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Vatikanas skelbia, jog’ per 
piaėjusius, 1951 metus, Jung
tinėse Valstijose įsirašė i kata
liku tikybą 1,0 19,999 asme
nys.

Iš viso šiuo tarpu, sako Va
tikanas, Jungtinėse Valstijose 
yra 25,500,000 kataliku.

Amerikoje kataliku yra dau
giau miestuose, negu farinose. 
(Ji Europoje—atvirkščiai.

Kiek per tą laiką asmenų 
išsirašė iš kataliku tikybos, ne
pasakoma. O visgi buvo ir to- 
k i u.

Jungtinėse Valstijose, pa
sak Vatikano, yra:

3 kardinolai,
27 arkivyskupai,
158 vyskupai,
4 1,459 kunigai, 
75,422 vienuoliai. 
1MB,695 vienuoles.

.K ii i p ; neimsime, kataliku 
'Anarchiją sudaro milžiniška 
armija.

Bet kol kas katalikai mūsų 
krašte sudaro mažumą.

Turime* atsiminti, jog krašte 
gyvena apie 160 milijonu žmo: 
nią. Dalis ju nepriklauso jo
kiai tikybai, o kita didžiule 
dalis priklauso įvairioms pro
testantu sektoms, na, ir smul
kesnių tikybų šakoms.

Prieš katalikus daugely.) 
vietų įvairūs reakcininkai ko
voja gan aštriai, — ypatingai 
pietinėse valstijose. Dėl to 
jiems tenka eiti su mažumomis 
ir kovoti už civilines žmonėms 
teises, už žmonių laisvę.

Eilinei .katalikai tai ir da- 
, bet aukštoji dvasiškija ei- 

kartu su reakcingiausiais 
•mentais šalyje.

k
Prieš šimtą metų mūsų kraš

te prieš katalikus buvo pradė
ta žiauri kova, kuriai vadova
vo “Know Nothing” (Nieko 
nežinau) partija.

Tuomet, kaip ir šiandien, 
pažangūs žmonės kovojo už 
katalikus, prieš jų priešus.

Kalbėdamas viename muzi
ku mitinge Washingtone, pre
zidentas Trumanas pasakė:

— Mano žinojimas ir gabu
mai muzikoje yra didžiai per
dėti...

Tai, be abejojimo, tiesa!
Ir tai pareina dėl to, kad 

Trumanas yra krašto prezi
dentas. Kur tik jis atsisėda 

piano, ten jam .klauso vai 
ploja, nors tai dažnai pareina 
Augiau iš mandagumo.

Stalinas taipgi plojo, kai 
Trumanas skambino pianą vie
name socialiniame pobūvyj, 
įvykusiame laike Potsdamo 
konferencijos.

Jau pradėta kampanija už 
tai, kad Jungtinių Valstijų 
Kongreso nariai pasikeltų sau 
algas nuo $12,500 per metus 
iki $24,000 metams.

Aną dieną tą klausimą iškė
lė iš New Mexico valstijos se
natorius Clinton P. Anderson. 

Jis taip sakė: jei kongres- 
manai šiandien gautų po $24,- 
000 algos metams, tai jie ga
lėtu nusipirkti daiktų tiek, 
kiek 1939 metais nusipirko už 
$12,500.

Kad mūsų įstatymdaviai sa
vęs nepamirš, netenka nė abe
joti. Jie sau algas pasikels, 
bet kaipgi bus su milijonais 
darbo žmonių, kuriu gyveni
mo lygis vis eina žemyn ir 
žemyn ?

.. Prezidentas Trumanas pasi- 
^e^lo prakalbu maršrutam 

norą savaičių jis pasa
kė arti vieno šimto ilgesnių 
bei trumpesniu prakalbų, gin
damas savo politika ir ragin
damas žmones balsuoti už 
Stevensona.

Ko jau ko, o prakalbų šian-

No. 191 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.
- - -

GUB. ADLAI STEVENSON 
PER 10 METŲ GAVO 
$500,046 PAJAMŲ
Nori, kad ir generolas Eisenhoweris paskelbtu savo 
Įplaukas, nuo kurių nedamokėjo valdžiai $520,000 taksy

Springfield, Ill. — Adlai 
Stevensonas, Ulinojaus gu
bernatorius, viešai paskel
bė, kiek jis viso gavo pa
jamų nuo 1942 iki 1951 me
tų, įimtinai, ir kiek sumo
kėjo šalies valdžiai taksų už 
ta laikotarpį.

Stevensonas, demokratų 
kandidatas į pre z identus, 
pageidauja, kad ir genero
las Eiseshoweris, republi- 
konų kandidatas į preziden
tus, atidengtų savo paja
mas ir taksus per paskuti
nius 10 metu, v

Stevensonas viešai rapor
tuoja, kad per 1942-li951 m. 
laikotarpį jis gavo 500 
tūkstančiu ir 46 dolerius 
įplaukų, daugiausia už sa
vo turimus pramonių Šerus. 
Jis sumokėjo valdžiai 211 
tūkstančiu, 980 doleriu tak- 
su už tas, pajamas. Tuo 
tarpu Stevens onas gavo 
$35,209 algos kaip Ulinojaus 
valstijos gubernatorius.

Eisenhowerio įplaukos 
. , ir taksai

Generolas Eisenhoweris 
1948 metais gavo milijoną 
dolerių už savo knygą 
“Crusade in Europe,” kur 
aprašo karą vakarinėje Eu
ropoje prieš Vokietijos na
cius.

Už knygos pajamas Ei
senhoweris būtų turėjęs su
mokėti valdžiai 770 tūks
tančių dolerių taksų, jeigu 
jam būtų skaitomi taksai 
kaip už tiesiogines įplau
kas. Bet Eisenhoweris taip 
išgudravo, kad sumokėjo 
tiktai 250 tūkstančiu dole
rių taksų. Taigi jis sutau
pė sau $520,000> kuriuos bū
tų turėjęs atiduoti valdžiai.

Eisenhoweris išsiderėjo 
iš valdininkų, kad pripa
žintų tuos $520,000 kaip 
“kapitalo priaugimus.” Su 
tuom sutiko taksu valdinin
kai, kurie paskui liko pa
varyti kaip taksų sukčiai.

Žymėtina, jog įstatyme 
yra paragrafas, kuris pa- 
liuosuoja nuo taksų tam ti
krą nuošimtį pelno, jei pel
nas. skiriamas pramonėms 
padidinti. Tatai vadina “ka
pitalo priaugimu.” Bet Ei
senhoweris neturėjo jokių 
pramonių, kurioms didinti 
būtų reikėję kapitalo prie
auglių.

Tuo' tarpu Eisenhoweris 
ėmė didelę algą iš valdžios 
kaipo generolas, o paskui 
dar didesnę algą kaip Co- 
lumbijos Universiteto pir
mininkas.

dien tai netrūksta.
Bet iš visų kalbėtojų tik 

vienos Progresyvių partijos 
kandidatai sako atvirą tiesą: 
Baigkime karą Korėjoje, o 
paskui tariamės dėl belaisvių 
ir kitko.

Tačiau Progresyvių partijos 
kandidatų kalbų nematysi ko
mercinėje spaudoje.

EISENHOWERIS SMERKIA, 
KĄ PATS YRA UŽGYRĘS

Louisville, Ky. — Guber
natorius Stevensonas, de-

Stevensono turtai
Stevensonas paveldėjo 

stambius turtus nuo tėvų- 
giminių. Už daugumą pa
veldėtų pinigų jis pirko Še
rus tokių pelningų kompa
nijų, kaip Aluminum Com
pany of America, Standard 
Oil Co., Portland Cement, 
Electric.Boat ir kt.

Sovietų gyventojai 
įspėjami prieš šnipus

Maskva. — Nikita Chruš- 
čevas, Sovietu komunistu 7 v v
politinio biuro narys, per
sergėjo visus gyventojus 
budėti prieš Amerikos ir 
kitu vakariniu kraštu šni
pus.

Jisai sakė, kad Jungtinės 
Valstijos ruošiasi naujam 
pasauliniam karui prieš So
vietus, tai vis. atkakliau 
bruka savo agentus Į Sovie
tų Sąjungą ir kaimyniškus 
jai kraštus.

Turčius gembleris 
suimtas deportuoti

Washington. — Valdžios 
agentai suėmė g e m b 1 e r į 
Williama Liasą (Lialokosą) 
deportuot atgal į Graikiją.

Liasas., arklių lenktynių 
savininkas Wheelinge, W. 
Virginijoj, nusuko valdžiai 
$2,230,744 taksų nuo 1942 
iki 1947 metų.

x Blaivybės (prohibišin) 
laikais Liasas pelnė milijo
nus dolerių, • šmugeliuoda- 
mas “žiurkinę” degtinę 75- 
kiais savo automobiliais.

Jis taipgi turėjo kelis 
gemblerių lizdus New Yor
ke ir Chicago j. Lias-‘ 
Lialokos atvyko į Jung
tines Valstijas 1909 me
tais.. Prisipinigavęs, pas
kui iškeliavo užsienin, ne
būdamas šios šalies pilie
čiu. 1935 metais jis slap
tai sugrįžo į Jungt. Valsti
jas.. Tai jam ir gręsia de
portavimas už antrąjį, slap
tą. atvykimą.

Pravda smerkia 
Amerikos atstovą

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
vadino Amerikos ambasa
dorių G. F. Kennaną. “ne 
diplomatu, bet šmeižiku.”

Kennanas, paskutiniu ląi- 
ku išvykęs į vakarų Euro
pą, pasakojo, kad Sovietai 
kurstą karčią neapykantą 
prieš Ameriką, kad Ameri
kos atstovai Maskvoje jau- 
čiąsi kaip belaisviai, ir tt.

Kennanas jau pirmiau pa
gamino prez. T r u m anui 
planą, “kaip sulaikyti ko
munizmą,” neleidžiant jam 
plėtotis už Sovietų ribų.

mokratų kandidatas į pre
zidentus, parodė, kaip gen. 
Eisenhoweris dviliežųv a u - 
ja, būtent:

Eisenhoweris., republiko- 
nų kandidatas į preziden
tus, dabar smerkia karinę 
Trumano politiką link Ko
rėjos, Kinijos ir Sovietų Są
jungos. Bet kiek pirmiau 
pats Eisenhoweris, būda- 
mas Amerikos kariniu šta
bų vadu, užgyrė Trumano 
planus.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Eisenhoweris rašė:

“Nėra jokios kliūties., ko
dėl Rusijos santvarka ne
galėtų taikiai sugyventi su 
vakarinėmis d e m o kratijo- 
mis.”

1945 m. lapkrityje Eisen
howeris sakė Kongreso ko
mitetui Washingtone:

“Rusijos politika' nori 
draugiškumo su Jungtinė-

mis Valstijomis labiau, ne
gu kitko.”

Eisenhoweris taipgi suti
ko su Trumano valdžia, kad 
būtų Amerikos armija iš
traukta iš Pietinės Korėjos 
po to, kai Sovietai atšaukė 
savo kariuomenę iš Šiauri
nės Korėjos.

Jis tada pripažino ir fak
tą, kad negalima būtų ap
ginti Kinijos nuo komunis
tų kitaip, kaip tik per vi
suotiną karą iš Amerikos 
pusės..

Dabar gi Eisenhoweris 
savo kalbose smerkia Tru
mano valdžią už “pataika
vimą Sovietams,” už “Kini
jos apleidimą” ir už tuome
tinį amerikonų armijos iš
traukimą iš Pietų Korėjos. 
Pasakoja, kad jeigu ame
rikonai ten būtų pasilikę, 
tai “Šiaurinės Korėjos ko
munistai nebūtų drįsę už
pult Pietinę Korėją.

