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KRISLAI
Čilėje.
šėtonų apsėstos.
Italijoje.
Dėl Stalino mirties.

Rašo R. MIZARA

Čile yra viena Pietų Ame- 
Nkos: respublikų, kur politi
nis 'oras pastaruoju metu 
buvo šiek tiek tyresnis, kur 
darbininkai galėjo palaiky
ti savo darbo unijas.

Čilėje pasireiškė infliaci
ja: gyvenamųjų produktų 
kainos pradėjo smarkiai 
kilti aukštvn, darbi ninku 
gyvenimas pradėjo laba' 
sunkėti.

Darbininkai reikalavo di
desnių algų, samdytojai at
sisakė jas pakelti. Del to 
neseniai Čilėje apie 70,000 
darbininkų išėjo i streiką,- 
daugiausiai vario kasyklų i 
darbininkų.

95 procentai Čilės vario 
kasyklų priklauso Jungti
nių Valstijų turčiams. Na. 
ir jie pareikalavo, kad Či
lės valdžia “ką nors dary
tų.”

Šiomis dienomis tos šalies 
pr^Jentas, 76 metų am
žiaus Carlos Ibanez, paskel
bė šalyje apgulos stovi, be
veik karo stovi.

Militarinė valdžia imasi 
reikalus tvarkyti, o tai reiš
kia: pirmiausiai darbinin
kų streiką laužyti! 

• _
♦

Montevidėjuje, U i ugua- 
juje, veikia lietuviškieji jė
zuitai. Pastaruoju laiku 
jie išleido brošiūraitę, pa
vadintą:* “Šėtonas grasina 
pasauliui.” Darbas rašo:

“Toje knygelėje kalba 
apie tai, kaip kartais šėto
nas, arba net visa jų gau
ja, įlenda moteriškėm ir ve
da ją prie pikčiausių nusi
dėjimų. Tokiai moteriškei 
išsigelbėti, esą, tik vienas 
kelias...”

'Kokis tas kelias?
Brošiūra atsako: “vie

nuolynas arba zakristija.”
Visa tai atsiduoda tam

siųjų viduramžiu laikais.
•

Kas užmušė merginą Vii- į 
mą Montesi ? .

Šis klausimas dar ir šiuo 
metu gyvas, nors Vilma bu
vo rasta nužudyta praėjusį 
pavasarį.

Dėl tos merginos Italijo
je triukšmas dar nesibaigė. 
Šiomis dienomis dėl to iš 
Italijos valdžios pasitraukė 
užsienio reikalu ministras 
Attilio Piccioni. Jis pasi
traukė dėl to, kad jo sūnus 
yra įtariamas tos merginos 
nužudyme — Vilma Monte
si nužudyta buvo pajūryje 
turčių orgijose.

Italijos krikščionių-demo
kratų valdžia braška.

Jlarrison E. Salisbury 
. bi/vo New York Timeso ko

respondentu Maskvoje per 
penkerius metus.

Kai kada jis parašė ob
jektyvių žinių. Bet grįžęs į 
New Yorką Mr. Salisbury, 
matyt, įsakytas savo sam- 

p’JRk).

Betroita policininkai
BŽpuolė sireikieritis

Detroitas. — Nauji susi
rėmimai tarp policijos ir 
streiklaužių iš vienos pusės 
ir streikuojančių darbinin
kų pikietų iš kitos įvyko 
prie Square D fabriko. Jau 
100 dienų, kai]) U E vado
vaujami darbininkai strei
kuoja tame fabrike.

Septyni žmonės buvo su
žeisti susirėmime, kaip pra
nešama, lengvai.

(Pirmieji pranešimai ne
sako, kas tie sužeistieji.)

Policija pravedė areštus 
suimdama 9 streikierius.

Federalis teisėjas Frank 
B. Ferguson as sakė, kad jis 
užves bylą prieš pikietus. 
kurie, anot jo, laužo pa
tvarkymą prieš masinį pi- 
kietavimą.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad p i k i e t a v imas prie 
Square D fabriko stipresnis

Tibete esą suimti kilusių 
kalniečiu sričių seniūnai 

4- .4-

K a 1 i m po ngas (Indija).— 
Nepatvirtinti prane Šimai 
sako, kad Kinijos valdžia 
suėmė Senthi ir Khambas, 
tibetiečių - kalniečių genčių 
seniūnus. Tie seniūnai bu
vo atsisakę mokėti mokes
čius Tibeto liaudies val
džios organams, ir kiršino 
savo žmones prieš juos, ir 
buvo privedę prie sukilimo.

Pranešimas sako, kad fe
odaliniai tų genčių vadai 
buvo įkalbėję savo žmo
nėms, kad kinai - tibetiečiai 
liaudiečiai siekiasi juos iš
naikinti ir atimt jų galvijų 
bandas.

Clement Attlee buvo vienai 
valandai sustojęs Amerikoj

San Francisco. — Attlee 
grįžta namo iš Kinijos ne 
per Tarybų Sąjungą, kaip 
atvyko, bet per Bącifiką, 
Kanadą ir Atlantą. Jis to
kiu būdu savo kelionėje bus 
apjuosęs pasaulį.

Vienai valandai Attlee 
buvo sustojęs San Francis
co aerodrome, bet tuoj iš
skrido Kanadon. Ji buvo*- J
apspitę daug laikraštinin
kų, jis mažai kalbėjo.

Bevanas ir likusieji dar- 
biečių delegacijos nariai 
jau daugiau kaip savaite 
Britanijoje.

Quito. — 'Ekvadoras suė
mė žvejybinį Amerikos lai
vą “Sun Streak,” kuomet 
jis Ekvadoro vandenyse at
sisakė klausyti Ekvadoro 
pakraščio sargybos laivų. 
Laivo savininkai nubausti 
$12,000 bauda, kurią tuojau 
užmokėjo Amerikos amba
sada.

Washingtonas. — Ameri
kos laivynas Ramiajame 
(Pacifiko) vandenyne susi
deda iš 215 laivų, jų tarpe 
125 naikintuvai, 20 kreice
rių, 55 submarinai ir 15 
lėktuvnešių.

Arti 1,000 pikietų buvo pa- 
I remti šimtų streikierių au
tomobilistų, kurie juose fa- 
negu bile kuomet praeityje, 
briką. Jie sustojo su-save 
automobiliais, sudarydami 
lyg žiedą ir neleisdami 
streiklaužiams praeiti.

Pikietai buvo ne vien UE 
nariai, bet ir auto-darbinin- 
kų (UAW) unijos. Detro
ito spauda sako, kad pikie
tai sulaiko daugelį samdytų 
streiklaužių, kurie dabar 
bijo prisiartinti prie fabri
ko.

(UP agentūra sako, kad 
FBI įsimaišė į reikalą, pra
dedant tyrinėti “komunis
tus streikierių vadovybą- 
je.” Esą, buvo sulaikytas 
vienas pikietų automobilis, 
kuriame, sako UP, rasta 
komunistines literatūros.”)

New Jersey komunistę 
kandidatas išbrauktas

ramą, 
apskri- J mašina

Trenton, N. J. — Mercer 
apskrities (county) komu
nistinis kandidatas Bert 
Salwen buvo nuimtas nuo 
sąrašo. Tą padarė 
ties pareigūnai remiantis 
jų advokato J. S. Bashe 
nuomone, kad naujasis an
ti - komunistinis įstatymas 
neleidžia komunistų parti
jai turėti savo kandidatus 
rinkimuose.

Salwen, kaip pranešama, 
planuoja kreiptis į teismus, 
greičiausiai į New Jersey 
aukščiausią teismą.

Minimos apskrities komu
nistų organizacija išleido 
pareiškimą, kuriame tarp 
kito sakoma:

“Bert Salwen randasi ant 
baloto pasėkoje legaliai pa
sirašytų registruotii Mer
cer apskrities balsuotojų. 
Jo pašalinimas nuo baloto 
būtų paneigimas piliečių 
teisių laisvai nominuoti ir 
remti jų pasirinktus kandi
datus.”

Britanija paragino Izraelį 
ir arabų šalis prie derybų

Londonas. — Britanijos 
valdžia pasisiūlė tarpinin
kauti tarp Izraelio ir arabų 
šalių. Britų ministras Sel- 
wyn Lloyd priėmė Egipto, 
Libijos, Sirijos, Lebano, 
Jordano, Saudi-Arabijos ir 
Jemeno pasiunti nius, ir 
jiems pareiškė, kad tik su
sitarimas su Izraeliu' gali 
užtikrinti taiką Artimuose 
Rytuose.

Tą patį britai pareiškė 
Izraelio pasiuntiniui, kuris 
buvo atskirai priimtas.

Haga. — Pakistanas pa
skyrė savo ambasadore 
Olandijai Liaquat Ali Kha- 
n’o buvusio premjero, naš
lę. Ji yra pirma musulmo
niškos šalies moteris, kuri 
gauna aukštą diplomatinį 
postą.

Av. Harrimanas 
jau nominuotas 
į gubernatorius

New Yorkas.—New Yor- 
ko valstijos demokratai an
tradieni savo suvažiavime 
nominavo Averell Harri- 
man’ą į gubernatorius. Jis 
tokiu būdu kandidatuos 
prieš senatorių įves, kuris 
yra nominuotas republiko- 
nų pusėje.

Prieš Harrimaną kandi
datavęs Franklin D. Roo
sevelt Jr. buvo sumuštas, 
nežiūrint, kad jį rėme uni
jos ir liberalinis demokratų 
sparnas. Rooseveltas pa
čioje balsavimo pradžioje, 
kuomet paaiškėjo, kad da
lykai krypsta Harrimano 
naudai, nusileido ir atsišau
kė į delegatus vieningai bal
suoti už Harrimaną.

Harrimanas laikė įvai
rius aukštus valstybinius 
postus po Roosevelto ir Tru- į- 
mano administracijomis.

Demokratu suvažiavimas 
vyko 165-tos Infanterijos 
kareivinėse prie Lexington 
Ave. ir 25-tos gatvės.

Suvažiavimas parodė, kad 
Rooseveltas turėjo veiklios 
ir entuziastiškos grupės pa- 

bet partijos politinė 
stojo prieš jį. Par

tijos vadai jautė, kad su la
biau konservatyviu Harri- 
manu jie turi geresnius 
šansus gauti farmerių ir 
mažesnių miestelių gyven
tojų valstijoje balsus.

Areštavo Italijos buvusio 
ministro A.Piccionio sūnų

Roma. — Neseniai atsi
statydinusio užsienio reika
lų ministro Attilio Piccio
ni’o sūnus Piero buvo poli
cijos suimtas. Taipgi suim
tas aristokratas Ilgo Mon
tagna. Jie kaltinami gra
žuolės Montesi nužudyme. 
Ta gražuolė, 21 metų am
žiaus, buvo rasta negyva 
netoli Romos pajūryje 1953 
metų balandžio 11 dieną.

Teismas taipgi pareikala
vo, kad Francesci Savierio 
Polito, kuris 1953 metais 
buvo Romos policijos galva, 
prisistatytų klausinėjimui. 
Italijos spaudoje pakartoti
nai rašyta, kad Polito, bū
damas policijos viršininku, 
bandė visą reikalą už
gniaužti, nes buvo artimas 
Piccioni’o draugas.

