
Ir vėl popiežius.
Kiek kaštavo?
M. Biržiškos atsivertimas.
U N. Zelandijos.
Fiordo lokalas 600.

k Rašo A. BIMBA

Skaitau: “šv. tėvas paau
kojo rusų tautą’ Marijos šir
džiai.” Ot, atidavė kam nors 
visą tautą, ir atliktas kriukis.

Atsimename, kaip anais lai
kais popiežius buvo paauko
jęs Lietuvą Lenkijai.

Niekas iš to neišėjo. Dar 
mažiau naudos bus iš keleto 
desėtkų sykių didesnės rusų 
tautos paaukojimo. Marijos 

* širdis pasirodys per maža ją 
sudoroti.

Didelės pastangos, matyt, 
buvo padėtos prisivilioti so
cialistinių kraštų sportininkus 
Helsinkyje. Niekas nežino, 
kiek milijonų dolerių buvo 
tam reikalui paklota.

O kas laimėta? Be galo 
mažai. Sakoma, kad doleriu 
susižavėjo tik vienas Rumu
nijos sportininkas, (šaulys) 
vardu Calai. Tikėtasi buvo 

daugiau, ypatingai nesi
gailėta pastangų pasigauti 
nors vieną sportininką iš tary
bų žemės.

Juokingi ir kvaili tie dele
guoti “diplomatai”. Mano, 
kad prisiviliojimu vieno kito 
asmens jie sunaikins socializ
mą, kuriuo jau apie pusė bi
lijono žmonių gyvena.

Dabar turime žodį ir paties 
M. Biržiškos. Jis pasisako, ko
dėl ir kaip 1923 metais jis at
sivertė prie dvasios šventos, 
tapo “praktikuojančiu katali
ku”. Dabar jis esąs Los An
geles klebono Kučingio para- 
pi j on u. ,

Tai buvo krikščionių (lemo- 
k..atų viešpatavimo laikai. 
Biržiška negalėjo atsilaikyti 
prieš pagundą. Eisi prieš kle
rikalus? Well, gal reikės tar- 
bas užsidėti ant pečių. Geriau 
eiti su jais ir šiltoje Vilniaus 
lietuvių gimnazijos vedėjo vie
toje sėdėti.

Aišku, suprantama... Vys
kupas Matulevičius ir kape
lionai Reinis su Čibiru pasiro
dė gudresniais ir mokytes- 
niais už M. Biržišką. Ne jis 
juo pavertė bedieviais, bet jie 
jį pasiklupdė prie klausyklos.

Ir gėdos dabar M. Biržiška 
neturi ta savo silpnybe di
džiuotis.

—o—
Fašistinėje Dirvoje BĮ. But

kienė rašo apie 'gyvenimą 
Naujojoj Zelandijoje. Man a- 
kįn jkrito jos pasakojimas a- 
pie Naujosios Zelandijos že- 
ntės ūkį.

Ten žemės ūkiai yra milži
niški. Yra ūkių su tūkstan
čiais akrų žemės. Jie yra “la
bai mechanizuoti, kiekvienas 
turi įvairias modernias maši
nas. 200-300 akrų ūkį tvarko 
vienas žmogus.”

Juos, žinoma, valdo dvari
ninkai. Jų darbininkai mažai 
apmokami ir prastai užlaiko
mi.

Tai neišvengiama kapitalis
tinėje santvarkoje.

Bet štai vis tiek pavyzdys 
moderniško žemės apdirbimo. 
Mašinos atlieka arimo, akėji
mo, sėjimo ir kūlimo darbus. 
Tai galima tiktai dideliuose 
ūkiuose, ūkelis iš poros desėt
kų akrų nepanaudos moder
nių mašinų.

_  * \ •
Lygiai taip ir Lietuvoje su

modernizuojami žemės ap
dirbimo procesai. Tegu dirba 
modernios mašinos. Tegu val
stietis turi daug progų ir lai
ko kultūrai ir apšvietai.

Socializmas negali būti so- 
alizmu, jeigu jis apima tik 
iestą, bet palieka kaimą.

Pradžioje rugsėjo mėnesio
^bus rinkimai didžiuliame For

do lokale 600. Kandidatuoja 
visi keturi buvę lokalo virši
ninkai, kuriuos Reutheris bu-
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Kinijos premjeras 
Čou En-lai atvyko 
j Maskvą

»

Pareiškė, jog Kinijos sutartinė 
su Sovietais tarnauja taikai

DELEI FONDO VAJAUS BAIGIMO Jcltl išlaisvintas

Maskva. — Atskrido Čou 
En-lai, Kinijos Liaudies 
Respublikos premjeras ir 
jos užsienių reikalų minis
tras ,O'SU juom ir 14 kitų 
aukštųjų Kinijos valdinin
kų bei karininkų.

Lėktuvų stotyje svečius 
pasitiko V. M. Molotovas, 
Sovietų premjero pavaduo
tojas; maršalas Nikolai A. 
Bulganin ir Sovietų armi
jos, laivyno ir oro jėgų vir
šininkai.

Čou En-lai, kalbėdamas 
stotyje, pareiškė, kad:—

—Kinijos draugiškumo ir 
sąjunginė sutartis su Sovie
tų Sąjunga, sustiprino tai

Prancūzai nerado 
Nojaus arkos

Istanbul, Turkija.—Pran
cūzas tyrinėtojas Jean de 
Riquer su savo bendrais 
užlipo ant Ararato kalno, 
ieškodamas Nojaus arkos. 
Bet nerado nei arkos, nei 
jokiu pėdsakų gyvulių, ku
rie iš jos turėjo išeiti, kada, 
pagal Biblijos padavimą, 
atslūgo visuotinas tvanas 
(patapas) ir arka nutūpė 
ant Ararato kalno viršūnės.

Tas aukštas kalnaš yra 
rytinėje Turkijoje, paliai 
sieną su Sovietų Sąjunga.

Amerikonai, vadovaujami 
misionieriaus Aarono Smi- 
tho, jau 1949 metais mėgino 
ten surasti Nojaus arką, 
bet jų žygis taip pat buvo 
bergždžias.

Maskva sako, tai šnipai, o 
ne arkos ieškotojai

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad nei amerikonai 
nei francūzai iš tikrųjų ne
ieškojo Nojaus arkos — jie 
norėjo tiktai apžvalginėti, 
kaip aptvirtintas Sovietų 
žemės ruožtas paliai rube- 
žių su Turkija. Nuo to 16,- 
696 pėdų aukščio kalno , ga
lima toli matyti.

Potvynis Anglijoj 
pražudė 36 žmones 

t

Plymouth, Anglija. —. 
Smarkios liūtys ūmai sukė
lė gilų potvynį, kuris ap
sėmė šį miestelį, pražudė 
36 gyventojus, nunešė, 20 
namų, 2 viešbučius ir apar
dė 40 kitų trobesių. Pa
darė apie 20 milijonų dole
rių nuostolių.

Potvynio vandenys buvo 
tokie smarkūs, kad išrausė 
naują, skirtingą upei Lyn 
vagą.

vo išmetęs. Lietuviai turėtų 
savo balsais prisidėti prie jų 
sugrąžinimo. Jie buvo geri, 
nuoširdūs ir išmintingi lokalo 
pareigūnai.

kos ir saugumo reikalus 
T o 1 i m u o s i uose Rytuose. 
Tas draugiškumas yra ne
palaužiamas. O dabartinio 
mūsų atsilankymo tikslas 
yra juo labiau sutvirtinti 
bendradarbiavimą tarp šių 
dviejų šalių.

Čou En-lai taip pat dė
kojo Sovietų Sąjungai už 
visokeriopą panamą 'Kini
jai.'

Pranešama, kad Kinijos 
atstovai-tarsis su Sovietų 
vyriausybe apie pastiprini
mą Kinijos rubežiaus su 
Korėjai, apie platesnį Kini
jos pramonių išvystymą ir 
kitais ūkinjais bei kariniais 
klausimais.

Kūdikiu paralyžius 
rekordiniai plinta

Washington. — Įvairiose 
valstijose pereitą savaitę 
dar 2,648 asmenys susirgo 
kūdikių paralyžium, kaip 
praneša valdinė Sveikatos 
Įstaiga. Tai rekor d i n i a i 
aukštas, toki ų susirgimų 
skaičius.

Pernai tą pačią savaitę 
buvo 1,516 naujų susirgi
mų kūdikiniu paralyžium.

Labai smarkiai auga 
Mandžūrijos pramonė

Peking, Kinija. — Per 
šešis pirmuosius šių metų 
mėnesius ypač smarkiai pa
kilo pramonė-gamyba Man- 
džūrijoj, didžiojoj Kinijos 
provincijoj.

Per pirmąjį 1952 pusme
tį pramonės našumas Man- 
džūrijoj sekamais, procen
tais viršijo 1.951 m. gamybą 
per tą patį pusmetį:

Pagaminta 25 procentais 
daugiau elektros, 35 pro
centais daugiau anglies, 69 
proc. daugiau geležies ir 
plieno, 97 proc. daugiau ma
šinų ir jų dalių, i95 procem 
tais daugiau chemikalų; 64 
procentais daugiąu statybi
nių medžiagų, 58 procentais 
daugiau audeklų, 97 proc. 
daugiau popierio, 196 proc. 
daugiau muilo, 208 procen
tais daugiau degtukų ir tt.

Mandžūrijos gamyba per 
ši pusmetį 5 procentais vir
šijo plana, kuri Kinijos 
Liaudies Respublika buvo 
iš ąnksto nustačius.

INDIJOS PARTIZANAI
New Delhi, Indija.—Pie

tinėje Indijoje dar yra gin
kluotų partizanų. Jie. sutik
tų sudėti ginklus tik tada, 
jei valdžia užtikrintų, kad 
nebaus jų.

Taylor, Wis.—Penki Hel
ge Hjornevik šeimos vaikai 
susirgo kūdikių paralyžium 
ir vienas mirė.

Laisvės finansinio vajaus baigimo raportas bus pa
skelbtas rugpiūčio 22-ros dienraščio laidoje. Norime 
duoti progos) tolimesnėm kolonijom prisiųsti paskutinių 
dienų rezultatus. Rūpinamės patiekti pilną raportą su 
daviniais iš visų kolonijų. Laisvės Administracija

Džiūrė tyrinėja N. Yorko dokų 
gengsterius ir raketierius

New York. -‘-Jau pusė 
metų kai federalė grand 
džiūrė tyrinėja gengsteriz- 
mą ir raketierius New 
Yorko prieplaukose. Jau 
surado šitokius skandalus:

Raketieriai būna samdy
mo boseliais; reikalauja, kad 
laivakrovis sumokėtų jiems 
tam tikrą dalį savo uždar
bio už pašaukimą darban. 
Kitaip žmogus negauna 
darbo.

