėjo 
nutarti praeitas ALDLD sei
mas, bet nenutarė — paliko 
nariams savanoriai užsidėti 
didesnes duokles . Tokių pa
tarimų esame turėję daug, 
bet niekados praktikoje nebu
vo pasekmingai įvykinti.

> ALDLD narių duoklės ne

Aukų jubiliejaus pasveikinimui ir persikėlimui 
ją vietą gavome sekamai r '

P. Kriščiūnas, New Kensington, PaĄ^COO.
Mrs. K. Karpavičienė, Brooklyn, N. Y.. —
Dr. Vincent Wall, Jermyn, Pa., $4.79.
Po $3.00: Margaret Chuberkienė, Far Rockaway, N1 

Y., Lena Gross, Lawrence, Mass., Joseph Wanagas, Cats
kill, iSl. Y., O. Marozienė, Waterbury, Conn;, A. Balči- 
kauskas, Niagara Falls, N.Y., S. Shinkunas, Barrington, 
N. J., J. Kavaliauskas, Philadelphia, Pa., Mrs. Vitkaus- 
ky, Ossining, N. Y., Mrs. L. Kardelis, Easton- Pa., F. P. 
Malkveh, Clintdn, N. J..

Po $2.00: D. Darkentis, Wilkes-Barre, Pa., J. ir M. 
Palaikai, Brooklyn- N. Y.

S. Žilinskas, Newark, N. J., $1.00.

.. 45.00
.. 40.25

5.00 
4.00 
3.00' 
3.00 
3.00

' Scranton, Pa.............
I Waterbury, Conn. ... 
(•Lawrence, Mass. .......  3.00
: Newark, N. J. ... 1.00

Aukomis biudžeto užtik- i 
rinimui -sukelta sekamai: 
Brooklyn, N. Y........ $69.00
Baltimore, Md.......... 50.00
Detroit, MiČIK 
Binghamton, 1
Pittsburgh, Pa.......... 21.00
So. Boston, Mass. . . . 12.00' Širdingai 
Hartfortl, Conn............9.50'siems virš minėtiems auko-
Chicago, Ill............
Wilkes-Barre, Pa.. 
Bridgewater, Mass. 
Philadelphia, P)a. . 
Easton, Pa. ..(...

8 50 ; tojams ir vajininkamsv ku- 
659 iae pasidarbavo šį sykįAGa- 
6.00 vome ddugiau laiškų, rqzul- 
6.00 tatus paskelbsime sekJma- 

.. v 6.00 | me numeryje. <
New Kensington, Pa. 6.00 1 laisvės Administraciją^

Pasiii/ymas Geras, Bet Jis Nevykdomas.
Angliakasių unijos, prezidentas Lewis aną dieną išsto

jo su labai svarbiu Amerikos organizuotiems darbinin
kams pasiūlymu.

Lewis, siūle; kadi angliakasiai, Amerikos Darbo Fede- 
• racijos nariai ir unijų nariai, — išj viso keliolika 

milijonų organizuotų darbininkų — apsėdėtų specialiais 
mokesčiais, kad^ejier savaitę laikiKStfi 
streiko iždą nemažiau dviejų milijonų dolerių ir kad tie 
pinigai būtų naudojami pagelbėjimui^streikuo j an tiems 
plienb pramonės darbininkams

Lewis supranta, j
tai ryžtasi sulaužyti ne tik plieno
bet ir jų uniją.

O jei plieno karaliams pavykti] sulaužyti darbininkų 
uniją, tai būtų smūgis, baisus smūgis visiems organizuo
tiems Amerikos darbininkams. v

. Lewis, be abejojimo, žino, kad ir angliakasiai randasi 
panašioje padėtyje, kaip plieno darbininkai. Smūgis, už
duotas plieno pramonės darbininkams, būtų smūgiu ir 
tebestreikuojantiems angliakasiams.

Mums rodosi, jog šis Lewiso pasiūlymas yra padarytas

įmokėtų’ į bendrą 
dolerių ir kad tie

irbinmKams. \ . •
jog šiandien plieno prldnonės magna- 

darbininkų streiką,

Tad laisvajam 
nėra reikalo bijoti 
karo, jis gali jo 
atstatydamas ekonomiją ant 
tvirtų pagrindų; tada ir ko
munizmas bus perblokštas 
be atominės bombos. Jei 
laisvasis pasaulis L 
nuo pasenusių nacionalisti-! meĮ,ų. Narys moka $1.50 į 
nifj susiskaldymų ekonomi- nieįus įr tai gauna knygą, 
niuosc ir politiniuose saąty- j-os duoklės ^ertės. Apart to, 

jis gauna žurnalą “šviesą.“ 
Prie dabartinės 'ekonominės 
padėties, kai visos reikmenys 
dvigubai kainom pakilę, tai, 
niekas kitas, o tik mariai 
duoklėmis išlygins tuos ne- 
dateklius.

Apie kitus du Centro Ki- 
miteto pasiūlymus nė nepri
siminsiu, iręs jie neatitinka 
ALDLD įsigyvenusioms tradi
cijoms. Mes privalome Drau- Į 
gijos kultdrinį darbą plėsti, o 
ne del kelių centų jį siaurin
ti. Nemanau, kad rasis kuo
pų ir apsviltą mylinčių narių, 
kurie pasisakytų prieš Centro 
Komiteto pasiūlymą už pakė
limą .tos, mažos sumos- duo
klių. r

Sekančiame kuoos susirinki
me dalyvaukime ir balsuoki
me už pirmą pasiūlymą — 
pagelti nariui yluoklę iki $2 
metams. LLD 77 Kp. Narys.

atsisakys |JLV0 pakelta jau per daugelį

laiku ir vietoje.
Deja, neatrodo, kad jis bus gyveniman pravestas. Mur

ray, pavyzdžiui, atsako neva palankiai, bet jokių konk
rečių tam žygiui siūlymų nepadaro.

Green, atsakydamas Lewisui, nepasjšt 
siūlymui priešinasi, tačiau jis sako, būk, gWdi, visas da
lykas turįs suktis apie ADF...

Kitais žodžiais, neatrodo, kad šis Lewiso pasiūlymas 
bus priimtas; neatrodo, kad organizuoti Amerikos dar
bininkai šituo reakcijos pak ilimo laikotarpiu, kapitalis
tų mojimosi unijas sunaikint laikotarpiu, susitars ir stos 
ryškion ir griežton plieno darbininkams ir angliakasiams 
talkon. ' ,

O mums rodosi, jbg šiuo metu, kai kapitalistai mojasi 
užduoti smūgį* organizuotiems darbininkams, — pagrin
dinių pramonių darbininkams, streikuojantiems anglia
kasiams ir plieno darbininkams — tai Amerikos organi
zuoti darbininkai privalo laikytis tvirtai ir vieningai.

Visokios kalbos apie “kairiųjų” unijų “suvaldymą” ar
ba jų šalinimą iš CIO, turėtų būti pašalintos.

Šiuo metu kiekvieno organizuoto darbininko, kiekvie
no uhijisto lūpose ir širdyje turėtų būti tik vienas: vie
ningai laikytis, kovoti ir laimėti!

o, kad jis> pa-

lu mėnesius užsitęsęs Intern 
nijos (AFL) Lokalo 16-to s 

Chicagos laikraščius baigiamas.

tional Typo- 
reikas prieš 
Darbininkai 

priedu
Kalbėdamas nariams

Dvidešimt 
graphical 
penkis 
nubalsavb grįžti darban su $10 savaitei a 
ir užtikrinimu unijos saugilmo.
lokalo pirmininkas John J. Pilch sakėį^ kad kontrak
tas esąs /geriausias* iš galimų gauti dabartiniu laiku.” 
Streiku 
TaftW 

shop )
ningai išsilaikė per arti dvejus metus ir atsiekė savo.

^1947 metais iššaukė bosų bandymas pritaikyti 
artlcy akta, uždrausti unijines sąlygas (closed 

Unijistai atsisakė leisti sunaikinti uniją, vie-

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith.įbaily)—Ketv., Skalių 20, 1948



KAS JIS BUVO PER VIENAS? ŽIBIOS IŠ LIETUVOS
Rašo J. YLA |

Neseniai Vengrijoje buvojai rūpėjo" sužinoti, kas iš 
teisiami aštuoni žmonės,'! vengrų randasi antifašistų 
kaltinami šalies išdavystėje kovotojų eilėse. Jis taip ne- 
ir šnipinėjime kitų šalių atsargiai įveikė, kad huvo 
naudai. Jų priešakyje buvo i susektas. Jis turėjo pabėg- 
Laszlo Rajk. Kapitalistinė t i iš Ispanijos į Franciją, 
spauda visuomet minėjo jo I kur jis atsidūrė į koncent- 
vardą, kada tik rašė apie tą'racijos kempę. Tenai jis sti
by lą, pabrėždama, kad jis sirišo su jugoslavais, veiku- 
buvo vienas iš komunistu 
vadų, ėjęs net užsienio rei
kalų ministerio pareigas ir 
1.1; Nežinant žmogaus isto
rijos, atrodė, kad kas nors 
negerai pasidarė toj Veng
rijoj. kad tokie aukšti ko
munistai išėjo prieš liau-l jos ir susirišo su Rajku. 
dies, valdžią. Faktai, tačiau,! Jis pranešė Rajkui, kad jis 
parodo visai ką kitą.

Pas mane ant rankų ran
dasi visas kaltinanfasis ak
tas. Tame akte apie pati di-

kusiais Ispanijoje šnipais.
Tos.e kempėse turėjo šni

pus francūzai, amerikiečiai 
ir vokiečiai. Noel H. Field, 
vienas iš amerikiečių Stra
teginės Tarnybos Ofi$o vir
šininkų, atvyko iš šveicari-

I nori padėti sugrįžti jam na
mo. Vokiečiaifrtaipgi lankėsi 
pas jį ir informavo, kad jis 
bus siunčiamas darbui Ven- 
Knjoj-' ’ Į

Sugrįžęs Vengrijon, Las
zlo Rajk tuojaus nusiskubi
no pas Peter Hein, kuris 
ėjo policijos politinio virši- 

biografija paro-'Jiinko pareigas prie Szalla-

daug įdomių faktų pasaky
ta. Pas mane atsirado noras

ja ir Liaudies Balso skaity
tojus. Jo 1 
do, kodėl Balkanuose yra! 
neranftumu. ' kapitonu. Hein informa-

1909 vo jį. kad gestapininkai pa
motais. 1931 metais jis bu- dėjo jam sugrįžti.
vo suimtas Budapešto poli- Rajko veikla Vengrijoje 
vijos už dalinimą komunis- kol kas buvo nežinoma dar- 

Polięija, bininkų judėjimui.. Už tai 
savo gudru-’ jam pavyko įkišti į komu- 

prisivertė jį pasirašy- nistinį judėjimą, veikiantį 
. ? ? nelegaliai, tūlą provokato- 

Matomai daug pa- rių Imre Gajerį. Pastara
jam pasidarbavus, buvo su
imtas ir nužudytas partijos 
sekrete) r i us Zoltan . Schon-
hefz. Taipgicbuvo nušautas 
kitas lyderis. Kad prideng
ti Rajko veiklą, policija suė
mė ir jį, bet jam priteisė 
tik 6 mėnesius.- •

1944 metais, policija vėl 
suėmė Rajką,.kartu su ki- iRė su jugoslavais, kurie vel
tais, o 1945 metais buvo pa- kė Vengrijoj Tito naudai, 
statytas prieš militarinį tri- Tito, būdamas vienas iš 
bunolą. Dr. Ferenc Janosi, stambiausių trockistų Bal- 
kaltintojas, iškėlė viršun,

šio valdžios. Jis tapo polici-

Baisūs buvusio didžiojo karo vaizdai jas tebekre 
šiurpu dienomis ir neleidžia ramiai užsnigti naktimis, 
tad Francijos moterims | baisu ir prisiminti apie ame
rikiečių ir savųjų kapitalistų peršamą kitą karą. Ka
rių motinos, žmonos išėjo demonstruoti prieš karą prie 
Karo Ministerijos pastato Paryžiuje. Jas, kaip ir pas 
mus kovojančius už taiką, policija stumdo nuo minis
terijos vartų. Norėti taikos, saugoti sveikatą ir gyvybę 

tiktai tebeveikia Marshallo planas, skaitoma 
prasikaltimu.