Mirė Nagius Nagevičius
Clevelandas. — Rugsėjo 

18-tą dieną čia Kalvarijos 
kapinėse buvo palaidotas 
buvęs generolas Nagius- 
Nagevičius, pabėgėlis iš 
Lietuvos, buvęs Vytauto 
Didžiojo vardo Karo Mu
ziejaus direktorius ir vie
nas Smetonos režimo šulų.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Nagevičius 8 metus 
tarnavo kariniu gydytoju 
caristinės Rusijos laivyne. 
Jis mirė turėdamas 76 me
tus amžiaus.

Kinijos priėmimas i
XT*©., w atmestas

Paskutiniai
pranešimai

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja, kuri susirinko 
antradienio popietį, tuojau 
susidūrė su klausimu, kuris 
jau keltas keliose anksty
vesnėse sesijose: su Kinijos 
priėmimu. Tarybų Sąjun
gos delegatas A. Višinskis 
tuojau pasiūlė, kad Kinijai 
būtų duota jos teisėta vieta 
Jungtinėse Tautose.

Amerikos dele g a t a s 
Lodge atsakė, kad Kinijos 
priėmimas negali būti da
bar balsuotas.

Asamblėja tada balsavo 
ne tai, ar priimti ar nepri
imti Kiniją, bet, ar iš viso 
tą reikalą svarstyti.

Už svarstymą (ir priėmi
mą) balsavo tarybinis blo
kas, susidedantis iš pačios 
Tarybų Sąjungos, Tarybų

C,

Senatorius Flandersas 
už vieningą Vokietiją

Washingtonas. — Kalbė
damas Montpelier mieste
lyje savo (Vermont) vals
tijoje, republikonas senato
rius Flanders pasisakė prieš 
Vakarų Vokietijos ginkla
vimą. Jis sakė, kad vietoje 
to reikia stengtis, kad Vo
kietija būtų suvienyta i tai
kią, neutralę valstybę.

Flanders sakė, kad jis ti
kras, jog abi Vokietijos da
lys (Rytų ir Vakarų) vie
nybes labui pasižadėtų su
silieti į vieną neutralę šalį, 
kas žymiai prisidėtų prie 
pasaulinės taikos. Vokieti
jos neutralumą, sakė Flan
ders, turėtų garantuoti Va
karų jėgos ir Tarybų Są
junga.

Flanders šią vasarą kelia
vo po Europą, kur susipaži
no su tenykščiais reikalais.

Saigonais. — Čia buvo su
stojęs pakelėje į Laosą pir
mas Amerikos diplomatinis 
pasiuntinys tai šaliai Char
les Woodruff Yost.

Indonezijos premjeras pas 
Nehru; tarias apie Manilą
New Delhi. — Į Indiją at

vyko Indonezijos premjeras 
Ali Sastroamidjojo. Mano
ma, kad jie tarsis apie Ma
nijos paktą, kuriame Ame
rika ir 8 kitos šalys susidė
jusius. Indonezijos premje
ras turi planą, kad jo šalis, 
Indija ir Burma sudarytų 
nepuolimo paktus su Kini
ja.

Kuomet premjeras paliko 
Jakartos .aerodromą, jį pa
lydėjo valdžios nariai ir už
sienio ambasadoriai, tarp jų 
Tarybų Sąjungos ambasa
dorius Dimitrijus Žukovas, 
Pakelėje Sastroa m i d j o j o 
sustojo ir Burmoje, kur ta
rėsi su premjeru U Nu.

Ukrainos, Tarybų Bieloru- 
sijos ir Lenkijos bei Čeko
slovakijos, taipgi Jugoslavi
ja, Indija, Burma ir 3 skan
dinavų šalys — Švedija. 
Norvegija ir Danija.

(Stebėtojai , nurodė, kad 
šie balsai maždaug supuola 
su tais kraštais, kuriuose 
prie valdžios vairo yra ko
munistai arba socialdemo
kratai. Socialdemokr a t a i 
prie vairo yra Skandinavi
jos šalyse ir Burmoje, ir 
Nehru režimas Indijoje, 
nors ne socialistinis, skai
tomas socialdemokra tams 
artimas dvasioje.)

43 šalys balsavo su Ame
rika, įskaitant Britaniją ir 
Prancūziją. Britų delega
tas sakė, kad nors jo šalis 
pripažįsta Kiniją, jis neno
rėtų, kad šis “tai]) opus” 
klausimas būtų balsuoja
mas dabar.

6 šalys, visos jų musul
moniškos, susilaikė nuo bal
savimo: Afganistanas, Sau
di-Arabi ja, I n d o n e z i j a, 
Egiptas, Sirija, ir Jemenas.

K. Melionas priešinasi
Indijos delegatas Krišna 

Menonas smarkiai prieši
nosi Kinijos klausime taip 
greitam nustūmimui i šalį. 
Jis sakė, kad neteisinga 
klausimą atmesti pačioje 
asamblėjos sesijų pradžioje, 
ir vietoje to, jis sakė, rei
kėtų sudaryti specialų' ko
misiją, kuri paskui darytų 
pranešimą. ’

Menonas kalbėjo įsikarš
čiavusiai, ir jį keletą kartų 
nutraukė asamblėjos senoji 
pirmininkė Mme Pandit, 
pati indusė.

Mme Pandit buvo senos 
asamblėjos pirmininkė ir 
pirmininkavo daba r t i n ė s 
pradžioje. Po to asamblėja 
išrinko olandą Kleffensą. 
Jis pareiškė, kad nekalbės 
visą laiką angliškai, kaip 
tai darė dauguma pirmi
ninkų, bet pamainomis vie
ną dieną angliškai, kitą 
francūziškai.

Pabėgėlių demons! racija
Kuomet Višinskis pasiro

dė estradoje, iš stebėtojų 
galerijos kas tai paskleidė 
lapelius. Jie buvo pasira
šyti “Anti-bolševistinio tau
tu bloko, ukrainiečiu sekei- 
jos.” Trys asmenys buvo 
sargų pašalinti už tų lape
liu skleidimą. C 4-

Nuodingos fabriko dujos 
nisirgdino daug asmenų

Peshtigo. — Prie Badger 
Paper Mills fabriko sprogo 
nuodingo chlorino dujų 
vamzdžiai, ir apie 30 asme
nų, kurie radosi netoliese, 
buvo paveikti ir turėjo bū
ti paguldyti ligoninėse. 27 
jų buvo mokyklų vaikai, 
kurie pro fabriką po pamo
kų ėjo namo.

ORAS. — Giedra, kiek 
šilčiau.

Atlantic City. — Trečia
dienis turėjo būti ta diena, 
kurioje plieno darbininkų 
unijos (USWA) suvažiavi
me bus nuspręsta, ar unija 
liks prijungta prie CIO. 
Laikraščiui einant į spaudą 
dar nebuvo žinių apie nuta
rimą.

Les Angeles.— AFL kon
vencijoje tos organizacijos 
prezidentas George Meany 
atsišaukė i visus ateinan
čiuose rinkimuose nugalėti 
didžiojo biznio kandidatus. 
AFL suvažiavime keli kal
bėtojai išsireiškė, kad dar
bo reikalu sekretorius su 
savo kritiška kalba suvažia
vime pasirodė šiurkščiu ir 
nemandagiu.

Londonas.—Britai sušau
kė nepaprastą Briuselio 
pakto dalyvių pasitarimą, 
kuriame bus diskusuoja- 
mas Vokietijos ginklavi
mas. Pasitarime dalyvauja 
Britanija, Francūzija ir 3 
Benelukso valstybės.

Denver. — Mine-Mill uni
ja, nepriklausoma, prie ku
rios priklauso metalo kasy
klų ir liejyklų darbininkai, 
pasmerkė anti-komunistinį, 
anti-unijinį įstatymą, kuris 
buvo priimtas paskutinėje 
seno Kongreso sesijoje.

Montrealis. — Čia susto
jęs Attlee pareiškė, kad jis 
nesijaudina dėl kritikos 
prieš jo kelionę Kinijoje ir 
Tarybų Sąjungoje.

Saigonas. — Įvyko susi
rėmimas taip policijos ir 
civilių, vyriausiai žmonių, 
kurie buvo išvežti iš Šiau
rės. Sakoma, kad kai kurie 
tų evakuotų reikalavo, kad 
jiems būtų leista grįžti į 
Šiaurę. Penki civiliai buvo 
užmušti.

Roma. — Komunistai ir 
socialistai reikalaus, kad 
p r e m j e r a s Scelba pasi
trauktų, nes jis skaitomas 
atsakingu už policijos ne
veiklumą Piccioni’o skan
dale.

Londonas. — Attlee jau 
grįžo namo. Jis pareiškė, 
kad Vakarai nustotu remti 
Čiango koruptuotą kliką 
Formozoje.

. Jcs nenorėjo storėti
Londonas. — Britų laivy

ne tarnaujančios merginos 
(Wrens) grasino skelbti 
bado streiką, jeigu laivy
nas nepradės joms duoti 
specialaus lengvo maisto. 
Jos sakė, kad jūreiviams 
duodamas maistas, su daug 
bulviu ir bendrai krakmo
lo, veda prie nutukimo.

Washingtonas. — Mrs. 
Annie Lee Moss, kuri va
sario mėnesį buvo atleista 
iš valdiško darbo Pentago
ne, atgal priimta darban 
mėnesis vėliau ir vėl paleis
ta liepos 4, dabar vėl klau
sinėjama. Ją pradžioje kal
tino McCarthy.
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DU DARBO UNIJŲ SUVAŽIAVIMAI
LOS ANGELES MIESTE šią savaitę vyksta Ameri

kos Darbo Federacijos metinis suvažiavimas. Tai 73-čia- 
sis eilinis suvažiavimas, kuriame dalyvauja apie 3,000 
delegatų.

Amerikos Darbo Federacija pastaruoju metu išaugo 
į didžiulę jogą: ji turi virš 10,000,000 narių. Tokio skai
čiaus narių ši federacija nėra niekad turėjusi.

ADF vadovybė siūlo, kad suvažiavimas pasisakytų už 
du labai svarbiu dalyku:

1. Šalies Kongresas turėtų pravesti įstatymą, apri
bojantį darbo savaitę iki 35-kių valandų. O jei darbinin
kas verčiamas dirbti daugiau negu 35-kios valandos per 
savaitę, tai už viršlaikį jam privalo būti mokama pusan
tro.

2. Kongresas turėtų pravesti įstatymą, nustatant pa
grindinę (minimum) darbininko algą $1.25 valandai vie
toje 75 centų valandai.

Šitie, atrodo, yra patys svarbiausieji ADF vadovybės 
pasiūlymai. Reikia tikėtis, kad jie bus priimti ir kad ne
bus palikti tik rezoliucijoje, bet už jų padarymą Įstaty
mais bus vedama kova.

ADF vadovybė pateikė suvažiavimui savo metinį ra- 
portą-pranešimą knygoje, turinčioje 348 puslapius. Tai 
lyg ir apžvalga visos padėties mūsų šalyje.

Raporte kritikuojama Eisenhowerio valdžia. Nami
niais klausimais ji kritikuojama “iš kairės,” gi užsieni
nes politikos klausimais—“iš dešinės.”