KAIP APDOVANOTI GUB.
STEVENSONO VAIDININKAI

Indianapolis, Ind. — Illi- 
nojaus. gubernatorius Ste
vensonas paskelbė, kad jis 
davė $18,150 primokėjimų- 
dovanu astuoniems valsti
jos valdininkams. Tai esą 
todėl, kad tie valdininkai 
apleido geriau apmokamas 
vietas privatinėje pramo
nėje, sutikdami valstijai pa
tarnauti. Nes valstija mo
kėjo tik iki $8,000 aukš- 
čiausiems savo v a 1 d i n in
kams per metus, apart gu
bernatoriaus, kuris gavo 
$12,000 metinės algos.

paimta iš rinkiminio demo
kratu fondo, kuris sudėtas 
tūkstančio žmonių.

Tam fondui, tarp kitko, 
davė pinigų sekami asme
nys bei ištaigos:

Milijonierius Marshall 
Field, Chicago Sun - Times 
dienraščio leidėjas, — $7,- 
100; Amalgameitų Rūbsiu- 
vių Unija — $2,000; sker
dyklų kapitalistas Lester 
Armour — $1,000; Jungtinė 
Automobiliu Dar b i n i n k ų 
unija^-$2,500; arklių lenk
tynių biznierius BenjaminDidžioji dauguma tų do

vanų valdininkams buvo I Lindheimer — $3,000, ir kt.

NINON VIS DARBUOJASI
ALIEJAUS KOMPANIJOMS

San Francisco. — Stand
ard Oil ir kitos aliejaus - 
naftos kompanijos davė 
gausingas “dovanas” sena
toriui Richardui . Nixonui, 
dabartiniam repub 1 i k o n ų 
kandidatui į Jungt. Valsti
jų vice-prezidentus. Nes 
Nixonas darbavosi, kad 
kompanijoms būtų pripa
žinti aliejaus šaltiniai, esa
mi po jūromis paliai Cali- 
fornijos ir kitų valstijų 
krantus. ' ■ • ■

O Trumano valdžia per 
teismus reikalauja pervesti 
po jūrinius aliejaus šalti-

nius į visos šalies nuosavy
bę.

AMERIKONU LĖKTUVAI 
PER KLAIDĄ ŽUDĖ
SAVIŠKIUS, GRAIKUS
Amerikonai davė naują pasiūlymą dėl kariniu belaisvių 
grąžinimo; Korėjos liaudininkai svarsto pasiūlymą

Korėja. — Keturi rakie- no atlaikyti kalną nuo ata- 
tiniai Amerikos lėktuvai Į kuojančių Korėjos baudi- 
per klaidą bombardavo ir 
'apšaudė 1,000 graikų, sa

KAS NORI PAVOGT 
POJŪRINĮ ALIEJŲ?

Amarillo, Texas. — Čia 
kalbėdamas Nixonas smer
kė demokratų valdžią, kad 
ji mojasi “pavogti” pojūri- 
nius aliejaus šaltinius. Pau 
sak Nixdno, tas aliejus turi 
priklausyti esamoms pajū
riuose atskiroms valsti
joms..

(Kompanijos, dar leng
viau apdirbinęja savo nau
dai atskirų valstijų val
džias, negu šalies valdžią.)

vo talkininkų, Big Nori kal
ne, vakariniame fronte. Ne
praneša, kiek graikų užmu
šė bei sužeidė.

Tie graikai, veikdami iš
vien su amerikonais, mėgi-

Tito eina su turkais 
prieš Sovietus

Belgrad. — Amerikiniai 
korespondentai teigia, kad 
Jugoslavijos valdovas Tito 
darys karinį sąryšį su Tur
kija ir Graikija prieš* Sovie
tų Sąjungą, Vengriją ir ki
tus Sovietų draugus.

Jugoslavijos, generolai pa
skutinėmis dienomis lankė
si Turkijoj ir Graikijoj; 
tarėsi su tų kraštų valdo
vais a.pie karinę talką prieš 
Sovietus.

Gen. Electric atmeta 
unijos reikalavimus

New York. — General 
Electric kompanija atmetė 
CIO Elektrininkų Unijos 
reikalavimus: Pakelti 'dar
bininkams algą apie 6 pro
centais, duoti 7 apmokamus 
šventadienius per metus ir 
pagerinti d a r b i n i n k ams 
pensiją beLapdraudą.

Unijos pirmininkas James 
Carey todėl grasino pa
skelbti 71,000 žmonių strei
ką prieš 60 kompanijos, fa
brikų įvairiuose miestuose.

Kompanija siūlė pridėti 
uždarbio po 7 iki 13 centų 
valandai. Kas liečia 7 me
tinius šventadienius, tai 
kompanija atsisakė mokėti 
už toki šventadieni, kuris 
pasitaiko nedirbamoj die
noj. Pavyzdžiui, Liepos 
Ketvirtoji ir Memorial Day 
1953 metais bus šeštadie
niais, kuomet dauguma Ge
neral Electric darbininkui 
ir taip nedirba. Todėl kom
panija nieko neduotų už 
tuos du šventadienius..

Rakietiniai Amerikos lėktu
vai galį pasiekti Rusiją

ninku ir kinu.
(Graikų batalijono ko- 

mandierius pareiškė, kad 
jankių lakūnai užmušė be
veik visus jo kareivius.)

Kada kinai ir Korėjos 
liaudininkai nuvijo graikus- 
amerikonus nuo viršukal
nės, tai atskrido keturi ra
kietiniai amerikonu bombo
nešiai ir ėmė pilt ugnį, bet 
ugnis krito ant jų draugų- 
graikų. Taip patys ameri
konai privertę graikus pa
sitraukti ir nuo kalno šlai
tu, v

Amerikonai praneša, jog 
oro kautynėse virš Šiauri
nės Korėjos nušovė dar du 
rakietinius jos lėktuvus.
Korėjos liaudininkai 
svarsto pasiūlymą

Generolas Wm. K. Harri- 
sonas, vyriausias “Jungti
nių Tautų“ atstovas dery
boms dėl paliaubų su Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publika, davė tokį pasiūly
mą dėl apsikeitimo kari
niais belaisviais:

Reikėtų nustatyt nekarinį 
ruožtą tarp amerikonų ir 
Korėjos liaudininkų, kai 
bus aplamai padarytos, pa
liaubos.

Amerikonai sugabens į tą 
niožtą belaisvius, šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus. O Korėjos liaudinin
kai turės sugabent ameri
konus belaisvius.

Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus, komitetas (Švei
carų) klausinės kiekviena 
belaisvį, ar jis nori grįžt 
namo ar pasilikt pas tuos, 
kurie jį suėmė.

Tad, pagal Raudonojo 
Kryžiaus komiteto patikri
nimus, belaisviai ir . būtų 
grąžinami bei pasilaikomi.

Tuomet šiaurinė Korėja 
galėtų paskelbti, kad “įvy
ko pilnas apsikeitimas be
laisviais” dėl jų grąžinimo 
namo.

šiaurinės Korėjos atsto
vas gen. Nam II ketino ap
svarstyti šį amerikonų pa
siūlymą ir prašė 10 dienų 
laiko. Amerikonai todėl su
tiko pertraukti derybas de
šimčiai dienų. Nam II, ta
čiau, pastebėjo, kad jie “iš 
tikrųjų nieko naujo nesiū-

E. Dennis sunkiai 
serga kalėjime

Federaliame Atlantos, Ga., 
kalėjime sunkiai serga tul- 
žiapūslės uždėgimu Eugene 
Dennis, generalis Amerikos 
Komunistų Partijos sekre
torius. Jis įkalintas pagal 
Šmitho įstatymą už taria
mą “suokalbiavimą prieš 
Amerikos valdžią.”

Daugelis siunčia prezi
dentui Trumanui prašymus 
paliuosuot Dennisą.

Jankiai didžiuojasi 
laimėjimais ore

Korėja. — Amerikonai' 
skelbia, jog šį mėnesį sunai
kino jau 55 Šiaurinės Korė
jos liaudininkų lėktuvus ir 
gal dar 6 kitus.

O Korėjos liaudininkai 
praneša, kad jie beveik 
kasdien nušovė po du bei 
tris amerikonų lėktuvus.

ORĄS. — Giedra ir vešiau

Seattle, Wash. — Roswell 
Gilpatric, antrinis Ameri
kos oro ■ jėgų sekretorius, 
tvirtino, kad rakietiniai 
amerikonų bombonešiai ga
lį pasiekti Rusiją ir atgal 
sugrįžti. Nes išrasta, kaip 
įpilti daugiau kūro tiem 
bombonešiam pačiame ore, 
be nusileidimo žemyn.

Rafaetinis bombonešis la
bai' greitai eikvoja skystąjį 
savo kurą; todėl negali iš 
karto tiek kuro, pasiimti, 
kad pakeltų žygiui į Sovie
tus ir atgal. Bet ši kliūtis /

10.”
Amerikonai tvirtina, kad 

tiktai 83,000 belaisvių su
tinką grįžti Šiaurinėn Kini- 
jon bei Korėjom Viso gi 
amerikonai yra suėmę 170,- 
000 jų.

Šiaurinė Korėja iki šiol 
reikalavo sugrąžint visus 
belaisvius be jokių apribo
jimų.
--------- - --------------- -—i 
yra apeinama, sakė Gilpa
tric. Nes kiti lėktuvai ore 
gali įleisti daugiau kuro 
bombonešiui; todėl jam ne
pritruks kūro.
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LIBERALAI IR RINKIMAI
NEDAUG MŪSŲ KRAŠTE tepasiliko tikrų liberalų. 

Dauguma tų liberalų, kurie kadaise buvo “nieko sau 
žmonės,” pašlijo į “aną pusę” ir bijosi pasakyti žodį 
prieš reakciją.

Neblogų žmonių, liberalų, susispietė aplink niūjorkiškį 
dienraštį Compass; tarp jų yra laikraštininkas I. F. 
Stone, ne kartą išstojęs — atvirai ir aiškiai — prieš 
reakciją-.

Mr. Stone kadaise davė gerą straipsnį apie Vincent 
Hallinan, kuomet šis buvo nusmerktas kalėjinjan už tai, 
kad ryžtingai gynė teismo, salėje Harry Bridges.

Vėliau Mr. Stone neblogai aprašė Progresyvių partijos 
suvažiavimą, įvykusį liepos mėnesį Chicago j e.

Ne vieną gerą straipsnį Mr. Stone parašė apie teisia
muosius ir persekiojamuosius darbininkų vadovus.

Bet štai, neseniai tas pats Mr. Stone išstoja su straips
niu, pasisakydamas, kad jis lapkričio mėnesio rinkimuo
se baisuos ne už Vincent Hallinan ir Charlottą A. Bass, o 
už Stevensoną.

Na, ir kas iš to išeina?
Savo nusistatymą laikraštininkas Stone motyvuoja 

tuo, kad Stevensonas esąs “geresnis blogusias” už Ei- 
senhowerį. Bet argi ne taip motyvuoja savo elgseną ir 
kiti, dešinieji liberalai?

Mums rodosi, šiemet kiekvienas liberalas, kiekvienas 
galvojąs žmogus privalo griežtai ir atvirai nusistatyti 
už Progresyvių partijos kandidatus, kaip vienintelę iš
eitį. Niekam nėra paslaptis, kad šitos partijos kandida
tai nebus išrinkti. Bet kiekvienam turėtų būti aišku tai: 
kiekvienas paduotas balsas už Hallinan ir Bass reikš bai
sa už taika, už civilines Amerikos žmonėms laisves, už 
šviesesnę mūsų kraštui ateitį.