Gengsteriai įsiskverbia į 
Darbo Federacijos Laiva- 
krovių Uniją ir tampa jos 
vadukais. Unijos viršinin
kai ima kyšius iš prieplau
kų ir laivų kompanijų, kad 
neleistu da r b i n i n k a m s 
streikuoti.

Mainieriai šeštadienį 
pradės 10 dienų šventę, 
minint užmuštus draugus

Washington. — Mainie- 
rių Unijos pirmininkas J. 
L. Lewis paskelbė, jog 475,- 
000 angliakasių ateinantį 
šeštadienį pradės 10 dienų 
šventę, m i n ė d a mi savo 
draugus, žuvusius kasykli- 
nėse nelaimėse.

Lewis priminė, jog per 
sprogimą West Frankfort, 
Ill., angliakasykloj 1951 m. 
gruodžio 21 d. buvo užmuš
ta 119 mainierių, o per 8 
mėnesius po tos nelaimės 
žuvo dar 334 mainieriai 
įvairiose kasyklose ir buvo 
sužeista 20,000.

Teisėjas grasina {kalint 
600 piliečių už peticiją

Lincoln, III. — Apskrities 
Taryba<dėl Geros Valdžios 
—viso 600 piliečių — Įteikė 
valstijiniam apygardos tei
sėjui Fr. Bevanui peticiją, 
prašydami pakeist valstijos 
prokurorą Edwiną C. Mills.

Prašymas nurodė, kaip 
prokuroras Mills gelbėjo 
savo draugą taikos teisėją 
Vincentą Jonesą nuo baus
mės, kuomet Jones buvo,, 
kaltinamas už suktybes. 
Buvo nurodoma, kad Jones 
pasisavino pinigines pabau
das, uždėtas trokų kompa
nijom už įstatymų- laužy
mą. , -

Teisėjas Bevanas ne tik 
atmetė prašymą, bet dar 
apkaltino tuos 600-piliečių 
už vadinamą “paniekinimą 
teismo.” O už tai gręsia 
jiems kalėjimas.

Far Rockaway, Queens.— 
Šiltinėmis susirgo 'jau 17 
vaikij Hi-Li vasarojimo 
“kempėje;” apsikrėtė nuo 
virėjos.

ORAS.—Daugiausia gie
dra ir nekaršta.

Jau pirmiau tyrinėjant 
raiketierius brolius Anasta- 
sijus, pasirodė, kad gengs
teriai žudo streikierius bei 
nepaklusnius laivakrovius.

Raketieriai prieplaukų 
kontraktoriai nusuka val
džiai daugybę taksų.

Raketieriai papirkinėja 
laivų kompanijų pareigū
nus, kad New Yorkan siųs
tų laivus prikrovimui bei 
iškrovimui.

Gengsterių šaikos išvagia 
milijonų dolerių vertės kro
vinių per metus.

Kai kurios laivų kompa
nijos todėl vengia New 
Yorko ir perkelia savo biz
nį j Philadelphiją, Bostoną

I bei kitus uostus.

Jungi. Valstijų atstovas 
atmetė siūlymą uždraust 
karo bakterijas ir A-bombą

United Nations, N. Y.— 
Jokūbas Malikas, Sovietų 
delegatas Jungtinių Tautų 
nusiginklavimo komisijoj, 
siūlė padaryti tarptautinę 
sutartį, uždraudžiant var
toti karui ligų bakterijas ir 
atomų bombas.

Amerikos atstovas Ben
jaminas V. Cohen tuojau, ir 
pasmerkė tą pasiūlymą. Pa
reiškė, jog ši šalis nepasi
tiki “popierinėmis sutarti
mis.” Sako, Amerika turi 
pirma užsitikrint, kad jo
kia kita šalis'negalėtų nau
dot karinių bakterijų nei 
atominių bombų.

35,000 vokiečių maršavo 
demonstracijoj už taiką

Halle, Vokietija. — Dau^ 
giau kaip 35,000 vokiečių 
maršavo Halles gatvėmis, 
demonstruodami už taiką, 
demokratiją, Vokietijos su
jungimą į vieną valstybę ii' 
už socializmą.

Halles miestas yra ryti
nėje Vokietijoje, Demokra
tinėje Vokiečių Respubliko-

Republikonai kongresmanai 
tariasi su Čiangu

Taipei; Formoza. — Ke
turi republikonai Jungtinių 
Valstijų kongresmanai atlė
kė į svečius pas Čiang Kai- 
šeką, kinų tautininkij val
dovą Formozos. saloje. Ta
riasi 'su Čiangu, kaip Ame
rika turėtų stiprinti For
mozos tautininkus pinigais 
ir ginklais būsimam karui 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai sako nušovę 4 Ame
rikos lėktuvus. '

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL
■    .....—■»-»

Hallinan, progresyv. 
kandidatas

■..........-■<■■■ -- ■ -r

Reikalauja sustabdyt Korėjos 
karą, vykdyt pasaulinę taiką

Tacoma, Wash. — Iš fe- 
deralio kalėjimo McNeil sa
loje sekmadienį tapo pa- 
liuosuotas Vincentas Halli
nan, Progresyvių Partijos 
kandidatas į Jungt. Valsti
jų prezidentus.

Jis buvo nuteistas 6 mė
nesius kalėti už tariamą 
“paniekinimą teismo;” tai 
todėl, kad Hallinan teisme 
smarkiai gynė Harry 
Bridgesą, kovingąjį vakari
nių Laivakrovių Unijos va
dovą.

Paleistas po 4 mėnesių 
bausmės, Hallinanas pareiš
kė:
—Pirm negu aš buvau 

įmestas kalėjiman, aš sa-

Amerikos darbininkai 
grimsta į skolas

Washington. — Valdinis 
prekybos departmęntas pa
skelbė, jog Amerikos darbi
ninkai 1950, metais, bendrai 
imant, išleido pragyveni
mui apie 10 procentų dau
giau, negu uždirbo. Tą 
spragą jie užpildė, užsi
traukdami skolas bei imda
mi iš pirmesniųjų savo su- 
taupymų.

Tai bus baliūnai, o ne 
skraidančios lėkštes

Washington. — Karinio 
laivyno valdyba šią savaitę 
paleis oran kelis baliūnus, 
turinčius po 37 pėdas sker- 
sai-išilgai. Balionuose bus 
elektroniški instrumentai, 
kurie pažymės, kaip radijo 
bangos skleidžiasi ore.

Balionuose nebus žmo
nių. Jie bus leidžiami iš 
vakarinės Oregon valstijos 
ir lėks pavėjui į rytines 
valstijas, kadangi vėjai 
daugiausia pučia iš vakarų 
į rytus.

Baliūnai taip įtaisyti, kad 
turės po kiek laiko nukris
ti. Tada tikimasi surasti 
instrumentus su pažymėji
mais apie radijo bangas bei 
kitus aukštojo oro reiški
nius.

Laivyno valdyba apie tai 
iš anksto pranešė, kad žmo
nės, matydami baliūnus, 
nespėliotų apie skraidan
čias lėkštes.

NETIKĘ NAUJI TANKAI
Cleveland. — Naujieji T- 

41 Walker tankai, pastaty
ti Cadillac fabriko, pasiro
dė su blogu mechanizmu 
šaudymui. Todėl jie grąži
nami pertajsymui.

Karachi, ’Pakistan. — Pa
sakojama, kad susektas są
mokslas nužudyt Pakistano 
premjerą Liakvatą Ali Kha- 
ną. ■ < .. L J •• 

kiau žmonėm, jog kalėjimai 
nė kiek nepakenks progre
syviam judėjimui. Tikėkite 
manim, draugai, kad mes 
gauname stiprybės iš kale- , 
jimo plieno ir akmenų. O 
dabar aš nieko daugiau ne
noriu, kaip tik mestis dar
ban.

Išlaisvintą Hallinaną šau
niai pasitiko darbininkų iš
puoštas ekskursinis laivu?, 
kas, kuomet valdžios val
tis gabeno jį iš kalėjimo.

Ant kranto laukė Halli
nan 300 žmonių — unijistai 
ir progresyvių judėjimo 
veikėjai iš įvairių valstijų, 
entuziastiškai sveikindami. 
Pirmas jį asmeniniai pa
sveikino Č. B. Baldwin, 
Progresyvių Partijos sekre
torius iš Connecticut vals
tijos. ' "<

Komercinių laikraščių ko
respondentai užklausė Hal
linaną, kaip Amerika galė
tų garbingai užbaigti Korė
jos karą. Hallinanas atsa
kė: . ‘ '
• —Mūsų šalis į tą karą vi
sai negarbingai įsivėlė. To
dėl Amerika turėtų kuo ; 
greičiausiai iš jo pasitrauk
ti, kad išvengtų naujų ne
laimiu.

Republikonų ir Demokra
tų Partijos išduoda . Ame
rikos žmonių reikalus. O 
mūsų, progresyvių, uždavi
nys yra baigti Korėjos ka
rą, vykdyti taiką pasauly
je, kovoti už tikrąją ame
rikiečiams laisvę,, sustabdy
ti infliaciją ir pastoti keliį 
gręsiančiai depresijai.

Teisėjas ragina užgint 
Komunistu Partiją

Los Angeles. — Bostono 
aukštesniojo teismo teisė- > 
jas John Swift ragino Ame
rikos valdžią visiškai užda
ryti Komunistų Partiją ir 
baustinai ją uždrausti.

Teisėjas Swift atlėkė da
lyvauti visuotiname Kolum
bo Vyčių (Knights of Co-1 
lumbus) suvažiavime. Jis . 
yra aukštas tos katalikų 
organizacijos pareigūnas.

Suvažiavimą atidarė New 
Yorko kardinolas Spellma- 
nas, atkalbėdamas savo 
maldą.

Dalyvaują delegatai iš vi
sų valstijų, Kanados, Kubos 
ir Filipinų.

Izraelio premjeras remia 
anglų-amerikonų planus

Jeruzalė.—Izraelio prem
jeras Davidas Ben -Gurion 
pasižadėjo remti Amerikos- 
Anglijos planus “demokra
tijai ginti Viduri n i.u o s e 
Rytuose” prieš komunizmą.

Korėja. — Viesulas su 
liūtim, pleškėdamas 100 
mylių per valandą, visai ; 
sustabdė Karo veiksmus. \
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TEISINGU KELIU
PUIKI ŽINIA iš didžiosios Kinijos. Jos komunistinė 

valdžia paskelbė naujus potvarkius dėl tautinių mažumų. 
Joms suteikiamos pilniausios laisvės. Kai kurios turės 

* savo valdžias ir pilną autonomiją savo reikalus tvarkyti. 
Jos galės laisvai plėsti savo tautinę kultūrą.

Tuose nuostatuose griežtai draudžiamas ir skaudžiai 
baudžiamas bile koks tautinis bei rasinis persekiojimas. 
Nebus ir negali būti jokios, tautinės bei rasinės diskrimi
nacijos jokioje gyvenimo srityje.