ADF vadovybė kritikuoja republikonų administra
ciją už tai, kad ji tarnauja turčiams, kad ji nekreipia 
dėmesio į darbo žmonių, ypatingai bedarbių, reikalus. 
Tuo pačiu sykiu ši vadovybė kritikuoja Eisenhowerj už 
tai, kad jis užsieninėje politikoje neužtenkamai aštrus, 
kad jis švelninąs šaltąjį karą!

Raportas-pranešimas pripažįsta, iog šiuo metu šaly
je yra apie 5,000,000 bedarbių. Raginama valdžia, kad 
ji tuojau susirūpintu bedarbių likimu, 'kad būtų pradėti 
viešieji darbai, kad būtų tiesiami keliai, kad būtu stato
mos ligoninės, mokyklos, ir tt. Visam tam federalinė 
valdžia privalo duoti lėšas.

Dėl civilinių laisvių gynimo ADF vadovybė pasi
sakė tik tiek, kad, jos nuomone, kongresiniai komitetai 
turėtų liautis “tyrinėti” žmones ir juos niekinti, kad 
“subversyvių” gaudymu ir “suvaldymu” turėtų užsiimti 
justicijos departmentas, o ne Kongresas.

Bendrai, civilinių laisvių gynimo klausimu ADF va
dovybė pasisakė labai “atsargiai,” neliesdama tų.žmo
nėms pavojingų įstatymų, kuriuos praleido 83-čiasis Kon
gresas savo sesiją baigdamas.

Tenka manyti, kad ADF suvažiavime bus pasakyta 
daug kalbų. O kokius jis nutarimus praves,—matysime 
savaitės gale.

ATLANTIC CITY, N. J., tęsiasi CIO United Steel
workers unijos suvažiavimas. Ši unija didelė, turi apie 
1,000,000 nariu, kurių apie 400,000 yra bedarbiai arba 
dirba tik dalį laiko.

Šitos unijos prezidentas David J. McDonald, savo 
pranešime, nesigailėjo “kedenti” “marksistų” ir “komu
nistų.” Jis mano, jog Amerikos darbo unijos neturinčios 
vadovautis marksistinėmis teorijomis, o turinčios vado
vautis “savitarpiniu pasitikėjimu.” Tai reiškia, jos turi 
priimti principą, kad darbininkai privalą pastikėti sam
dytojais, o samdytojai—darbininkais. Mr. McDonald sa
ko, jog šis “principas” esąs jo sugalvotas ir naujas daly
kas. Bet iš tikrųjų tai sena, atgyvenusi savo dienas 
dešiniųjų darbo unijų vadovų Amerikoje politika.

Manoma, kad plieno pramonės darbininkų unija pa
sitrauksianti iš CIO, kadangi McDonald jau seniai nesu
sitaiko su Reutheriu, CIO prezidentu. McDonaldui, ma
tyt, atrodo, kad Reutheris perdaug “didelis marksistas.”

Kaip ten bus, matysime neužilgo.
Mums tačiau rodosi, kad darbo unijų vadovai turė

tų ne skaldyti unijas, o vienyti. Mes seniai stovėjome 
už tai, kad ADF, CIO ir visos nepriklausomos darbo 
unijos turėtų sudaryti vieną didžiulę darbininkų orga
nizaciją.

SMARKUS DIPUKAS
BURŽUAZINĖJE LATVIJOJE buvo labai išmintin- 

gas ii' gabus “finansistas” Alfredas Valdmanis.
Kadaise, prieš 1940 metus, jis buvo Latvijos finansų 

ministras, finansų reikaluose ekspertas.
Kai Latvijos liaudis 1940 metais nusikratė buržua

zine valdžia, tai Valdmanis išdūmė į Vokietiją, o 1948 
metais—atsidūrė Kanadon. Ten jis buvo mielai sutiktas. 
Jis apsigyveno Newfoundlande. Ten jį valdžia gerbė 
ten jis buvo prileistas prie atsakingu darbų, kad padėtų 
“išvystyti šalies, ūkį.” Algos šis “genijus” gavo $25,000 
per metus.

Na, ir Valdmanis dirbo! Jis važinėjo po Europą, jis

darė su įvairiomis firmomis kontraktus, jis tiesiog pa
tapo dideliu vyru, Newfoundlando “ant kojų pastaty
tojo.”

Bet štai, šiomis dienomis sužinoma: Alfredas Vald
manis teismo nuteistas ketveriems metams kalėti, už 
žulikystes! Sakoma, jis apsuko valdžią ant $200,000!

Bet tai dar re viskas. Sakoma, dar viena byla yra 
daroma ir dar gali būti sudarytas jam naujas teismas už

Visa tai rodo, kokie sukčiai valdė Latviją! Visa tai 
sakyte sako, kaip laiminga latvių tauta laiku nusikračius? 
tokiais sukčiais, kaip Valdmanis!

Smarkus dipukas, smarkus sukčius!

APIE DIPUKŲ 
I BEDIEVBJIMĄ

Rugsėjo 21 d. šioje vieto
je buvo paduota ištraukų iš 

; Dr. Jucevičiaus pasisaky- 
• mų apie dipukus iy tikėji- 
j mą. Bet per klaidą'geroka 
' dalis pastabų pasiliko nei- 
i dėta. Čionai jas įdedame.

Jos skamba:
“Jie aukščiausią asmeni

nę Būtybę paneigia proto 
/ardu. Jiems tikra tėra tik 
?ai, kas protu gali būti 
įžvelgta, o tai, kas žmogaus 
Intelektui neprieinama, turi 
būti atmesta. Kadangi jų 
nuomoje Dievas ir daugė
ja tikėjimo tiesų protu ne
galima suvokti, tai jos turi 
būti paneigtos, kaip pa
prastos nesąmonės ar prie
tarai. Taigi šitie Dievo prie
šininkai nieku nesiskiria 
nuo tų, kurie religiją ap
šaukia liaudies opiumu.

“Pastaruoju metu ateis
tinio racionalizmo išpažin
tojai suaktyvino ir savo an-' 
tikrikščioniška

URUGUAJAUS 
PREKYBA SU 
TARYBŲ SĄJUNGA

Neseniai Montevidejuje 
buvo pasirašyta tarp Uru
guajaus ir Tarybų Sąjun
gos prekybos sutartis. Dėl 
to uruguajiečių lituvių laik
raštis šitaip pasisako:

“Nėra abejonės, kad esa
me priekyje didelių įvykių 
šioje šalyje. Į tą dabar 
krypsta visų atyda.

“Užtenka tik paminėti 
gaminius, kurie bus keičia
mi, kad supratus urugua
jiečių susiįdomavimą mini
ma sutartimi. Uruguajus 
gaus iš Tarybų Sąjungos 
naftą ir jos išdirbinius, že
mės' ūkio ir industrines 
mašinas, anglį, miško me
džiagas, laikraštinį popierį. 
cheminius produktus ir tt. 
Už tai gauna plačiausią rin
ka išleidimui savo mėsos. I v
švarių ir nešvarių vilnų, 
žaliu odų, mėsos konservų.

“Numatomi mainai, kiek-
nropagan- viena krytimi, po 8 milijo- 

Tai ypač buvo lengva nūs svarų sterlingų, kurie 
os diskusi- magai dabartini kursą, 2.80, 
knygų bei !sieks 22 milijonus 400 tūks-

pastebėti spat 
jose kai kurių 
straipsnių pasirodymo pro-

■' ->-a.o
“Ypatingai jiems užkliū

va Katalikų Bažnyčia. Jų 
; teigimu, jos skelbiamasis 
• mokslas bei moralė nebea- j 
■ t i tinka

■no
savo formom, taip ir turi
nių esąs atgyvenęs dalykas. 
Ir šią savo tezę steigiasi 
įrodyti faktais. Girdi, jau 
praėjo du tūkstančiai me
tų, kai krikščionybė įžengė 
i istoriją, tačiau žmonijos 
nė kiek nepakeitusi. Karai 
buvo ir tebėra. Moralinis 
pasileidimas nė kiek nema
žesnis kaip ir pagoniškai
siais laikais. O jei apsiri
boja ‘ lietuviškuoju gyveni
mu, tai dar sumini tuos ka
talikus, kurie ar tai išdavė 
savo tikėjimą, ar tai visai 
nekrikščioniškai, gyvena. 
Taigi, ir katalikiškoje lie
tuvių tautoje Kat. Bažny
čia neišlaikiusi bandymo. Iš 
viso to išvada: žmonija, o 
tuo pačiu ir lietuvių tauta, 
privalanti ieškoti naujų ke
liu ir turinti susirasti kitus 
idealus savo žmogiškajam 
buvimui pateisinti.”

modem i o j o gyveni - 
reikalavimų. Ji kaip

'•iaus, pradeda samprotauti

: tančiu doleriu.i

Mes, žinoma, nenorime 
kištis i kunigų ir pranciš
konų. biznį. O visgi nega-. 
■ime iškėsti nepasisakę šiuo 
klausimu savo trumpo žo-

Mums rodosi, kad negali
ma smerkti žmones už tai., 
kad jie protauja, už tai, 
kad jie atsisako tikėti tuo. 
kas neprotinga. T o k i u s 
žmones reikėtų sveikinti. 
Tegu jie laikinai ir ne visai 
teisingai protauja, bet su 
laiku ne vienas jų pradės 
galvoti, protauti teisingai., 
žmogiškai, sakytume, dia
lektiškai. Tuomet iš jų ga
li išeiti visai geri žmonės.

Washington, — Ameriko
je vieši vienas vadovaujan
čių britų darbiečių teoreti
kų, Richard Crossman.

Laisvoji Sakykla Iš Uruguajaus
Priėmimas TSRS Atstovybes

Ryšium su pasirašynųj pre
kybinių mainų sutarties Uarp 
Urugvajaus ir Tarybų Sąjun
gos, Įvyko priėmimas TSRS 
Atstovybėje. Priėmime daly
vavo užsienio reikalų ministe
rijos aukšti valdininkai, pre
kybos ir pramonės žymūs as
menys. Tarp jų buvo anglų, 
amerikonų ir norvegų amba
sadoriai.

Ko velti tokie kritikai 7
Keli draugai man paste- 

| bėjo, kad dabar Laisvė nėra 
tokia, kokia ji būdavo pir
miau.

Kartą Indijoj užėjo pū
gos ir ant ežero susiforma
vo ledas. Anksti rytą kai- 
minka su viedru atėjo pa
sisemt vandens, bet per le
dą negali, nors ir vanduo 
galima matyti. Moteris, ne
suprasdama padėties, atsi
klaupė, iškėlė rankas į vir
šų ir sušuko: Viešpatie, 
kuo mes prąsikaltom, kad 
tu atėmei iš mūsų vande
nį?

Tūli draugai protauja, 
kaip ta indusė; jie visai pa
miršo, kad mes netekome ei
lės gabių bendradarbių, kaip 
tai: Lumbis, Baltrušaičiai, 
Ra m a nauskas, Jasilionis. 
Balsys, Steponavičius ir ki
ti. Juk tai laikraščiui smū
gis. Nesvarbu, kaip laik
raščio redaktoriai būtų ga
būs, vis vien be bendradar
bių jų laikraštis nebus pil
nai gyvaą. Tačiau ir su
minėti draugai nebuvo iš
kritę iš dangaus ar išmoks
linti universitetuose, bet 
buvo darbo žmonės ir patys 
prasilavino, tiktai rašyda
mi ir darydami klaidas; jie 
parodė pavyzdį, kad, jeigu 
mokysies, tai ir išmoksi, o 
išmokęs galėsi ir kitus pa
mokyti.