čia

gimė

tiniu atsišaukimu.
panaudodama 
mus, ]
t i/ kad jis- veiks kaip jos 
agentas. I 
veikė i jį jo švogeriš, kuris 

kapitonas

pasižadė- 
Rajk bu-

dalyvavo Ispanijos pilieti-joras Grigves. Politinis pe
niame kare. Tokiu būdu f 
jam pavyko įsibrauti į Bu
dapešto komunistų organi
zacijos sekretorius. Vėliau.
jis buvo išrinktas į parla-brijos Moterų Demokratinės 
-mentą, tapo vidaus reikalų ^Sąjungos sekretore, 
ministeriu, o dar vėliau — 
užsienio reikalų ministeriu.

Bet jis savo profesijos 
nemetė. Teisme jis prisipa
žino: “Aš ir toliau davinė
jau amerikiečių slaptiems 
agentams informacijas apie 
viską vidaus reikalų minis
terijoj, o vėliau ir užsienio- 
reikalų ministerijoj.”

Amerikiečių agentai vei-

licijos lavinimas buvo pa
vestas francūzų agentui 
Laszlo Marshal].

Rajko žmona tapo Vęng-

KOLOK1UOSE NAUJI
PASTATAI a

didelę daržinę ir kiaulidę 
gal sodybos patvirtintą

PLUNG.Ė, rugp. 17 d 
Plungės valsčiaus Karolio 
želes vardo kolūkio statybinin
kų brigada baigė didžiulės 
daržinės statybą. Į ją suvež
tas šių metų, rugių derlius. 
Taip pat pastatytą nauja kai

Po-

“.švyturio”, kolūkyje baigia
mi statyti.2 dideli svirnai, pri
taikant statybinę medžiagą iš 
senų, /^nenaudojamų ūkinių 
trobesiu, c

Naujus stogus arklidėms, 
daržinei ii- kolūkio valdybos 
namams uždėjo “Drukčių” 
kolūkio statybininkų brigada. 
Numatoma taip pat naujo klo
jimo ir kiaulidės statyba.

žemaitės vardo kolūkyje 
pagal tipini naujos gyvenvie
tės projektą pastatyta kiauli-

buvo policijos 
Budapešte.

Jam pasirašius 
j imą būti šnipu, 
vo paleistas. Jis stojo į uni
versitetą studentu. Univer
sitete jis veikė tarp studen
tų, informuodamas policija 
apie studentų veikimą. 1932 
metais jis išdavė policijai 
G. Sopfliną, K. Gitą ir jų 
draugus, o 1933. metais iš
davė visą eile kitų.

1934 metais policija pa- Rad Laszlo Rajk sakė, jog jo sudaryti trockistinę są- 
siuntė jį dirbti tarp staty-jis turėjo santykius su ipoli- jungą Balkanuose su juo 
bos darbininkų, kur buvo cĮja ir nekartą padėjo. Slap- patim priešakyje, 
pasireiškęs kairusis judėji-ltame tribunolo posėdyje, joj n .. , _ r , . •I cfnfrhAc ____Rajk, būdamas tokiojei

aukštoje vietoje, stengėši! 
padėti- savo žmones į atsa-Į 
komingas vietas vidaus rei-j 
kalų ministerijoj, paskui, 
užsienio reikalų ministeri
joj. Rajk informavo ameri
kiečiu ir britų agentus apie 
padėtį" Vengrijoj, tarnybi
nėj armijoj.

1946 
mėnesi, 
tų šalių

kariuose, jau tuomet svajo-

Balkanuose su juo

mas. Laike statybos darbi- vyresnis brolis, Ėndre Rajk? 
ninku streiko 1935 metais tuo laiku buvęs valstybės 
Rajk išprovokavo riaušes, apsigynimo sekretorium, 
dėl kurių buvo suimta 200 stojo už jo išteisinimą. To- 
streikierių. l^ju būdu Rajk buvo paleis-

Po to jis nekurį laiką bu-i tas, o jo byla perkelta į ci- 
vo kur.tai dingęs. Pasirodo, vilinį teismą. ■_ 
kad-policija pasiuntė jį Če- aišku, išteisino jį, 
koslovąkijon, kad patirti, keturius nusmerkė 

komunistai dyti.
neturi santykių su kitų ša-1 
lių komunistais. vėl pasidarė aktyvus. Jam

Išsiveržus civiliam karui i pavyko užslėpti, kad jis bu- 
Ispanijoj, policija instruk-: vo’fašistų valdžios agentas, 
tavo Rajk, kad jis vyktų Is-I Faktinai, jam pavyko suda- 
panijon savanoriu ir veiktų!ryti opiniją, kad jis buvo 
tenai tarp antifašistinių-tos valdžios persekiojamas, 
kovotojų. Labiausiai polici- teisiamas. Jis sakė, kad jis

koslovąkijon, 
ar Vengrijos

teismą. Pastarasis,.
i, o kitus 

sušau-

Pabaigoj 1945 metų Rajk

1948 metais, kovo mene-' 
sį, pradėjo aiškėti, kad, 
Vengrijos liaudis žino apie 
j ugoslavu-amerikieči ų pla
nus. Rajk, būdamas komu
nistų politinio biuro nariu, 
lengvai galėjo sužinoti, kas 
dedasi komunistu tarpe. Jis 
teikė infprmacijas savo 
draugams, kas rengiama 
jiems. Spaudoje pasirodė 
Komin formo rezoliucija, 
smerkianti Tito valdžią.

Su oka 1 b i n ink a i p as i i u to
nekaip. Jugoslavijos vidaus 
reikalu ministeris Rankovi- 
čius pasišaukė Raika i pasi
tarimą, ka darvti. Pasita
rimas tarp Rankovičiaus ir 

, Raiko įvyko 1948 metu Ku
ldeni. nriedammi medžioklės, 
i Rankovičiu įleido . ir aįlydč- 
|jo pafrončių kareiviai, ko
manduojami pono 
Pasitarime
Rankovičiaus ir Rajko, vi
sa eilė kitų aukštų suokal
bininku.

Rankovičius informavo 
Raiką, kad Tito išdirbo 
puiku plana, kuri žiną tik
tai Djilas ir Kardei j is. Tito 
nutaręs atsisukti prieš Ta
rybų Sąjungą ir sustiprin
ti antitarybinius elemen
tus kitose liaudies demokra-

RUOšIAMOSf PATALPOS 
GYVULIŲ ŽIEMOJIMUI

KRETINGA, rugp. 17 d.— 
Darbėnų valsčiaus LKP (b) VI 
suvažiavimo vardo kolūkiečiai 
apylinkės tarybos sesijoje ap
svarstė kolūkio patalpų paruo
šimą gyvulių žiemojimui. Pr. 
Joniežos statybininkų brigada 
■Įsipareigojo užbaigti iki rug
sėjo 1 d. kiaulidės ir paukšti
des statybą. “Grušlaukės” kol
ūkyje vykdant arklidės staty
bą, pritaikoma seno kluono 
statybinė medžiaga.

Itarbėnų valsčiaus “Tarybi
nio pirmūno” kolūkis hastate

PaTffv.
dalvvnvo, be

Linksmi del sėkmingai laimėtos kovos darbo fronte, 
tarptautinis CIO International Longshoremen’s Unijos 
atstovas Matt Heehan (dešinėje) ir* tos pat unijos 
Honolulu lokalo narys Fred Kamahoahoa. Juodu dar
bavosi išrišti “karštojo pineapple” problemą The Dal- ' 
les, Oregon, uoste, kur darbininkai atsisakė iškrauti 
iš Honolulu atvežtus streiklaužiais prikrautus vaisius. 
Masinė pačių laivakrovių veikla ir visuomenės simpa- 
patijos su streikieriais padėjo juodviem laimėti, val
dininkai Įsakė “karštas” prekes išsiųsti iš uosto atgal 

laive, neiškrautas.

metais, lapkričio 
amerikiečių ir ki- 

agentai, suokal- 
biaują prieš Vengrijos val
džią, atsiuntė Vengrijon 
Dr. Tibor Szonvi, kuris, in
struktuotas Allen Dulles, 
amerikiečiu espionažo gal
vos, perėmė vadovybę į sa
vo rankas ir Rajk pradėjo 
veikti jo žinioje. Dar 1944- 
45 metais, žiemos metu, po
nas Du]les. s 
Šveicarijoj ir 
galba, pasiuntė^nipu grupei 
orlaiviu per Belgradą į 
Vengrija, paskui į 
nes armijos užnugari, pa 
vidale jugoslavų militarinės 
komisijos.

1946 metais Jugoslavijos 
slaptieji agentai nriskvrė 
prie Rajko tūlą G. Palffy, 
fašistinį Horčio režimo ka
rininką. Jis persistatė ko
munistu. Jam taip gerai se
kėsi, aišku, su Rajk talka, 
kad jis tapo generolu^na- 
frončio kariuomenės kb- 
mandierium ir apsigynimo 
ministerio pavaduotoju. Pa
galba šio žmogaus, Rajk su
kišo į' atsakomingas vietai 
trockistus, visokius liaudies 
priešus. Tokiu būdu į aukš
tas vietas , policijoje ir už-jšnipas nuo-pat 1931 metų, 
sienio reikalų mįnistėrijoje Bet jis ir susilaukė galo, 
rado vietas britų slaptos koks tenka visiems tokiems 
tarnybos agentas Belą Sząsz — jis buvo nusmerktas pa
ir amerikiečių agentas ma- kartį.

’ Rajko užduotis esanti lik
viduoti komunistu lyderius 
Vengrijoje, ■ atsaRomingus 
valstybinius pareigūnus ir 
naįmti vadovvbe į savo ran

das. Raiko buvo numatytas 
ra nei i o i pa- ■ y en PT j j os prem j erų.

šie visi suokalbininkui, 
tarvbi- aišku, nasirvžn siisiinnoTi 

su visais liaudies nriešais. 
; fašistuoiančiais e^eųifentais, 
.kad.paimti viršų ant komu
nistu vadovaujamu jėvu.

Bet iu nlanAs neišde^ė. 
Suokalbininkai buvo su gau
dyti ir patraukti atsakomv- 
bėn. Tain buvo Tarvbu Są
jungoje, taip buvo ir kitur. 
Taip buvo ir Vengrijoj. 
'SūRku dirbti prieš liaudį ir

Tito agentų

'plytomis, lentomis,/ atremonta
vo krosnį, išdekyravo klasių' 

Didel^*1uigalbą atre- 
montuojaii/ilidžiulių pradinę 
mokykki Zūteike vietos kolek
tyvinis ūkis. Gerai organizuoti 
mokyklų paruošimo darbai 
Beržiškąi, Petreliu apylinkėse, 
čia tvarkant mokyklas padir
bėjo komjaunimo orgįnizaci- g. 
ja, kurios nariai atremontavo 
klases, Jrongė mičiurininkų 
kampeli. ■

šiuo metu visos astuonios 
valsčiaus mokyklos paruoštos 
naujiems mokslo metams. Jos 
pinai aprūpintos kuru, moky-

U I mo priemonėmis, mokykliniu 
inventoriumi.