Štai dar vienas įrodymas, kaip naujasis gyvenimas 
greitai ir griežtai apsidirba su rasine neapykanta, su 
rasine-tautine diskriminacija. Naujoje santvarkoje nėra 
ir negali būti tokių prajovų, kokius užtinkame Pietų 
Afrikos Sąjungoje arba mūsų pietinėse valstijose, kur 
siautėja baltasis šoviniznjas, kur juodos odos žmonės ne
skaitomi lygiais žmonėmis.

Kinija yra milžiniškas kraštas. Sakoma, kad ten tau
tinės mažumos siekia keturiasdešimt milijonų žmonių.

Nereikia nė kalbėti, jog šis komunistinės Kinijos žygis 
-tautinių mažumų reikalais bus dar vienas milžiniškas 
visos. Azijos žmonėms paskatinimas ieškoti naujų keltų 
išsilaisvinimui iš kapitalistipės-imperialistinės vergijos.

ASTUONI MILIJONAI
AMERIKOS DARBO FEDERACIJA jau prašokusi 

aštuonių milijonų skaičių. Niekados pirmiau Federaci
ja nebuvo turėjus tokios aukštos narystės.

Tuomi reikia pasidžiaugti . Gerai, kad organizuotų 
darbininkų armija didėja.

Bet turime ir kitą pusę medalio. Galima klausti: O 
kodėl tik aštuonį milijonai? Juk dar turime keletą de- 
sėtkų milijonų neorgajnizuotų darbininkų. Beveik nieko 

' ' nedaroma jų suorganizavimui. Didžiųjų unijų iždai už
versti milijonais dolerių. Unijų biurokratai gauna mil
žiniškas algas. Jie nesirūpina organizavimu neorgani
zuotų darbininkų. Jie apsileidę. Jų didžiausias susirū
pinimas yra tame, kaip išsilaikyti savo vietose. Pasku
tiniais keleriais metais tiek Federącijos, tiek CIO uni
jose vedamas pažangiųjų narių persekiojimas.

Tai visa neleidžia unijoms pravesti plačias organiza- 
• -vimo kampanijas. Daugelis jų tiesįog merdi, stovį ant 

vietos. Jeigu Federacijos darbų centran būtų pastaty
tas organizavimo neorganizuotų darbininkų klausimas, 
jeigu kiekviena unija prisidėtų prie tokio vajaus su 
žmonėmis ir doleriais, Federacija šiandien turėtų ne aš
tuonis, bet penkiplįka milijonų narių.

Tas pats su CIO. -Ten tokia pat padėtis. Jau kelinti 
.metai nė žingsnio pirmyn. Džiaugiasi, kad atlaiko sa
vo seniau iškovotas pozicijas. Išmetimas laukan desėtko 
kovingųjų unijų pakirto ūpą ir entuziazme tame tiek 
daug žadėjusiame darbo unijų sąjūdyje.

Bet, žinoma, taip amžinai1 būti negalės. Unijų nariai 
.. pradeda nepasitenkinti tųpčiojimu ant vietos. Jie pra

deda suprasti, kad buvimas už unijų sienų poros ar tre
jeto desėtkų milijonų neorganizuotų darbininkų sudaro 

•* ‘rimtą pavojų. Silpnos unijos negali atlikti savo pašau
kimo. šiandien pat, pavyzdžiui, nei valdžia, nei Kon
gresas nesiskaito su darbininkų susirūpinimu kainų ki
limu. Visos unijų rezoliucijos nueina į yaįdinipkų gur
bą. Senatorius Taft net atvirai dįdžiuojąsi, kad jis lai- 

t mejo rinkimus, pakišęs organizuotiems Ohio darbinin
kams špygą.

Šitaip dalykai stovi unijų fronte. Gerai, kad per pa
skutinius keletą metų Darbo Federacija nenukrito na- i 
riais, o dar šimtu kitu tūkstančių paaugo. Bet ji galėjo 
ir turėjo laimėti daug daugiau. Kaltas unijose įsįšaknė-

- j^s biurokratizmas.

VIS DAUGIAU 
SĄMOZVĄNCŲ

.Jąp' ir smetonininkas 
TysĮiąva užsiėmęs ųž gal
vos rankas rėkia, kad tuo
jau nė suskaityti ’ nebepa
jėgsime “Lietuvos laisvini
mo veiksniu.” Samozvancai 
visur dygsta, kaip grybai 
po lietaus.

Kokią teisę turi į Lietu
vos laisvintojus pretenduo
ti ponas Sidzikąųąkas? Jo
kios neturi. Nieko jis ne
atstovauja, Tysliava jo ne
išrinko ir neįpareigojo. Ti
kra velniavą.

Tiesa, jis, Sidzikauskas, 
yra kokio ten “Laisvosios 
Europos Komiteto” pagal
binės grupės pirmininku, 
bet tas neįgalina jį skaity
tis “Lietuvos laisvinimo 
veiksniu.”

Tysliavos Vienybė rašo:
“Visuomeninės ameri

kiečių organizacijos sau 
pagalbon parinkti, jos pri
klausomi ir jos apmokami, 
niekeno formaliai nedele
guoti, tad jokių lietuviškų 
politinių organizacijų ne
atstovaudami, o atstovau
dami tik patys save, PLG 
žmonės negali pretenduoti 
į jokį nepriklausomo poli
tinio Lietuvos laisvinimo 
organo vaidmenį.

Kas bus, jei tokius Lais
vosios Europos Komitetus 
sudarys dar anglai, pran
cūzai, ir dar ko gero vo
kiečiai?”

Sutinkame visa tūkstan
tine procentų. Bet lygiai 
tokiais pat samozyaųcais 
yra VLIKas, “Lietuvos di
plomatija” ir Amerikos Lie
tuvių Taryba. Visi šitie 
“veiksniai” ne Lietuvą lais
vina, kuri jau seniai 
vintą, bet Amerikos 
vių galvas ir kišenes 
na.

,panijoj, paneigiant netei
singus įstatymus.’

12,000 kovūnų laukia sa
vo eilės, kad juos suareš
tuotų. Jie nesibijo nei 

bausmių, nei keršto tiro
niškos valdžios.

Greit mes išgirsime, kad 
tame, patriotiniame sąraše 
bus dešimtys tūkstančių 
kitu afrikiečiu.

Malano klika nelaimės, 
negali laimėti, kaip nelai
mėjo jos pranokėjai hitle
rininkai.”
Tikrai stebėtinas yra tos 

šalies žmonių .ryžtas ir pa
siaukojimas. žinių agentū
ros tik, labai šykščiai pra
nešinėja apie jų didvyriš
ką kovą.' Mat, Pietų Afri
kos Sąjunga yra Britanijos 
imperijos dalimi. Ji irgi 
priskaitoma prie “laisvųjų” 
šalių fronto prieš komuniz
mą, v

Dir-

išlais- 
lietu- 
tušti-

DIDVYRIŠKUMAS 
PIETŲ AFRIKOJE

Dienraštis Vilnis pastebi:I „
“Pietų Afrikos Sąjun

gos negrai ir indusai, pa
dedant tūloms grupėms 

bąįtveidžių, veda didvyriš
ką kpvą ' prieš rasistinę 
IVfąĮąno valdžią ir jos ra
sistinius įstatymus.

Kaip praneša New Yor- 
ko JHerald-Tribune,’ Ma
lano agentą! jau suarešta
vo apie 2,Q00 afrikiečių už 
diskriminacinių įstat y m ų 
laužymą.

Nącionąlis Afrikiečių 
Kongresas turi 12,000 
liuęshorių airikįečių, ku
rie sudėjo sekamą priesai
ką: ‘Aš, žemiau pasirašęs, 
iškilmingai ^prisiekiu tar
nauti mano šąliai ir mano 
liaudžiai besąlyginiai ir 
liuosnoriąi dalyvauti kapi- 

... '____ ___ :___________ ______ '-a........

DIRVA NAUJOSE 
RANKOSE

Clevelando fašistinė 
va perėjusi į naujų leidėjų
rankas. Nuo dabar ją lei
sianti Vilties draugija, kuri 
turinti 169 narius, ir dešimt 
tūkstančių dolerių.,

Nauji leidėjai prašo pi
nigų, kad jie galėtų Dirvą 
“dažninti ir plėtoti.” Pra
nešime nieko n es a k o m a 
apie laikraščio turinį. Iš 
to galima spręsti, kad Dir
va pasiliks tokia, kokia iki 
šiol buvo — smetoniniai-fa- 
šistuojanti.

Kadaise, smetoninės pa
vietrės laikais, Dirvos lei
dėju buvo Kauno bankas. 

o

NEMOKA MELUOTI
Kunigų Drauge jau pasi

rodė (tikėkime, jog greitu 
laiku ir visoje kryžiokų 
spaudoje pasirodys) “vo
kietaitės” balsas. Ji irgi 
pasprukus iš Lietuvos. Bet, 
matvt, vargšė dar neišsi- 
triksinus meluoti. Jai nesi
seka. Ji. pavyzdžiui, pasa
koja, kaip jie ten Lietuvoje 
susirašinėdavę su “ištrem
taisiais' Sibiran.” Girdi,

“viena moteris, rašė: 
‘Mums klojasi taip, kaip 
Šulcui.’ Kadangi Šulcas 
jau prieš dvejus metus bu
vo miręs, tai mes supran
tame, kad ir jie to paties 
laukia.”
Išeina taip: Kadangi jiems 

klojasi taip, kaip tam Šul
cui,' kuris, jau prieš dvejis 
metus yra miręš, tai ir jie* 
yra prieš dvejis metus nu
mirę.

Numirę prieš dvejis. me
tus, bet rašo laiškus Lietu
von “vokietaitei”! Tikri 
stebuklai. Jais- gali tikėti 
Draugo redaktoriai,s bet ne
patikės pilno, sveiko proto 
žmonės.

Michigano valstijos re- 
publikonų kandidatas į 
Jungtinių Valstijų sonatą, 
C. A. Prevost, kalbėdamas 
per televiziją, išvadino kitą 
republikpnų kandidatą į to
kią pat vietą, Charles E. 
Potters, Prieš - amerikinio 
Veikimo Komiteto narį, fa
šistu bei su fašistiniais pa
linkimais. Girdi: “Maža 
grupė vyrų, stovėdami už
pakalyje Potterio, leidžia 
dideles sumas pinigų, kąc) 
išrinkti guminę antspaudą 
senatoriumi, su fašistiniu 
įsivaizdavimu. Jie tragiš
kai vartojo Amerikos užru- 
bežinę politiką ir. įtraukė į 
Korėjos karą, kuris jau 
kainavo virš 113,000 už
muštais, sužeistais ir din
gusiais.”