Tai taip būdavo seniau, o 
ne dabar. Dabar jeigu žmo
gelis nepažįsti gramati
kos, sintaksės, tai per laik
rašti nei neprasižiok. Pa
vyzdžiui, neseniai vienas 
žmogus lankėsi Jugoslavi
joj ir apie tą kraštą para- 
šį įspūdžius. Tuojau atsi
rado čigonų žinovas ir iš- 

; kritikavo autorių. Jeigu 
; kritikas nebūtų miegojęs 
Kanapėse, tai jis būtų pa- 

; galvojęs, kokiose sąlygose 
' autorius tenai pagyveno ir 
; kokiose dabar gyvena, ypa- 
; tingai isterijos laikais. Au- 
| torius padarė klaidą, kam 
| parašė apie ugniagesių švil- 
I pukus. Bet f akta c 
' tu, kad kuomet 
: namas dega, tai savininka 

v. i verkia, o kuomet pas mus neverčia i

man, kaip keletas metų tam 
atgal Bostono Globe kores
pondentas ponas Halt (da
bar miręs) išgyveno Mask
voj 7 mėnesius ir nematė 
nei vienos katės!

Kitas kritikas net pasisa
ko, kad iš kanapių. Priki
bo prie Susnikų Jurgio, kad 
tas savo apysakoj nerašo 
tikrovės, bet rašo su per
dėjimais. Tarsi Jurgis rašo 
apie etnologiją, geografiją, 
astronomiją, arba kokį ki
tą mokslinį veikalą.

Na, o ar Mizaros apysako
se parašyta viskas tikrovė? 
Ar Raisto autorius, rašyda
mas apie Jurgio vaiką, ku
ris gatvėje žaisdamas pri
gėrė, rašė tikrovę? Ar apie 
Brooklyno graborius yra 
viskas tikrovė? Apysakų 
autorius sudaro charakte
rius ir rašo apie tą laiko
tarpį: ką jis girdėjo, ma
te, skaitė ir nugirdo nuo 
kitų. Tą patį nori padaryti 
ir Susninkų Jurgis. Tiesa, 
jis vietomis perdeda, 
vietomis ir nedadeda. 
vyzdžiui, apie mainas, 
kas reikėtų šiurkščiau 
rašyti. Nežinant pilnai
tuvių kalbos, suskolinta per 
daug svetimų sakinių, per 
didelė monotonija apie sau
lę ir orą. Tačiau lengvai 
skaitoma ir visiems supran
tama. Viena draugė man 
sakė: “Man geriau yra 
skaityti nemokytų negu 
mokytų; tie mokyti priva
ro, it per šiečkarnę, negal* 
sugaudyti, apie ka jie kal
ba.”

Veikalui pasibaigus, vei
kiausia R. Mizara ar kitas 
autoritetas padarys per
žvalgą. Iš to bus įpums ir 
Jurgiui pamoka. O aš Jur
giui duodu didelį kreditą už 
jo pasimojimą!.

.Taipgi aš kviečiu visus, 
kad rašytumėt. Moterys 
taip sklandžiai susirinki
muose riša klausimus, tai 
kodėl negalėtų rašyti į sa
vo dienraštį ? Daugelis 
skundžiasi, kad nepažįsta 
rašybos. Rašykite taip, kaip 
kalbate mitinguose. Gyve
nimas verda, kunkuliuoja. 
Rašykime visi, tuomet dien
raštis bus savas, gyvas ir 
patrauklus. Jaunutis

bet 
Pa
kui’ 
ap
lie

Mokytojai protestuoja
Daugeliui mokytojų, gyve

nančių S. Jose ir kasdien va
žiuojančių Į Montevideo, ta
po pakelti 180 procentų mė
nesiniai geležinkelio bilietai. 
Anksčiau mokėdavo 12 pėzų 
mėnesiui, o dabar reikia mo
kėti 34 pėzus. Prieš tokį bru- 
tališką apiplėšimą mokytojai 
griestai protestuoja.

—:— <
Gvatemalos gynėjai veikia
Imperializmo pavargtai

Gvatemalos respublikai Įminti, 
savo darbą aktyviai tęsia 
Montevidėjuj išsiplėtęs “Gva
temalos gynimo judėji
mas.” Kiekvieną trečiadienį ir 
penktadienį 20 vai. “Radio 

jie transliuoja ži- 
pavergtą Gvatcma-

dve- 
pat 

kas-

“Sutartis sudaryta 
jiems metams. Taip 
numatyta galimybės 
metinio automatiško pratę 
simo.

“Ši sutartis tai pasėka 8 į 
mėnesių veiklos, kurios bė
gyje Tarybų Sąjunga paro
de gerus norus, supirkda
ma didelį kiekį mėsos (net 
už 20 milijonų doleiių), o š. 
m. balandžio menesi tapusi 
pirmuoju Uruguajaus pir
kliu. Reikia pabrėžti, kad 
Tarybų Sąjunga 
pirkti antros bei trečios ka
tegorijos gaminius. Ji siūlo 
tik pirmosios kategorijos 
gaminius, kurie yra Uru
guajaus pramonei ir žemės 
ūkiui išvystyti būtinai rei- j 
kalingi, ir kurių esamose I 
aplinkybėse kitur negalima I 
gauti. , 

u

Europoj
C

kiasi.
tai savininkas juo- 
Šis kritikas priminė

America” 
bias apie 
lą.

geležinkelo tiltąStatys
Valstybinių geležinkelių ad

ministracija šiomis dienom!? 
svarstė ir nusprendė pastaty
ti geležinkelio tiltą virš Avda. 
Agraciada. Tiltas bus tokio 
pločio, kad juomi bus praves
ta trigubas geležinkelis. Tiltą 
statys “Eisemverke Kaiserlau- 
tern” firma.

Žudo
Kaip 

spauda 
diktatūra nužudė “United 
Fruit” kompanijos darMninkų 

Į vadą, o tos pačios hnpcifcdiš
tinęs kompanijos advokatą 
paskyrė užsienio reikalų mi
nistru.

darbininkų vadus
vietos darbininkų 

praneša, Gvatemalos 
nužudė

Piniginis lošimas futbole
I Kapitalistai, suinteresuoti 
Į daryt biznį iš futbolo sporto, 
buvo iškėlę projektą Įvesti 
rungtynių metu pinigines la
žybas, kaip arklių lenktynėse. 
Tačiau kyla dideli protestai 
prieš kėsinimąsi paversti fut- 

. bolo sportą lažybų bizniu.

i Dalyvaujant rugsėjo 12 d.
I Laisvės naudai suruoštame 
į piknike, teko nugirsti, kad 

. j mūsų menininkai ruošia 
Uruguajaus prekyba su ! paskutinį šį sezoną pikni

ką. Jis įvyks rugsėjo 26 
d., Olympia Parke. Bus 
graži kultūrinė programa, 
kurią atliks hartfordiečiai, 
montelliečiai ir worceste- 
riečiai.

siškoje lygybėje, gerbiant 
Šalies nepriklausomybę, be 
jokių prievartavimų, turint 
omenyje tik abiejų šalių 
interesus. Tas duos darbo 
tūkstančiams uruguajiečių, i 
lig šiolei esančių bedar- 

arba pusiaubedar- 
Tie mainai tai]) pat

sustiprins taikos reikalą ir 
tautų draugystę. Tas ir pa
aiškina palankų ir entuzi-

Brooklynietė Eleonora Sun- 
gailienė gavo iš Lietuvos laiš
ką nuo savo brolio V. Vasi
liausko. Laiškas siųstas oro 
paštu ir apdraustas. Grota 
sveikinimų, rašo:.

“Aš, žmona ir dukra Geno
vaitė gyvename Kaune, o duk
ra Eleonora su savo vyru ir 
23 mėnesių sūneliu gyvena

Importuos daug cukraus • *
Urugvajaus vyriausybės ta

ryba nutarė pirkti iki 50 tūks
tančių tonų ncrefinuoto cu
kraus, 1954-55 metų laikotar
pyje.

biais.

sluoksnių pritarimą dėl tos 
sutarties pasirašymo.”

New Yorkas. — Sidney 
Hillmano fondacija kiekvie
nais metais įteikia pinigi
ni pryzą asmeniui, ku
ris fundacijos nuomone 
pasidarbavo demokratijai. 
Šiais metais tenka vysku
pui Bernard Sheil iš Chi- 
cagos. Bryzas yra tūkstan
tis dolerių. Fondacija glau
džiai surišta su amalgamei- 
tų unija.

Washingtcnas. — Karei
viai gaus savo algą kas an-

mėnesį.

seniai ruošiasi pasiųsti į 
Lietuviu Nacionali Festiva
lį savo atstovybę - artistus. 
Mūsų medininkai mano pa
siųsti tris dainininkus, ku
rie ims dalyvumą Festiva
lio programoje. Jais bus: 
Aldona Wallen, montellietė, 
taipgi Worrcesterio duetis- 
tai — Ona Dirvelienė ir Jo- 
nas Sabaliauskas. Mūsų me
nininkai užsidėjo sau par
eigą finansuoti dainininkų 
kelionę.

Meną mylinčioji visuome
ne kviečiama dalyvauti šia
me piknike ir prisidėti lėšų 
sukėlimui.

Taigi rugsėjo 26 d. visi 
būkime piympia Parke!

Meno mylėtoja

Seoulas. — Trečioji Ame
rikos divizija sugrįš namo 
iš Korėjos spalio mėnesį.

Vilniuje. Eleonora mokytojau- j 
ja gimnazijoje, o jos vyras | 
Žukas Vladas—universitete
dėstytojas.

“Aš dar dirbu, nors ne kas
dien, nes mano sveikata nelei
džia kasdien dirbti. Dukra 
Genovaitė dirba klinikose-li- 
goninėje, pagal savo profesiją 
via akušerė, o žmona—namų 
prižiūrėtoja.

“Miela sesute, .jau mes vis; 
senstame. Vaikai suaugo, net 
ir anūkų sulaukėme, bet visgi, 
kaip prisimenam apie pragy
ventą laiką, dar* norisi pagy
venti,' bet kad ta sveikata 
krypsta, silpnėja.

“Broliai Simonas ir Kazi
mieras gyvena savo gimtame 
kaime, sveiki.”

Visuotinis grafiku streikais
Rugpjūčio 3 d. Įvyko 24 va

landų visuotinis streikas, rei
kalaujant Įvedimo ir vykdymo 
sveikatos apsaugos įstatymo.

Nuo šalčio mirė gatvėje
Rugpjūčio 4 dienos rytą, 

gatvėje Pinzon tapo užtikti 
du senukai. Maria ir Vicente 
Diaz, sustyrę nuo šalčio; mo
teris dar rodė gyvybės žy
mias, o antrasis jau buvo mi
ręs. Mirties priežastis: badas 
ir neturėjimas pastogės.

Roma. — “Svarbus Ame
rikos diplomatas” sako, kad 
Maskva paskutiniu laiku 
stipriai bando patraukti sa
vo pusėn Jugoslaviją, bet 
Tito liekąs prie -savo seno 
stovio.