Kapitalinio remonto daflms | Paulauskas
vykdo “Lukošaičių” kolukisN j 

• i sienas.

pa- 
pro-

šių metų derlių i naujai pas
tatytą daržinę suvežė Lenki
mų valsčiaus “Naujojo gyve- 
-nimo? kolūkiečiai.
\ Visuomeninių pastatų per- 
tvarkvmo ir pritaikymo darbus
vykdo ir Mosėdžio valsčiaus 
kolūkiai.

štai “Ąžuolo” Nolūkis per
kelia kelis pastatui kuriuos 
pertvarko i kiaulidę,

MOKYKLOS PARUOŠTOS

ŠILUTĖ, rugp. 17 d. — 
į kretingiečių kreipimąsi atsi
liepė valsčiaus mokytojai, pa
sižadėję pirma laiko paruošti 
mokyklas naujiems mokslo 
metams. Apskrities vykdoma
sis komitetas valsčiaus mokyk
lų remontui išskyrė žymią sta
tybinių medžiagų dalį, apskri
ties kooperatyvų sąjunga ap
rūpino dažais, pramonės kom
binatas pagamino nemažą kie
kį mokyklinių suolų.

Organizuotai mokyklų re
monto darbai praėjo namu
čių apylinkėje, šiuo reikalu di
delį rūpestingumą parode apy
linkės taryba, kuri du kartus 
apsvarstė mokyklų paruošimo 
naujiems mokslo metams klau
simą.- šioje apylinkėje mokyk
lų remonto darbuose talkinin
kavo “Ramučių” kolūkio na
riai. Jie ■ mokyklą aprūpino

D. M. Šolomskas

Po Michigano Valstiją

1 VISUOMENINIU PASTATŲ 
STATYBA

ŠIAULIAI, rugp. 18 d. — 
Apskrityje plotiasi visuomeni
nių pastatu/statyba bei pa
talpų įrengimas. Stačiūnų val
se i a ufr ‘ ‘ (f egu žės P i rm osi os”
kolūkyje! statytojų brigada 
paruošė 2>arklides, 3 kiauli- 

2 karvides ir ‘paukštidę. 
Pastatė priešgaisriniam inven
toriui pastatą, kur bus laikoma 
ugniagesių mašina. “Raudono
sios vėliavos” (Meškuičių val
sčiaus) kolūkyje gyvenvietėm 
perkelti ir pastatyti 8 gyvena
mieji namai. čit> taip pat įrėn- 
gti 1 sandėliai grūdams po 
60—70 tonų talpos, 1 tvartas 
kiaulėms, ir tvartai- karvėms. 
Kolūkio statybininkų brigada 
padeda taip pat paruošti nau
jiems mdkslo metams vals
čiaus pradinę mokyklą. Grū
dams sandėlį įrengė “Perga-/ 
lės” 
čiai. 
tonų 
mai
karvides ir kt. Statybos dar
bus atlieka statybininku bri
gada. Pastatas sandėliui pri
taikytas Stalino vardo kolūky
je’’ (Šiaulių v^tlsč.). Sandėlyje 
tilps apie 50 tonų grūdų.

„ . . . , ... . . .i Grūdu sandėlių, karvidžių,Bušai ir automobiliai stumia . ;.. . , • M... . . „ ... . arklidžių ir kitu pastatu iren-traukimus laukan. Bušai labai . , . . . . , . .7 .. . . i girnas bei statyba vvksta ir
kituose apskrities kolūkiuose.

(Stačiūnų valse.) kolūkiej 
Sandėlyje tilps anie 120 
grūdų. Kolūkiečiai žie- 
paruošė 3 kiaulides, 3

1 pasažiepų linijas sulaiko, pa
lieka tik tavoriniu traukiniu 
kursavimą.

(Pabaida)
Saginaw lietuviai gražiai 

įvertino ir kovą prieš reakciją, 
už liaudies teises. Civilių lais
vių apgynimui aukavo seka

imai: St. Yurkus $1.50;. A. 
Yurkus—$2; A. Genotis—$2; 
J. Lango ir St. Leesis po $5..

Susirinkimas Įvyko pas drg. 
Yurkus, krašte miesto. Tai bu
vo kartu ir bankietas. čia įsi
kalbėjau, kad Yurkienė yra 
sesuo Jono Grubio, Laisvės 
įstaigos prižiūrėtojo.

DETROIT
Spalių 1 ir 2 dieną /buvo 

Detroite bankietas ir prakal
bos. Detroit yra ketvirtas mie
stas Jungtinėse Valstijose savo 
dydžiu, nes turi apie 1,800,- 
000 gyventoju. Jis yra prie 
St. Clair didelio ežero, plačia 
užlaja ir upe jau.ngiasi van
dens keliu su Erie ežeru ir I 
kitais.

Detroitas tai automobiliu 
karalystė. Jau tą tuojau gali 
matyti dar privažiuojant prie į 
jo. Platūs vieškeliai ir pilni 1 priima ir 
automobilių. Mieste pilna au-1 pranešimus ir Įsakymus 
tymobilju gatvėse ir jų pasta-į bangas-. Tai naujas pa- 
tymo vietose. * ' -tobulinimas. Mokslas ir tech-

' I • 1 t •• i »

jaigi, tokia tai istorija, 
trumpai paėmus, pono Ra j k, 
/kurį komercinė spauda gar
bina kaip vieną iš vadovau
jančių Vengrijos^ komunis
tų./ Tas “komunistas” buvo

Lietuviu

gerai įrengti, bet jie kursuoja 
tais keliais, kur jiems daugiau 
biznio. Taip, iš Hari teko Vyk
ti bent 100 mylių i pietus į 
Grand1 Rapids, paskui skersai 
valstiją į Elint, ir tada vėl at
gal važiuoti j šiaurės pusę— 
Saginaw. Padarytas gan dide- 

j lis lankas ir truko 12 valandų, 
kuomet iš Hart Į Saginaw tie-| 
šiai- yra apie 200 myliu.

< Technikoj matosi didelio 
pasiekimo. Bušai ir net taksiai 
turi Įtaisytus radijo telefonus 
(radiofonus). Bušo valdytojas, 
išvykdamas iš vieno miesto Į 

i kitą, jau praneša per radiofo- 
! na apie tai, kelyje taip pat
kalbasi. Taksio valdytojas, 
išvykdamas nuo gelžkelio sto
ties, sako: Toks ir toks taksio 

j numeris vyksta ten ir ten.
iš centrų jiems 

per

BAIGTAS MOKYKLOS ' 
REMONTAS .

Ban kietas Įvyko
Draugijų Svetainėje. .
eile vietos veikėju nuvyko pas 
P. Smalsčius, kurie savo pato
gioj patalpoj suteikė ir man 
ans’stoiimni vieta. Antra nak
tį svečiavausi pas Dr. M. Pa- 
levičiu, jo 
daliame ir 
name.

Dnb’oitn

nika . nestovi . vietoj. Negali 
stovėti vietoj ir visuomeniška 
santvarka. Ji turi keistis ton 
link'mėn, kuri patenkins visuo
menės reikalus.

RASE1NIAI, rugp. 17 d.— 
Raseinių gimnazija energingai 
ruošiasi naujiems mokslo me
tams. Gimnazijos. vadovybei 
gerai organizavus darbus, šiuo 
metu gimnazijoje baigtas re
montas. čia atremontuotas 
gimnazijos stogas, sutaisytos 
krosnys, atlikti dideli dažy
mo darbai. Taip pat baigtas 
mdkvklinio inventoriaus pa
ruošimas. Gimnaziją^igijo 
naujų suolu, sopieji suolai 
naujai perdažyti.

Dabar gimnazija visiškai 
baigė ruoštis naujiems moks
lo metams, šiuo metu čia vyk
sta intensyvus pasiruošimas ru-* 
dieniu i atidėtiems egzaminams. 
Kiekvieną dieną rengiamos 
matematikos, lietuvių kalbos 
ir kitų dalykų konsultacijos. 
Gimnazijos mokytojai ruošia 
visus mokinius, turinčius ati
dėtus rudeniui egzaminus.

E. Skibarka

žmona ir dukra di- 
p'atogiai Įtaisytame

li etų vi ai 
Laisvės reikalams. 
30-t.ies met’i jubiliejus buvo 
pr^ėies. Po $1 aukavo A. Guo
te uta ir St. Tvariionas. po $3 
Onutė ir Tautietis iš žemaičių 
Kunigaikštystes,^ kaip pasta
rasis yra žinomas Detroito 
lietuviams.

Iš Detroito vykau i Cleve- 
landa. Bendrai šiame maršru
te sukelta Įvairiems 
ninku reikalams virš 
Širdingai dėkingas
draugams ir draugėms, kurie 
rengė prakalbas, jas garsino, 
man suteikė apsistojimo vietą 
ir vienaip ar kitaip pagelbėjo. 
Didelis ačiū visiems už aukas 
mūsų spaudai ir kitiems reika
lams! \

čia tenka 'pastebėti, kad 
Michigan-o valstijoj traukiniais 
susisiekimas darosi sunkus, 
nes tūlos kompanijos šiaurines

t

paaukavo 
nors jau

darbi-

visiems
Debesiai ašarinių ir dūminių bombų dujų teršia New 
Yorko valstijos Pittsburghą-Buffalo ir Niagara Falls 
tikslu pridusinti Bell Aircraft fabrikų darbininkus 
streikierius grįžti atgal darban be laimėjimų. Septy
niolikos savaičių streiko bėgiu jau daug buvo tokių 
atakų ant streikierių dėka prezidento Trumano ir gu
bernatoriaus Dewey’o 'demokratųt-republikonų “mei
lei” darbininkams, atmokesčiui už išrinkimą. Tas bom
bas į pikietus svaido kompanijoms tarnaujanti val
džios atsiųsta policija ir valstijos trūperiai. Jūs ir aš 

jiems už tai užmokame (taksais).

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Spalių 20, 1949



h D. M. šolomskas. /

Lietuviai Amerikoj e
(Šie iš lietuvių Amerikoje Gi 35-40 metų 
gyvenimo brupžai b u v’o 5 nebuvo galima 
skaityti Worcesteryj, Lie-! Sunkus buvo 
tuvių Meno Sąjungos pa 
ruoštoje vasarirmM" moky

emigrantų

eiau pradėjo važiuoti apie 
100 metų atgal. Ypatingai 
jų daugiau važiavo po bali

I Sunkus
s gyvenimas. Fabrikantai i 
‘stengėsi jiems mokėti kuo- 

ir išnaudot i i
kuodaugiaūsiai. Emi- j 

svetimoj;

- mažiausia]
i juos 
į gruntai

joj (1863 nn), taipgi po 
badmečiu 1867 ir 1868 nn‘- .i-i malanttais. Žinoma, kiek iilvazią-į •>J l . 
vo ir anksčiau, bet/tai bti'^^J1'; 
vo tik atskiri as'menys ir/J^Ja 
mažos grupelės. Kaip žino- “Svc 
me, Amerikos Revoliucijoj įgauna 
dalyvavo ir už mūsų šalies mimą

■ laisvę kariavo prieš Angli- gesnes 
ją

larsisa.mde 
iko u o1 ‘s

mokėti! •P.’’

už (

nerolas - ūnžinierius lu, , kad 
Kosciuško, kuris/ bu- darbininki

vo lietuviu-lenku tą uty k
Dabar mūsų šalis

graži,

tam.

. vėtančius AFL 68-jon metinen konvencijon, 
delegatus. Iš kaires : Green, R. P. Rintaul iš 

'• 'om Williamson iš Britanijos Trade Union 
anglas Lincoln Evans.