Mums, amerikiečiams, 
. labai nesiseka

Labai plačiai buvo spau
doje rašyta, kad europie
čiai daugumoje neapkenčia 
amerikiečių. Taipgi cĮaug 
prirašyta kritikos apie tą 
neapykantą, kad “su dole
riais negalima nusipirkt 
draugų.”

Dabar tokia pat mintis 
pasikartojo Argentinoje. 
Liepos 10 d., š. m., Buenos 
Aires mieste susprogdino 
Abraham Lincoln knygyną, 
užlaikomą Jungtinių Vals
tijų Kultūrinio Departmen
to skyriaus. Sužeidė du 
knygyno darbininku ir pa
darė $15,000 nuostolių.

Kai Amerikos atstovybė 
pareikalavus iš valdžios pa
siaiškinimo, Argentinos 
v&ldžia tylėjus per tris die
nas.

Žinios padavėjas sako, 
kad daug tinkamesnis ap
saugos patarnavimas JV 
diplomatams Sovietu o s e, 
negu Argentinoj. Spauda 
vadinanti amerikiečius 
“Wall Street’o imperialis
tais,” “jankiškais barba
rais” ir “karo kurstyto
jais.”

Tai taip atsimoka mums 
ųž suteiktus kelis šimtus 
milijonų dolerių.

•
Senatoriai po Europą

Keliolika senatorių, iš 
Washing tono, aplankė Eu
ropą už piliečių taksus. Da-

Balsuotojai ir politika
Jungtiniu Valstijų bal

suotojai nacionaliai pąsįda- 
lina į kelias politines par
tijas. Dvi iš jų būdavo 
užtektinai galingos, kurios 
kontroliuodavo visos šalies 
rinkimus, tai- republikonų

Ekonominis stabilizatorius Roger L. Putnam (kairė
je) ir>Archibald Cox, naujasis algų stabilizatorius. Jie 
tariasi, kaip pastoti kelią unijų reikalavimui algų pakė
limo.

Amerikiečiai perimą iš francūzy 
karo vadovavimu Vięt Namo fronte

Oficialiai karas Viet-Nanje generolas Brinkąs, kuris vado- 
tebevedamas francūzy j 
vietinių? patriotų?, 
daugiau duomenų 
tas karas dabar faktinai yra 
jankių vadovaujamas, ameri
kiečių karininkų komanduoja
mas ir bendrai diriguojamas 
pagal' amerikiečių, o he fran- 
ęūzų valią.

Vjet Nąm patriotų armijos 
vadai sąko, kad apie 85% ka- 
ro( lauke atimtų frapcuzų gin
klų, aprangos, ir riet konsęr- 
yųoto maisto yrą 
gąpiybps, —

Amerikos ąmįiasąęlorius prie 
Bąp-dąi kvis]inginės ‘valdžios’ 
faktinai yra vyriausias Valsty
bės Departmento įsakinėto
jas, kurio klauso viąi komatt- 
dantąi. ’

Pentagone neseniai nusišo
vė tik iš Indo-Kinijos grįžęs

prieš vayo amerikiečių karinei misi- 
Bęt vis jai ten. Nors jis oficialiai bu- 

yra, kad v*o tik galvą patariamosios 
užsienietiškos misijos, faktinai 
jis buvo viršesnis už koman
duojantį visas karines jėgas 
francūzą karininką.

Pats Amerikos ,karinio šta-* 
bo viršininkas generolas Col
lins neseniai .lankėsi Viet-Na- 
me'ir laukė fronto pozicijas, 
lyg lankytų savo armiją.

Prancūzai tik iš vardo da
bar ten vadovauja. Prancūzai 
nęt nesudaro daugumos jų pą- 
įiioję armijoje. Kadangi Pran
cūzijos valdžia nepasitiki mo
bilizuotais kareiviais ir jų ne
nori siųąti į Viet-Namą, tai ji 
siunčia tik savanorius. Bet tų 
savanorių neužtenką, ir todėl 
vis didesni užsienio ^legiono 
'daliniai siunčiami, o dangų-

Amerikos
^ade in/USĄ’\

ir demokratų. • Kuri iš tų 
partijų laimėdavo rinkimus 
ir paimdavo šalies vairą, 
nustatydavo naminę ir už- 
rubežinę politiką.

Šiuosę laikuose nebėra 
griežto skirtumo tarpe tų 
dviejų partijų; jos abi per
ėjo į turčių rankas ir jie 
vadovauja jose. Wall stry- 
to pini g u o č i a i nustato 
toms partijoms vidujinę ir 
užsieninę politiką. Tiktai 
paskui delegatai suvažiavę 
konvencijose užgiria ją. Pi
liečiams nėra pasirinkimo, 
turi balsuoti už tuos asme
nis, kurie-sutinka1 turčių 
klasės politiką pravesti gy
venimam

Ketveri metai atgal, laike 
pereitų prezidentinių rinki
mų, tapo suorganizuota 
nauja politinė partija, ku
ri, sulyg nariais, vadinasi 
Progresistų Partija. Jos 
nariai ir rėmėjai daugumo
je susideda iš prakilnių 
žmonių mylinti taikų ir 
laisvą gyvenimą, žodžiu ta
riant, eina progreso keliu. 
Ta partija smarkiai auga 
ir jau apima visos šalies 
balsavimus, ir nebūtų ko 
stebėtis, jei ji į trumpą lai
ką pralenktų kitas politi
nes partijas. Todėl, kad ji 
atstovauja daugumos žmo
nių interesus; stoją'už visų 
rasių ir tautybių lygybę bęį 
civiles tęises: pasisako ųž 
taiką ir visų žmonių gerbū
vį. Ta partija sįūlp Ameri- 
rikos. žmonėms naują poli
tinį ir ekonominį pątyarky-? 
mą ir saugesnį rytojų.

Kitos partijos irgi stato 
kandidatus national i a m s 
rinkimams, bet svąrbms ro
lės nesūvaidiną šalies gy
venime, kadangi nėra už
tektinai gąįiųgps. Nprs jų 

ma užsienio legionierių' dabar 
yra vohięčiąi naciai.

Ęe to Viet-Name dar Įta
riau senegąlįęčiąi, maurai ir 
kitokie koįoniąiiai francūzų 
daliniai, kartu su užsienio le
gionu jie skaitlingesni už pa
čius francūzus. Naciai užsie
nio legione taip įsidrąsinę, 
kad atvirai pajūokia Fraiicū- 
ziją, kurios tarnyboje jie Ran
dasi. V.

siekiai nėra blogi, tačiau 
programos labai siauros. 
Jos vadinasi: Social Labor 
Party, Prohibitionist’s Par
ty, ir kitos.

Piliečių balsai
Jungtinių Valstijų pilie

tybė neužtikrina balsavimo 
teisės. Kūdikiai ir nepilna
mečiai yra JV piliečiai, vie
nok jie neturi teisės bal
suoti. Teisė balsuoti ski
riasi nuo pilietybės, kuri 
paprastai vadinama suff
rage. šiandien nė viena 
valstija neturi teisės atimti 
asmeniui balsą dėl skirtin
gos rasės, odos spalvos, bu
vusiam vergijos sąlygose, 
ir dėl; lyties. Aprubežiavi- 
mai yra dęl amžiaus, pilie
tybės, gyvenimo vietos, 
mokslo ir taksavimo.

Visose valstijose asmuo 
turi būti dvidešimties vienų 
metų amžiaus ir Jungtinių 
Valstijų piliečiu. (Ateiviai, 
turintieji pirmas pilietines 
popieras, turi teisę balsuo
ti tiktai keturiose valstijo
se: Arkansas, Texas, Indi
ana ir Missouri.) Taipgi 
asmuo turi išgyventi vieno
je valstijoje tam tikrą 
skaipių metų, nustatytą 
įstatymais. Apie vienas 

‘trečcĮalis valstijų uždrau
džia asmeniui balsuoti, ne
mokančiam skaityti ir ra
šyti. Kai -kuriose valstijo
se asmuo turi pirma pasi- 
mokėti taksus, idant galėtų 
balsuoti.

Pietinių valstijų baltieji 
žmonės, suklastavę taksus, 
nustumia milijonus negrų 
nuo balsavimo, arba nepri
leidžia prie baloto visokiais 
bauginimais. Nors J V Kon
stituciją užtikrina ir ne
grams lygų balsą,> vienok 
.praktikoje yra visai kitas 
dalykas.

Tose valstijose tarpe bal
tųjų yra dar užsilikęs ver
gijos. supratimas: jie mano, 
kad negrąi negali būt ly
giais baltiems, nes jie ka
daise buvo vergais. Pas 
baltuosius dar tebegyvuoja 
užsilikę senos tradicijos ir 
baltasis šovinizmas. Pas 
juos tebėra įsišaknėjusi ra
sinė neapykanta.

Visose valstijose papras
tai neleidžiama balsuoti ne- 
pilnapročiams, p a v e r g ė- 
liams, idijotams, taipgi kri
minalistams. S. B.

2 pusi.—Laisve
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bar vėl prasidės kelionė į 
platų pasaulį.

North Carolines kongres- 
manas Harold Cooley yra 
Kongreso Agrikultūros Ko: 
mitete ,o jo sesuo yra se
kretorė. Dabar Cooley pa
darė sąlygas savo seseriai 
Mabel Downey ir pasiuntė 
i Europa studijuot ragu
čių gyvulių kojų ir snukių 
ligas.

Jungt. Valst. mėsos ne
perka iš Europos, nes ten 
žmonės patys jos stokuoja. 
Perka iš Meksikos ir Ar
gentinos.

Politikieriai randa būdus 
vandravot po pasaulį už pi
liečių taksus.

, 1 •
Laiko turim žuvaut

Chicagoje konvencijos pa
sibaigė. Iš Albany, N. Y., 
vyras su hitleriškais ūsais 
nominavo mums republiko- 
ną kandidatą.

Ir mažas žmogus iš Wa- 
shingtono buvo taip pat 
Chicago j ir nominavo mums 
demokratą.

Dabar mes visi “neišma
nėliai” žmonės galim eit ar 
važiuot žuvaut. t

Neapsimoka ir nėra 
kalo mums “neišmanė
liams” klausytis radijo ar
ba žiūrėt į televiziją, kokią 
košeliną jie proponuos iš
gelbėt mus nuo visokių pa- 
ralių. •

Kuris pateks i Baltąjį 
Namą, užmirš savo priža
dus, kaip užmiršo Truma- 
nas.

Bažnyčioj spitūnai
Tuscon, Arizona, miesto 

patvarkymas reikalą uja, 
kad bažnyčios turėtų spitū- 
nus, kur garbindami dievą 
žmonės galėtų ntffispiaut.

•
“žmonių kojų pirštai plt- 

I nyks už 10,000 metų,” ra
šo pranašai.