Streike tekstilėsdarbininkai
Sustreikavo 48 valandoms, 

rugpjūčio 6-7 <L, tekstilės dar
bininkai. Jų tikslas: 1) soli
darizuotis su, P. Saenz fabri
ko tekstilininkais, kurie jau 
senokai streikuoja, 2) išreika
lauti algų pakėlimą 30 pro
centų ir 3) išreikalauti, kad 
Senatas patvirtintų nedarbo 
apdraud.os Įstatymą.

(“Darbas”)

New Delhi. — Indija for
maliai perėmė nuo FraJbcū- 
zijos Čandernagorę koloni-

2 pusi.--Laisvė (Liberty)- Ketvirt., Rugsėjo (Sept.) 23, 1954



DETROITO ŽINIOS
UAW Nariai Su UE’s Square Į pripažintas ir pamatines 
D P^ieto Eilėse, Streiklaužiai 
SnJpAo Anksti Iš Įmonės

Streiklaužiška operacija, 
kurią Detroito industrija pra
dėjo su aukštomis viltimis 
Square D elektros dalių Įmo
nėje rugsėjo 2 d., sutiko nelai
mingas pasekmes antroje sa
vaitėje, kai galinga UAW-CI0 
eilinių narių masė stojo pagal
bon UE pikieto eilėse.

Streikas Square D įmonėje 
prasidėjo birželio 15 d. po to, 
kai managementas atsisakė 
sąžiningai tartis su UE lokalu 
957, nors tai darė per tuziną 
metų pirmiau. Rugsėjo 8 d. 
14 UAW lokalas atėjo pagal
bon streikieriams ir sekan
čiomis dienomis, kas Square D 
managementą įmetė panikom

Skobai ir streiklaužiai buvo 
policijos sugrūsti įmonėn pirm 
pradžios darbo laiko ir kiti 
būriai policijos stovėjo su sub- 
m ašarinėm kanuolėm, kurios 
išroaė į mažiukes tankas. Po 
to, kiek pasisukinėję po bu- 
dinlJts dalį dienos, skobai bu
vo išgrūsti namon gerokai 
prieš darbo baigimo laiką.

Managementas prisipažino, 
kad geras skaičius streiklau
žių nepasirodė, kai buvo pa
tirta, kad UAW veteranai,, 
daugelis dalyvavusių istorinė
se kovose su Detroito policija 
ir nacionalė guardija juos 
(streiklaužius) stebės iš pike
to linijos.

Keturi vyriausi pareigūnai 
Ford Lokalo 600, vadovauja
mi prez. Carl Stellato, pareiš-

su
tarties teises.” Tas išsireiški
mas buvo kreipiamas į tai, ką 

. mano didžiosios automobilių 
kompanijos kitais metais, kai 
UAW 5-kių metų sutartis išsi
baigs ir unija nekreips dėme
sio dėl apsikapojimo algų ir 
prisiėmimo skubos iš manage- 
mento pusės.

Kitas pasmerkimas buvo 
patiektas prieš skebavimus 
per Detroit-Wayne County 
Tool & Die Council pildomą
ją tarybą išleistam pareiškime 
dėl UE streiko rugsėjo 8 d. 
Pareiškimas sako:

—Mes griežtai pasmerkia
me bile vieną, kuris peržengs 
autorizuotą pikieto liniją, kad 
gavus darbą užstreikuotoj 
įmonėje. Priimtuose mūsų įs
tatymuose bile vienas turintis 
darbininko-unijisto kortą, ga
li tikėti, jo korta bus sunai
kinta, jei jis peržengs tokią 
autorizuotą pikieto liniją. Mes 
pilnai tikime, kad Square D 
Co. šiame atsitikime turi tar
tis su savo darbininkais dėl 
sutarties sąžiningai ir teisin
gai. Mes jaučiame, kad yra 
apgalėtina 
viena tokia 
ko tartis su 
nuoširdžiai.

Pasirodymas UAW trokų su 
garsiakalbiais prie įmonių 
vartų ir skvadų patyrusių pi- 
kietų su užjūrinėmis kepurė
mis, kaip ir pasirodymas tų lo
kalų viršininkų iš UAW buvo 
nelauktas įvykis Square D 
managements ir daugiau da
lė svarbos kaip kompanijos 
pastangos pradėti įmonę ope
ruoti skebų pagalba. Kompa
nija rėmėsi ant CIO, kuri pra
šalino UE iš savo tarpo 1949

kompanija atsisa- 
savo darbininkais

“Šis streikas yra naudoja
mas kaipo aiškus eksperimen
tas, kaip sudauž.yti uniją, ku
ri streikuoja už įstatymiškai

m., pamiršdama, jog darbi-* 
įlinkai solidariškumo reikalu 
tankiai pakyla aukščiau poli
tinių savo unijų viršininkų.

Be to, UE pirmoji ęmė 
žingsnį solidariškumo -visų 
unijų Kohler streike, kuriam 
vadovauja UAW-CIO Sheboy
gan, Wis., ir UE tame plote 
turi sutartis su 4 įmonėm. Te
nai UE kartu su UAW-C1O ir 
AFL unijomis sumanė bendrą 
masinį nirtingą dėl Kohler 
streikierių, kuriame kalbėjo 
UAW prez. brolis Victor Reu
ther.

Square D kompanijos pu
sėje prieš streikierius sudau
žymui jų unijos yra išstoję 
visi Detroito dienraščiai, me
ras Cobo, Cobos policija ir 
teisėjas su drausme. Kovoto
jų pusėje randasi darbininkų 
spauda, kovingi pikietai, su- 
gabus darbininkų advokatas 
ir daugelis paprastų piliečių, 
kurie nenori matyt anti-hitle- 
riškų, anti-unijinių laikų, kad 
jie vėl sugrįžtų nustelbimui 
Detroito industrinio miesto.

Fordietis.

Worcester, Mass
Sekmadienj, rugsčjo-Sept. 26 įvyks 

menininku piknikas, Olympia Paiko, 
Baigiasi vasara ir vakaciju laikas, 
'račiau daugelis iš dainininkų nega
lėjo turėti ramių vakaciju, nes jiem 
reikėjo parengimuose dainuoti. Ap
art vasarinių prampgų, jie turėjo 
rūpintis pasiruošimui žiemos sezo
nui. Šiame paskutiniame šios vasa
ros piknike Hartfordo, Worccsterio 
ir Montello dainininkai palinksmins 
mūsų publikų savo gražiomis daino
mis. o mes palinkėsime savo meni
ninkams laimingos kelionės j Chica
go ir ten jiems gražiai atsižymėti ir 
atstovauti Mass, valstijų Liet. Me
nininkų Festivalyje 
suvažiavime.

Kviečiame visus j
LMS

ir nacionaliame

Lietuvos Sūnus-Išeivis
, ..................... .........Rašo SUSNINKŲ JURGIS------

Jurgis glaudė prie savęs jos šviesia
plaukę galvą ir jos sąnariai lyg sakė 
jam: tau pasiduodu. Tik staiga atsida
rė durys ir įbėgo kaimynės 12 metų mer
gaitė. Jurgio 
nies. Ir taip 
kaip pasirodė 
n avo.

(Tąsa)
Tų*? tarpu jo santykiai su seniu buvo 

ger* nes tas, kaip matyti, nieko neįtarė. 
Abu jie kartu eidavo į miestą reikmenų 
nusipirkti, ir Jurgis padėdavo jam par
nešti. Abu kartu užsukdavo ir j saliū- 
ną, abu kartu užeidavo ir biliardą paloš
ti.

Vieną ketvirtadieni Jurgis atbudo iš 
saldaus miego, ir prie pat savo ausies 
girdėjo gerai pažįstamą mielą balselį: 
noriu alučio.” y

Jurgis pravėrė akis kaip tas išgąsdin
tas kiškelis, ir štai jis mato prieš save 
ką tai žvilgančio, geltonai-auksinio, ir 
ta spalva dengia jo akis,— tai gaspadi- 
nėlės plačiai išskleisti plaukai jo veidą 
dengia, o arti, arti, lyg prie savo lūpų, 
jis jautė jos karštą kvėpavimą ir jauną 
banguojančią krūtinę...,

“Eik, Jurguti, eik, širdele, eik alučio 
parnešti, eik dobilėli../’ Taip jam kugž
dėjo malonusis balsas, bet rankos jį lai
kė, laikė, lyg jokia kaina nenorėdamos 
paleisti.

Jis girdėjo šnibždėjimą:
— Jei mane vesi, tai galėsi kiek nori 

bučiuoti....
—-O kur tu savo senį padėsi?

Paliksim. Tegul gyvena vienas.
— Tai ką mudu darysime, kur pasi

dėsime, jeigu neturime pinigų?
— Važiuokime, Jurguti, j Pittsburg- 

hą pas mano dėdę. Jis bagotas ir labai 
geras, tai mudu priglaus ir aprūpins 
darbais.

— Turtingas tai sau, o mums jis nie
ko neduos.

— Ne, jis labai geras. Kai aš atva
žiavau Amerikon, tai senis turėjo jo 
antrašą, ir aš paprašiau jo antrašo, sa
kiau, kviesiu jį į vestuves. Bet tikru
moje jo paprašiau atsiųsti bilieto, kad 
galėčiau senį palikti ir išvažiuoti. Ir dė
dė atsiuntė, kaip prašiau. Bet aš, kvai
lutė, pasigyriau savo geriausiai draugei, 
o toji pasakė savo draugei, ir užu dienos 
jau žinojo ir senis, kad aš noriu nuo jo 
pabėgti ii' neketinu tekėti. Tai jis tie
siog pradėjo durnavoti... O ant manęs 
visa ėmė bartis, kiti sugėdino, draugės, 
draugai, kaimynai. Ir taip beveik po 
pritarta turėjau ištekėti.

Taip, bet jo mylėti negalėjau. Jis jau 
visai senas, 53 metų, mažiukas, dusulin
gas. Jis nešioja ilgus ūsus, ko aš nega
liu pakęsti....

meilužė šoko kaip iš ug- 
baigėsi romansas, kuris, 
vėliau, jam brangiai kai-

Margaitė gavo, ko buvo atėjus, ir išė
jo savais keliais. Bet šeimininkė žino
jo, kad ana pastebėjo, kas dėjosi, ir pri
bėgusi prie Jurgio susijaudinusi kalbė
jo:

— Žinai, Jurguti, dabar tai mes įkliu- 
vome. Tas velnias mergaitė pasakys sa
vo mamei ir tuoj visas svietas žinos.

Paskui ji vėl bučiuodama Jurgį pra
dėjo jį raginti važiuoti su ja į Pitts- 
burghą. Bet Jurgis atsakė, kad niekur 
negali važiuoti, nes už jį yra užstatyta 
kaucija, ir jis nenori, kad užstatytojas 
tą didelę sumą prarastų.

Šeimininkė bandė pakeisti jo nuomo
nę:

— Ko tu paisai? Juk ponas Brontsas 
labai turtingas žmogus ir jam tie penki 
tūkstančiai, tai niekas.

— O kas atsitiktų, jei senis sužinojęs 
atvyks ir mudu suareštuos?

— Tik jau tu nebijok, klausyk manęs, 
dėdė mus apgins nuo visko, ir tau nerei
kės eiti į kalėjimą.

— Nesu linkęs tiek pinigų pražudyti 
gero žmogaus, aš verčiau eisiu kalėji
mam

— Žiūrėk savęs, ne kito, kalėjimas, 
tai ne saliūnas ir nebūk durnas!