Taip turėtų galvoti kiekvienas, kuris nesutinka su de
mokratų ir republikonų . partijų politika,—žalinga po
litika mūsų kraštui.

ATSISAKO!
VAKARŲ VOKIETIJOS social-demokratų partijos 

suvažiavimas, pasirodo, nieko nepamiršo ir nieko neiš
moko.

Suvažiavimas įvyko Durtmundo mieste. Vakaru Vo
kietijos komunistų partija siūlė social-demokratų par
tijai sudaryti su komunistais ir kitais Vakarų Vokietijos 
žmonėmis, kurie stoja už visos Vokietijos vienybę, liau
dies frontą ir kartu kovoti prieš įtraukimą Vakarų Vo
kietijos į Vakarų Bloką.

Tiesa, social-demokratai pasisakė už visos Vokietijos 
apvienijimą, taipgi prieš vakarų Vokietijos ginklavimą 
ir įtraukimą į NATO. Bet ką gi tai reiškia1? Pasisa
kymas—vienas dalykas, gi kaip tą pasisakymą įvykdyt 
gyveniman—kitas.

Norint pastoti Adenauerio valdžiai kelią, reikia smar
kiai ir apgalvotai darbuotis; reikia apvienyti darbinin
kų judėjimą; reikia įtraukti į tą judėjimą juo plates
nius žmonių sluogsnius. O tai tegalima padaryti tik 

* susitarus su komunistais ir kitomis, grupėmis, kurios 
priešingos Adenauerio valdžios politikai.

Bet kadangi social-demokratad atsisako sudaryti liau
dies frontą, tai kyla klausimas: ar bus galima pastoti 
kelią Adenauerio politikai, kuri traukia Vakarų Vokie
tiją į NATO, kuri stoja už ruošimą Vakarų Vokietijos 
naujam karui, kuri užkerta, kelią visos Vokietijos apvie- 
nijimui?!

Kas K$ Rašo ir Sako
BRJZGTS PRIEč 
STEBUKLUS?

Vyskupas V. Brizgys, ku
ris “parunino” iš Lietuvos 
pa$ x hitlerininkus, o dabar 
gyvena Chicagoje, išstojo 
su rašiniu prieš tūlą bro
šiūrą.

Kaž kas parašė brošiūrą, 
pavadintą “Stebūklingi ap
sireiškimai G i r k a l nyje.” 
Mes tos brošiūros nematė
me ir nežinome, kas ten ra
šoma apie stebuklus. Bet 
vysk. Brizgys įsako: “tos 
brošiūros katalikams nega
lima nei pirkti, nei dovanai 
imti, nei skaityti, mei pas 
save laikyti, nei kitiems 
duoti.”

Kodėl? Todėl, kad bro
šiūros nepatvirtino “bažny
čios vyresnybė.” Mums at
rodo, jog šis Brizgio įsaky
mas kaip tik suagituos 
daug katalikų paragauti 
“uždrausto vaisiaus.”’

KAŽIN?! ,
Naujienos rašo, būk mes 

apšmeižė “Amerikos teis
mą” dėl to, kad pasakę, jog 
Julius ir Editė Rosenbergai 
buvę nuteisti mirti nekal
tai.

Ne tik mes tai sakėme, tai 
sakė net ir toks žydų dien
raštis, kaip Forward. Ame
rikos teismai ne kartą yra 
nuteisę žmones nekaltai,— 
tik vėliau visa tai paaiški. 
Kas gi buvo padaryta su 
Tom Mooney? Kas buvo 
padaryta su Sacco ir Van
zetti? !

Apie Tarybų Sąjungos Komunistų Partiją ^7 “

nepa- 
isto- 
Šaly-

DR. DIBELIUS VIZITUOS
TARYBŲ SĄJUNGĄ

VOKIETIJOS EVANGELIKŲ protestantų galva, vys
kupas Otto Dibelius, su grupe kitų dvasininkų, šių metų 
lapkričio mėnesį vizituos Tarybų Sąjungą.

’Pranešimai iš Berlyno sako, jog vyskupas Dibelius ga
vo oficialų pakvietimą iš T. Sąjungos ortodoksų bažny- 

* Čios. galvos arkivyskupo Aleksejaus. j
Galimas dalykas, jog šis vyskupo Dibelius‘o vizitas 

Tarybų Sąjungon bus religinio pobūdžio. Taip sako jis 
pats, taip sako jo padėjėjai. Tačiau, jąū tik tas vienas 
faktas, kad tokių žymių žmonių vykihias bus atliktas, 
turės didžiulės reikšmės.

Tai, beje, parodys, jog “geležinė uždanga“ nekliudo 
žmonėms vykti Tarybų Sąjungon, kurie nori vykti.

Rytinėje Vokietijoje protestantai sudaro daugumą gy
ventojų, todėl, jei jie suras bendros kainos su Tarybų 
Sąjungos ortodoksinės bažnyčios vadovais, išeis nau- 
don abiejų kraštų žmonėms. Svarbiausia: tai padės tai- 

r‘ kos reikalui.
Kai prieš tūlą laiką į Tarybų Sąjungą buvo nuvykęs 

vokiečių dvasiškis Dr. Niemoller, kai jis vėliau po to 
buvo atvykęs į Jungtines Valstijas ir padarė eilę pra
nešimų apie savo pasikalbėjimus Maskvoje, tai komer
cinė Amerikos spauda tuomet apšaudė jį komunistu bei 
“komunistu įrankiu.’’ Ar ši spauda tą patį padarys ir 
su vyskupu Dibelius’u, liekasi palaukti ir pamatyti. .

KALĖJIMAI 
DARBININKŲ 
JUDĖJIMO NESULAIKYS

Vilnis rašo:
Seymour Karman stebisi 

“Chicago Tribune” (rugsėjo 
20), kad ir pasmerktas kalė
jimai! Harry Bridges, pama
rio darbininkų unijos prezi
dentas, nesusvyravo ir ta uni
ja laikosi taip stipriai kaip 
laikėsi. Unija turi 65,000 na
rių.

Jis tuo išduoda savo ir kitų 
manymą, kad pasmerkus Brid
ges ir kitus tos unijos vadus, 
pasireikš unijoj demoralizaci
ja.

Bridges pareiškė:
“Niekas perdaug nenusi

mena dėl pasiuntimo mus ka- 
Jėjiman. Jei kitiems jūsų uni
jos pareigūpamę jr mąii rei
kės eiti kalėjiman, mes ir iŠ 
kalėjimo parodysime kąip rei
kia tvarkyti uniją.”

Bridges paleistas po $25,- 
000 kaucijos. Jo byla ape
liuota į aukščiausią teismą.

Kas tiki, kad kalėjimo bau
smėm galės nuslopinti darbi
ninkų judėjimą—-nusivils. Tas 
jau dąrytą kitose šalyse. Ca
rų valdžia Rusijoj tai darė, 
bet j,os jau seniai n,era ant 
žemės kamuolio. Hitleris ban
dė Vokieti j,oj. Po 12 metų jis 
pats galą gavo. Buvo’ir dau
giau valdžių, kurios tai darė 
ir kurios jau griuvę ar nuvers
tos.

TAIP AR NE TAIP?
Andai katąliku ideologas 

A. Maceina parašė viename 
laikraštyj tokį dalyką:

“1945 m. liepos Ą7 d. buvo 
paskelbta naujoji Ispanijos 
konstituciją -
los espanoles. Prieš tai ji buvo 
priimta kortežų rūmų ir Ro
mos patvirtinta”.

Marijonų Daugas kriti
kuoja Maceiną, kam’ jis sa
ko, kad Romą konstituciją 
patvirtino. < Girdi’, Roma 
kitų kraštų konstitucijų ne
tvirtina.

Mums rodosi, Maceina pa
darė klaidą tame: vietoj 
sakyti “Roma,” turėjo būti 
Vatikanas. ■ .

— ;jEl .Fyero d e

Šiuo metu, kaip rašo 
amerikiniai korespo n d.e n. - 
tai Maskvoje, Tarybų Są
jungos spaudą kupina il
gesnių ir trumpesni ų 
straipsnių apie busimąjį 
Tarybų Sąjungos komunis
tų partijos suvažiavimą.

Kaip žinia, šis suvažiavi
mas atsidarys už keleto 
dienu. Tai bus 19-tasis su
važiavimas.

Nuo pat savo įsikūrimo 
ši partija per apie 20 me
tų negalėjo šaukti nei kon
ferencijos, nei suvažiavimo 
viešai. Visokie komunistų 
(anuo metu jie vadinosi 
social - demokratais > - bol
ševikais) posėdžiai, konfe
rencijos, suvažiavimai vyko 
slapta.

Pirma tos partijos kon
ferencija, įvykusi viešai, 
buvo atlaikyta prieš 35-rius 
metus, 1917 metų gegužės 
7-12 dd., Petrograde.

Prieš tūlą laiką vilniškė' 
Tiesa išspausdino apie tą 
konferenciją V. Morozovo 
įdomų straipsnį. Mes čia 
paduosime kai kurias iš jo 
ištraukas. Jos padės skai
tytojui suprasti, kaip ši 
partija 1917 metais laimėjo 
pergalę.

Morozovas rašo:
Konferencija vyko 

p rasta i sudėti n gom i s 
rinėmis aplinkybėmis, 
je buvo dvi valdžios:
Laikinosios vyriausybės at
sirado Tarybos, kurias rė
mė plačiosios liaudies ma
sės. Laikinoji vyriausybė 
laikėsi valdžioje tik dėka 
paramos, kurią jai teikė su
sitaikėliškos menševikų ir 
eserų partijos, Turėjusios 
tuo metu Tarybose daugu
ma. Gindama dvarininku 
ir. kapitalistų i n t e r e s us, 
Laikinoji vyriausybė nega
lėjo ir nenorėjo įvykdyti 
liaudies reikalavimus, duo
ti darbo žmonėms taiką, 
duonos, žemės. Masių pa
sitikėjimas vyriausybe, ku
ri savo politika sukėlė ša
liai suirutės ir baido grės
mę, greitai mažėjo.

Tuo didžiuoju istoriniu 
momentu, kai buvo spren
džiamas mūsų Tėvynės li
kimas, bolševikų partija 
nurodė darbininkų klasei ir 
visai liaudžiai išeitį iš kri
zės. ' Ši išeitis buvo: val
džios penėjimas į Darbinin
kų, kareiviu ir valstiečių 
deputatų tarybų rankas, 
dvivaldystės likvidavimas...

Balandžio konferencija 
apsvarstė visus pagrindi
nius karo ir revoliucijos 
klausimus: dėl einamojo 
momento, dėl'karo, dėl Lai
kinosios vyriausybės, dėl 
Tarybų, agrarinį klausimą, 
nacionalinį klausimą ir- tt. 
Visais šiais klausimais kon
ferencija vieningai nuėjo 
paskui Leniną ir Staliną.

Konferencijos dėmesio 
centre buvo klausimas dėl 
tolesnio revoliucijos vysty
mosi perspektyvų. Praneši
me. apie einamąjį momen
tą V.( I. Leninas vystė gar
sųjį, Bąlandžio tezėse jo 
suformuluotąjį teiginį apie 
tai, kad partija turi perei
ti nuo pirmojo revoliucijos 
etapo, “kuris davė valdžią 
buržuazijai... į antrąjį jos 
etapą, kuris . turi atiduoti 
valdžią į proletariato ir 
vargingiausiųjų valstietijos 
sluoksnių rankas.” Partija 
turėjo imtis kurso į socia
listinės revoliucijos paruo
šimą.