Tiems pranašams galima 
pasakyt visai pilnai, kad 
už 10,000 metų išnyks ne 
tik jų kojų pirštai, bet ir 
visa kūno esybė “išgaruos.”

Karys, atskridęs orlai
viu atostogų laiku, sako sa
vo tėvams, kad jis eina pa-, 
siųst telegramą savo fron
tui/ i

ei o sesuo Cicil sako:
“Kam tau siųst telegra

mas, kuomet orlaiviai pra
lenkia gars.o greitumą? Ga- - 
Ii pasikalbėt asmeniškai 
greičiau.”

Dipukų skaičius
International Refugee 

organization paskelbė, kiek 
dipukų yra atgabenta į JV. 

Viso labo esą 339,000. 
Kiekvienas atgabent į šią 
šalį kainavęs $299.41.

Lietuvių esą 25,368.
Michigano valstijoj apsi

gyvenę 17,508 dipukai.
Išdeportavę viso labo tik 

tris.
Ar tik nebus vienas lietu

vis senukas, kuris pasakojo, 
kad jo neleido grįžt į Lietu
vą. Tarp kitko, jis pasakė:

“Aš turėjau sklypą že
mės. Kai Sovietai pradėjo 
valdyt Lietuvą, man davė 
daugiau žemės. Ir jei aš 
galėčiau gaut tokį gyveni
mą, kokį turėjau prie So
vietų, važiuočiau i bile ša- 
!į.” s

Jis taip pasakojo Detro
ito Lietuviu Klube.

. Ir aš to senuko nesu dau
giau matęs. \

Vienas pakartojo jo pasa
ką, tai du dipukai, motelis 
ir vyras, užriko:

“Tu pasakyk jo vardą,; 
mes jį tuoj išdeportuosim.”^

Spartakas

(Liberty)-Ąntradien., Rugp.-August 19, 1952



"Nė vienos ašaros, nė jokio nusiminimo”
LOS ANGELES. — Po šešių’ 

mėnesių ir šešių dienų bai
gėsi keturiolikos komunistų 
darbuotojų byla. Džiurė ilgai 
nesusitaikė, pagalios davė 
jjjffifiprendį “kalti.” Teisėjas 
pwliam C. Mathes bausmę 
davė didžiausią sulyg Smitho 
akto — po 5 metus kalėti ir 
po $10,000 užsimokėti, o tai 
irgi reiškia kalėjimą. Raketie- 
riai, milionieriai galėtų tokias 
bausmes mokėti, bet komunis
tų darbuotojai neturi ištek
liaus tiek mokėti.

Kai kas tikėjosi iš Mathes’o 
kiek mažiau, tai buvo klaida.

ši byla, ypatingai bausmės, 
geriausia rodo, kad demokra
tų valdžia pasiryžus juo nuož
miausia bausti komunistus,

N. GOGOLIS 

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Tai sukeldavo tokį pasiutusį 
linksmumą, kuris negalėjo atsirasti is 
jokio kito šaltinio. Pasakojimai ir tauš- 
Kaįai tarp susirinkusios minios, tingiai 
besiilsinčios ant žemės, dažnai būdavo 
tokie juokingi ir alsuodavo tokia gyvo 
jSžsakojimo galia, jog reikėjo turėti vi
są šaltakraujišką Zaporožiečio išorę, kad 
galima būtų išlaikyti ramią veido išraiš
ką, net ūso nepajudinti, — ryškus bruo
žas, kuriuo ir ligi šiol skiriasi nuo kitų 
savo brolių pietietis rusas. Linksmumas 
buvo girtas, triukšmingas ir, nežiūrint 
to, čia nebuvo tamsi smuklė, kurios niū
rioje, prigimtį darkančioje, linksmybė
je. užmiršta žmogus; čia buvo glaudus 
mokyklos draugų ratas. Skirtumo tiek 
tebuvo, kad užuot sekę mokytojo rodi
klį ir klausę jo nuvalkiotų šnekų sėdė
dami, jie darydavo antpuolius penkiais 
tūkstančiais žirgų; vietoj pievos, ku
rioje žaidžiama sviediniu, jie turėjo ne
saugomas, apleistas sienas, prie kurių 
totoriuj parodydavo savo vikrią galvą, 
ir nejudėdamas rūsčiai žiūrėdavo turkas 

įjalia čalma ant galvos. Skirtumas buvo 
tas, kad vietoj prievartos, jungusios 
juos mokykloje, jie patys, savo valia, pa
metė tėvus ir motinas ir pabėgo iš savo 
gimdytojų namų; kad čia buvo ir tokių, 
kuriems jau kabaldavo aplink kaklą vir
vė, ir kurie vietoj išblyškusios mirties 
pamatė gyvenimą, ir dar tokį triukšmin
gų gyvenimą; kad čia buvo ir tokių, 
kurie, sekdami tauriu papročiu, negalė
jo išlaikyti savo kišenėje kapeikos; kad 
čia buvo ir tokių, kurie ligi šiol červon
cą laikė dideliu turtu, kuriems, iš nuo
motojų žydų malonės, galima buvo iš
versti kišenes be baimės ką nors iš jų 
išmesti. Čia buvo visi tie bursos moki
niai, kurie nepakėlė akademiškų rykš
čių ir neišmoko mokykloje nė vienos 
raidės; bet drauge su jais čia buvo ir 
tokių, kurie žinojo, kas yra Horacijus, 
Ciceronas ir Romos respublika. Čia bu- 
vįb. daug tokių karininkų, kurie vėliau 
pasižymėjo karaliaus kariuomenėje; čia 
buvo daug išprususių, įgudusių partiza
nų, kurie, tauriai galvodami, buvo įsi
tikinę, kad vis viena, kur kariauti, bet 
tik kariauti, nes tauriam žmogui nepa
doru vengti karo. Daug buvo ir tokių, 
kurie atvyko į Siečę tam, kad vėliau pa
sakytų, kad jie buvę Siečėje ir kad jie 
jau yra užgrūdinti riteriai. Bet ko čia 
nebuvo? Si keista respublika buvo ti
kras to amžiaus padaras. Kariško gy- 
.venimo, auksinių taurių, puošnių auksu 
austų medžiagų, dukatų ir realų mėgėjai 
kiekvienu metu galėjo čia rasti darbo. 
Vieni tik moterų garbintojai negalėjo 
čia nieko rasti, nes dargi Siečės prie
miestyje nedrįso pasirodyti jokia mo- 
ter> , ..u <i a. ia ■

Ostapui ir Andriui atrodė nepaprastai 
keista, kad, jiems čia esant, į Siečę at

vyko praraja žmonių, o kad nors būtų 
paklausęs: iš kur šitie žmonės, kas jie 
tokie ir kuo jie vardu? Jie ateidavo čia, 
tarytum grįždami į savo nuosavus na
mus, iš kurių tik prieš valandą buvo iš
ėję. Atvykėlis pasirodydavo tik stovy
klos atamanui, kuris dažniausiai saky
davo jam: “Sveikas gyvas! Ką, Kristų 
tiki? — “Tikiu!” atsakydavo ateivis. 
^Ir šventąją trejybę tiki?” — “Tikiu!” 
^tę“Ir į cerkvę vaikščioji?” — “Vaikščio
ju!” — “Nagi persižegnok!” Ateivis 
persižęgnodavo. “Na, gerai!” atsakyda
vo vaųas, “eik j kurį pats žinai kurenį.” 

'Tuo ir baigdavosi visa ceremonija. Ir 
visa Siečė melsdavosi vienoje cerkvėje,

ir būdavo pasiryžusi ginti ją ligi pasku
tinio kraujo lašo, nors nė girdėti ne
norėjo apie pasninką ir susilaikymą. 
Tik didelio godumo skatinami žydai, ar
mėnai ir totoriai drįsdavo gyventi ir 
prekiauti priemiestyje, nes Zaporožiečiai 
niekuomet nemėgdavo derėtis, o kiek tik 
išimdavo ranka iš kišenės pinigų, tiek ir 
mokėdavo. Beje, šių godžių prekijų li
kimas buvo pasigailėjimo vertas: jie bu
vo panašūs į tuos, kurie gyvena Vezu
vijaus pašlaitėje, nes jei tik pritrūkda
vo zaporožiečiams pinigų, tai drąsesni 
sudaužydavo jų krautuvėles ir visada im
davo nemokamai. Siečėje buvo šešias
dešimt su viršum kurenių, labai pana- 
šių į atskiras nepriklausomas respubli
kas, o dar daugiau į vaikų, viską veltui 
gaunančių, mokyklą ir bendrabutį. Nie
kas niekuo nesirūpindavo ir nieko pas 
save nelaikydavo: viskas buvo rankose 
kurenio atamano, kurį už tai paprastai 
vadindavo tėvu. Jo rankose buvo pini
gai, drabužiai, visas maistas, salamata, 
košė ir dargi kuras; jam atiduodavo ir 
pinigus saugoti. Kartais kureniai su 
kureniais susivaidydavo; tokiais atve
jais reikalas veikiai baigdavosi peštynė
mis. Kureniai užtvindydavo aikštę ir 
kumštimis vieni kitiems apskalbdavo šo
nus, kol vieni įveikdavo pagaliau kitus 
ir paimdavo viršų, ir tada prasidėdavo 
puota. Tokia .tat buvo Siečė, kuri taip 
masindavo jaunus žmones.

Ostapas ir Andrius visu jaunuolių 
įkarščiu pasinėrė i šitą ūžaujančią jūrą 
ir ūmai pamiršo ir tėvų namus, ir bursą, 
ir viską, kas anksčiau jaudino sielą, ir 
atsidavė naujam gyvenimui. Viskas 
jiems buvo įdomu: šaunūs Siečės papro
čiai ir nesudėtingas valdymo būdas bei 
įstatymai, kurie kartais atrodydavo 
jiems perdaug jau griežti tokiai savava
liškai respublikai. Jeigu kazokas apsi
vogdavo, pasisavindavo kokį niekniekį, 
laikydavo tai negarbe visai kazokų vi
suomenei: jį, kaip netekusį garbės, pri
rišdavo prie gėdos stulpo ir dėdavo šalia 
jo kuoką, kuria 'kiekvienas par-eivis tu
rėdavo suduoti jam smūgį, kol tokiu bū
du jį mirtinai užmušdavo. Nemokantį 
skolos skolininką prikaldavo grandine 
prie patrankos, kur jis turėdavo tol sėdė
ti, kol kuris nors jo draugas ryždavosi 
jį išpirkti, sumokėjęs už jį skolą. Bet 
didžiausią įspūdį padarė Andriui baisi 
bausmė, paskirta, už žmogžudystę. Čia 
pat, jo akivaizdoje, iškasė duobę, nuleido 
ten gyvą žmogžudį ir uždėjo ant jo kar
stą, kuriame buvo lavonas jo nužudyto 
žmogaus, ir po to abu užpylė žemėmis. 
Ilgai dar po to vaidenosi jam baisios- 
bausmės apeigos ir vis stovėjo akyse 
drauge su klaikiuoju karstu palaidotas 
gyvas žmoguj.