— Nemanau, kad iš tikro man reikė
tų eiti į kalėjimą, kadangi nieko blogo 
nesu padaręs, ir dėl to nuo teismo ne
planuoju pasišalinti...

— Gerai, Jurguti... Bet jei tu nenori 
vykti pas dėdę, gal geriau būtų, jei tu 
naują butą sau paieškotume pas kitus 
žmones... Tada senis ir girdėdamas ką 
nors netikės, o mudu visvien* galėsime 
susieiti...

Bet Jurgis neturėjo noro ardyti vedu
sių šeimyninį gyvenimą ir jai atsakė:

— Man gaila ir tavo senelio. Kur jis 
vargšas pasiliks vienas?

Ir Jurgis sutiko išsikraustyti, ir ka
dangi jis buvo žinomas kaip doras jau
nuolis, tai ilgai jam ieškoti nereikėjo: 
tą pat vakarą kambarys pas kitus žmo
nes buvo gautas.

(Bus daugiau)

New Yorko Žinios
Rakandų darbininkai 
sugrįžo į darbą

Virš 1,500 rakandų darbi
ninkų sugrįžo į darbą praėju
sį pirmadienį. Jiems buvo pa
siūlytos sąlygos. Nors unijis- 
tai dar nebuvo tų sąlygų pri
ėmimo balsavę, tikėjosi susi
rinkti balsavimui ta vakara, 
tačiau numatyta, kad gal bus 
priimtinos. Jie streikavo nuo 
rugsėjo 1-mos.

Šie paskiausia sugrįžusieji 
yra nariai CIO lokalų 78 
140.

Laikraštis pašvęs po 
puslapį rinkimams

Angliškas darbininkų dien
raštis skelbia, jog įveda rinki
mų reikalaftns diskusuoti spe
cial} skyrių. Tam skirs ištisą 
puslapį kas dieną. Pradės su 
rugsėjo 27-tą, baigs rinkimų 
dieną, lapkričio 2-rą. *

Parkų komisionierius Moses 
pripažino, kad jaunuoliams 
reikia “daugiau galimybių 

ir sveikam pasilinksminimui ir 
j atletiškoms kompeticijoms.” 
Tačiau toje pat kalboje agi-

Ar jau rengiate ką Laisves (avo už daugiau policijos jau- 
paramai? nukams valdyti.

Robeson eina kalbėti 
atviro oro mitinguose

Harlemo Negrų Darbo Ta
ryba skelbia, jog jos rengia
mame masiniame mitinge prie 
gatvių sankryžos pasižadėjo 
kalbėti garsusis artistas Paul 
Robeson. Įvyks rugsėjo 24-tos 
vakarą prie Lenox Ave. ir 
126th St.

Robesonas yra keliolikon 
šalių užrubežiuose užkvies
tas koncertuoti ir vaidinti. Bet 
Washingtono valdžia neduoda 
jam paso. Tačiau šis liaudies 
mylėtojas artistas nebūna be 
darbo. Jeigu jam neleidžia 
dainuoti, vaidinti, jis kalba. 
Jeigu organizacija, kuri jį 
kviečia, neįleidžiama ar neiš
gali įeiti į salę, jis dainuoja 
ir kalba ant gatvės.

Džiūrė priėmė jo Iiudymą\ 
ne kitų liudytojų, kurie sake 
matę, kad jis trempė kojomis 
primuštojo Condono galvą. 
D žiūrę sudarė parinktieji iš 
pasiturinčių ir inteligentijos 
(blue ribbon jury).

Nežinomas vyriškis 
nukritęs ar nušokęs iš 
New Yorker viršutinio 
to. Jokių adresų nei ant
bužių žymių nerado, tik 
diržo raidę S. Esąs gal 
50 metų, vidutinio ūgio.

mirė 
Hotel 
aukš- 
dra- 
ant • v virs

New Haven, Conn

MONTREAL CANADA
Bedarbė Vyriausias
Dienotvarkės Punktas

unijųKatalikiškųjų darbo 
vadovybė—Canadian Catholic 
Confederation of Labor—kuri 
atstovauja apie 100,000 orga
nizuotų į unijas darbininkų 
Kvebeko provincijoje, kviečia 
kitas didžiąsias Kanados uni
jas, t. y., Canadian Congress 
of Labor-ČIO ir Trades of La
bo)- Congress-AFL sudaryti 
bendrą frontą, kovai prieš 
plintančią bedarbę, šios dvi 
bmi.įos, kaip spauda raportuo
ja, tokį pasiūlymą atmeta, 
“bijodamosios,” kad CCCL 
nori pasigriebti savo vadovy
bėje visas Kanados unijas.

Į tokius gandus CCCL pre
zidentas Gerard Pikard, at
sakydamas, pakartotinai pa
brėžė, kad jo organizacija 
absoliutiškai tokio tikslo ne
turi. Jis sako, vienintelis mū
sų tikslas, tai sudalyti organi
zuotų darbininkų atatinkamą 
jėgą kovai prieš plintančią be- 

ir ši unija,” sako jis, 
“pasiruošus veikti su’ bile ku
ria didžiąja unija, jei tik ji 
imtų bedarbės klausimu va
dovybę,.”

Plumberiai streikuoja '

i Apie 5,000 miesto plumbe- 
rių pereitą savaitę išėjo į 
streiką, kad priversti savo 
darbdavius pakėlimui jų al
gos. Pirmiau išėjo į streiką 
vadovybėje International Uni
on of Plumbers and Steamfit
ters (AFL), kurioje priklauso 
3,000 darbininkų, o paskiau 
pasekė juos ir National Syn
dicate of Plumbers Union, ku
liai priklauso 2,00’0 darbinin-

das. Bet Roncarelli sako, kad 
jo bylos apeliavimui visų tų 
rekordų nereikia, tik Duples-* 
siui reikia.- Kiek jam reika
linga, tai kainuos tik $350. 
Todėl jis siūlo, kad jis savo 
išlaidas padengtų, o Duples
sis—savo.

Tuo atžvilgiu, apeliacijos 
byla vėl atidėta tolimesniam 
lakui, kol bus išspręsta išlai
dų padengimo klausimas.

Apsivedė

Jaunas žmogžudys 
nuteistas kalėti

T h o m as W y so k o w s k i, 
metų, tapo nuteistas kaip 
liniukas nužudymo žmogaus 
(manslaughter). Tačiau to 
laipsnio nuosprendis nereika
lauja už tai numarinti, bet 
gali būti teisiamas kalėti iki 
40 metų. Antrasis dalyvis Lo
esch buvo visai atjungtas,' nuo 
tos bylos pačioje pradžioje 
teismo.

Brangūs draugai, draugės 
ir giminės.

Tariu jums širdingą padėką 
už tiek daug atjautimo ma
nęs ligoje: už taip skaitlingai 
lankymą ligoninėje ir namuo
se; už prisiuntimą atviručių, 
laiškų, dovanų ir gėlių, kaip 
vietiniai, taip ir iš kitų mies
tų ir valstijų.

širdingai ačiū visiems, ku
rie rūpestingai pasidarbavote 
visokiais mano reikalais. Tie 
jūsų geri darbai ir malonūs 
atjautimai pasiliks mano šir
dyje ir atmintyje ant visados.

Eva Rudman

MATTHEW A

L darbę i

Dabartinė vidutiniška spe- 
calizuoto plumberio alga $2.-' 
00 į valandą. Jie reikalauja

Kūdikio 
tiriamas

Lucien 
mėnesyj

žudikui 
protas

Picard, 
nužudė 
dalis

ku ris liepos 
šešių metų 

sukapodamas 
jo kūnelį, teismo pavestas iš
tirti jo protą. Po ištyrimo, jei 
pasirodys, kad protiškai svei
kas, jo teismas prasidės spa
lio mėnesio 18 dieną.

* Duplessis nori pusininko
Kada keli metai atgal res- 

tauranto savininikai Frank 
Roncarelli, Kvebeko provinci
jos premjero Maurice Duples
sis įsakymu, buvo atimtas li
keriams pardavinėti leidimas, 
tai restaurančikas patraukė 
premjerą į teismą, reikalau
damas padengti jam padary
tus nuostolius sąryšy j su atė
mimu leidimo. Jis bylą laimė
jo. Teismas priteisė, kad Du
plessis sumokėtų jam $8,153. 
Abu bylą apeliavo—Roncarel
li, kad per mažai priteisė, o 
Duplessis, kad teismas netei
singai jį pasmerkė.

Dabar atėjo apeliacijos 
teismas. Susidurta su teismo 
apeliavimui išlaidų padengi
mo problema. Paruošimui ape
liacijos teismui, reikėjo su
rinkti visus reikalingus rekor
dus pirmesnio teismo. Tas kai
nuoja $5,711.78. Kadangi abu 
bylą apeliavo, tai premjero 
advokatas reikalauja, kad abu 
per pusę padengtų šias išlai-

Rugsėjo 11 d. sukūrė naują 
š e i m y n i n į gy v e n im ą—a psi v e - 
dė Vytautas Skripka (Jurgio 
ir Praneši Skripkų sūnus) su 
anglų tautybės mergina, Shir
ley Ann Pollock.

Po vedybinių apeigų, jauna
vedžių tėvai suruošė puikias 
vestuvių iškilmes, kuriose da
lyvavo daug svečių.

Po vestuvių, jaunavedžiai 
išvyko medaus mėnesį praleis
ti į Jungtines Amerikos Vals
tijas.

Taipgi M. Stratkauskaitė 
ištekėjo už vengrų tautybes 
jaunikaičio.

Serga
Anelė Mikulienė nesijaučia 

gerai. Pasidavė Royal Victo
ria ligoninėn sveikatos ištyri
mui.

Wysokowski buvo kaltina
mas, kad jis mirtinai primušė, 
kojomis sutrypė Thomas Con
don, 40 metų, praėjusiojo ka
ro veteraną ir 1 mažų vaikų 
tėvą. Jis teisinosi, kad jis bu- 
\ęs girtutėlis. Pamatęs Con- 
doną mušantis su jo bendru 
Ronald Loesch, 16 metų. Jis' 
ėjęs Loeschei pagelbėti ir tik 
kartą Condoną spyręs, o pas
kui ir pats nuvirtęs, nieko ne
atmenąs. • ;

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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WORCESTER, MASS

SVARBUS PRANEŠIMAS

Philadelphia, Pa.
Tenka pranešti, kad 

rengimas, kuris buvo 
matytas rengti spalio 2 d.

nu-

vyks. Jis bus rengiamas 
kada nors vėliau. Priežas
tis: aktorių trupė, kuri bu
vo pakviesta veikalą pasta
tyti, negalės atvykti.

P. Walantiene

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
dytojų, pradėjo rašyti keis
tus dalykus.

Jis, pavyzdžiui, netgi ke
lia abejones dėl Stalino 
mirties: nužudė jį ar jis 
pats mirė nuo apopleksi
jos?

Koks pigus, koks nerim
tas klausimas!

Prie sergančio Stalino 
buvo visa eilė žymiausių 
gydytojų, kurie leido biule- 
tinius apie jo ligą, apie jo 
mirtį. Ir akiregye to, šian
dien šis žurnalistas dar sta
to tokius klausimus! .

Kai -Stalinas buvo gyvas, 
per metų eilę, komercinės 
spaudos rašeivos nuolat ra
šė: jis jau serga, jau tuoj 
mirs, o tuomet tai bus ge
rai !...