Kaip artimiausiąjį parti
jos uždavinį V. I. Leninas 
iškėlė lozungą: “Visa val
džia Taryboms!”...

Lozungas “Visa valdžia 
‘Taryboms!” pirmojoje jo 
vystymosi stadijoje (nuo 
balandžio mėnesio iki liepos

demonstracijos) reiškė, kad 
ąnenšėvikai ir eserai nu
traukia bloką su kadetais 
ir sudaroma tarybinė vy
riausybė i.š menševikų bei 
eserų, nes jie turėjo tuo 
laikotarpiu daugumą Tary
bose. Šis lozungas taip pat 
reiškė, kad bolševikai gaus 
teisę laisvai agituoti, kad 
Tarybose 'vyks laisva par
tijų kova. Bolševikai tikė
josi užkariauti Tarybose 
daugumą ir pakeisti tarybi
nės vyriausybės sudėtį tai
kaus revoliucijos vystymo
si būdu. Šis planas, sako 
draugas Stalinas, nereiškė 
proletariato diktatūros, bet 
lengvino ruošti sąlygas jai 
užtikrinti, nes menševikų 
bei eserų atėjimas^ valdžią 
būtų privertęs juos vykdyti 
praktikoje savo antirevoliu- 
cinę platformą, būtų padėjęs 
juos demaskuoti, būtų pa
greitinęs jų izoliavimą nuo 
masių, v •

Vienas ypatingai svarbių 
partijos uždavinių buvo 
kantriai aiškinti masėms tą 
tiesą, kad Laikinoji vy
riausybė yra dvarininkų 
bei buržuazijos vyriausy
bė, kuri toliau veda irnpe-. 
rialistinį karą. Masės tu
rėjo iš savo pačių patyri
mo įsitikinti bolševikų par
tijos lozungų teisingumu,- 
jos politikos teisingumu...

Oportunistai darė milži
nišką žalą tiek revoliucijai 
Rusijoje, tiek ir visam tarp
tautiniam darbininkų judė
jimui. Demaskuodami opor- 
tunistines, tampančias kontrre
voliucinėmis menševikų bei 
eserų partijas, Leninas, bol
ševikai taip pat kovojo už 
santykių nuirau kimą su 
oportunistais tarptautinėje 
arenoje. Leninas reikalavo 
ryžtingai nutraukti santy
kius su Cimervaldo susivie
nijimu, kuris, vykdydamas 
pacifistinę propagandą, ne
nutraukė ryšių su atvirais 
o p o rtunistais — buržuazi
niais gy nybininkais.. Leni
nas primygtinai reikalavo 
organizuoti naują. Komu
nistų Internacionalą.

Šiuo įtemptu ir nepapras
tai atsakingu mūsų Tėvy
nei momentu konferencijo
je prieš Leniną stojo Ka
menevas ir Rykovas, kurie 
lygiai taip pat, kaip ir. men
ševikai, kartojo, kad Rusi
ja dar esanti nesubrendusi 
socialistinei revoliucijai, 
kad Rusijoj® esanti galima 
tik buržuazinė respublika. 
Jie mėgino primesti parti
jai menševikinę “kontrolės” 
Laikinajai vyriausybei poli
tiką.

Konferencija atmetė Ka- 
menevo, Rykovo ir Zinov- 
jevo (pasiūliusių — priešin
gai Leninui, pasilikti Ci- 
m e r v a Ido susivienijime) 
kapituliantinius šie k i m u s 
ii- patvirtino V. I. Lenino pa
siūlymus, kaip partijos di
rektyvą ...

Konferencija priėmė nu
tarimus agrariniu ir nacio
naliniu klausimais, nubrėžė 
partijos liniją, valstietijos 
atžvilgiu, ir carizmo engtų-

carizmo, kurio- politiką to
liau tęsė Laikinoji vyriau
sybė.

Išklausiusi V. - I. Lenino 
pranešima agrariniu klau
simu, Balandžio konferenci
ja. priėmė nutarimą dėl 
dvarininkų žemių konfiska
vimo, dėl jų perdavimo re
voliucinių valstiečių komi
tetų žiniai ir'dėl visų šalies 
žemiu nacionalizavimo.

Partija paragino valstie
čius kovoti už žemę, neati- 
dedant' tos kovos iki Stei
giamojo "Susirinkimo; ji pa
ragino juos imtis organi
zuotų veiksmų, iškeldama

uždavinį sukurti revoliuci
nius valstiečių komitetus.

Yra žinoma, kad į Laiki
nąją vyriaušybę įėję men
ševikai ir eserai atidėliojo 
žemės klausimo išsprendi
mą iki Steigiamojo susirin
kimo, o Steigiamojo susi
rinkimo sušaukimą — iki 
karo pabaigos. Visomis 
priemonėmis, net ginkluota 
jėga, jie mėgino neleisti 
valstiečiams užgrobti dvari
ninkų žemes.

Balandžio k o n ferencijos 
nutarimai, kaip ir visa bol
ševikų v.eijda, parodė vals
tiečiams, kad bolševikų par
tijos asmenyje jie turi vie
nintelę revoliucinę partiją, 
kuri ne žodžiais, bet dar
bais padeda valstiečiams 
nuversti dvarin inkus ir 
gauti žemę.

Didelę reikšmę su
telkiant daugianaciona
linės Rusijos darbinin
kus bei valstiečius apie> bol
ševikų partiją .turėjo Sta
lino pranešimas ir Balan
džio konferencijos nutari
mai nacionaliniu klausimu. 
Leninas ir Stalinas dar im
perialistinio karo išvakarė
se parengė partijos politi
kos nacionaliniu klausimu 
pagrindus...

Pagrindiniai’ b o 1 š e v i kų 
partijos teiginiai nacionali
niu klausimu, sakė draugas 
Stalinas, yra:

“a j pripažinimas tau
toms atsiskyrimo teisės;

b) tautoms, liekančioms 
atitinkamos valstybės ribo
se, — sritinė autonomija;

c) nacionalinėms mažu
moms — atskiri įstatymai, 
garantuojantieji joms lais
vą vystymąsi;

d) visų atitinkamos vals
tybės tautybių proletarams 
—vieningas nedalomas pro
letarinis kolektyvas, vienin
ga partija.” ■

Draugas Stalinas pabrė
žė; kad klausimo dėl nacijų 
atsiskyrimo teisės nereikia 
painioti su klausimu dėl 
tikslingumo vienai arba ki
tai nąęijai atsiskirti vienu 
arba kitu momentu. Šį mo
mentą proletariatas turi 
nustatyti, atsižvelgdamas į 
konkrečias aplinkybes ir ko
vos už socialistinę revoliu
ciją interesus.

Proletarinė partija, nuro
dė draugas Stalinas, jeigu 

j ji laikosi kurso į socialisti
nės revoliucijos įvykdymą, 
turi remti kiekvieną, revo
liucinį judėjimą, nukreiptą 
prieš imperializmą. Tuo 
pačiu ji nutiesia tiltą tarp 
Vakarų ir Rytų, kurdama 
patikimą užnugarį socialis
tinės revoįiucijos avangar
dui, susprogdindama giliuo
sius imperializmo užnuga
rius, paversdama kolonijų 
bei priklausomųjų šalių 
darbo žmonių mases prole
tariato . sąjungininkais jo 
kovoje prieš’ imperializmą, 
UŽ socialistinę revoliuciją.

Prieš Leniną ir Staliną, 
prieš nacijų apsisprendimo 
teisę stojo Piątakovas ir 
Bucharinas, kurie dar karo 
metais nacionaliniu klausi
mu buvo užėmę nacionalšo- 
vinistinę poziciją. Jie mė
gino suskaidyti įvairių tau
tybių darbininkų bei vals
tiečių jėgas įr tuo pražu
dyti socialistinę revoliuci
ją. Konferencija atmetė 
Šias Piatakovo ir Bucharj- 
no intrigas, patvirtino par
tijos politikus naciųnaliniu 
klausimu lenininius-stalįni- 
nius principus.

Konferencijos nutarimai 
agrariniu .ir nacionaliniu 
klausimais padėjo sutelkti 
apie bolševikų partijos vė
liavą milijonįneą visų carįz-

Tokio, Japonija. — Jung
tinių Valstijų ambasado
rius Murphy sakė, Wash- 
ingtono valdžia planuojalš- 
leisti Japonijoje 750 milįjp- 
nų doleriu per metus.l dolerių per metusi y

Tiek biznio AmerikąjtKios 
japonams, pirkdama reik
menis amerikinei armijai, 
ginklus karui prieš Korėjos 
Liaudies Respubliką ir sam
dydama japonus kaip dar
bininkus bei tarnautojus 
dėl to karo.
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owning or holding 1 percent or rfjqrc 
of total amount of bonds,' mortga
ges, or other securities are:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, 442 Chauncey 
Brooklyn, N. Y.

Geo. Wares, 136 McKibben 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velechko, 6150 — 80th 
Rego Park, L. I. N. Y.

Miehail Stakoff, 460 DeWitt Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Katherine Petrick, 221 So. 4th 
St., Brooklyn, N. Y.

Julius Kalvaitis, 833 Hart St., 
Brooklyn, N. Y.

Chas. Milen, 6925 — 4th Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Anthony Murcika, 17 Fillmore Pl., 
Brooklyn, N. Y.

Paul Bechis, 3 Morris Lane, Great 
Neck, N. Y.

John Rushinskas, 3730—74th St., 
Jackson Hts., N. Y.

Frank Reinhartd, 60-11 
Ave., Brooklyn, N. Y.

William KazeJ, 72-03 AustiSl St., 
Forest Hill, N. Y.

4. Paragraphs 2 and 3 includ£\, in 
cases where the stockholder or 'se
curity holder appears upon the 
books of the cpmpany as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements ip the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief,as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not ąppcajr upon the 
books of the company ajs trustees, 
hold stock and securities ‘in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, -to paid subscribers du
ring the .12 months preceding the 
date shown above was: (This infor
mation is required from daily, 
weekly, spmiwcekly, and triweekly 
newspapers onjy.) 8,975.

FRANK BUCK, Bus. Mgr.
Sworn to and subscribed before 

me this 26th day of Sept;, 1952.
JOHN ORMAN

Notary Public, State of New York. 
No. 41-2972850.

Qualified in Queens County. 
Certificates filed in Kings, New 
York, Nąssau £ounty Clerk’s Of
fices & Queens, Kings & New York 
Register’s Offices.

Term expires March 30, 1953.

St., 

st., 

st.,

70th

mo engtų nacijų vaistai - 
jos ir darbo žmonių matfSs. 
Tai buvo -viena ypatingai 
svarbių Didžiosios Spalio 
s o c i a 1 i s tinęs revoliucijos 
pergalės sąlygų.

2 pusl.-oLaisvė (Liberty)-Aptradicn., Rug«ėjorSept. 30, 1952
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Trumpai is 17-tos UE 
Nacionalės Konvencijos 

(Tęsinys)
Rezoliucija už aukštesnes 

algas sako: faktai rodo, kad 
Amerikos darbininkų pirkimo 
'iaįė turi būti pakelta, kad 
darbininkai galėtų išpirkti 
produktus, kuriuos jie padaro. 
Kitaip, pasidarys produktų 
perviršius, darbai pradės su
mažėti ir įvyks depresija. To
dėl mes turime remti visų dar
bininkų ir kitose unijose ko
vas prieš algų užšaldymą ir 
už algų pakėlimą, ir tuomi iš
vystyti suvienytą veikimą už 
ištraukimą AFL ir CIO narių 
iš Algų Stabilizacijos Tarybos. 
Rezoliucija priimta vienbal
siai.
Už atšaukimą Taft-Hartley 
Akto

Konvencija griežtai pasisa
kė, kad Taft-Hartley įstaty
mo panaikinimas yra organi
zuotų darbininkų svarbiausiu 
uždaviniu. Tai pamatas visų 
unijų ir jų eilinių narių susi
vienijimui už pilną atmetimą 
Taft-Hartley Akto ir už at- 
steigimą Wagner Akto. UE 
u?lMa pasižada imti vadovybę 
išvįvstym.ui suvienytos kovos.