Greit abu jaunieji kazokai įsigijo ge
rą vardą kazokų tarpe. Dažnai ■ kartu 
su kitais savo kurenio draugais, o kar
tais ir su visu kureniu ir su kitais gre
timais kureniais, išvykdavo jie į stepę 
šaudyti nesuskaitomos daugybės įvairių 
stepės paukščių, briedžių ir ožkų,, arba 

•išvykdavo ' į ežerus, upes ir per takus, 
burtais paskirtus kiekvienam kureniui, 
ištiesti bradinių ir tinklų ir traukti gau
sių išvalkų"savo kurenio mitybai. Nors 
tai nebuvo sritis, kurioje išbandomąs 
kazokas, bet jie jau buvo visame kame 
pasižymėję kitų jaunuolių tarpe didele 
drąsa ir sėkmė. Vikriai ir taikliai šau
dė jie į taikinį, perplaukdavo Dnieprą 
prieš srovę — žygis, už kurį naujoką iš
kilmingai priimdavo j kazokų draugę.

(Bus daugiau).

nors “subversyvumo” kaltė 
jiems neįrodoma, kartais ir 
nebandoma įrodyti.

New Yorke, pirmaeilius ko
munistų pareigūnus teisiant, 
kai kurie dar gavo metus ki
tus mažiau kalėjimo, čionai 
betgi teisiant antraeilius va
dus visiems duota pati sun
kiausia tuo aktu nusakoma 
bausme.

Pasmerktieji yra 4 mote
rys ir 10 vyrų: William 
Schneiderman, Philip Con
nelly, Dorothy Healy Connel
ly, Al Richmond, Henry Stein
berg, Rose Chernin Kustinz, 
Loreta Stack, Frank Carlson, 
Rude Lambert, Olėta O’Con
nor Yates, Ernest Fox, Albert 
Lima, Ben Dobbs ir Frank

i

Spector.
Buvo teisiama ir Mary Ber

nadotte Doyle, bet ji gavo 
širdies ataką ir išskirta iš tos 
bylos. Ji, sako, bus teisiama 
vėliau.

Civilių Teisių Unijos advo-1 
katai tuojau pasiūlė teisėjui 
panaikinti bausmę. Jis to vei
kiausia nedarys. Byla bus ape
liuota i aukštesnį teismą.

•
“Nė vienos ašaros”

Kolumnistas Edwin Lahey, 
stebėjęs bylą ir nuosprendžio 
paskelbimą, stebisi:

“Penki metai kalėjimo yra 
sunki bausmė...

Turėjo būti kiek nors verks
mo, nors biskis ašarų, nors 
truputis susijaudinimo, iš nu

teistų ar jų giminių, kai teisė
jas Mathes paskelbė bausmę...

“Bet nebuvo nė ašarų, nė 
susijaudinimo.”

Nė pasmerktieji, nė jų jau
ni vaikai neverkė. Lahey ma
no :

“Biskis ašarų, kiek tiek vir
pėjimo balse gal būtų pagel
bėję, iš dramatinio atžvilgio, 
bet kaltinantieji nepaisė.”

Ašaros ir nusiminimas vei
kiausia būtų tik labiau paten
kinę tuos, kurie pasiryžę net 
iki sadizmo, bausti komunistų 
veikėjus. Tie veikėjai matyt 
pasiryžo neduoti satisfąkcijos 
priešam.

,—o—
Visados juk taip nebus

Reakcijos užeina ir praeina. 
Liaudis jas sumuša. Vokiečiai 
kentė 12 metų hitlepzmo. O 
kur dabar Hitleris?

Frank Carlson, prieš baus
mės skelbimą sakė:

“Nei ši byla, nei šis nuo
sprendis neatkeitė mano jsiti- 
kėjimo, jog Amerikos žmonės 
nesileis nutempti juos karp ir 
fašizmo keliu.”

Panašiai kalbėjo ir “Slim” 
Connelly, savo laiku buvęs 
Hearsto laikraščių rašytojas, 
dabar dirbęs prie liaudies 
dienraščio.

—o—
Ir moterys
Mr. Lahey ir kitiems komer

cinių laikraščių atstovams bu
vo žingeidu kaip moterys pri
ims bausmę, kaip jų vaikai 
tai sutiks:

Mrs. Connelly, sako Laftey, 
graži moteriškė. Jinai priėmė 
nuosprendį šaltai. Ji kalbėjo
si su vyru tarytum jie disku- 
suotų jos kokį dramatišką dar
bą.

“Marksizmo-Leninizmo idė
jos nebus nuslopintos šiuo 
prievartos naudojin>ų , manęą 
Įkalinimo,” sakė Mrs. Connel
ly.

Ji stovėjo ramiai kai teisė
jas skelbė jai 5 metus kalėji
mo ir $10,000 užsipiokėti.

Dar nuostabiau jiems štai 
kas: ' ’ . !

“Vienas berniukas, apie 10 
metų, sūnus Dorothy Healy 
Connelly, sėdėjo taip šaltai, 
kaip ir kiti giminės ir girdė
damas savo motinos pasmerki
mą kalėjimam”

Ne visus gąsdina kalėjimas 
už idėjas.

•
Taip ir ėjo visi 14—-vienas 

po kitam. Visi pasakė ką ma
nė. Nė vieno balsas nesuvir
pėjo. Nė viena ašara neišby
rėjo.

Taip elgiasi žmonės su 
tvirtais įsitikinimais savai i- 
dėjai.

—o—'
Vakarų demokratija, apie 

kurią tiek daug deklamuoja, 
bent taip ją perstato jos gy
nėjai. Jai reikalinga nuožmiai 
bausti žmones, kitokias idėjas 
skelbiančius.

Ji, ar tie, kas ją gina, atsi
sveikina žodžio laisvės, žmo
nės, kurie serioziai ima žo
džio laisvę eina penkiems me
tams kalėjiman ir dar $10,- 
000, kurių jie neturi, baudžia
mi.

Seniau juk nieko panašaus 
Amerikoj nebuvo. Šios demo
kratijos skelbėjai patys jai 
tikėjo, ir nebijojo, kad kita de
mokratija ją nustelbs, nuga
lės. ...

Kas kita šiandien.
Atrodo, kad jiems reikia 

veikti.
žinodami tai, matydąmi kas 

dedasi pasaulyje, pasmerkti 
kalėti ramiąi, šaltai laikosi.

“Nę ašarų, nė nusiminimo” 
pas juos.

Reporteris.
w

Brooktondale, N. Y.
Žinutė

šio mėnesio 12 d. Petrąs 
Šolorpskas apleido Laskio far- 
mą ir išvažiavo į Detroitą. 
Vėliau mažųm pasieks Brook- 
lyną. ■ • <: M,

šolomskui leidžiant Vakacp 

jas ant Laskio farmos, aplan
kė jį ir farmą šie draugai bei 
draugės: Iš Bingham tono 
Zmitriutės, B. Kaminskienė, 
S. Kaminskai, P. Jasilionienė, 
Misitos, Sadauskai, Pagegala 
su Ugento žentu ir dukteria 
(vardo nepamenu).

Petras šolomskas sakė, kad 
jaučiasi geriau ir jeigu svei
kata neis blogyn, jis mano 
greitu laiku sugrįžti prie savo 
amato. W. Lasky.

Baltimore, Md.
Progresyvių Partija Mary- 

lando valstijoje padavė reika
lavimą valstijos sekretoriui, 
kad uždėtų Vincent Hallinan 
ant baloto į Amerikos prezi
dentus ir Charlotta A. Bass į 
vice-prezidentus. Marylando 
piliečiai nenorėdami balsuoti 
už reakcionierių partijas, ga
lės balsuoti už Progresyvių 
Partiją. Advokatas Harold 
Bughrnąn, iš Baltimorės, at
stovaudamas Progresyvių Par
tiją, padavė tą reikalavimą, 
užmokėdanias $270 kaipo mo
kestį ir įteikdamas 2,000 pi
liečių parašų.

—o—
Baltimorės žmonių suskai- 

čiavimas parodo, kad Balti
more) e yra 949,708 gyvento
jai — baltų 724,655, juodų 
225.099, kitokių rasių 954. 
Baltų moterų 26,904 daugiau, 
negu baltų vyrų. Vedusių 
žmonių yra 215,660, bet krū
voje’ gyvena tiktai 193,260, o 
22,401 yra atsiskyrę.

—o—
Baltimorės juodieji gyven

tojai jau gauna daugiau teisių, 
negu kada nors pirmiau. Jau 
pradėjo juos samdyti kaipo 
mekanikus, ir daug namų jie 
prisipirko gražiose miesto da
lyse, apie ką pirmiau nė kal
bėt nebuvo galima. Į Druid 
Hill Parką, kuris randasi mie
sto viduryje, seniau juodam 
žmogui nebūdavo galima ' nė 
koją įkelti, šiandien čia suei
na visi juodi ir balti, susimai
šę gana gerai, susigrūdę prie 
žvėrinčiaus visi žiūri, visi juo
kiasi ir baikauja, taip, kad, 
rodos, nebūtų jokio skirtumo 
tarpe jų. Prie koncerto estra
dos susėdę visi krūvoje klau
so koncerto muzikos.

Dar praėjus keletui metų 
bus išgyvendinta biauri rasinė 
neapykanta iš žmonių galvų, 
kuri ėda jų sąmonę. Per tiek 
daug metų reikėjo kentėti tą 
biaurią “Jim Crow” neapy
kantą! šiandieną žmogus ma
tai tą rasių broliavimąsi ir net 
nenori tikėti. Tas J’ats

l Į . - - ------ -

Chicago, Ill.
----------------------- . I

Stąkjardų darbininkai 
Stato reikąlavimus

United Packinghouse Wor
kers (CIO) unijos viršininkai 
ir Armour & Co. atstovai da
lyvaujant federaliam tarpinin
kui sekmadienį pradėjo dery
bas dėlei naujo kontrakto, ku
ris užsibaigia su rugp. 11 d. 
Diskusijos tęsėsi iki anksti 
pirmadienio ryte, bet prie ga
lutino susitarimo neprieita.

Pirmą valandą pirmadienio 
rWe susitarta tik tiek, kad u- 
nijh neskelbs dar streiko, ku
ris liestų 30,000 darbininkų 
šešiosevįmonėse per visą šalį, 
7,000 cįįeagoje.