Stalinas, kaip ir visi žmo
nės, nebuvo nemirtingas. 
Jis' mirė, sulaukęs 73 metų 
amžiaus.

Tai dabar tie patys paiki 
žurnalistai tarytum , sakyte 

negalėjo
nors nu-

sako: Stalinas 
mirti, gal jį kas 
žudė...

Visaip galima 
mulkinti žmones..

laikinai

DAINOS-MENO—MYLĖTOJAMS
Gerbiami Kultūros—grožio mylėtojai!

Tai baigiasi mūsų visu taip mylima, šiltoji, gra
žioji vasara. Su ja reikalinga tinkamai atsisveikinti, 
nors laikinai. Ir dar kiek galint pasišildyti, pasigro
žėti jos teikiamais spinduliais. Tą gražią progą su
teiks mums Menininkų Antroji Apskritis, kuri rengia 
šaunų pikniką sekmadienį, rugsėjo (September) 26 d., 
Olympia Parke. .

Bus graži dainų programa, kurią išpildys Hartfor
do, Montello ir Worccsterio dainininkai. Tai bus jau 
paskutinis šio sezono piknikas. Todėl prašome ir ra
ginamo meną ir dainą mylinčiąją visuomenę atsilan
kyti į šį pikniką. Visi ruoškitės būti Olympia Parke, 
26-tą rugsėjo. Visi būsite svetingai pavaišinti ir pa
linksminti muzika ir dainomis.

Rengėjai.
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Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990 %

Vynai

Alus

Likeriai

Dinners

SHort Orders

Sandwiches

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius:

Room - two double beds

Room - double bed

One
One Room - one double bed, one single bed
One

Rašykite ar telefonuokite del r

Day Week
87.00 $30.00
$5.50 $27.50 1
$4.00 $22.00

ezeryacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.
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Menininkai pateikė 
įdomią programą

Lietuvių Meno Sąjungos 
Trečioji apskritis Įvykdė pa
rodos, dainų ir muzikos po
pieti rugsėjo 19-tą. Liberty 
Auditorijos patalpose. Jį ren
gė pasiruošiant national iam 
lietuviu meno festivaliui, tiks
lu gauti medžiagos ten Įvyks
tančiai dailės kūriniu parodai. 
Tuo pat sykiu bandė gauti ir 
paromos pasiuntimui šios ap
skrities delegacijos ir kūriniu 
Į festivali.

Greta jau žinomu vietiniu 
dainos ir muzikos talentu, me
nininkai suteikė ką naują. 
Tuo nauju buvo jaunuoliai 
dvyniai Shatusky iš Tamaqua. 
Pa. Lietingame šiurpiame ore 
varganą ir toloką kelionę ke
liavę, čia nepažįstamą publi
ką susitikę vaikinėliai iš pa
žiūros atrodė labai tykūs, Rot 
kai jie palietė savo instrumen
tus, tie 15 metu vaikai nuste
bino gabiu muzikos mokėjimu 
ir artistiškai jautriu jos vyk
dymu. “Tai jau nebe muzi
kantai. bet artistukai.” šnabž
dėjo vienas Į kitą pasidairę 
žmonės. Gausūs reikalavimai 
daugiau rodė, jog broklynie- 
čiai lauks jų atsilankymo atei
tyje.

Mildred Stensler su sūneliu 
Kenneth gyvai paskambino 
pianu duetą, Prano Balevi- 
čiaus kompoziciją lietuviško
mis liaudies temomis.

Suzanna Kazokytė daina
vo tris dainas, kurias jinai sa
kė “išbandau ant jūsų, nes 
dar tik mokinuosi dainuoti jas 
festivaliui Chicagoje.” Taipgi 
sudainavo vieną iš operetės 
“Pepita.” Gražiai sekėsi, fes
tivaliui ji bus gražiu Įnašu.

Leonas Yonikas sudainavo 
keletą dainų skambiai, gra
žiai. Lietuviams Yonikas jau 
senokai nebuvo dainavęs, ta
čiau1 jo dainavimas rodo, kad 
jis dainos nebuvo padėjęs i 
šalį. Tikimasi, kad jis festiva
liui taip pat nuveš ką nors 
gražaus.

A b i e ms d a i n i n i n k a m s a k o m - 
panavo muzikas Pranas Ba- 
levičius.

Tarp dainų ir muzikos R. 
Baranikas perstatė ant sienų 
iškabintus tapybos darbus. 
Taipgi apie tūlus keletą žo
džių tarė Feiferis.

Mildred Stensler perstatė 
iškabintus ant sienų ir išdė
tus ant stalų moterų rankomis 
austus, siuvinėtus, megstus, 
darbus, taipgi A. Gilmano 
skulptuotas iŠ medžio statue- 
tes. DaugelisLtų darbų (jeigu 
jų kūrėjai sutiks) bus siunčia
mi Į Chicagą, kur ruošiama 
paroda greta nacionalio LMS 
festivalio ir suvažiavimo.

Baigus programą, publika 
savanoriai prisidėjo padeng
ti iškaščius. Įžanga buvo ne
mokama.

Rep.

Konvenciją savaitė
New Yorko politinės par

tijos šiomis dienomis vykdo 
savo konvencijas pastatyti 
kandidatus Į gubernatorių ir 
jo p a d ė j ė j ą- p a v a d u ot o j ą.

Demokratai pradėjo savo 
konvenciją 21-mą rugsėjo, 
baigs 22-rą. Vykdoma apmo
vėję prie Lexington Ave. ir 
25th St.

Republikonų* konvencija 
prasidėjo 21-mą, baigsis 23- 
čią.

Darbiečių konvencija Įvyks 
rugsėjo 23-čios vakarą, su ma
siniu mitingu Manhattan Cen
ter salėje. Kviečia visus.

Vaidas ant kebo
Vaidytis ant kelio už auto 

nelaimes neapsimoka. Taip 
nusprendė newjersieciai West
wood gyventojai Lester iai. Jie 
abu atsidūrė ligoninėje—vie
nas nuo sumušimo, kitas nuo 
išgąsčio. Gi newyorkietis Ju
lio Santos areštuotas. Kaltina, 
kad jis pradėjęs muštynes.

NewYorto^ė^fe7lnl(H
Laukiant nominaciją 
į gubernatorių

Valdančiųjų k ori

mą. Vienok jau dieną pirm 
nominacijų delegatų dauguma 

j buvo susirinkę. Jie kokusavo, 
Vieni kitus bandė pertikrinti 
to ar kito kandidato galoji-

■ me geriau laimėti prieš antro- 
I sios partijos kandidatą.

Republikonai, atrodė, lydo- 
iriai ir eiliniai buvo nusistatę 

: torių. Juomi yra dabartinis so 

kitų kandidatų, kurie statomi

toTuo tarpu demokratuose 
j bebuvo vyriausias ginčas 
vyriausia kandidata. Eiliniu

I ‘' narių pageidavimas matėsi 
aiškus—Roosevelto. P>et virši
ninkai tebesispyrė už Harri
man ą.

Reporteriai Klause, ar Koo- 
seveltas sutiktų .būti kandida- 

Į tu į gubernatoriaus pavaduo
toją, jeigu jo nestatys į guber
natorių. Jis atsake: “Nesu 
kandidatu jokiai kitai vietai, 

1 kaip tik gubernatoriaus.”
Masių simpatija su 

į Rooseveltu
Ypatingai aiškiai pasirodo 

praėjusios savaites į vyk ūkia
me Brownsville Boys Klubo 
naudai rengtame banketo. 
W a 1 d o r f - A st oria v i c1 š b 111 y ,i o 
susirinkusiems virš tūkstančiui 
svečių kalbėti buvo pakviesti 
abu, Harrimanas ir RoosoveL 
tas. Ilarrimamii pasveikinti 
publika šiaip sau iš mauda gu
rno paplojo. Gi pristačius Roo- 
seveltą plojimas išsiveržė 
trenksmu ir ilgai, demonstra
tyviai aidėjo. Entuziazmo pa-

Ilo-
i Demokratų partijos lyde
riams tas suteikė nemažai 
galvosenos. Tame banketo da-

Žiūkai demokratai. Ten daly
vauti išgalėjo maždaug vidu
rines klasės ir inteligentijos 
atstovai. Gi eilinių darbo žmo
nių mintyse Roosevcltų net

Nežiūrint tų simpatijų Roo- 
seveltui, partijos lyderiai, ku
rie kontroliuoja viso didžiojo 
New Yorko delegatų 512 bal
sų, griežtai tebesą laikė už 
Harrimaną. Gi kandidatas tu
ri gauti ne mažiau 510 balsų.

Rep.

Centralinė unija ima 
kontrolę fondą nuo 
įtartą suktybėse

Gale praėjusios savaitės Re
tail, Wholesale and Depart
ment Store Unija, CIO, perė
mė savo kontrolei! gerovės ir 
visus fondus tų lokalų, kurių 
viršininkai tapo įtarti naudo
jus tuos fondus savo naudai. 
Juos perėmė staiga, nustebu
siems tų fondų buvusiems vir
šininkams pykstant, keikiant 
atėjusius.

Unija šaukia narių susirin
kimus, kad nutartų tolimesnę 
fondų padėtį.

yra aludžių darbininkų loka
las 923. To lokalo preziden
tas ir gerovės fondų adminis
tratorius Samuel Rosensweig 
tardyme prisipažino per me
tus iš unijos gavęs algomis ir 
visokiais kitokiais sau išmo- 
kesčiais $41,000.

Kai unijos centro paslai 
užėmė raštinę ir Rosensvveigą 
išvarė iš raštinės, jis šaukė, 
jog eis į teismus ieškoti “tei
sybės.” Sakė, kad jis esąs 
“tyras, kaip švilpikas.’’ Jis 
šaukė, kad “valkiozai, gorilos 
ir komunistai” dabar užgrobę 
uniją.

Restauranų darbininkų lo
kalo 1115 viršininkai patys

■ Darbininkų kandidatai 
į radijo ir televizijos 
i programoje rūgs. 23

. Amerikos Darbo

! per radio ir televizijos pro 
i yramoji' šį ketvirtadienį (š 
vakarą), rugsėjo 23 dieną.

i? Manhattan Canter salės, 
kur įvyks masinis mitingas su
sitikti, išgirsti kandidatus.

10 :30,transliavimu

mą
stot i WAI

Dėl ko ALP stato 
savo kandidatus

rm

už laimėjimą. Iš vienos pusės 
kais gubernatoriaus Dewey ir 
prezidento Eisonhoworio pa
rinktasis. Priešais jį išstos pa
linktasis demokratų partijos, 
kuri taip pat yra valdančioji

Trečioji stato savo kandida
tus American l.abor Party. 
Dėl to tūli vėl rūpinasi būk 
darbiečiai tuo g;
Ii demokratams.

pa-

Darbiečiai į tai atsako 
karnai :

ALP yra vienatine, kuri 
stato į kandidatus tikrus dar
bininku ir mažumų atstovus.