JLAntradienio popietinė sesija
Šią sesiją didžiumoje užė

mė darbo unijų vienybės klau
simas, nes stoka vienybės, ko
kia dabar egzistuoja tarpe 
Jungtinių Valstijų darbo uni
jų, korporacijoms sudaro pro
gą pulti unijas ir numušti dar
bininkams pragyvenimo lygį. 
Korporacijų pusėje stovi iš 
senųjų partijų susidedantis 
Kongresas, kuris išleidžia 
darbdaviams naudingus įsta
tymus, kuriais pasinaudoda
mi, jie nepaiso darbininkų 
tiesotų reikalavimų ir dar 
kėsinasi sulaužyti jų unijas, 
kad ateityje darbininkų liki
mas priklausytų nuo darbda
vių malonės.

Už reikalingumą darbo uni- 
. ių vienybės buvo ilgos, bet 
pieningos diskusijos. Visi kal- 
.oėtojai išsireiškė už suvieny
tą darbininkų judėjimą prieš 
bendrą ir gerai organizuotą 
priešą, industrines korporaci
jas.

Diskusijose paskutinį žodį 
tarė pirmininkas Fitzgerald, 
kuriame jis apibudino, kokios 
geros pasekmės būtų iš darbo 
unijų susivienijimo. Jis sakė: 
Jeigu CIO Elektros Darbinin
kų Unijos prezidentas James 
B. Carey, arba kuris kitas dar
bininkų vadas sėdėtų Gene
ral Elektric korporacijos raš
tinėje ir stotų kartu su manim 
į kovą už geresnes darbinin
kų sąlygas, aš noriai pamirš
čiau skirtumus.

Prisiminęs John L. Lewis’o 
pasiustą telegramą Amerikos 

wnrbo Federacijos konvenci
nį, darbo unijų vienybės 
plausimu, Fitzgerald sakė: 
Geriaus būtų, kad Lewis, vie
toje tiek daug kalbėjęs apie 
unijų vienybę, imtųsi pats už 
to svarbaus darbo, ir pareiš
kė:

“Todėl šiandien aš kviečiu 
Levvis’ą pasiųsti pakvietimą 
ALF, CIO ir Neprigulmingų 
unijų viršininkams, pakvie
čiant juos į vienybės sftpla- 
navimo konferenciją. O jeigu 
jie neateitų į konferenciją, 
tuomet šaukti visų šioj šalyj 
esančių unijų distriktus ar lo
kalus.”

Fitzgerald toliau patarė:
Aš manau, kad delegatai 

prilipsite šią rezoliuciją su 
garsiausiu šūkiu, ant kiek jūs 
pajėgiate, ir grįžę į namus 
kviesite Lewis’a sušaukti susi
rinkimą, kaip kad aš nuro
džiau.

• “Jeigu męs tą atliksime”, 
sakė Fitzgerald, “aš manau, 
kad šio krašto darbo žmonės 
atsistos kelyje j garbingiau
sią ateiti!’’

Visa konvencija pasitiko va- 
proponaciją su didžiausio- 

htts ovacijomis ir rezoliucija 
u* darbo unijų vienybę tapo 
priimta vienbalsiai.
Trečiadienio rytinė sesija

Tapo priimta rezoliucija
T.4..  ......................     -........ '   -------------- «---------r——— -----------— —  
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prieš paskubą dirbtuvėse, ku
rios vienas paragrafas sako:

“Tik vienas būdas kovoje 
už pilną darbymetę yra tai 
kova prieš paskubą dirbtuvė
se. Paskuba yra žalinga darbi
ninkų sveikatai ir jų gerovei, 
ir taipgi mažina uždarbio kie
kį visiems darbininkams, ypa
tingai moterims ir seniems 
darbininkams.”

Todėl UE konvencija pasi
žadėjo grieštai priešintis ir 
kovoti prieš bent kokią pasku
bą darbuose..
Pranešta apie .areštavimą 
UE unijos vado

Pirmininkas Fitzgerald pra
nešė, kad valdžios agentai su
areštavo, sulyg Smith įstaty
mu' centralinį unijos vadą, 
Bill Sentner, veikiant su Har
vester streikieriais, ir reika-
lauja $25,000 užstato. Fitzge
rald aštriai pasmerkė sufrė- 
mavimą atsižymėjusio UE uni
jos vado ir pareiškė:

“Jie gali išgaudyti visus 
mūsų organizacijos vadus, bet 
nesvarbu, kiek jie jų suareš
tuos, mūsų organizacija suras 
pakankamai vadų tarpe eilinių 
narių, kurie žino, kaip vesti 
organizacijos reikalus.”

Fitzgerald patarė rezoliuci
jų komitetui parašyti atitinka
mą rezoliuciją prieš suarešta
vimą brolio Sentner’io, kuri 
būtų konvencijai priimtina. 
Už organizavimą 
neorganizuotų

ši svarbi rezoliucija reika- 
I lauja, kad UE praplėstų orga- 
I nizavimo programą sulyg jos 
teisėmis, kreipiant specialę a- 
tydą į naujai įsteigtas šapas 
didžiųjų ar neprigulmingų 
elektros industrijų korporaci
jų. Ypatingai toki’ose vietose, 
kur dar nėra organizuotų dar
bininkų,- kurie yra apvagiami 
bilijonais dolerių kas metai, 
jiems dirbant už menkas al
gas. Rezoliucija priimta vien
balsiai.

Rezoliucija prieš diskrimi
naciją Puertorikiečių ir kitų 
mažumų, tapo priimta. 
Centralinės vaidybos rinkimai 

Kada tapo paskelbtas cent
ralinės valdybos rinkimas, pa
sirodė, kad visi delegatai yra 
tai p „pasitikėję savo sena val
dyba, jog nė vienas iš apie 
600 delegatų nenominavo 
naujų kandidatų, bet statė se
nuosius ir užgyrė juos vien
balsiai su didžiausiomis ova
cijomis. Taip išrinkti: \
Albert J. Fitzgerald, prezid. 
Julius Emspek, Ižd. Sekr.
James J. Matles, Organ. Dir

Trečiadienio vakare įvyko 
konvencijos metinis banketas. 
Ketvirtadienio, rugs. 18, sesija 
Paliaukite atakas ant 
žmonių ir unijos vadų

Rezoliucija prieš supremuo- 
tą suareštavimą Bill Sentner, 
rekomenduoja UE:

Pasmerkti ,tokį Justicijos 
Departmenįą ir Administraci
ją ir visas kitas reakcines 
spėkas, kurios sudarė suokal
bį įkalinti Sentner ir išdepor- 
tuoti jo žmoną.

Autorizuoti Centralinę Val
dybą reikalauti prezidentą 
Trumaną ir Justicijos Depart- 
mentą tuojaus nuimti Sentne- 
riui apkaltinimus ir paliauti 
naudojus tą nedorą Smith 
Aktą, deportacijų raidą ir ki
tus priespaudos būdus.

Rezoliucija priimta vienbaj- 
siai.
Taika ir užsienio politika

Taikos rezoliucija tarpe kit
ko, sako: Kad UE Tarptauti
nė unija, jos distriktai ir lo- 
kalai prisijungtų prie milijo* 
nų viso pasaulio .žmonių iš- 
reikalavimui keturių didžiųjų 
valstybių sueigos atsteigimui 
pastovios taikos. Rezoliucija 
vienbalsiai priimta.
Užgirti UE unijos principai

Konvencija nutarė tęsti UE 
progresyvį unijizmą ir kovą 
visuose frontuose prieš tuos, 
kurie pasikėsins sulaužyti mū
sų uniją ir sumažinti darbinin
kų pragyvenimo lygį.

Kalbėdamas už palaikysią 
UE pasibrėžtų principų,, Fitz
gerald pąreiške:

Vasara jau prabėgo ir ru
dens laikas čia pat. Detroite 
vasara labai trumpa. Iki bir
želio pirmos, galima sakyti, 
reikia viršutinio žipono ir rug
sėjo pradžioje visi maudy
nių Paežeriai ir paupiai už
sidaro. Per tuos tris mė
nesius tiek žmones pri
vargina, kad negali jie nei 
dirbti, nei miegoti, nei valgy
ti ramiai. Oras būna labai 
drėgnas.

Dėl manęs, tai jei per visą 
vasarą būtų pavasario ir ru
dens oras, būtų daug geriau.

Vyrai, apsirėdę žiponais, 
kaklaraiščius pasikabinę, pri- 
kimšę kelnes marškiniais, len
da į pavėsį ir sako: “Kodėl 
moterims leistina pusnuogėm 
vaikštinėti viešose vietose?”

žmogus prakaituoja per vi
są savaitę ir sulaukęs savait
galio galvoja išvažiuoti į ty
rą ląuką, bet šeštadienį ir se
kmadienį lietus pliekia. Na, 
ir sėdėk kambaryje.

Vasaros laikas yra geras 
tam, kuris gali išleisti savo 
žmoną su vaikais pas kokį ū- 
kininką prie paupio. Vyras, 
pasilikęs vienas, gali laisvai 
bėgioti po karčiamas, kaip 
šuo paleistas nuo lenciūgo. 
Bet tas vasaros laikas ii- jį pa
griebia.

O jeigu išėjai nakties laiku 
į kokį parką atsivėdinti, tai 
uodai kapoja iš visų pusių, ir 
nuo viršaus ir apačios.

Šio rudens pradžioje sakau,, 
kad kitą vasarą daugiau nie
kur neisiu, tik sėdėsiu Detroi
to Lietuvių Klube, kur yra į- 
taisyta šaldymo sistema. Bet 
jėi ta sistema taip šaldys, kiek 
į i dirbo per pastarąsias dvi 
savaites, tai prisieis prakai
tuoti ii' Klube vasaros laiku.

O gal kitos vasaros sulau
kęs jaul gulėsiu, kaip ledo 
šmotas, kur niekas nematys.

Spartakas i

Jeigu mes vienbalsiai priim
sime šios unijos principų už- 
gyrimą, kurių vieninteli8 tiks
las yra pagerinti šios šalies dar
bo žmonių gyvenimą, mes ga
lėsime grįžti į namus suvieny
ti ir nusisprendę laimėti Har
vester streiką ir paliuosuoti 
tuos įkalintus žmones, kurie 
kovojo už tuos principus.” 
Penktadienio rytinė sesija 
Prieš iškėlimus dirbtuvių

Šioje sesijoje, kuri jau bu
vo paskutinė konvencijos sesi
ja, ėjo diskusijos už prisiren
gimą kovai prieš dirbtuvių 
dicentralizaciją, tai yra., prieš 
iškėlimą dirbtuvių iŠ tų mies
tų, kur darbininkai gyveno ir 
dirbo. Darbdaviai iškelia tas 
dirbtuves į-tokias valstijas, 
kuriose darbininkai dar nėra 
organizuoti, su tikslu, kad 
gauti pigių darbininkų, o čia 
palieka šimtus ir kartais tūks
tančius darbininkų be darbo.