Unija reikalauja 30 centų į 
valandą daigiau algos ir ki
tų pagerinimų kaip tai: atos
togų klausime, pensijų klausi
me, užtikrintu metinių paja
mų. \

—-o—
17 Harvester darbininkų • 
stos p?ieš džiurę

Pirmadienį, rugp. 4 d. prie. 
International Harvester kom
panijos “twine mill” įmonės, 
2557 ‘ Blue Isląnd Avę., uni- 
jistai norėjo sulaikyti kompa
niją nuo išvežimo mašinerijos 
į New Orleans. Pikietai ap
mėtė akmenimis troką į khrį 
buvo perkeliama mašinerija.

Policija areštavo 17 unijis- 
tų.. Teisėjas Oscar Kaplin S. 
State St. teismabutyje, prašo
mas areštuotų advokato, suti

ko atidėti teismą (r vesti bylą 
prieš džįurę spalio 22 d.

Kompanija' gavo teisminę 
drausmę (injunction) prieš 
masinį pikietą.

Įmonė pirmadienį po susi
rėmimų tapo uždaryta. Kom
panija žada atidaryti rugsėjo 
2 d. ir laipsniškai darbą su
mažinti pakol visa mašinerija 
bus išgabenta į New Orleans. 
865 darbininkams tai reiškia 
netekimas darbo. Jau 300 tos 
įmonės darbininkų atleista.

Unijistai pasiuntė delegaci
ją pas gubernatorių Steven
son, prašant jo pagelbos su
laikyme nuo perkėlimo įmo
nės.. Gubernatorius parašė 
kompanijai, kad tai grynai jos 
reikalas, bet jis apgailestaur 
jąs, kad iškelia tokią didelę 
įmonę į kitą valstiją ir vei
kiausiai tiek ir tegaus darbi
ninkai iš gubernatoriaus.

Nekuriems iš atleistųjų dar
bininkų bus sunku gauti kitui* 
darbus, nes yra gan senų jų 
tarpe. Kompanija neduoda jo
kio užtikrinimo juos priimti į 
kitas tos kompanijos įmones.

Kompanijos prezidentas 
gub. Stevensonui rašė, kad 
įmonė keliama dėlei ekonomD 
nių išrokavimų. Tas aišku. 
New Orleans ' darbininkams 
mokės mažesnes algas ir čia 
ir bus jų ekonomija.

—o—.
Dipukai susimušė

Sekmadienio ryte, apie 2-rą 
vai. policijai prisiėjo atvykti 
į Lietuvių Auditoriją ir per
skirti besimušančius dipukus.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 

vaizduoja lietuvių gyvenimą.
Pažinkite Mykolo Kilpoj, veikalo herqjaųst išgy

venimus Lietuvoje ir Amerikoje.
Tai apysaka, kurinį pradėjus skaityti, nenorėsite 

padėti į šalį, kol užbaigsite!
Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pą-? 

siskaityti, tai bus jam gražiausia dovaųa.
Knygos kaina $1.50.

a r a

110-12 Atlantic Avė. Richmond HjU Ify N« T.

4-.......... I ■■■■■-■ I UR—

------ .......-------- , - Į • ......

Praleiskite Savo Vakacijąs
Atlantic City, N. J,

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmąi su virtuvės priYilegįjomįs — 
dienai, savaitei ar sezonui.'

f"’“'

3 pusl.—Laisve (Liberty)-Ąntradien., Rugp.-August 10, 1952

\7T/"iT r T1? C 125 ATLANTIC AVĖ.,y lt JI iF, I 0 Atlantic City, N. J.

V akacijų rezervąvimųi telefonas: 
ATLANTIC CITY 5^38

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dįeną ąąmeąiui,
Norintieji turėti linksmąs vakącijas —- ątv&Žiuokite.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ^

Liūdesio valandoj kreipkitės prię manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime moderpįską patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderęišfaį įrųųsta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimų ir 
kainomis būsite patenkinti.

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

Difį?Į0jf>j svptąinęj tyrfjp 
šokius ir prasidėjo muštynės. 
Sakoma, kad kai kurie lifaS 
pro atsargines dups, fad faL 
tui įėjus, ir iš to kilo muštjTr 
nes.

Policija nusivežu dų. £įt| 
paspruko. K? \

Braddock, Pa,
Po 54 dienų plįepp dąrbįnfafa 
streiko ir jo pasįbaįgįpap

Kalbama apie streiko lai
mėjimą, bet patys dąrbininfai 
nesidžiaugia tųpjni bųfayfag'.. 
per spaudą.

Kaip tik fantrąktų BJQ u- 
nįją pąsirąšę su faippąpiĮp- 
mis, tai ąąt ryloj aus jjįŠs# fa- 
kilo nuo 2 i|cį 8 pentų ant gfaį 
ro, o daržovės fa? apkščįąų. 
žįnomą, įy butų puoĮpą kfai 
Q darbipifaai pąfajtą UŽpĮO- 
kęsti gaus tiktai, už trijų są-T 
vaičių. O kur 54 dienų streikų 
ųžpiokestis? Jo neątgriębs 
nei per metus ląįfa.

Tai tokie viešose užeigose 
argumentai tarpe plieną fa?" 
biniųkų-

Ar nebūtų geriąu, jeigu feu- « 
tų gąlįpia be stpęįkų ąpfaįti? 
Taip, kaip Švedijoje. Qyvefa 
mo produktai brąngą|ą, dąrbį- 
ninkams algas kęlią. Ąš ir tąįp 
sutikčiau. G. Ų. r

Apie permainas. ~ 
daiktai privalo keistis į ką 
nors naują, į ką pars faijjK 
tą. Longfellow

Užsakymus siųskite:
C! V « V



Serga Fr. Valentiene
Praėjusią savaitę kritiš

kai susirgo Jono Valenčio 
motina. Po keleto dienų 
biskutį palengvėjo; yra vil
ties, kad pasveiks.

Ligonė randasi namie, 
9149—115th St., Richmond 
Hill, daktaro ir sūnaus 
priežiūroj. Iš lovos dar ne
išeina ir tik labai trumpai

Greito pasveikimo!

Susilaukė sūnelio
Povilas ir Anelytė Ventos 

pradžioje šio mėnesio susilau
kė sūnelio, kurį pavadino Po- 
viliuku. Anelytė su sūneliu su
grįžo iš ligoninės rugpjūčio 
7-tą. Poviliukas —Ventų jau 
antrasis kūdikis. Pirmagimis, 
Konradukas, jau apie 
čių metų.

Linkime laimingai 
naujus dainipinkus!

Ventos, kol gyveno
didmiestyje, abu dainavo cho
re ir dalyvavo visoje LMS sa
viveikloje. Išsikėlę apsigyven
ti toli užmiestyje mažiau gali 
dalyvauti, tačiau miestiečių 
neužmiršta, kožna pasitaikiu
sia proga atlanko ir miestie
čių darbus paremia.

pustre-

auklėti

čionai,

Vajus už amnestiją 
darbininką vadams

Visašališkasis Komitetas 
Laimėti Amnestiją Smith Ak
to Aukoms, 799 Broadway, 
Room 643, New York 3, N. Y., 
išleido atvirutes atsikreipimui 
į prezidentą Trumaną. Jose 
prašoma išlaisvinti iš kalėji
mų darbininkų vadus, kurie 
tapo nuteisti einant priešdar- 
bininkiškuoju Smith įstatu.

Atvirėlės priešakyje yra 
braižinys, vaizduojantis galin
gas darbo žmonių rankas ati
darant kalėjimo duris ir jose 
pasirodo Dennis ir kiti. Antro
joje pusėje išspausdintas pre
zidento adresas ir trumpas at- 
sišaukimėlis į prezidentą. At
sišaukime sakoma:
4. “Prašąli jūsų suteikti am
nestiją Komunistų 

j vadams, nuteistiems 
Smith Akto minčiai
liuoti provižijomis. Tie žmo
nės jau gana ilgai prisikentė 
ir turėtų būti paleisti grįžti 

. • pas savo šeimas. Jų išlaisvi- 
- nimas būtų .prisilaikymu mūsų 

demokratinių tradicijų.”
Atvireles parduoda 25 už 

$1, 100 už $3. Neturintieji, 
kur paskleisti tiek daug/ga
lėtų užsisakyti ir po mažiau, 
pasiuntę atitinkamą sumą 
stampomis ir sau adresuotą 

> voką. K. U.

NewYoilo^/^faZlito
•/ *

Keistas kandidato
“adresas” '

Rugpjūčio 13-tą miestinio 
vyriausiojo teismo apeliaci
nėje divizijoje buvo svarsto
ma ir 14-tą paskelbta ypatin
ga byht. nuo kurios labai daug 
kas p riki ausys šiuose ir atei
ties rinkimuose. Byloje vy
riausias argumentas buvo 
toks: '

, New Yorko rinkiminiai nuo
statai įsako, kad kandidatas 
turi būti gyventoju to distrik- 
to, iš kuria jis statomas.
Valstijos senatorius William 

I. Bianchi, praėjusiuose rinki
muose išrinktas republikonų 
ir darbiečių balotais, reikala
vo prašalinti nuo baloto repu
blikonų partijos viršininkų 
statomą prieš jį šiuose rinki
muose daktarą Charles Muz- 
zicato. Prašalinti dėl to, kad 
jis įstatymiškai yra neteisėtas 
būti kandidatu, nes tame dis- 
trikte negyvena.

Muzzicato advokatas teisme 
ginčijo, kad Muzzicato gyve
nąs tame ‘distrikte, 533 E. 
87th St., kuri vieta yra dali-* 
m i 22-jo senatinio distrikto.

Bianchi advokatas Marcan- 
tonijus parodė, kad Muzzica
to ten negyvena, tiktai turi 
ten adresą rinkiminiais sume
timais. Jis parodė, kad Muzzi
cato turi villa Romoje, puikų 
vasarnamį upstate. O gyveni
mui mieste jis moka po tris 
šimtus dolerių rondos už butą 
160 E. 89th St. 
rikte) ir ten pat 
$100 už daktaro 
toje tariamojoje
cijoje”, 533 E. 87th St., 
moka po 15 dolerių rondos už 
vieną kambariuką išilginėje 
stuboje.

Marcantonijus taipgi paro
dė, kad Muzzicato savo žmo
ną žiemomis siunčia ' atosto
gauti Floridoje ir Puerto Rico, 
o vasaromis užlaiko brangiuo
se šiauriniuose rezortuose. Vi
są tai išrokavęs, Marcantoni
jus klausė:

“Ar mes turime tikėti, kad 
šis turtingas daktaras mieste 
parsiveda savo žmoną gyventi 
tokiose sąlygose, kur nėra ga
limybės net ‘bathruimiu’ 
naudotis ” (

Liūdymuose. buvo parodyta, 
kad tame kambaryje, kuris 
dėl rinkimų tapo turtingo da
ktaro “namais” (vieton to mo
kamojo po $300 rendos buto), 
normaliai būna pastatyta tik
tai vienam iš bėdos išsitiesti 
siaurą lovytė ' (cot).