Kandidatų pastatymo pro
ga darbininkų partija galės 
paspausti į demokratus priim
ti geresnę programą ir dau
giau 
učms 
gaus 

patarnauti darbo žmo- 
ir taikai. ALP tuomi 

progą spaudoje' i)1 oro 
•mis ginti demokratines

distriktuose ji ištrauks savo 
i kandidatus ir rems kitų par
tijų pastatytus, jeigu jie bus 
verti darbininkų balso.
Rinkiminėje agitacijoje ALP 

kritikuos programą tos parti
kritikos

išrinkti savo 
ji turi gauti 

penkias č!ė- 
balsų per vi-

pagirs tos, kurios bus verta 
pagirti. Tas turėtų padėti iš
rinkti tą partiją, kuri to verta.

. “Bet, kaip su balsais už 
kandidatą į gubernatorių?’' 
klausia tūlas.

ALP nesiekia 
kandidatą. Bet 
už jį mažiausia 
šimtis tūkstančių 
^ą valstiją. Jeigu .ji to negau
tų, ji netektų politines parti
jos kredito. Kitiems rinki
mams negalėtų pastatyti kan
didatų be rinkimo parašų. 
Koks begalinis darbas yra rin
kimas parašų darbininkų par
tijai, tą pilnai gal supranta 
tiktai tas, kas šiomis dienomis 
tą darbą dirba. To niekada 
nesupras tas, kuris to darbo 
nedirbo ar dirbo tiktai prieš 
keliolika metų, Naujosios Da-

ALP toliau nurodo, jog ga
vimas 50,()()() balsų 
kų partijai neatima 
laimėti goresniajam 

darb in i n- 
progos

kandi da-
tų. Jis laimūs, jeigu jo parti
ja pateiks gerą programą ir 
už jį gerai darbuosis.

Now Yorko valstijoje skir
tumas skaičiaus balsų tarp 
laimėtojo ir pralaimėjusio nie
kada nebuvo toks siauras, 
kad 50 tūkstančių pakeistų 
padėtį. Kai newyorkieeial 

sutiko, kad centralinė įstaiga 
perimtų ir peržiūrėtų viską. 
Kiti perimti centralinės CIO 
Įstaigos žinion yra Service 
Unijos Lokalus 563, Auto 
Parts Lokalus 394 ir United 
Service Lokalai 377 ir 923.

į Unija ragino narius 
j paremti mokyklą 
i viršininko žygį

Now Yorko Mokytojų Uni
ja nutarė užgirti mokyklų vir
šininko Jansono vėlu 
gi. Tuo žy<iiu buvo 
pareiškimas, jog jis

Jansono 
noreika- 
liud vtų

Į prieš kitus mokytojus. Jo pa- 
li'oiškimas liečia tuos, kurie yra 
j prisipažinę buvę komuidstais.

al o ky tojų Unija pareiškia. 
; kad mokytojams buvo užtikrin- 
' tą, jog jie nebus persekiojami 
i dėl prisipažinimo seniau buvus 
i komunistais. Oficialiuose švie
timo įstaigų išleistuose raštuo
se ir dokumentuose žadėta, kad 

, jie nebus verčiami parodinėti 
kitus, tapti šnipais. Tą nusista
tymą Mokytoji] Unijos susirin
kimas užgvrė ir paragino savo 

. narius prižiūrėti, kad tas nusi- 
i statymas būtų išlaikytas visur.

Laivakroviai grįžta 
į senąją ILA

International 
j men’s .Association 
sako, kad eiliniai 
jie buvo išėję su

I niai grįžta į ILA ir į savo lo
kalus, Kai ILA tapo pripažin
ta oficiali1 darbininkų atstove, 
jiems neliko prasmės delsti.

viršininkai 
nariai, ku- 
AFL, masi-

Tuo pat sykiu1 ILA viršinin- 
ii skelbia, kad buvusioji 
KL viršininkai negalės Su

grįžti taip paprastai, kaip ei
liniai darbininkai. Kiekvieno 
viršininko byla būsianti paim
ta atskirai.

Mažiau gauna pajamą
Miesto specialių ir visokių 

taksų gavimas liepos ir rug
pjūčio menesiais žymiai suma
žėjęs. Specialiais taksais šie
met gauta dviemis milijonais 
mažiau, negu pernai metų 
tuo pat laiku. Reguliarių pa
jamų 
i i a is

i jonu

tais pat dviemis mene- 
buvę mažiau vienu mili
dol erių.

Newyorkietis Hugh Osborne, 
28 m., sulaikytas kalėjime už 
sudaužymą kaimynui galvos 
plaktuku už tai, kad kaimyno 
kosulys ji erzinęs. Sumušta
sis De Laosa gyveno bute virš 
Osborno.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR 
įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-408(1
(180-186)

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

Pasveikins darbininką 
pastatytus kandidatus

American Labor Party kvie
čia visus savo narius ir prie- 
telius atvykti Į jos rengiamą 
kandidatų pasitikimai masinį 
mitingą. Jis Įvyks tuojau po 
konvencijos, šio ketvirtadienio 
vakarą, rugsėjo 23, 8 vai. 
Manhattan Center, New Yor
ke. Salė randasi patogioje 
vietoje, 34th St., netoli 8th

Mitinge kalbės kandidatai į 
gubernatorių ir jo pavaduo
toją, taipgi kiti geri kalbėto
jai. Kandidatų kalbos bus 
transliuojamos per radiją ir 
televiziją nuo 10:30 iki 11 va
karo. Aišku, bus perduota ir 
dalis to entuziazmo, kurį su-, 
darys mitingo dalyviai. Įžan
ga 49 centai.

Visi, kas supranta svarbą 
darbininkų balso rinkimuose, 
ruošiasi dalyvauti mitinge.

Sister Kenny Fundacija su- 
i teikė Bellevue medikališkam 
! studijavimui polio ir panašių 
centrui $90,000 kaip stipendą

Dainy - Juokų - Programa

Po Programos Vakariene
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio 3 October
Programa prasidės 3-čią vai. popiet. Valgiai bus 

duodami tuojau po programos.

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y

Neklauskite vakarienės kainos, ateikite ir vakarieniau
kite, o mokėsite tiek kiek jūs patys matysite verta.

ši sueiga yra rengiama pradėjimui vajaus, gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų proga. Taipgi kartu ir ap- 
vaikščiojimas dienraščio Laisvės 35 metų sukakties.

Pasižymėkite ant kalendoriaus dieną ir tikrai dalyvaukit.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
■ BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Teisėjas įsakė tirti 
dėl ko sumušė kalini

ne
ir

Federalis teisėjas Walsh 
įsake prokurorui Lombard iš
tirti, dėl ko sumuštas kalinys.

Kalinys turi būti saugus 
tiktai nuo pabėgimo, bet 
nuo kankintojų.

Sumuštasis yra vienas iš 
teisiamųjų portorikiečių na
cionalistų. Jų apgynėjas advo
katas Conrad J. Lynn atsikrei- 
pime į teisėją sakė, kad 
el Cancel Miranda, 25 
tapo sumuštas rugsėjo 
Jį sumušęs sargybinis, 
pas ji daręs kratą. Jis kaliniui 
išmušęs 
nugarą,

ni etų,

kuris

tris dantis, 
nuplėšęs nuo

sužeidęs 
kaklo

Lynu sakė, kad ir 
a p gi n a m i e j i skundėsi, 
jais žiauriai apsieina.

kiti 
jog

jo
su

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

PARDAVIMAI
Parduodame mūrini namą, 2-jų 

šeimų po 3 ir 4 kambarius. Yra du 
pilnai jruošti kambariai basemente. 
Garadžius, aliejum šiluma ir brasi- 
nis plumbing.

Turime 
vininkui 
sveikatos 
užimama.
Arlauskas, 59-44 71 st St., Maspeth, 
N. Y. Galite skambinti nuo 4 vai. 
dieną iki 10 vai. vak.: HI. 6-1018.

greitai parduoti, nes sa- 
rcikia išvykti j vakarus 
reikalais. $17,500. Tuoj 
Kreipkitės pas: Mrs. A.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš. jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberiš

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288
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NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NAMU DARBININkJk
Prie "pusiau invalido, pagei^fh/jama 
viduramžė. Atskiras kambarys, guo
lis vietoje. Puikūs namai, puikiau
sia alga. Nėra sunkaus namų darbo, 
nėra vaikų. Turi kalbėli angliškai.

Tel. BA. 9-6520
(183-186

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA
Atskiras kambarys ir maudynė. Al
ga' $45 j savaitę, kiti darbininkai. 
Turi kalbėti angliškai ir būti mylin
ti vaikus. Viduramžė priimtina. Rei
kalingi paliudijimai.

Tel. SA. 2-8244
(184-186)

MOTERIŠKE
Pasitikima, 4 vaikai, pagelbėjimui 
abelnam namų darbui. Yra kiti dar
bininkai. Privatinis kambarys, gera 
mokestis.

Mrs. M. SCHNEIDER 
213-03 35th Avė., 
Bayside, Queens 
Tel. BA. 9-1413

(179-185)

NAMŲ DARBININKE ir VIRĖJA
Nuolatinis darbas tinkamai ypatai, 
kuri myli
kambarys ir maudynė. Gcn namai.
Gera alga.

Apt. 6 G. Tel. E5fc 9-0709
520 E. 90th St., N. YfrV.

(183-185)

valkus. Guolis {vietoje,

VIDURAMŽE MOTERIŠKĖ
Priežiūrai 3-jų mažų vaikų. Lengvas 
valgių gaminimas, nėra namų valy
mo darbo. Gyvenimas vietoje, geri 
namai, maža mokestis, pridedant iš
laidas. Angliškai kalbanti.

Saukite Mrs. Revis
Freeport 9-3931, Po 7 P. M.

(183-187)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENTAS
VYRAS GALI DIRBTI KITUR

Turi atlikti mažus pataisymus, 30 
šeimų, 4 rūmų apartmentas ant pir
mų lubų, pridedant algą.

RITHOLS
160 So. 3rd St., Brooklyn 

Tel. EV. 7-4681
(184-190)

OIL BURNER

SERVICE MEN

Del No. 2 Oil ar No. 6 Oil Burners. 
Reikalaujama patyrusių.

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Tel, MAin 5-3800

(183-189)

FRAMING CARPENTERS
GRUPĖS

1 Metų darbas—Aukštos Algos

FIRESIDE TERRACE
York, iPa. 8-1031—-2-4214

Saukite Dabar.

(184-188)

REAL ESTATE

PEARL RIVER, N. Y.
4 miegrūmiai, ranch namas, 21 pė
dų gyvenamasis kambarys, Vene
tian blinds, beveik naujas, gas 
range, auto, washer, macadam drive, 
comb., storms ir screens, langai, pil
nai insulated, att., garadžius. 96x154 
kiemas. Plotas gražioje rezidencijo
je. Patogu del visko, švariose sąly
gose. Tuojau užimama. Parduodama 
su nuostoliu — $14,500.

Pearl River 5-5805
(185-187)

Su Arbata
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti i',5 per
galėti.
Pirmutinė apsauga nuo slogų,

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, Spalio-Oct 3 d.-, 
įvyks pietūs su dailia dainų 
programa. Tai bus pradėjimas 
vajaus gavimui Laisvei naujų 
skaitytojų.. Vieta Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Suimti du 16 metų vyrukai. 
Įtarė, kad jie sumušė mokyk
los principalo padėjėją, kai jis 
ėjęs gelbėti tų dviejų mušamą 
trečią studentą.

New Yorko valstijos politi
kieriai dabar diskusuoja ’bin- 
go tiksiu nukreipti piliečių 
dėmesį nuo svarbesnių dalykų 
rinkimų metu.