1911 m. Kiek anksčiau Chi- kapitalistų, kad darbo vai
siai ir šalies turtai tarnau
tų visai liaudžiai, rodo, kad 
Amerikos lietuvius dalina

cagoj “Naujienos,” vėliau 
‘/Draugas” ir dienraštis 
“Vilnis.” Dabar Jungtinė
se Valstijose eina du pro- klasiniai reikalai., 
gresyvių dienraščiai —į Taigi ir lietuvių laikraš- 
“Laisvė” ir “Vilnis,” du čiai, 
priešingos srovės, taipgi visa veikla yra klasinio po- 
daugiau kaip dešimt sa-jbūdžio. 
vaitraščiu. j

Pirmoji knyga lietuvių 
Amerikoj buvo ruoštas M. 
Tvarausko — Lietuvių-An
glų Žodynas, 1879 m., bet 
spaustuvė sudegė ir jis su 
degė. Kitos jo knygos ouvo 
biznio sumetimais pigios 
apysakos: “Praractvos Mi- 
chaldos Karalienės iš Sa
bos” (1880), “Morfeušas 
arba Išguldymas Sapnų” 
(1883), “Istorija Ali Ba 
bos ir keturiasdešimčio raz- 
baininkų” (1883).

knygos, brošiūros ir

. Ir tą pat rasime 
tarpe 100% amerikonų, len
kų, rusų, italų, vokiečių, 
vengrų ir kitų tautų.

Žinoma, ateitis priklau
so liaudžiai, darbo žmoni
jai, inteligentijai, profesio
nalams, kurie trokšta įdėtj 
dalį savo mokslo, darbo, 
energijos į /kovą su gamta, 
kad visiems būtų geriau ir 
maloniau gyventi, kad vie
no žmogaus elgesys ir sau- 
myliškumas nekliudytų ki
tų žmonių Jaisvėi ir gerbū
viui. Tą jau pasiekė dauge
lio šalių liąudis, laikui bė-

Knygų leidimas pagerėjo gant įr niusų šalies liaudis 
įsisteigus Lietuvių Mokslo to pasįeks.

tymas pries
Y pat ingai sunki buvo 

padėtis lietuvių emigrantų,' 
! kurių, kaip cenzas rodo, at-

bitr miesJ^r-Už tai' turime sunkią padėtį pasiekė ži
buti dėmngi ir ateivi jai,—Tuos ir Lietuvą. Dr. Jonas 
kitiu^salių darbo žmonėms, šliupas, 1885 metais “Auš-
kųfie atvyko pačiame savo roję” rašė: 
stipriausiame amžiuje ir “Atkeliavusieji į Ameri- 
idėjo savo energija. Į virš kū lietuviai, kurie, aišku,
100 metų, kai]) 
.profesorius M. P/ 
(“World Innnigrat 
kale), i

nigų neturi, gana.. . gaili-

Jungtines valstijas kaip, lietuviai, tai]) ir 
>7,762,000 emigran- kiti ateiviai apsigyveno, ko

lietuviai, ypatingai
Tarvbu Lietuvos,

biznieriai

s (bii\'o ca- rijos — LDS, SLA ir LR- ka 
dalimi, kas.KSA. Taipgi.

į yra lokalinių 
dais pašalpos 
klubu.v

. Aišku, kad 
menį vaidina
t U V1 U VU W “  - - - -- -    . - |
cijos, kurios -apvichija apie Didelės parapijos turi nuo- 
40,000 lietuvių. __  ____

o dar dažniau:didžią rolę lietuvių gyveni- mokyklas, chorus, 
line suvaidino ir vaidina lo- lokalines draugijas,

> lenku- kalinės draugijos ir klubai.;bendrai, taip atskirai vy- 
draugi j ų j-Užtenka

miliono Ameriko 
dusdami 

rezoliucijas ir protestm

lietuviu- vėliau
akučiai,. saliunininkai, o 

jau daktarai, advo-

s didžioji d; 
ristinos Rusijo 
senoje tėvynėje- kai]) vienų,! 
taip ir kitų giiįndė kovą už 
tautinį išsilaisvinimą.

Tie dalykai nemaža turė
jo- įtakos- į lietuvių ir len- 
ikų emigrantus Amerikoj. 
Daugelyje miestų kūrėsi 
bendros 
draugijos, 
])arapijos. 1888 metais bu-' 
vo priskaitoma 
lietuvių bendrų 
su 900 narių. Daugelyj at
sitikimų kunigai, kurie bu 
vo kilę iš turtingesnių, Lie
tuvoj kalbančių lenkų kal-

į, kada jie draudė para
beli šimtai pijbnams laikraščius, kny- 

įvairiais var gas skaityti, lankytis į ba- 
draugijų ir liūs. Dabar jie patys lei-

svarbų vai d- g^s, brošiūras; 
miooia šios j trys lie-! kalbas, laiko 
nacionalės brganiza- rengia balius

boj buvo lengviau reikalas 
atlikti. Todėl kiekviename len-

kalsta apgaudami tuo? 
žmones, kurie tikrovės apie 
Amerikos lietuvius nežino. 
Viena —- jie sauvališkai|centrai, 
kalba visų
vių vardu, nors juos niekas|traukimas į bendrą Amerį 
ta’m neįgaliojo; antra 
Amerikoj nebuvo ir 
miliono lietuvių. Ypi

• dabar, kada jau daugelis iš 
atvykusių lietuvių yra iš
mirė.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė lietuvių emigran
tų statistiką pradėjo vesti 
nuo 1898 metų.1 Faktas ir 
yra, kad lietuviai tik po 
1900 metų į Ameriką pra
dėjo važiuoti skaitlinges-

Puikų, italų, 
kitu, tautu

Dabartinis
Amerikos lietu-! grantų susiliejimas, jų įsi

vokie-l Aišku, kad religija turė- 
ateivių jo nemažai įtakos į organi-i 

emi

kos žmonių gyvenimą tuos 
nėra .centrus naikina. Aišku,

ti nes 
bendrą 
masę, 
ant ik 
tine ir

iteivij'

trupės įsigyvens 
Amerikos

įprs i tarpe daugelio 
( pasiliks sena ta tų 
papročių antspauda.
Finos Lietuvių 
Organizacijos
tarpe kitų 

tain ir

rekordavimas žymi, kad 
uaugiausiąi lietuvių atvy
ko, tai i penkis metus, bū
tent 1909 — 1913-4m.net 
93,720. Viso lietuviu emi- 
grantų į Ameriką atvyku
sių pirm Pirmojo Pasauli
nio Karo buvo užregistruiL 
ta 267,389. J. V. cenzo su

orga m

Draugystei Amerikoj ir vė
liau (1886 -m.) įsikūrus 
Tėvynės Mylėtojų Draugy
stei. Sako, kad pastaroji išx 
leido 47 leidinius, tūlų apie Lietuvių Literatūros Drau

gijai sukanka 35 metai. Ji 
savo tikslu stato: “leidimą 
tokių raštų, kurie tarnautų 
dvasiniam ir ekonominiam 
darbininkų minių pakėli
mui, auklėtų darbininkuose 

irjšiaįp jau pra- 1 
zinojh-no ribas 

mokslo šakose.
’’ Leisdama knygų iš dailio

sios literatūros ir įvairių 
mokslo šakų, ši Draugija

2,000 egzempliorių, bend
rai apie 15,000 puslapių.

Nuo 1915 metų svar-L XXV.W. prCXVJM X^X . . v . . , , _

■ džia savo laikraščius, kny-ibiausį apsvietos ir kultūros'
U. „„X. —1-^ _____ ' rlm»Kn A vnoviIrnc liahivm ■sako pra- darbą Amerikos lietuvių 

paskaitas, tarpe atlieka Lietuvių Lite- 
ir bazarus.! raturos Draugija.

Daug knygų ir brošiūrų

Lietuvių Literatūros
Draugija

Sekamais metais (195(1)

Tuo kartu savas svetaines, bažnytines išleido ir laikraščiai. Ypa- įvairiose 
įsteigę tingai daug išleido “Kova 

kaip dienraščiai “Laisvė” i r 
TJ . “Vilnis.” Leidžia LDS,

i - priminti apie rams, moteiTm.s7riv4ikaml'T-MS, ir kitos organizacijos.' betgi labiausia rūpinsis Jei- 
Worcesterio lietuvių orga-1 Bendrai imant Amerikoj Moteri/ ?Sle'd° L1C’
hizaciją Lietuvos Sūnų lietuvių nuveiktus darbus, 
ir Dukterų Draugija, kuri qiinroqniyiiotaq nrcmnizaci- . UbIvltIg<1 b’, , , _turi kelie šimtus nariu !suolSal/lzuoUs oigamzaci ( atskirų asmenų kultu- 1.1 1 _ simius nauų, iu- jas, įteigus namus.

zavirna įvairiu i lokalinių 
draugijų/190?/ m. Water-;SJas r()ies 
būry, Cpnm, susitverė Šv. .
Stanislovo Draugija iš 30 n^jeijų, 
kyrų,'kuri Į tikslus įrašėą •krazius 
“nariai turi kas mėnesisl svetaines,

žmonių tarpe nebuvo nei »vieno 
kančio rašyti, 
kretoriaus pan 

'Į 12 metu 
buvo atžvmčta 
sios lokalines draugijos 
kainais “šventais” vard

tautų
46, J u

tą 267,389. J. V. cenzo su-^iai negraži 
rašinėjimas^1930 metų pa- bando nuAme. 
rodo 193,606 lietuvius, at- • Literatūros Dr 
vykusius ir 245,589 Ameri- ir svarbą.
koj gimusius, kas bendrai’ Todėl dar 
sudaro 439,195. Gi jau sąlygos ir priežastys, kur, 
1940 metų cenzas • užregis-j|kodėl ir kaip lietuvių tarpe 

‘ travo 165,771 lietuvius, atGJkūresi įvairios organizaci- 
vykusius ir iMmdrar šR~Via jos. Žinomi yra šie faktai: 

(1) Pennsylvania valsti- 
245 prpĮjoj, kur daug lietuvių su- 

kadįvažiaviĮ), rytinėj dalyje dir- 
emigrantų sift’aše ir 

laiku nemažai lietu- 
užrašyti, kaipę 

“rusai,” bet rei- 
turėti pagarbos 
dokumentų.

gimusiais 394,811. (“World 
Almanac,” 1948 m.,

Mes visi sutiksime, 
ir emigrantu stfraše 
cenzo 
vių buvo 
“lenkai,” 
kia visgi 
linkui tų

bo sunkius ^anglies kasėjų, 
o vak 
srityjf

ri gražią svetainę, puikų į<us, spaustuves ir laikraš- 
Olympia Parką, kuriame   "
mes turime šią mokyklą ir pas. 
užtektiną iždą, aprūpini-i 

'niui savo narių ligoje ir- 
! mirties atsitikime. Pana
gias roles suvaidino ir de- 
'sėtkai 'Litų lokalinių orga- 

kurios įsirengė 
parkus, tobulas 
aprūpina narius

»- sti raštus, gvildenančius- 
Progresyvis, darbininkų klausimą visa

me jo apėmyje, bei raštus, 
. * * " • rišančius mokslo socializmo 

ros darbe pasidarbavo Ado- teorijos ir praktikos klausi
mus.

“2. ALDLD ir šiaip viso
kiais \ būdais.1 stengsis pla
tinti darbininkišką ąpšvie- 
tą, rengdama prakalbas, li
teratūros vakarus, teatrus 
ir steigdama knygynus.”— 
LLD Konstitucija sako.