O kas dar blogiau, tai kad 
Kongresas išleido taip vadina
mą Defense Production Act, 
kuriam geriau tiktų vardas 
“pelnų produkcijos akto.” Su
lyg tuo aktu, valdžia paskyrė 
$22 bilijonus taksų mokėtojų 
pinigų, sū kuriais korporaci
jos statosi sau fabrikus neor
ganizuotų darbininkų srityse 
ir į tuos valdžios lėšomis pa
statytus fabrikus iškelia savo 
dirbtuves. \
Už negrų ir kitų mažumų 
Civiles Teises

Konvencija tvirtai pasisakę 
už negrų ir kitų mažumų civi
les teises, už teisingos samdos 
įstatymą, prieš diskriminaciją 
dirbtuvėse, ir pasižadėjo glau
džiau veikti su negrų naciona- 
lėmis organizacijomis: su Na
tional i u Spalvotų žmonių Ap- 
švietos Susivienijimu, Nacio- 
uale Negrų Darbo Taryba ir 
su Urban League.

Su tuomi Amerikos pažan
giosios United Electric, Radio 
and Machine Workers of A- 
merica (Sutrumpinta UE) li
nijos 5-kių dienų 17-ta metinė 
nacionalė konvencija užsibaį- 
ffė. J. N. S.

Rugsėjo 13 d. mirė Kaspa
ras Chepulionis, sulaukęs a- 
pie 67 metus amžiaus. Velio
nis gyveno pavieniai, buvo 
laisvų pažiūrų, skaitė Laisvę, 
prigulėjo, prie LDS 67 kuopos. 
Vėliau gal jį suspendavo už 
nepasimokė j imą duoklių. Bu
vo bedievis,. užeigose skelbė 
bedievybę. Bet kai numirė, li
ko šventuoju, tapo palaidotas 
su mišiomis St. Kalvarijos ka
pinėse. Iš giminių, paliko bro
lių vaikus, vieną sūnų ir tris 
dukteris. Brolio duktė Kaman- 
dulienė rūpinosi laidotuvėmis.

•
Rugsėjo 9 d. mirė Jonas 

Jucius, sulaukęs 68 metus am
žiaus. Nuo pat atvažiavimo iš 
Lietuvos gyveno Montello j e ir 
čia išgyveno apie desėtką 
metų, paskui persikėlė į New 
Bedford, Mass. Palaidotas St. 
Kalvarijos kapinėse. Paliko 
nuliūdime savo žmoną Stela 
Jucius (Gecewicz), du sūnus 
—Robertą ir Ralph, vieną 
dukterį — Mrs. Fred (Bro
nio) McGuire, dvi seseris — 
Martha Snaliukas ir Beatrice 
Naviskas, vieną brolį — Adol- 
phą, ir marčią. July Jucius, ir 
kitus gimines. Velionis buvo 
ramaus būdo žmogus. Darbi
ninkų judėjime nedalyvavo...

Žolynas.

Philadelphia, Pa.
Šio rudenėlio darbeliai

Philadelphiečius šių metų 
vasarėlė “apgavo”. Iš pavasa
rio daug kas mėgino surengti 
piknikus, bet veik nei vienas 
nebuvo sėkmingu. Kaip tyčią 
sekmadieniais vis lijo. O vidu
vasarį smarkiai šildė. Dabar, 
išvažiavimas į parkus jau vi
sai negalimas, tai visi rikiuo
jamės į svetaines su parengi
mais. štai Moterys Klubietės 
susirenka ir nusitaria sureng
ti šaunų banketą, atžymėjimui 
gimtadienio vieno" iš seniau
siai dirbančių dėl pažangos 
tarp lietuvių. Kiek teko nu
girsti jų sekretas, tai bene bus 
garbei seno Laisvės vajininko 
drg. A. J. šmito. Puiku, mo
terėlės, gerų pasekmių linkėji- 
jums. O tas, rodosi, bus šešta
dienio vakare, lapkričio 22 d. 
kaip tik “L” vajaus laiku. Ne
pamirškite užprašyti drg. Iva
nauską su “Kepurnikų” or
kestrą.

•
ALDLD šeštos apskr. šau

kia konferenciją spalio 26 d., 
bet tai įvyks. Baltimorėje. 10 
kuopa išrinko arti tuzino de
legatų, bet kaip pasiseks pa
siekti Baltimorę dar nežinia. 
Delegatai net susirūpinę. t

•
Richmondo Muzikalis Klu

bas įrengia du naujus barus, 
jų atidarymo proga rengia 
pokylį 12 d. spalio, sekmadie
nį, o kitą rengs 2 dieną lap
kričio. Tai bus kortų parė, o 
žiemos laiku žada surengti 
ir šaunų koncertą pagerbimui 
lietuvių k om.ponistų -muzikų, 
kaip tai J. Šimkaus ir M. Pet
rausko, nes / jie abu nemažai 
yra koncertavę Lietuvių Mu- 
zikalėje salėje. Kaip išsireiš- 
kia Klubo pirm. J. Balinskas; 
mu,ms reikalinga padaryti 
pelningus šiuos parengimus, 
nes mūsų narįai per dažhai. 
miršta. O juos susirinkusius 
linksmins jų sekretoriaus Juo
zo Ivanausko “Kepurnikų” or
kestrą. Kamaiškis.

Chicago, Ill.
1 1 • 1 T--- - 1 • I

Gerai pavyko 
amnestijos mitingas

Rugsėjo 19 d. vakare Peop- r 
le’s Auditorija kupinai prisi- t 
pildė. Mitingas ruoštas gynL 
mui Steve Nelsono, taipgi rei
kalavimui amnestijos Smith,o 
akto aukoms, tai yra pasmerk
tiems kalėjiman pasiremiant. 
Smitho Aktu.

Dabar jau pasmerktų ir 
areštuotų, bet dar nepasmerk? 
tų, remiantis tup aktu, yrą 80.,

Mitiuge trumpai kąlbęj.o 
profesorius Robert Morsš Lo* 

vett, Peggy Dennis, žmona A- 
merikos Komunistų Partijos 
sekretoriaus, pasmerkto 5 me
tams kalėjiman, taipgi Mrs. 
Green, Žmona Gilbert Green, 
kuris sykiu su Dennisu pa
smerktas kalėjiman.

Svarbiausią kalbą pasakė 
Carl Marzani, buvęs valstybės 
departmento pareigūnas, bet 
vėliau pasmerktas .dviems me
tams kalėjiman tik už tai, 
kad “nuslėpęs -narystę” Ko
munistų Partijoj.

Visų kalbos buvo tikslios,

Waterburv, Conn.
Prašome visų įsitėmyti, 

kad
Sekmadienį

Spalio 12 October
i • ' .1 . .

Waterburyje yra rengiami pie
tūs. Pelnas skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės. Iš anksto 
kviečiame visus papietauti ir 

išgirsti įdomių prakalbų. • 

KVIEČIAME Į KONTESTĄ
Su Pirma Diena Spalio Prasideda Kontestas 

Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Kviečiame stoti Į kontestą buvusius vajininkus ir 
laukiame naujų vajininkų. Prašome tuojau pra
nešti Laisvės administracijai, kad stojate į kon

testą, o ji aprūpins jus vajaus medžiaga.
I 

, ' - ♦ • • * J

Kontestas Prasidės Su 1-ma Diena Spalio-Oct,
Ir Tęsis Iki Gruodžio-Dec. 31-mos d., 1952 I

Visi ir visur apšvietą branginanti žmones privalo rūpintis kaip nors ir kuo 
nors prisidėti prie vajaus gavimui Laisvei naujų skaitytojų, šis vajus turi 

sukelti tinkamą budžetą užtikrinimui dienraščio gyvavimo 1953 m.

Kontestantam Paskirtos Piniginės Dovanos; 
1-ma $50,2-ra $40,3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš tų dovanų

Laisvės prenumerata metams $7.00, pusei metų $Ž.75. 
Queens County $8.00 metams, $4.00 pusei metų 
Kanadoje $8.00 metams ir $4.00 pusei metų.
Europoj ir kitur užsieniuose $9.00 metams ir $5.00 pusei metų.

Prašome įsitėmyti, kad su 1-ma diena sausio, 1953 metų, 
Laisvės prenumerata bus pakelta vienu doleriu.

/ /

Kurie užsimokėsite prieš naujus metus už prenumeratą arba 
naujai užsisakysite Laisvę-prieš naujus metus, sutaupysite $1. 
Tad atsinaujinkite ar naujai užsisakykite Laisvę laike vajaus.
-............     a ’

Labai prašome nesivėlinti stoti į kontestą. Administracijai labai 
r

svarbu žinoti konįestantus iš pat pradžios Vajaus

Vajaus reikalu prašome kreiptis šiuo antrašu:

LAISVĖ. '
110-12 Atlantic Avė., Richmond Hill 19, N, Y,

neilgos ir geros. Marzani ypa
tingai yra ugningas kalbėto
jas.

Mitingą ruošė Lincolno Bri
gada, kuri kariavo Ispanijoj 
prieš fašizmą, veteranai, Civi
lių Teisių Kongreso skyrius ir 
Amnestijos Komitetas.

Visais atžvilgiais šis mitin
gas gerai pasirodė.

Lietuvių skyrius Civilių Tei
sių Kongreso taipgi įteikė au

KCHARLES J. ROMAN
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

<

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 

^mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

ką virš $T60’. Pagirtina, kad 
pas mus yra žmonių, kurie 
rūpinasi visais svarbiais reika
lais.

Kova prieš reakciją yrą yi- 
sų žmonių reikalas. J&eikia, jo
je dalyvauti ar bent ją parem* 
ti.

Mitingas visais atžvilgiąią 
išėjo gerai. Tam reikalui aukų 
surinkta $1,327; geras senti
mentas. Dalyvis

r



Non mėlynosios eglės 
Liet. Kult. Centro darže
Stamfordietė geraširdė draugė 

Philipse davė tam 
reikalui $5

Ne vien draugė Philipse 
priėjusį šeštadienį, bet ir vi
sa eilė asmenų anksčiau išpei
kė LKC daržo eglę kaip pras
tos rūšies. Pats daržininkas 

^rgi ja nepatenkintas ir jau 
norėjo ją pakeist kuo kitu. 
Bet tūli jaunieji Centro žmo
nės būtinai nori eglės papuoš
ti Kalėdoms.

Šią eglę padovanojo drau
gai Baltrušaičiai. Jų darže ji 
augo labai gražiai, buvo pil
na. Bet Centro darže nieko 
nesulaikomai siaučia žiemos 
vėjai, ir tą biedną eglaitę la
bai apnaikina. Jos šakos yra 
perplonos; vėjas plaka jas 
aplink liemenį ir veik gry
nai nudaužo jos skujas. Sti
presnės. rūšies eglė, aišku, bū
tų nepalyginamai atsparesnė. 
O mėlynosios eglės yra ta rū
šimi.

Bet tokio dydžio, kaip da
bar darže esančioji, mėlynoji 
eglė mūsų srityj kainuotų ne 
mažiau $100.

Draugė Philipse, įteikusi 
$5, tvirtina, kad Stamfordo 
(Conn.) apylinkės medelynuo
se mėlynosios eglės yra ne
palyginamai pigesnės, ir ji 
prižadėjo apie jų kainas pa
siteirauti ir net pristatymą pa
rūpinti. (Daržininkas ir pats 
mielai nuvažiuotų ją parsi
vežt.)

Pasi dėkoj ant draugo 
W^resono pradžiai mūsų 
žas jau turi magnoliją, 

- gės Philipse padarytąja 
džia daržas gali 
mėlynąja egle.