Draugija savo pasibrėž- 
tus.tikslus atlieka puikiai. 
Ji ne vien Jungtinėse Vals
tijose ir Kanadoj apvienijo 
arti 7,000 vyrų, moterų, jų 
tarpe apie 500 jaunuolių, 
bet visada nuoširdžiai pa
dėjo lietuviams išeivijoj, 
kaip tai Argentinoj, Brazi
lijoj, Urugvajuje ir kitur, 

j valandoj 
~ m-|padėj0 ir Lietuvoj mūsų 

o vėliau broliams ir seserims.
Draugijos vienas iš tiks-

.1V. , maitis—Šernas ir kun. An
cius, tai milzimskas dar- ^anas Milukas, parašydami

, o vėlesniu laiku Ro- 
lizara, Antanas BituMinėjau, kad registraci-, 

ja rodo, kad 90% J’ 
atvyko beraščiai. Veik iš-ij 
imtinai visi ir visos mokė-

- C si, lavinosi ir labai nedaug 
pasiliko visai nemokančių 
rašyti 1 ir skaityti. Gyveni-

j.į0]i palaidojimui, rengia pra-
^/>_! kalbas, koncertus, paskai

tas ir skleidžia
j | tai pe apšvietą.

Pm-I Iš lokalinių į
sc/lietuvių organizacijų yra 

•lis:'žinoma, kad pirmoji įsikū- 
<)— ' re lietuviu-lenku bendra

i- draugija “Gmina Polska”
I y A’i 87 i. metais Shenandoah, 
m- Fa. Vėliau, 1896 metais

TY.lhidelph'ijoj ■ susiorgani-' 
./'Vi) kita, pavadinta taip

■ •• u lenkiškai — “Sy-
' • ;.v”; gi Chicagoj, 

km i joj“ 1891 me-
■ c “Dievo Apvaiz

. , i lgi ja. Susivieniji-

lietuviu

seniausių

Vėliau

mas, darbo sąlygos, naujos 
aplinkybės spaudė tai dary
ti. Moką padėjo tjiems, ku
rie nemokėjo. Gaila, kad ne 
visos organizacijos ir ne vi
si lietuviai darbuojasi dar
bo žmonijos gerovei, liau
dies demokratijai, žmonijos 
ateičiai!

Spauda ir Kultūra
Pirmas lietuvių laikraš

tis buvo išleistas New Yor
ke, 1879 metais, tai “Ga- 
zieta Lietuviška” Jos lei
dėju buvo Mykolas Tva- 
rauskas, gerokai sulenkėjęs 
žmogus. Menkas, tai buvo 
laikraštukas ir trumpai jis 
gyvavo. Jo išėjo tik 6 nu-

lietuvių ,ba Dr. A> Petriką, Dr. J
T • 1 • v” Į '

Kaškiaučius. Olšauskas 
išleido, biznio sumetimais, 
131 knygą * ir brošiūrą, o 
kun. Milukas 1W.

Pirmas veikalas lietuvių 
kalba buvo vertimas, “Pat- 
kulis”, 1887 m. Pirmas ori
ginalas — “Kova Po Grun- 
waldu” (1892). Gužučio 
veikalas — “Eglė, Žalčių 
Karalienė” suvaidintas Chi
cago] 1893 m.

Pirmas choras — Daini-
ninku Choras buvo šutvei/ Visada sunkioj 
tas New Yorke 1894
Leono Eremino;
bažnytinis .Šv. Cicilijos cho
ras susitvėrė 1896 m., She-jų tai leidimas knygų. 1949 
nandoah, Pa. Pirmoji lietu-1 
vių orkestrą buvo sudaryta 
1887 metais Shenandoah,

metų knyga jau bus 56-tas 
leidinys. Draugija nariams 
išleido 56-šis leidinius, ben
drai 260,000 egzempliorių, 
arba 20,000 puslapių.

Prie to, Draugija, viena 
ir bendrai su dienraščiais,

Tai, štai, jauni draugai 
ir draugės, • žvilgsnis į Lie
tuvių istoriją Jungtinėse 
Valstijose. Mes esame dalis išleido 10 leidinių platmi- 
Jungtinių Valstijų gyven- niui, kurie sudarė 8,000 eg^ 
tojų, kurie kapitalistinės zempliorių apie 2,000 pus- 
tvarkos padalinti į dvi kla- lapių, 
sės — darbo žmones ir fa-| 
brikantų luomą. Tiesa, lie
tuvių tarpe fabrikantų 
kaip ir nėra, bet yra žmo
nių, kurie gina kapitalist. 
tvarką, nes jie siekia iŠ ki
tų prakaito gyventi. Ką gi 
reiškia tie iš naujų ateivių 
(D.P.), kurie pirmiausiai 
pas savo gimines klausia: 
iCTai kur jūsų tarnai?”

. avių Amerikoj su-meriai. Jis turėjo tik 132 
■i: o rugp. 15, 1886 skaitytojus.
Shenandoah, Pa. Raj šis laikraštukas už- 
seime dalyvavo sidarė, tai M. Tvarauskas

■ ų iš New Yorko, susitarė su į Ameriką atvy- 
Shenandoah irj;usįu Dr. Jonu Šliupu ir 
Antras seimas^gSJ m. leido savaitraštį 

is ir SŲA,uUni:a<n Gi !885 m. J.

neišt.yrinėta|tai viena, ....
kariavo.. Daugelis ir h 
vių lokalinių draugijų 
klubų ir net patsai Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoj 
suskilo. Pirmiaus pažange
sni, daugiau prasisiekę liy 
tuviai siekė sąžinės lajsVes 
ir kovojo prieš kunigų dik
tatūrą — vertimą išpažin
ties, bažnyčioj vesti, būti
nai vaikus krikštyti ir tt. 
Kunigai — Kaupas, Var- 
nagiris, Burba -r- SLA pri
vedė prie skilimo 1900 me
tais. (Tada atsirado Lietu
vių Rymo Katalikų Susi
vienijimas Amerikoj)..' Vė
liau socialistai ir tautinin- 
.kai persekiodami progresy-

ir

inėj — Pittsburgh 
anglies kasėjų ir 

plieno darbininkų darbus. 
Nelaimės buvo dažni 'atsiti
kimai. T e n pirmiausiai 
-ktrrėsi. savišalpos, broliškos 
pagalbos lokalinės, i o vėliąu 
ir nacionalės organizacijos. 

Shenandoah mieste jau 
1894 metais gyvavo lietu
vių mainierių unijos loka- 
las iš 4,000 narių — kovai! vius SLA narius vėl šią or- 
už geresnes darbo saly 
ir didesnį duonos kąsnį 

(2) Lietuva ir Lem 
susilaukė šeimų,‘savo laiku sudarė -h^»> 
ir susiliejo :

Amerikos darbo tuviams katalikų tikęjimą.
Kaip-Lietuvos, taip Lenki-

Dabar Jungtinių Valsti
ją gyventojai sudaro čiely- 
bę, kalbant bendrai apie 
darbo žmones. To baisaus 
skirtumo tarpe ateivių ir 
“amerikonų,” kokis buvo1 
30-50 metų atgal, jau nėra. 
Ateiviai išmoko kalbos, įsi-! 
pilietine,- 
Įsigyveno 
bendra 
mase. 1

kija

ganizaciją suskaldė 1930 
metais Chicagoj, taip atsi
rado Lietuvių Darbininkų 
Susj vien i j imas. Dabar tin i u

L. • I A

Shamokin.
įvyko 1887 metai
turėjo dar tik 173 narius. į šliupas pradėjo leisti “Lie-

Tiesa, kad parapijos ir tuviškajį Baisa.” Vėliau 
dabar apvienija didžiausi Shenan.doah per du metus 
lietuvių skaičių, nors tas
apvienijimas ir turi silpny- Mount Carmel, Pa., apie du 
bi'ų. pirmoji . lietuvių-lenkų metus ėjo 
parapija buvo įsteigta Sha
mokin, Pa., ‘________A
1902 metais jau buvo 46 metais piymouthe *— “Vie- 
lietuvių parapijos Ameri- nybė Lietuvninkų,” “Gar- 
k°j.’ 9. cJabar sakoma yra sas Amerikos Lietuvių” — 

. idoah, “Bostono Lie; 
L Laikraštis,” “Rytas” 

Waterburyj, “Viltis” — 
Plymouth, “Dirva — She
nandoah, “Liefuva” ir/"~ 
talikas” — Chicagoj. • . ' 

1905 m. pasirodė rimta# 
savaitraštis “Kova” — PJn- 
ladelphijoj, 1916 m. “

Baisa.”

ėjo ^Apšvieta,” vėliau

“Naujoji Gady- 
' nė,” dar vėliau Baltimorėje 

1871 metais. I„ “Nauja Draugija,” 1886

koj, o dabar :
123. Sakoma, kad vien baž-’ Shenandoah 
nyčių pastatymas ir įrengi-1 tuviu m,as itsėjo $60,000,000 A- _ 
merijos lietuviams. Gali- Plym(
mas dalykas, kad suma per
dėta.

Faktas yra,, kad lietuviai

Draugija turi ir Moterų 
Skyrių, tai seniau veikusis 
savistoviai Lietuvių Mote
rų Progresyvis Susivieniji
mas, vėliau Darbininkių, 
kurios tada ir dabar yra 
išleidę apie 25-kis laidinius, 
apie 60,000 .egzempliorių, 
arba 5,000 puslapių, ne
skaitant “Moterų Balso,” 
“Darb. Balso” ir “Darbi- 

Juk tarpe tarno ir to, ku- ninkės.” 
riam jis tarnauja, tai gali Draugija jau 16-ti metai 
būti “vienybės” jausmas.leidžia kultūros, literatū- 
tik tokis, kaip tarpe arklio ros, meno ir politikos klaū- 
ir jojiko. Čia jau negali bū- simais žurnalą “Šviesa,” 
ti kalbos apie lygybę, broly- kuyio per 16-ką metų išlei- 
bę, laisvę ir mei^Įę. Hdo

Jau vien tas faktas, kad bendrai rašto knygų pųsla- 1 • 12 j • 1 2.. 1 . t iv. • r. aaa S.
360,000 egzempliorių,

0UVV ACH net DUlUUC MU11U41CX KJUD1 \ lull Ijllllclo. VUMCUVIIHU JcllXXjVl < 

suį valstybę. Lenkai suteikė lie- laiku Jungtinėse Valstijose katalikus
yra net trys lietuvių nacio- 
nalčs nušalpinės oi,o,aniza

y • •

kano tarnai, deda pastangų 
inikvH atskirus 1

nuo progresyvių 
ir nuo klasių kovos už ge
resni gyvenimą. Buvo lai-

‘ Ka- tūli lietuvių laikraščiai ir pių dydžio apie 7,000.
:/organizacijos (virto Lietuvos1

_ _ žmonių priešais, jų nieki n-
-r tojais tik todėl, kad ten mū- gų ir žurnalo, arba 34,000 

i sų tautos žmonės ' pertvar- niškas literatūros darbas,

Taigi Draugija išleido 
688,000 egzempliorių kny-

lietuvius joji Gadynė” žurnalas ten gyvenimą taip4, kad jie puslapių. Tai tokis milži-
pat. Dabartinis 
“Laisvė” pradėjo 
vaitraščiu , J Sg

lenraštis 
eiti sa-
Bostone, 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Spaliu 20, 1949

4m.net


Newark, N. J
Masinis Mitingas—Kalbės 
Henry Wallace;

Bankietas Wallace’o
Pagarbai; P. P. Kandidatai 
New Jersey Valstijoj

Visi New Jersey lietusiai 
tėmykite šį pranešimą.

Masinis mitingas su meno 
programa įvyks i žymiausiame 
Newarko teatre, 1020 Broad 
St., tai yra, Masque- Teatro, 
8 valandą vakare, penktadie
nį, Apart Henry Wallace’o, 
kalbės dar tryš žymūs liau
dies veikėjai. Būkite visi lai-

kyrtn jr., Daniei Tindeii, h , Lietuviai Amerikoje 
Leonard Tushnet. Hudson;
John Dillon, Elizabeth Hold, 
Wardell Rutherford ir -Frank 
Witkus (Pranukas, lietuvis iš 
Kearny). Monmouth: Lonnie 
Lee Johnson. Ocean: Willi
am Bess. Passaic: Carie Da
vis, Andrew Osgood ir Joseph 
Walkovitz. 
Rodrigues, 
William A.

Taigi, visi lietuviai• piliečiai 
įsitėmykite gerai šiuos Progr. 
Partijos kandidatus ir lapkri
čio 8 dieną balsuokite už sa
vo gerovę, už savo geresnį 
gyvenimą. G. Albinas.

Union: Anthony 
Esther Stavis, ir 
Wallace.

Shenandoah, Pa.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

! kokio negalėjo atlikti jokia 
j kita lietuvių srovė Ameri
koj, ir vargiai atliko bent 
kuri kita tauta iš ateivių...

Bet Draugijos darbas ne- 
sirubežiuoja vien knygų ir 
žurnalo leidimu. Pasakysiu, 
kad kiekvieną mėtį LLD 
kuopos surengia nemažiau 
1,000 parengimų, kaip tai 
teatralių perstatymų, kon
certų, paskaitų, prelekcijų, 
prakalbų, balių ir kitokių. 
Sukelia dideles sumas pini
gų, kurie aukojami . demo
kratinei spaudai ir veik-

CLEVELANDO ŽINIOS
Robesonas Narsus 
Vadas ir Dainoriug

Į Robesono mitingą žmonių 
suvažiavo iš Youngstowno, 
Akrono, Warren, Loraine ir 
kitų miestų. Iš Youngstowno 
čarteriuotais busais, po vado
vybe Poly Taylor, atvažiavo 
100 negrų. Apie 8-tą valandą 
Paradise Auditorija jau buvo 
užkimšta žmonių. Buvo pri- 
dėstyla pried inių kėdžių vi
sur, kur tik buvo galima jų 
pastatyti — žemai ir galeri
jose, 
ta ir 
rioje

Pirma prasidedant mitingui, 
tą pačią dieną, 6 valandą va
kare, įvyksta pagarbai Henry 
A. Wallace bankietas su pro
grama, kur kalbės; Wallace, 
James Imbrie — kandidatas 
Progr. Partijos į N. J. guber
natorius, Shirley 
Pow Draper ir 
šiam bankietuį 
žymusis Dr. Vva 
strauck.

Graham, 
I. F. Stone, 
pirminink aus 
lier Rauten-

. Mirė John J. Pauliukonis, 
oim Main St., Gilberton, Pa.

Gimė Lietuvoj, atvyko į A- 
meriką visai jaunas. Apsisto
jo Pittsburghe, vėliau atvyko 
į mainų’ apylinkę — Gilbicr- 
tonan—ir išdirbo mainose/45 
metus.

tftris, du 
Essex in—Mrs.

House, kaina 825 tikintas.

Progresyvių Partijos z 
Kandidatai į New"7lf?rsey 
Valstijos Įstaigas

Šiemet įvyksta lapkričio 8 
dieną rinkimai į N. J. guber
natorius, kur yra kandidatas 
nuo Progr. Partijos James 
Imbrie. Berger County i as
sembly šie: Jacob Alexander. 
A. Boles, Fred Linerman, Lc 
Ray Ellis, Barley James ii 
Frank Plascea. Camden Coun
ty—Fred Baker, Essex Coun-

* . 4

ty—Santo Bevasqua, Ethel
Carpdnder, Robert Nixon.

nuliūdime tris dūk 
posūniu, vieną sese 
Frank Wylionis i 

brolį George Pauliukonį.

Jonas visą savo gyvenimą i 
buvo prbgresyvis žmogus ir 
skaitė Laisvę nuo pat

Mūsų Draugijį nuolatos 
dalyvauja liaudies ir šalies 
gerovės kovose. Ji nuošir
džiai, rėmė karo laimėjimo 
pastangas prieš fašizmą, to
dėl gavo nuo prezidento 
Roosevelto padėkavonės te- 

| legramą ir vėliau nuo Vals- 
' tybės Iždininko padėkavo- 
|nę ir speciali ženklą už jos

Robesono ypatybės nėra len
gva pilnai įsivaizduoti, jo ge- 
nijališkumą kovose už jo rasės 
žmonių teises ir abelnai prieš 
reakciją ir fašizmą, iki pačiam 
tenka proga ji matyti ir išgirs
ti. Tik pasiklausius Robesono 
prakalbos ir jo dainų gali len
gviau suprasti, kadėl Amerikos 
reakcija su tokiu įnirtimu de
da pastangas, kad nedaleis- 
ti Robesono kalbėti žmonėms, 
kurie susirenka tūkstančiais 
jo pasiklausyti. Peekskill at
sitikime reakcija pakirto pas
kutinę moralybę, chuliganai 
ir- policija taip žiauriai puo
lė nekaltus žmones, neskiriant 
moterų ir kūdikių, įbaugini
mui žmonių, kad ateityje nei
tų į Robesono mitingus.

Robesonas vaizduoja darbo 
žmonių kruvinas kovas, jų pa
sišventimą ir pasiaukavimą 
toms kovoms už laisvę': Grai
kijoje, Kinijoje, Afrikoje 
kitur. Robesonas 
vilties 
liaudis
savo pastovų 
Sąjungą.

Robesonas 
: ki rie kovoja

3 | ir prieš fašizmą.

vaizdas (rodydamas pirštu į 
publiką, susidedančią iš juod- 
veidžių ir baltų žmonių) ko
von už taiką, už civilines tei
ses 
liti

visiems lygiai, už teisių 
fr prieš fašizmą ! ”

P. P. APSKRITIES 
KONVENCIJA

bi-

įsika
rim<r>

Linkiu 
žemelėj !

ilsėtis ramiai sai toj

didelę .operaciją
Paul K vai k a ucku i.

ligoninėj, Dan-
a.

Dorothy Eldridge, R chard J.1

draugui
Ligonis guli
villė Hospital, Danville

Prašau draugų, kam 
pavėlina, aplankyti mūsų ge
rą dpaugą, o pats nuo savęs 
linkai, kad greičiau pasveiktų.

S. Kuzmickas.

Mūšu Draugija Ir dabar 
’ dalyvauja liaudies kovose 
i už '‘Amerikos demokratines 
laisves. Ji turėjo savo at
stovų Washingtone, protes
tui prieš karinę Šiaurinio 
Atlanto Sąjungą, jos atsto
vas savo laiku padėjo vaini
ką ant velionio Roosevelto i

Todėl, kiekvieno nuošir
daus lietuvio, kuris myli 
savo kalbą, žmonijos laisvę 
ir demokratiją, nori padėti 
apšvietai ir žmonių gerovei, 
yra pareiga 
prie Lietuvių 
Draugijos ’..

Publikos tapo užpildy- 
žemutinė svetainė, ku- 
buvo pravesti garsia

kalbiai, ir apie tūkstantis pa
siliko už auditorijos sienų ir 
tiems būvi?'parūpinti garsia
kalbiai, kad galėtų Robesono 
ir kitų kalbas ir muziką gir
dėti.

Iki Robesonas pribuvo, kal
bėjo kėlė geri kalbėtojai, žy
dų tautos vaikų biuro pirmi
ninkas Maurel Polio, veikli 
tarpe negrų ir unijose Poly 
Taylor, Progresyvių Partijos 
direktorius Hugh DeLacy, 
veiklus tarpe negini Dr. Beck 
ir kiti.

Muzikalų programą išpildė 
žydų choras, sudainuojant 
dainas: Baltas, rudas ir juodas teikti pagelbą Komunistų Par-

Progresyvių Partija šaukia 
savo 2-rą metinę Cuyahoga 
apskrities konvenciją, kurioje 
bus svarstoma, kaip išvystyti 
sa.vo Partiją į galingą, kuri 
pajėgtų kovoti už žmonių kas
dieninius reikalus, už taiką, 
namus, teisingą samdos įstaty
mą, už panaikinimą v Taft- 
Hartley įstatymo, už darbus, 
už civyles teises. Taipgi į 
svarstymą įeis rinkiminio va- j 
jaus klausimas, Partijos užde-/ 
j imas ant Ohio valstijos balo
to ir kiti reikalai.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Mačiau pranešimą, kad da
bar dailės parodą rengia ir 
smetoniniu k a i. Jų lyderis ad
vokatas Olis sako, kad ta pa
roda jiems kaštuos net dvi
dešimt tūkstančių dolerių! Jis 
reikalauja, kad 
jokio zurzėjimo 
rikos lietuviai.

tą sumą be 
sudėtų Ame-

ir 
deda daug 

taikai, kada, Kinijos 
išsilaisvinusi prisius 

delegatą į Tautų

Ši konferencija bus masinio’ 
pobūdžio, kurioje su delega- ! 
tais galės dalyvauti ir svečiai- 
tėmytojai. Todėl, visi, kuriems 
laikas pavelys, dalyvaukime.

J. N. S. !

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų - Federacijos suvažia
vimas pasiuntė pasveikinimą 
William llearst.ui, pačiam ar
šiausiam fašistui. Tiek tik 
galilna pasakyti: “Toks Ri
ki, pažino ir į svečius paga
dino.” 1

Dabar lauksime, kada A- J
merikos Lietuvių Taryba tą 
Amerfkps fašistu vadą, pa
skelbs “šventuoju.”

pagerbė visus

ragino

ešame visi broliai, Varsa vos 
Gheto ir Erie Kanalas; 3 por- 
torikiečiai, iš Lorain, sudaina
vo 3 liaudies- dainas įkompo
nuodami savo tautos mėgsta
mais instrumentais.

Robeson puikiai padainavo 
apie penkias dainas, kurios btu 
vo daugumoje jo kompozici
jos. )

priklausyti i 
Literatūros leikė jam

I minutes.

^-Rnbesonui pasirodžius Audi- 
•orijoje visa publika sukilusi 

ovacijas per kelias

tijos vadams, sakydamas, kad 
komunistai visados yra pirmu
tiniai apginti negrų teises.

Robesonas apibudino, kaip 
mūsų šalies reakcija lai
kas nuo laiko . vis daugiau 
suvaržo mūsų laisvę ir kaip 
fašistinis elementas įsigali vi
sur; jis pareiškė: “Aš įsitiki
nau, kad jau atėjo laikas, ku
riame nei vienas žmogus nep
rivalo laukti, kad kiti apgintų 
jo civilinės teises, bet stoti su 
visais kartu, kaip, kad čia šis

PRANEŠIMAI i
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Klubas ir Cho- j 
ras rengia bankietą su šokiais sek-! 
madienį, spalio (Oct.) 23 d., Drau
gijų Salėje, 40?7 Porter Si. Vaka
rienė duodama 5:30 vai.

Širdingai kviečiame visus ir visas j 
būti su Moterų Klubu ir Choru šį I 
sekmadienį. Skaniai jiavakarieniau- Į 
site ir pasišoksite. — M. S., viena I 
iš Komisijos. (232-233)

Betroit, mich.
Lietuvių Moterų Pažalgos Klubas I 

ir Charas rengia vakarienę, įvyks 
sekmadienį. spalių (Oct.) 23 d., J 
Draugijų Salėje, 4097 Porter St. į 
Vakariene bus viena iš jiuikiausių, j 
bus duodama 5:30 vai. vakare | 
(sharp). Kviečiame visus ir užtik- I 
riname, jog visi būsite patenkinti ! 
gera vakariene ir smagiaia pasišok- j 
site.-- Kviečia Klubo ir Choro vai- i 
dyba ir komisija — Onutė Denis-1 
kienė ir TMatyrė Smalsi. (230-2311

Vėl pranešimas iš Londono. 
Darbiečiu valdžia nutarė įves
ti naują “austerity.”