SpwYork(k^zte?2feT7lril()\
Kailiasiuvią planas 
Cicero miestui

Newyork iečiai kailiasiuvių 
unijos nariai skaitė spaudoje, 
kad Cicero, Chicagos prie
miestis, kalba apie pakeitimą 
vardo, tuomi siekiant praša
linti Al Caponės ir kitų pana
šių elementų užtrauktą mies
tui negarbę. Ta proga jie 
siuntė Cicero valdžiai tokį 
telį:

“Širdingiausia linkime, 
su prašai in imu Cicero vardo 
prašalintumėte ir oficialį tole
ravimą ir kurstymą prieš ne
grus, kad prašalintumėt bal
tųjų viršžmogystės rasistinį 
atsinešimą ir atakas, taiko
mas prieš negrų liaudį. ’

Mokytoją tardymas 
dar tebesitęsia

pa-

Rugsė j o 2 5 -tą M c C arr an o 
senatinė komisija buvo pasi
šaukusi Dr. Gene Weltfish, 
plačiai mūsų šalyje pažįstamą 
ii- ’užsieniuose žinomą moksli
ninkę, dėstytoją anthropologi- 
jos mokslo Columbia Universi
tete.

Geo.
dar-

o d-
pra-1

pasipuošti
Entuziastas ;

SERGA
Sunkiai serga Frances Chesna

• * ,
Frances Chesna, žmona Va- 

lantino, rugsėjo 24 d. Wy
ckoff Heights ligoninėje pa- 

— gimdė 12 svarų sūnų. Gimdy
mas buvo sunkus, kūdikis mi
rė tuojau po gimdymo. Moti
nos sveikąta kritiškoje padė
lyje. Ji randasi toje pačioje 
ligoninėje.

Frances Chesna yra duktė 
.Leono Nekvedavičiaus. Valan- 
tinas Chesna ir visi artimieji 
.Chesnų giminės yra labai susi
jaudinę šiuo priepuoliu. Jų vi
sų lauktas džiaugsmas virto 
skaudžiu nuliūdimu. Rep.

Mrs. Valerija Kazlauskienė 
staiga buvo susirgusi, skubiai 
išvežta į ligoninę ir padaryta 
vidurių operacija. Ligoninėje 
išbuvo 2 savaites, sustiprėjusi, 
dabar gryžusi namo, 67-48 
169 St., Flushing, N. Y. Pri- 

■ žiūrima dukros Nancy, vis dar 
gydosi. J.

Praėjusį šeštadienį Jonas | 
Urbonas nuvežtas ligoninėn, 
kur bus padaryta jam opera- 
.cija ant skilvio. šiuo tarpu 
dar tikrai nežinoma, kurią 
dieną bus daroma operacija.
Ligoninė vadinasi: Williams-, 

tyurg General Hospital, 753 
' Bush wick Ave. (prie DeKalb 

Ave.) Važiuojant Broadway 
ejeveiteriu—išlipti ant Kos

ciusko St. Room 202. Lanky- 
’mo val.: 2-3 p.p. ir 7-8 vaka
re. š.

Daktarė, Mokytojų Unijos 
narė, po pastatymo jai to jau 
įprasto McCarrano komisijos 
klausimo "ar esi, ar buvai ko
muniste?,” vyriausia buvo tar
doma apie tai, ką jinai kadai
se sakiusi apie bakterinį karą. 
Kaip ji galėjusi tam tikėti? 
Dėl ko ji netikėjusi preziden
to Trumano nuginčijimui, kad 
bakterijos nevartojamos?

Dr. Weltfish atsakė, jog kal
tinimas, kad vartojamos bak
terijos prieš Korėjos žmones 
atėjo iš patikėtino asmens, 
skaitomo atsakingu, 22 metus 
tarnavusio misijonieriumi Ki
nijoje Dr. James Endicott iš 
Kanados. Jis negalėjo turėti 
tikslo meluoti, sakė ji. “Aš ti
kiu jo teisingumu.”

Senatorius piktai klausė, ar 
ji nežinanti, jog Endicott yra 
kanadiečių taikos vadas? Ai 
ir tą žinodama jinai dar ga
linti jam tikėti?

Daktarė Weltfish atsakė 
jog dėl tikėjimo į taiką ji ne
skaito asmens nepatikimu.

Apie pažiūras į politinius 
klausimus jinai atsisakė atsa
kinėti pasinaudodama Konsti
tucijos laiduota tam teise.

Kitas tą dieną apklausinė
tųjų, Harry G. Albaum, no
riai “mušėsi į krūtinę” prieš 
Fergusoną, McCarrano komi
sijos pirmininką.

Albaum pasakojo, būk jis 
buvęs komunistu trumpą lai
ką pirm karo. Bet beveik nie- 

I ko neveikęs, nesutikęs su tik- 
I raišiais komunistais ir bent 20 
jų galėsiąs įvardyti.

Netikėtai buvo pašauktas 
liudytojo kėdėn Constantine 
Radzie, buvęs teismabutyje 
stebėtoju. Matomai, ten pat ra
dosi asmuo, kuris jį skundė, 
kaipo “subveršyvų.”

Dinamitas nuvedė 
Į kalėjimą

Suimtąjį kaltina 
nusukime taksų

Rangiojoje dėžėje. Ton atradus 
ir arklių lenktynių firmos iš 
Monmouth Šerus, prokuratū
ros pranešimo buvo išsitarta,

Ir savo žmoną vertęs 
tapti prostitute

New Yorke tapo oficialiai į- 
kaltintas Miles Leslie, 43 me
tų, kaipo prostitucijos agen
tas. Atskiruose 27 kaltinimo 
punktuose sako, kad jis įtrau
kė į savo pinkles
skrybėlių padėjėją, jaunuolę 
kariškio žmoną 
Žmoną.

Patsai Leslie 
portretų artistu,
liausio, brangaus modelio au
to ir gyveno po $300 už mė- 
nesį mokamame bute 17 E. 

/' 67th Sto New Yorke.

veiterką,

ir net savo

prisistatinėjo 
važinėjo vė

Darbiečiai Masiniai Pasitiko 
kandidatų Hallinan

linan ir Bass, įspėjo piliečius! 
Marcantonijus.

Tolimesnėje kalbos eigoje 
jis parodė, jog nėra skirtumo 
tarp Eisenhowerio -ir Steven- 
sono planų karo ir užsienio 
politikoje, nuo kurios,priklau
so, kas bus: taika ar karas.

Marcantonijaus kalba bū
sianti išleista lapelyje, šim
tas tūkstančių kopijų.

Corliss Lamont, progresy- 
vių-darbiečių kandidatas į 
Senatą iš Now Yorko valstijos 
taipgi nurodė, kad visi trys jo 
oponentai pučia į vieną ir tą 
pačią karo dūdą. Kad Tam- 
manės demokratų kandidatas 
John Cashmore yra atsižymė
jęs tiktai “keturių akmenų 
dėstymu.” Liberalų kandida
tas George Counts “pekliškai 
įkaitęs vaikytis raudonuosius, 
jo plunksna nustatyta pana
šiai į kirviuką.” O esamasis 
senatorius įves, republikonas 
yrą karo kurstytojas, vienaip 
kalbantis, kitaip darantis at
stovas d vi partinės ir karinės 

| republikonų ir demokratų po- 
buvo pasitiktas gau- j ptikos Kongrese.

New Yorke mažėja 
statybiniai darbai

pa
Pasveikinti progresyvių-dar- j 

biečių partijų statomą kandi
datą i prezidentą Vincient 
llallinan į banketą viešbutin 
Astor praėjusio trečiadienio 
vakarą susirinko 1,250 pilie
čių, O tai buvo ne visiems no
rintiems ten dalyvauti priei
nama iškila, nes įvyko tuojau 
po darbo. Ne kiekvienas dar
bo žmogus gali tiesiog iš dar
bo viešbutin eiti. Ir ne visi 
turi ištekliaus.
Hallinan pareiškė, kad kiek

vienas balsas- už progresyvių 
partiją bus balsu už taiką, nes 
tiktai ta viena partija pasiūlė 
tikrą taikos programą ir už 
ją darbuojasi. Kad tiktai ta 
viena partija tevykdo taikos 
programą. Ir kad jos stipry
bė daugiau pasitarnauti tai
kai priklausys nuo piliečių 
susipratimo ir nuo paduotų už 
tą partiją balsų.

Hallinano pareiškimas, kad 
po šių rinkimų jis tikisi pra
leisti bent 2 metus tebevykdy- 
damas kampaniją “auginti 
ir perorganizuoti progresyvių Į 
partiją 
šia ovacija. Toje kampanijo
je, sakė jis, norįs “iš liaudies 
pasisemti stiprybės.” Aišku, 
jo lankymasis pas žmones ga
li ir jiems suteikti daug stip
rybės .

Kandidatas sake, kad par
tijos silpnybė pasireiškė tarne’, 
jog ji dar nepajėgė pasiekti 
milijonus tų žmonių, “kurie 
daugiau už viską nori taikos, 
nežiūrint, už kurią partiją ar 
kandidatą jie balsuos.” Jis ra
gino siekti toliau, plačiau, 
“kalbėtis su žmonėmis, kurie 
gal nesutiks su jumis 
ar kitu klausimu.” 
šia, sake jis, sutikti 
privalome atsteigti

Kalbėdamas apie 
tijų kandidatus American La
bor Party New Yorke virši
ninkas Marcantonio pareiškė, 
kad Stevensonas nėra mažes
niuoju blogu už Eisenhowerj, 
bet kad jis yra tiktai kitu blo
gu.

Vienintelis būdas balsuoti 
už tuojau sustabdymą mūšių 
Korėjoje yra balsuoti už Tlal-

atbu-

atviro
gatvėse
kad daugelis

vi onu 
Svarbiau- 
tame, kad 
taiką.
kitų par-

Iš Teismo Rūmu

New Yorke du jauni vai ki
neliai buvo pastebėti darant 
bandymus su dinamitu. Tas 
sudomino kaimynus daugiau, 
negu stebėti, žinia apie ekspe
rimentus pasiekė ir policiją. 
Juos suėmė.

Anot policijos, jų praktikos 
su» dinamitu buvusios ne be 
tikslo. Jie esą buvę jau įvyk
dę vagysčių ir bandę pagerin
ti savo užsiėmimą išmokimu 
išsprogdinti saugiąsias spin
tas. Dinamitą irgi buvę 
sivogę.

pa-

Majoras paskelbė, jog 
savaitę miesto mokyklose 
deda eiti pareigas 145 nauji 
mokytojai.

sią 
p ra

Foley Square, N. Y. — Try
likos teisiamųjų darbininkų 
vadų komunistų gynėjai advo
katai gale praėjusios savaitės 
pradėjo džiūrei pristatinėti 
parodymus,, dėl ko tie 13-ka 
turėtų būti išteisinti.

Praėjusiomis pora savaičių, 
po to, kai prokuratūra užbai
gė pristatinėjimą savo liudy
tojų prieš teisiamuosius, gynė
jų argumentai buvo teikiami 
dalyvaujant tiktai teisėjui ir 
abiejų pusių advokatams. 
Panaikinimas bylos prieš tuos 
du buvo padarytas paties tei
sėjo, Edward J. Dimock, džiū
rei nadalyvaujant.

Dabar teikiamieji argumen
tai taikomi abiejiems, teisė
jui ir džiūrei. Advokatai turi 
atsakyti į visą tai, ką proku
ratūros būdytojai-šnipai pri
kalbėjo per arti ištisą pusmetį.

Pirmą tų parodymų dieną 
kalbėjo advokatas James 
Wright, ginantis George Bla
ke Charney ir Arnold S. John
son, taipgi advokatė Mary 
Kaufman, ginanti Louis Wein
stock ir Betty Gannett. Apie 
tuos parodymus plačiau maty
site sekamose laidose.

Vienu vyriausiųjų punktų 
ketvirtadienį' buvo teisiamie
siems ginti advokatų seniau 
buvęs įteiktas reikalavimas 
suteikti jiems rekordus, kiek 
prokuratūros liudytojams šni
pams valdžia išmokėjo visu 
tuo teismo laiku už būdymus. 
Prokuratūra argumentavo 
prieš davimą tų rekordų. TeL

Valdinio Darbo Biuro 
teiktos skaitlinės rodo, jog 
pirmaisiais astuoniais mėne
siais šių metų statybinių dar
bų nudirbta 21 nuošimčiu ma
žiau, negu buvo nudirbta tuo 
pat laiku praėjusiais metais.

Už vis didžiausias sumažė
jimas statybinių, darbų buvo 
privatinėje statyboje, net 37 
procentais mažiau, negu’per
nai. Dastatymai ir pataisos 
numažėjo 18 nuošimčių, negy
venamų pastatų7 statyba 4 
nuošimčiais, viešųjų pastatų 
statyba 13 nuošimčių.

Nori suimti sulaikytojo 
liudytojo turtą

Dr. W. E. B. DuBois savo 
kalboje atžymėjo svarbą by
los apginti Hairy Bridges, už 
kurio gynimą Hallinan 
vo kalėjime.
Hallinan kalba 
oro mitinguose

Suprasdami,
darbininkų neišgali banketuo
se dalyvauti, darbiečiai pa
prašė ir Hallinanas sutiko kal
bėti masiniuose mitinguose 
ant gatvių kampų, kada tiktai 
jis bus liuosas nuo kitų parei
gų •

Pirmieji toki du mitingai 
buvo šaukiami rugsėjo 29-tos 
vakarą, pirmadienį. Pirmasis 
6 valandą, kampas 14-th St. 
ir Irving Place. Antrasis 7:30, 
kampas Waverly Place ir Gth 
Avė. . .
Rengiamas masinis mitingas 
Madison Square Gardene

Bankete buvo pranešta, 
jog viso miesto skale rengia
mas masinis mitingas įvyks„ 
didžiausioje mieste Madison 
Square Garden salėje, spalių 
(Oct.) 27-tą. Rep. \

Brooklynietis John Mamma
no, prieplaukose įvairių pre
kių perkraustymo, pertvarky
mo biznierius, tapo sulaikytas 
kaipo liudytojas. Nesitenkin
dami juo patimi, užsitikrini- 
mui pageidaujamo liūdymo, 
prokuratūros atstovai reikala
vo leidimo užareštuoti ir su
laikytojo Mammano turtą. 
Teisėjas Leibowitz neleido, 
sakydamas, kad gana, jog tur
tas susektas ir suregistruotas.

Mammano padėlyje Natio
nal City Safe Deposit Co. sky
riuje prie 86th Št. ir 4th Avė., 
Brooklyne, radę $250,000 ver
tybių visokiais bonais, kompa
nijų Šerais ir $28,000 pinigais. 
Juos buvo- paėmę iš banko 
šėpos. Bet teisėjas įsakė visą 

suregistravus, padėti at
gal. Tuomi jis apsaugo banką 
nuo bylos. Įstatymiškai, ban
kas neturi teisės bent ką įleis
ti ne į jam priklausančią ban
ke saugiąją šėpą. Tos šėpos 
skaitomos “privatiškomis” ir 
“saugiomis.” Tokiomis jos 
skelbiamos jas išrenduojan- 
tiems. Mammano turto ap
žiūra įvykdyta teisėjui leidus.

Mammano ir 
kai prokuroro 
fand kaltinami, 
davinėja ties
išsipylusią ant žemės sušluotą 

'13a vą, arbatą, cocoa. Kad tuo 
raketų pasidaryta milijonai 
dolerių. O jo padėlyje banke 
atrasti, tarp kitko, Mon
mouth arklių lenktynių (race
track) 1,000 Šerų liudija, kad 
jie surišti ir su tuo raketų, sa
ko Helfandas.

Mammano, 43 m., 
laikytas/po $50,000 
Jis gyvena 99 82nd 
biznis randasi 343
Brooklyne. Jo bendrininkai, 
brooklynietis William L. Ca- 
paldo, 32 m., gyvenąs 2559 
Hubbard St., ir Harry J. Acer 
iš Hempstead, sulaikyti po 
$5,000 kaucijos kiekvienas.

--------------------- 1
Suimant pabėgusius iš kalė

jimo nušautasis detektyvas 
Philip LaMonica palaidotas su 
iškilmingomis apeigomis, daly
vaujant majorui Impellitteri ir 
policijos komisijonieriui Mo- 
haghan.

tai,

jo bendrinin- 
asistento Hel- 
kad jie par- 

prieplaukomis

Grossas parodė dar 
5 policistus

Pašauktas būdyti buvęs 
terijų raketo žymus tūzas, 
dabar kalinys, Harry Grossas 
praėjusį ketvirtadienį įvardi
jo dar penkis policijos inspek
torius kaipo gavėjus kyšių už 
teiktą jo bizniui apsaugą.

Diena pirmiau būdydamas 
jis buvq. sakęs, kad buvusysis 
policijos komisijonierius Wil
liam P. O’Brien iš jo gavinėjo 
kas mėnuo po $50 1944 me
tais, kuomet jis buvo inspek
toriumi Brooklyne. Gross tą 
jau buvo sakęs savo būdyme 
gegužės mėnesį įvykusiame 
posėdyje, bet O’Ęrien to užsi
gynė ir taip pasiliko toje by
loje nepaliestas.

Grossas sakėsi, kad jis už
mokėdavęs tuolaikinės Brook
lyno 12-sios Divizijos koman
dai po $150 už kiekvieną savo 
biznio centrą. O vėliau kaina 
buvusi pakelta iki $200. O 
kartą koks nesusipratėlis de
tektyvas areštuiodinęs du jo 
agentus. Jis pasidarbavęs, kad 
tas detektyvas būtų iškeltas 
kitur ir jis tapęs iškeltu.

lo- 
0

Teisių Biliaus sukaktis, ati
tinkamai laikams, praėjusį 
ketvirtadienį New Yorke pa
minėta ant Sub-Treasury Buil
ding laiptų prie Wall Stryto.

sėjas atsisakė tą klausimą 
vienaip ar kitaip tuojau spręs
ti, atidėjo ikijypalių 2-ros,

tapo su- 
kaucija.
St., o jo
38th St.,

Areštu otą j į sąryšy j e 
rin.ėjimu pajūrinio 
John Mammano ištiko 
bėda. Grota to, kad aną dieną mesnį pareiškimą atkeitė. Bot 
susekė ir viešai paskelbė jo j žada tyrinėti toliau. L 
gausius padėlius turto banke, i 
dabar prię jo prisikabino tak- j 
sų agentai. Jie sako, kad už 1 
tą turtą turėjo būti sumokėti, 1 
bet nebuvę mokėti, taksai.

Iš Mammano pareikalavo | 
$90,375 taksais.

Mammano turtas 
kuratūros agentų 
leidus) apžiūrėtas
privatiškoje” vietoje,

mos Now Yoi'ko raketieriųSU
raketo ! Lenktynių savininkai protosta- 
nauja vo ir prokuratūra tą savo pir-

buvo pro- i
(teisėjui j 
“griežtai' 

banko I

Pastangose sudominti visuo
menę reikalu Brooklyno Bed- 
ford-Stuyvesant sričiai ligoni
nes yra pagaminta nauja fil
mą. I?ilmą rodyti užtrunka 4 
minutes. Filmą pagaminti kai
navo septyni šimtai doleriu.

Philadelphia Pa
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

HELP WANTED—MALE
SILK SPOTTER. Experienced, to) 

work in modern solvent plant. Vi
cinity Northeast Philadelphia. Do- ■ 
ing quality retail work. $75.00 per • 
week, 5 days, Hours 8 A. M.—5 P. 
M. Steady work, good working con
ditions. Apply in person or phonx?: 
Churchville 646.

Kent’s Dry Cleaning, 
Bustleton Pike, Feasterville.

(191-193) •

General Kitchen Help & Bus Boys. 
Good working conditions, plus good 
pay to reliable men. Inquire in per
son. Track Kitchen, Garden State 
Park. Merchantville 8-3540. Ext. 47. 

(189-195)

MACHINIST. Tool maker. Per
manent position for right man. 
Must have all around machine shop 
experience on general work. Re
pairs, tools, dyes, etc. Phone Pe. 
5-3824 for interview. Ask Mr. Laws, 
Gen. Supt.

(189-191)

CARPENTERS, UNION

Apply 
STOFFLET & TILLOTSON 
Rifrigerated Warehouse Bldg. 
Philadelphia State Hospital 

Southampton Rd., Off Roosevelt 
Boulevard.

Ask for Mr. PRUITT 
(186-192)

TV TECHNICIAN for bench and 
outside calls. Must be fully exp. 
on radio & television. Must know 
how to use test equipment. Car 
necessary. Good salary to start with 
excellent oppor. for advancement. 
Paid holidays & vacations. Olney 
TV Service Co., 6001 N. 4th St.

LI 8-6385.
(186-192)

MALE and FEMALE
COUPLE MAN & WIFE

Physicians home, modern ap
pliances. Live in. Private Quarters. 
Steady position for right couple. 
Experience and references required. 
Phone Collinswood 5-4212.

(191-193)

HELP WANTED—FEMALE
SALESGIRLS

Over 30 years of age for sales 
work in bakery. Day work. Steady 
position. Good pay; apply in per
son. Nester’s Bakery, 2749 
mantown Ave.

(191-193)

Gcr-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 /

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A
BUYU$

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ.
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-S172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-8868 

VALANDOS:

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikia jaunos merginos ar mo
ters, mylinčios vaikus, bendram na
mų darbui. Maži namai. Miegoti 
darbavietėje. Skambinkite:

ANtell 7-0573.
(190-191)

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13-tos kuopos susirinkimas 
įvyks ateinantį ketvirtadienį, spalio 
(October) 2 d., 8 vai. vak., Liberty 
Auditorijoj. Visi nariai dalyvaukite 

Valdyba. » 
(191-192)

BAŽNYČIA JĖZAUS KRIS- 
543 Leonard St.į Brooklyn, 
atdara kožną sekmadienį 3 
p. Ketvirtadienį 7 vai. vak.

GYVA 
TAUS, 
N. Y., 
vai. p. ... 
šeštadienį 7 vai. vak. Liudytojas iš
ganymo, Lietuviškos giesmės, skir
tingi pamokslai, ligos išgydomos.

Visus kviečiame atstkmkyti. 
Įėjimas nemokamas.

I Dominikas Diskevičius.
[ (190-191)

Housekeeper, exp. settled, 
cooking. Sleep out. Steady 
tion for right wdman in good 
Adult family. Good salary, 
and Ref. required. Woodlawn 
for interview.

(190-193)

Plain 
posi- 

home.
Exp. 

8-1825

cstab-BILLING CLERK. Long 
lished Phila. electrical distributor. 
1 block from Delaware Bridge. De
sires services of Billing Clerk for 
work on electric typewriter. Must 
be fast typist. PeŲnanent position. 
5 day < week. 
Mr.

Perm
Salaty open.

Walker. LO. 3-3642.
(189-191)

Phone

CLERK—TYPIST
Willing Worker, opportunity 

advancement. 
Steady Work.

5 Day Week — Broad Benefits.
Apply

MRS. S. TYLER, 
LOMBARD 3-9175 

(189-191)

for

PonktadlenlAls aidaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL

4 pusI.-Laisvė (Liberty )—Antradien

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
I Telephone EVergreen 4-8174