“Austerity” reiškia susivar-, 
j žymą..; O kasdieniam gyveni
me tas reiškia mažiau A’algyti, 
prasčiau rengtis ir ' abelnai 
mažiau rūpintis kūniškais rei
kalais.

Anglija pavirto amžinu li
goniu. Jos išgydyti nebegali 
nei Amerikos bilijonai.

Philadelphia, pa .
: ALDLD 141 kuopos .susirinkimas 
i jvks sekmadienį, spalio (Oct.) 23 

, d., pradžia/2, v. po, pietų, 143 Pierce 
! SI. Visi nariai yra- prašomi dalyvau
ti susirinkime, nes turėsime balsavi- 

;mi| už cent no komitetą 1949 met. ir 
j yra kitų svarbių reikalų aptarimui.

J. Mesko. (232-233)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Klubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
spalio 20 d., toje pačioje salėje, 55th 
St., pradžia 7-tą vai. vakare. Atei
kite visos narės ir atsiveskite Haujų. 
Duokite gerų. įnešimų klubo ir cho
ro gerovei, neatsilikime nuo kitų 
miestų: Eva Simans.

Hartford ir Waterbury Atydai
Laisves Dienraščio 30 Metų. „Jubiliejui Atžymėti

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 
ŠEIMYNOS SVE

Stato scenon

' A DELL
Teklės Kukuti

R. Mizaros
Keturių veiksmų drama t

Musu
Gyvenimo

vi

Režisierius Jonas Valentis
I

Vaidinime dalyvauja Brooklyno 
Liaudies Teatro aktoriai-megejai.

JONAS RUŠINSKAS 
Juozo Avižos*roleje.

ATA
Tėmykite atydžiai. Nelaukite kol. 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje1 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi- | 
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostiš). Tai geriausias ginklas 
prieš jvairiasNigas. Yra 5-kių rūšių « 
vaistų. Prašome pasiskaityti. >•

No. 1—Nuo dantų gąlimo ir dan
tų smegenų nesveikumo. Kartais 
žmogus, kuris jau neturi dantų, bet. 
smegenys (gums) nesveikos, išpur-: 
\ę, skauda, tai reikia vartoti M. J. 
A Miracle Ointment for Toothache. 
Jausite patenkinti. Kaina $1.

\o. 2—M. J. S. Salve for Exter- 
talns. Mostis, kuA maloniai šil- 
tGfBrašalina įvairius skausmus, 

kojų, rankų, pusiau spran- 
mėšlųngumą, traukymą, tirpi- 
nesveikumą sąnarių (museles), 
ųfesišaldymo ir aštraus kosulio 
A peršalimo? Kaina $1.25.
. 3 -M. J. S. Miracle Salve for

, Ath- 
burns, 
visuo-

WATERBURY, CONN.
. įvyks Sekmadienį

Spalio 23 October 
Lietuviij Salėj, 103 Green St,

Pradžia 2:30 po pietų
Įžanga 75c asmeniui (taksai įskaityti)

HARTFORD, CONN,
Įvyks Sekmadienį

naH 
do < 
kaij 
do* 
mą, 
nuo 
ir n

Nt
Skin Irritation. Rash, Sinus, 
lete’s Feet, boils, pimples, 
sores, ir tt. Ši mestis
met Ipagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

No. 4—'M. J. S. New Discovery
Salve for Itching Skin ar Poison

Lapkričio 6 November 
Liet. Pil. Klubo Saleje

227 Lawrence St.
2:30 po pietųPradžia

POVILAS ALEKNA 
Igno rolėje.

JONAS VALENTIS 
Taino Gulbio rolėje

LILIJA KAVALIAUSKAITE 
Lucės Šilkienčs rolėje

šis veikalas sukurtas iš įvykių Brooklyno lietuviųT^rpe, prohibicijos laiku, todč^Ąlontello ir apy
linkes lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žinomo 
Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. — NEVĖLUOKITE — PRA
DĖSIME NUSKIRTU LAIKU! '

Ivy. Šita mostis naujai išrasta, ga-
Įima prašalinti, niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S. New Discovery 
Salve for Piles. Relieves burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes healing;

Ši mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar .ne, užsene- 
jusias ar naujas, pagelbėk be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

A Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
\siųskite money-orderį ar čekį. Siun
čiant C.O.D.," reikia prisiųst 30c 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Šta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

MATTHEW A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)
□

Laidotuvių Direktorius
□ q □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

i DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

TELEVISION
SHUFFLE BO
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU* 

FIJNERĄL HOME 
ALBERT J. BALTON

660 GRA

LTRUNAS, Manager
(Latsniuotas Balsamuotojaa)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mas 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios,' Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai
ST. ; BROOKLYN. N. Y.
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! Marcantonii) Kritikavo Maio- Nepriimta Atsisakinėti

$ it d r» v

Džiaugiasi Masine 
Registracija

Mus Apdovanojo 
Skaniais Obuoliais

Dienraščio Laisvės įstaigoje, 
ir Lietuvių Kultūriniame Cen
tre šiomis dienomis visi val
go ir giria labai skanius ir 
gražius obuolius. Priežastis: 
obuolių augintojas ir jų par- 
vežėjai savo širdyje ir minty
je laiko savo įstaigas ir jose
dirbančiuosius.

kur i, j in a i 
pabuvojo, pas 

atostoga u j ant iems 
darbais užvers-

Obuolių gaut; mūsų Įstai
goms mintį sukurstu sugrįžusi 
iš Blozhelių vasarvietės - Par
mos Mary Zea\kus, 
per vasarą 
Bloznelius 
ir patiems
tiems Taimeriams valgius ga
mino. Ji pranešė, jog Blo'ž, 
nuliai žadėjo dovanoti Liber
ty Auditorijos valgyklai tiek 
obuolių (pačių geriausių), 
kiek kas sutiktų parvežti. Ir, 
ot, praėjusios savaitės gale 
Jurgis Waresonąs ten pasisu- j 
ko su dd. Zeakus ir Wm. I
Skuodžiu ir pargabeno įstai
goms tiek obuolių, kiek jo 
“arkliukas” galėjo savo ku
prinėje sutalpinti ir patrauk
ti.

Beje. Marytė žadėjo tais 
ką tik iš Parmos pargabentais 
skanumynas pavaišinti ir Mo
terų Apšvietus Klubo na^es, 
suėjusias į savo susirinkimą 
spalių 20-tos vakarą, auditori
jos patalpose. Taigi, greta 
būsimo surprizo vienai, 1 
vaišių visoms. Kviečia ir 
nares.

Mintame » dabar skaniais 
Bloznelių dovanotais ir Wa- 
resono pargabentais obuo
liais ir dėkingi prisimename 
jų davėjus ir parvežėjus. Ar.

Kerštinčiai ar Plėšikai 
Užmušė Senuką

rą Už Nesitarimą Su Unija
Kongresmanas Vito Marc

antonio, kandidatas į New 
Yorko majorą, aštriai 
kavo majorą O’Dwyerj 

nusitarė su
kam 

pastarasis nusitarė su švaros 
departmento darbininkais.

To departn\ento darbinin
kai. per ketverius O’Dwyerio 
ma.jorystės 
nesulaukę 
reikalavimų, 
dienį buvo paskelbę nedarbą. 
Jie sakė: mes sergame dėl 
per ilgų darbo valandų, per 
mažos mokesties; sergame dėl 
gremėzdiško su mumis apsiėr 
jimo.

Darbininkai pikietavo valdi
nį sveikatos departmentą ir 
siuntė delegaciją pas majo
rą . Bet majoras atsisakė su 
delegacija matytis.

Kaltino Vartojime 
Taft-Hartley Akto

i
Kalbėdamas iš WMCA sto

ties per radiją antradienio 
vakarą Marcantonio sakė, 
kad majoro O’Dwyer atsi- 
nešimo į d a r b i n i n k u s 
politika “paeina iš Tam
siųjų Amžių.” Kad majoras 

i domisi tiktai krauti daugiau 
i*___________________________

) Viena Diena Gavo 15 
i Tūkstančių Dolerių 
12-kai Ginti .,

metus laukę ir 
patenkinimo jų 
praėjusį pirma-

“pein#* Wall Str.vto finansie- 
riams.”

“Jisai yra vienu tų samdy-l 
tojų, kuris įvykdė Taft-Hart-'i 
ley aktą iš keršto,” sakė to
liau Marcantonijus. “Jis (O’-j 
Dwyer) vartoja galią akstinti 
kompaniškas unijas, h' jisai' 
nužengia iki paskiausiu des
peratiško samdytojo laipsnio, 
jam viskas pasirodo raudonai 
kožnu kartu, kuomet tik dar
bininkai pasisako už savo rci-

Marcantonijus sake, kad 
nors majoras atsisako kelti 
darbininkams algas, tačiau 
jis taupąs 54 milijonus dole
rių pernykščių budžeto su
taupą, slepiąs jas, kad galėtų 
savo bičiuliams stambiųjų 
real estate savininkams, nu
mažinti) taksus ateinančiais 
metais, i Juk ne -už ką kitą 
tie buvusieji velionius La- 
G u a. rd ijps ėdikai giria dabar
tinį majorą .

Lengviausia tą turtą nuslėp
ti, sako Marcantonijus, tai 
kiekvieną pareikalavusį dau
giau algos miesto darbininką 
pakrikštyti
dabar ir dąroma.

raudonuoju. Taip

i Majoras Skundėsi 
i Neturįs Pakankamai 
; Policijos

Nuo Moterą Prašymo
m/is jau taip .priimta, 
dmiką atsisakinėti nuo

p r ašym o, n e s u t e i k t i 
talkos, nes be moterų 
mes negalime Apsieiti.

moterų 
joms 
talkos 
porą desėtkų motų jau gyve
nu Brooklyne ir atsimenu tik
tai vieną pramogą, 
surengta be moterų, 
trijų Petrų pietūs.

Pamatysite, kokio 
teru

kuri buvo
Tai buvo

bankietas po

būna linksmos 
bank i e tu šį 

pie-

būrio mo- 
kuomet užeis di
džiai t— Laisvės, 

koncertas spalių :b)-tą. Liber
ty Auditorijos suvažiavimaą ir 
bankietas Padėkų Dienos pro
ga, Laisvės
Naujųjų Metų, ir kitos.

Lai moterys 
pavykusiu savo 
sekmadienį, lygiai 2 v
tų laiku, spalių 23-čią, Liber
ty Auditorijoje1 Po to nebus 
sunkumo gauti darbininkių ir 
kitų organizacijų bei įstaigų 
talkai. Tad—

Pasisvečiuokime pas mote
ris šį sekmadienį pietumis ir 
per visą popietį. Pietums ti- 
kietas $2. Rengia ir 'kviečia 
visus Mot. Apšvietus Klubas.

Nusipirkit Tikietus Ko
medijos “Trilypė Pora”

Amerikos Komu 
jos Now Yorko valstijos/ ko
mitetas pasveikino „skaitlingą 
piliečių registraciją balsavi
mams kaipo ženklą, kad liau
dis pasijudino. Komitetas sa

tai yra 
laimėjimo

(Nov.)

pranasas 
balsavi- 

8-
liaudies 
muose lapkričio 
tą.”

Sekretorius William Nor
man pareiškė, kad padaugė
jimas regist’-antų darbininkų 
distriktuose rodo didelę gali
mybę padauginti komunistams 
ir progresyviams balsus. Ta
čiau įspėja, jog balsai neateis 
be pastangų, už juos privalo 
dirbti, už juos kovoti kiekvie
nas, kuris nori tuos balsus pa
sukti darbininkų ar progresy
vių partijoms.

Didis kiekis balsuotojų dar
bininkų kvartaluose, kur mi
nios svieto suslėgtos į kelis 
miesto blokus dėl diskrimina
cijos, 
algų, 
balsų 
rinkti
ko komunistai.

nedarbo, nedamokėtų 
yra šaltiniu pasisemti 
už Marcantonijų, jį iš- 
New Yorko majoru, sa-

Gaetano Calla, 4 0 metų, 
įkrito iškaston pastatui 12 
pėdų gelmėn prie 5th Ave. ir 
5th St., Brooklyne. Sakoma, 
gal susilaužęs šonkaulius ir 
abi'kojas, jo gyvybė x pavoju-

Isadore Einhornr^nT metų, 
buvęs real estate biznierius, 
rastas sužalotas sinagogoje, 
240 W. 108th St., New Yor
ke. Jis mirė nebeatgavęs są
monės./

Senukas ten per* daugelį 
idavęs kas ryta pasi-

dien
raštis Daily Worker skelbia, 

: jog pirmą dieną po Eliza- 
bethos Gurley Flynn atsišau- 

! kimo panaujinti ir padidinti 
aukas 12-kai ginti ii* kauci- 

I joms ■— nekonstituciniai di- 
' dėlėms kaucijoms — ji gavo 
1 iš Los Angeles pažadą tuo- 
; jau atsiusti $15,000* 
* Panašūs pažadai ateina 
iš kitur.

Savo atsišaukime Miss Flynn 
sakė: “Duokite tiek, kiek 
verta jūsų pačių laisvė.”

Angliškas darbininkų Re pu b Ii k on ų k and id atas
Newbold Morris, kuris mies
to, šalies ii užrubežiams po
litikoje, taipgi atsinešime į 
darbininkus sutinka su viskuo, 
su kuo sutinka majoras O’ 
Dwyer, visgi turėjo rasti ką 
nors 
gauti 
prie

ninku,
' žinoma.

Tačiau 
tokių i 
giau.

už pareiškus pasipriešinimą.
‘gali balsuoti be per

svarstymo taisyklių komisijo-
pikieto linija protus- i jo. Connolly pareiškė tokį 

mostą i pasipriešinimą. \
Atidėjimas rezoliucijos 

(City Council) darbininkų at-j svarstymo teikia progą mobi- 
stovą Benjamin J. Davis.

Laimėjo Pirmąjį “Roundą”

Masiniam veiksmui ir Ame
rican Labor Partijos atstovui 
Eugene P. Connolly, tarybos ) 
nariui, pavyko laikinai sustab-' 
dyti tarybą nuo svarstymo 
tuo klausimu rezoliucijos. Tu-! 
i -ė j o j ą n a v e st. i taisyklių k o - j 
misijai.

Mieste Didis Sąjūdis Del 
Reakcioinky Mosto Prašalint 
Darbininkų Atstovi

Spalių 18-tą, Amerikos
bo Partijos iššaukta, įvyko jos 
prie Now Yorko’ City Hali 
masinė 
tuoti prieš reakcininkų 
prašalinti iš Miesto Tarybos

Taryboje veikia toks nuo
statas, kad nors vienam na-

lizuoti prieš ją didesnius pro
testus.

Kitas Liaudies .Laimėjimas
Kitu liaudies laimėjimu 

yra reakcininkams nepavyki- 
nias numesti Davisą nuo balo
to. Valdinė rinkimu komisija, 
kurią darbininkų priešai bom
bardavo su reikalavimais Da- 
viso vardą prašalinti nuo ba
loto, praėjusį antradienį pa
reiškė, kad toji įstaiga neturi’ 
galios kandidatui prašalinti.

metu 
melstu daug kam jo kasdie
niniai takai buvę žinomi. Me
nama. kad jis buvęs užpultas 
apiplėšti, o kad jis ne prišauk
tų pagalbos, jo. gerklė buvusi 
repliškai sugniaužta ir galva 
sudaužyta taip žiauriai, jog 
ir veidas vos • pažįstamas. Ta
čiau 'nuo jo niekas neatimta. 
Spėja, kad plėšikus kas 
gązdino, kad jie pabėgo 
spėję aoiiplėšti.

Susilaukė Dukters valdo 
dvasioje,

ne-1

Henry ir Rosemary Steele, 
Woodside. L. L, gyventojai, 
džiaugiasi susilaukę dukrelės, 
brooklyniečiams gerai žino
mojo Frank Steele anūkės. 
Vardą jai davė Denise Rober
ta. Gimė spalių 14-tą, St. 
Johns ligoninėje.

Linksrhą žinią apie padidė
jusią giminę pranešė telefo
nui newyorkiete Alfreda

sutinka
visgi turėjo 

savo kalbai tikslu pasi- 
balsus. Jisai sakė, kad 

šios administracijos pri- 
tng gemblerių, 
rakuti erių. /

jis pasakė 
i valstijos skale 
elementu yra dar dau- 

O valstiją, tame skai- 
ir New York o 
paties Mornso 

rep u bl ikonas 
Valstijos seimeli

loter-

tiesą, 
imant

Praeitą 
t ę 309,000 pa-

Washington. —
sava 
daugėjo reikalavimai ne
darbo pensijų visoj šalyj.

New York. — Dikčiai pa
smuko žemyn pramonių se
rai Wall Stryte.

Brooklyno Dodgerių pitcheris Jack Banta ir Don 
Newcombe kelia aukštyn savo tymo vedėją Burt Shot
ton no to, kai jie laimėjo prieš Philadelphijos tymą 
tenykščiame Shibe Parke. Tačiau jie išėjo kiekvienas 
atskirai, galvas nuleidę, po to, kai paskiausiose imty
nėse už pirmenybę su New Yorko Yankiais mūsų 
Dodgeriai pralošė. Newcombe, pasižymėjęs žaidėjas, 
yra sūnus unijisto CIO United Electrical, Radio & Ma
chine Workers, jau virš 20 savaičių streikuojančio prieš ?

Singer Sewing Machine firmą Elizabeth©, N. J. Z

miestą, 
brolis 
Dew- 
valdo

republikonai lygiai taip, kaip 
New Yorko miestą 
jiems 
D w y erio 1 ‘ d emu k ratai. ’ 
žmonių — abu labu 
Tai dėl to žmonės sako, rei
kia permainos — nors kartą 
reikia išrinkti darbininkų ir 
liaudies atstovą Marcantonijų 
ir pažiūrėti, kaip jis mokės 
gaspadoriauti.

Visi pripažįsta, jog velio
nis LaGuardija buvo geriau
sias miesto gaspadorius iš vi
sų, kada nors buvusių. O 
Marcantonijus buvo geriausiu 
T aGuardijos administracijos 
rėmėju ir dabar tebestoja už I 
viską tą. už ką stojo La
Guardia. Tad tikimasi, kad 
šiuose rinkimuose, •> lapkričio 
8-tą, darbo žmonės balsuos 
už save — už Marcantonijų, 
kad jį išrinks.

Atsakydamas Morrisui, ma
joras O’Dwyei’ pripažino, jog 
miestas užtvinęs loterninkais 
ir raketieriais. Tačiau jis tei
sinosi teturįs per mažai poli
cijos.

Tą 
taip j 
buvo 
binėti

valdo 
lygūs Ta m pianus - O’- 

Anot 
tokiu.

Kaip jau yra žinoma, 4-tą 
dieną gruodžio, Liberty Audi
torijoj, bus vaidinama kome
dija “Trilype Pora.” Kome
dija yra 4-rių veiksmų, su 
dainomis ir šokiais,, i)* labai 
j u okinga.

Taigi, visi ir visos nusipir
kit tikietus tuojau, kad turė
tumėt užtikrinimą, kad jums 
bus ’vįeta svetainėje laike vai
dinimo. v

Šiemet, mat, bus vaidina
mas tik vienas veikalas, tai 
yj-a šitoji komedija Brooklyne 
arba Richmond Hill, ir mes 
abejojam, ai’ tilps publika į 
svetainę. Tikietų gi padaryta 
yra tik tiek, kiek tilpsta žmo
nių svetainėn.

Tikietai galima gaut Lais
vės raštinėje, Liberty Audito
rijoje, pas J^ Jušką batų krau
tuvėj, 107-13 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, pas George 
Klimą Photo-Art Studijoje, 
90-15 Rockaway Blvd., Ozone 
Park, pas N. Leitą, Hudson 
Ave., Central 
pas rengėjus 
Tikieto kaina

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šį ketvirtadienį, spalio (Oct.) 20, 
Liberty Auditorium įvyks Moterų 
Apšvictos Klubo svarbus susiinnki- 
mas. Visos narės yra prašomos ^da
lyvauti šiame susiriikifhe, nes turi
me prisirengti prie pietų, kuriuos 
rengiame Liberty Audtiorijos nau
dai, šį sekmadienį, spalio (Oct.) 23 
d. Apart, pietų turėsime ir kitų rei
kalų aptarimui. — Klubo Valdyba.

(230-232)

PEIST IAN E
DRUGS. Ine

405 SO. 4 th ST..
■ Cor. Hewes St.

BROOKLYN. N Y

vfsokiausl vaistai kosmetikai kū
dikiam reikmenys, jvairūs daik
teliai ligoniu kambariui reikme- 
nvs už griežtai žemas kainas

RECEPTU SPECIALISTAI

MAX PETST. Ph G..
EDWTN T,ANE. Ph. G

* I
Tol EVorrrPon 7-«2RS»

Brooklyne, ir 
arba aktorius.

$1.25.

prašom -nėuž-Nuoširdžiai 
miršti šito mūsų parengimo.

Ręngimo

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

įsija
Telefonas EVergreen 4-0203

SHALINS
j , (Shalinskas)
I FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.,

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N.^Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499.

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

pat dieną, kada majoras 
kalbėjo, būriai policijos 
nusiųsti stumdyti, užka-

i piketuojančius City 
Hali miesto piliečius, nuėju
sius reikalauti, kad majoro 
valdomoji Miesto Taryba ne
persekiotų darbininkų atsto
vo taryboje, Benjamin J. Da- 
viso.

Ten policijos nereikėjo. Vie
nok ji ten buvo ne be tikslo, i 
Nors per dideles pastangas, 
galop ji šiaip taip susidarė I 
sąlygas areštuoti kelis iš po
ros tūkstančių pikietuotojų, 
bet reikalo ten būti discipli
nuotame pikiete negalėjo iš
provokuoti. T—as.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedforcj Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Drs. Stenger & Stengei
Optometrists

394-398 Broadwa>
Brooklyn, N. Y

CERI PIETOS!
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.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Spalio - October 30

LIBERTY 
AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue, 
. Richmond Hill, N. Y.

Petras Kapiskas =
PALAIKO I

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI |

IR ALUS g

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. •’

Telefonas: EVergreen 4-8174 £

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAŠ 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 7-6H6p 

9—12 ryte^ .
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais uždaryta

'ZITDLP'Q PAP 411 GRAND STREETLlJl I 0 OAR BROOKLYN. N. Y
t

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS »

TELEVISI0IXI e.h-fona* 
Evergreen 4-7729

oo<x><x>o<x>oo<x><>o<xxxxx>o<x>o<><xxx>ooo<x>oooooooooooooooooo

l'ituanica SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE , 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENTTE BROOKLYN, N. Y.
* . TeL r.Verrreen 4-9° 12

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., JS^alfų 1949