Kaip, jūs manote, teismas 
išsprendė bylą? Tą dieną dar 
atidėjo nuosprendį, “apsvars
tyti.” Sekamą dieną pranešė, 
kad Muzzicato paliekamas 

' ant republikonų baloto regu- 
■ liariu; kandidatu. Del ko?

Bianchi priėmė darbiečių 
paramą ir buvo išrinktas. Bū
damas Senate jis balsavo 
prielankiai darbininkams.

(kitame dist- 
dar moka po 
kabinetą. Gi 
jo “reziden- 

jis

Pasimatysime Šį Sekmadienį
Sekmadienį 24-tą d. rugpjū

čio Mbntgomery Park, Irving
ton, N. J., įvyksta Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 3- 
čios Apskrities piknikas. Šis 
piknikas šią vasarą bus pasku
tinis. Prašome visų LDS 3-čios 
Apskrities narių ir mūsų orga
nizacijoj simpatikų skaitlingai 
dalyvauti.

Dalyvaudami turėsite progą 
pasigrožėti gražiu parku, su
eiti į pažintį su kitų kolonijų 
lietuviais. Sutikti savus pažįs
tamus ir gimines, paremti sa
vo organizaciją, kuri jus ne
vieną ištiktus nelaimės aplan
ko, sušelpia ir priduoda vil-

ties, džiaugsmo, kad esate 
šios garbingos organizacijos 
nariais bei simpatikais.

Taip, vasaros grožis tuojau 
praeis ir tik pasiliks mūsų at
mintyje. Ilgos ir šaltos žiemos 
naktys, žiemoj laikotarpiu ne
turime tokio smagumo vykti 
kur nors toliau. Dabargi ge
ras laikotarpis ir gera proga 
ir patogiu laikų paremti LDS 
Trečios Apskrities šeiminį ir 
kartu metinį pikniką. Apskri
ties 
LDS 
visų 
ką.

komitetas laukia, kaip 
narių, taip ir simpatikų į 
gražų ir naudingą pikni-

Apskrities Komitetas

partijos 
einant 

kontro-

Y W

Brooklynietis Harry Binsky 
tapo nubaustas pasimokčti 
$25 už atkėlimą iš vietos vai
kams žaisti gatvės bloką ati
tveriančių stulpų. Jis teisino
si turėjęs ten įvažiuoti sunk
vežimį ką nors iškrauti, 
išvažiuodamas užmiršęs 
stulpus pastatyti vieton, 
sinimasis negelbėjo.

bet 
tuos 
TeL

Kas pageidauja taikos, tas 
turėtą ten dalyvauti

Gražus koncertas ir masinis 
mitingas, rengiamas bendrai 
viso didmiesčio taikos organi
zacijų, jau čia pat. Jis įvyks 
šio trečiadienio vakaro 7 vai., 
rugpjūčio 20-tą, Triboro Sta- 
diume (sporto arenoje), Ran
dalls Island, N. Y.

Randalls sala pasiekiama 
nuo Triboro tilto (tiltas pa
remtas ant tos salos) Triboro 
Bridge bdsais, taipgi automo
biliais. Triboro Stadiumo pa
žymėjimui iškabos didelės, 
lengvai pastebimos tiltu va
žiuojant.

Bušai kursuoja tarp New 
Yorko 125th St. ir Lexington 
Ave. ir tarp Astorijos. Eina 
nuo Astoria Blvd, ir 31st St. į 
New Yorką. Atvažiavusieji į 
Astoriją BMT traukiniais, bu- 
są gali rasti ties 25th ir Hoyt 
Avė. stotimi.

i r

Jau vien tas faktas, kad 
koncertą rengia taikos orga
nizacijos, kad jis rengiamas 
bendrai,' turėtų parodyti kiek- 
vienam, kaip yra svarbu taikos 
mylėtojams užpildyti visą a- 
reną publika. Rūpintis, kad 
publikos gali atvykti per- 
<Vaug, taipgi nėra reikalo— 
ten telpa 21,000. Sulyg to, 
kiek ten bus publikos, taikos 
priešai spręs, ar verta ilgiau 
delsti vykdymą taikos.

Meniškoje programoje da
lyvaus visoje šalyje, o tūli 
taip ir užsienyje paskilbę ar
tistai. Taipgi kelių tikybų žy
mūs dvasiškiai ir svietiškiai 
vadai, kurie pritaria taikai, 
dalyvaus programoje. Įžanga 
$1 ir $2, taksai įskaityti. Lie
tuviai darbuotojai taikai taip
gi turi bilietų po $1. Prašo vi
sus įsigyti bilietą iš anksto, 
pas juos. T-as.

Pradės darbus naujam Spaustuvės techniką 
keliui po upe pavarė už klaidą

Prisipažinęs, kad 
nušovė policistą

pašovimą

sakoma

Matė apiplėšimą, bet 
negelbėjo

šeši asmenys BMT Prospect 
Park stotyje, Brooklyne, matę, 
kaip plėšikai apmušė tūlą sa- 
lesmaną ir atėmė jo laikrodė
lį, taipgi kiek pinigų. Stebėto
jai tai matę stovėdami kitoje 
pusėje bėgių laukdami trauki
nio važiuoti priešingon pusėn. 
Niekas nesiskubino pagalbon 
salesmanui. Apiplėštojo per
rėžtą žandą susiuvo ligoninė
je

Atėmė žiedus ir auto
Pastebėjęs brangiais žie

dais apsimausčiusią bronxietę 
Mrs. Anita A. Hirsch, plėši
kas įšokęs į jos auto jai susto
jus prie gatvių sankryžos lauk
ti pakeitimo šviesų. Parodęs 
jai revolverį ir įsakęs važiuoti 
į Central Parką. Ten numaus
tęs jos žiedus, viso vertės 
4 tūkstančių dolerių, 
pinigus ir nuvažiavęs su 
auto, ją palikęs parke.

Valdinis New Yorko Uostoj 
Autoritetas jau susiderėjo su 
'tunelių statybos firma pirmie
siems darbams atlikti pratie- 
simui Lincoln • Tunelio trečio
jo kelio po Hudson. Olos pra
kasimo darbus tikisi pradėti 
apie vidurį rugsėjo mėnesio, 
O paskutinius statybos darbus 
užbaigsią kada nors 19.57 me
tais.

Viso to trečiojo kelio staty
ba kainuosianti $85,000,000.

John 'Martin, 38 metų, nu
teistas 30 dienų kalėti ir pasi- 
mokėti $100 už be reikalo iš- 
šaukinėjimą gaisragesių. Sa
koma, kad jis jau dauį kartų 
tuo prasikaltęs.

Buvusieji pagrobusieji dak
tarą ir jo auto plėšikai Hub
bard ir Bertolind pasiųsti į li
goninę tyrinėti jų protą. Jie 
iš ligoniams įstaigos pabėgę 
įvykdė ir tą pagrobimą.

Spaustuvėse visur yrą už
laikoma korektoriai, vadina
mi “proof-readers.” Jie taiso 
visų, visuose darbo skyriuose 
padarytas klaidas. Seniau vi
sokios klaidos ir būdavo skai
tomos klaidomis. Bet dabar, 
atrodo, taip nebebus. Štai 
faktai:

Pastaruoju laiku Long1 Islan
do Star-Journal atstatė iš dar
bo techniką Allan Ross, iš
dirbusį tam laikraščiui 13 me
tų. Firma kaltino jį, kad jis 
papildė politinę klaidą, nes 
turėjusį būti tokį sakinį: 
“American System of Free
dom and Security” jis surin
kęs taip: “American Systerh 
of Fascism and Security.”

Rosso unija, AFL Typogra
phical Unijos Lokalas 6-tas, 
tikrino’ jo tai buvo typogra
phic klaida, reikalavo at- 
steigti Rossą į darbą. Tačiau 
firmai pavyko prikalbėti, kad 
unija bylą pavestų arbitraci- 
jai. Arbitratoriai palaikė fir-

Areštuotas už 
merginos Sarah Goodman, 
Henry Jefferson, 
prisipažino, kad jis mirtinai
pašovė policistą McGillion. 
Tačiau jis aiškina kitaip prie
tikį, kuris privedė prie to šo
vinio ir patį šovimą.

Policistas McGillion pirm 
mirimo buvo sakęs, kad 
bandęs išskirti ant gatvės 
sivaidijusius du vyrus.

Jeffersonas sako, kad 
bandęs apginti jam nepažįsta
mą portorikietę moteriškę, 
prie kurios McGillian prieka
biavęs. Ginče jie abu išsitrau
kę šaunamą įrankį. Besigru
miant, jo revolveris iššovęs 
netyčia. Kulka pataikė policis- 
tui po pat širdimi. Nuo to po
licistas, už kelių valandų, po 
operacijos, mirė.

Buvo atrasta ir liudyti pa
šaukta ir ta moteris. Jos pasa
kojimas supuolė su tfeffersono. 
pasakojimu, kad McGillion su 
Jeffersonu susikirto už ją. Ji 
nežinojusi, kad McGillion bu
vo policistas. Ją pasitikęs prie 
busų stoties ir įspėjęs, kad 
tuo laiku ,(4 .vai. ryto) mote
riškei pavojinga būti ant gat
vės, pasiūlęs pašaukti taksiką 
ir atmokėti. Moteris atsisa- 

•kiusi.* Tuo tarpu ten pat atė
jęs ir Jeffersonas. Jis paklau
sęs, ar McGillion prie jos 
priekabiauja. Jinai atsakiusi, 
kad nenorinti McGilliono 
klausimų nei pasiūlymų, liepu
si jam eiti šalin. Tačiau sakosi 
neprašiusi nei Jeffersono pa
galbos.

Jeffersonas revolverį buvęs 
nusipirkęs nubausti savo bu
vusią merginą, jeigu' atsisakys 
su juo susitaikyti. Jis ją ir 
šovė, bet tik Diskelį sužeidė. 
Už tai tapo areštuotas. Po iš
tyrimo revolverio, ekspertai 
pripažinę, jog tai to paties 
kulka pašovė policistą. Jeffer
sonas bus teisiamas 
žmogžudys.

artistą 
metų 
rugp.

Magistratas teisėjas Solo
mon sako, kad tūkstančiai as
menų savo aplikacijose auto 
vairuotojo leidimams gauti pa
duoda neteisingas informaci-

jis
su-

kaipo

Negro tremties bylą 
svarstys spalių 2-rą

New Yorko Valstijos vy
riausias Teismas persvarstys 
negro George Claybon gynėjų 
prašymą nesiųsti jį atgal į 
Georgijos kalėjiminę farmą.

Claybono gynėjai sako, jog 
jie turi rimtų parodymų, kad 
Claybon buvo nuteistas nekal
tai. Kad tuo nuteisimu jis jau 
atbuvo 12 metų. Ir kad leidi
mas jį išsiųsti nemalonei tų 
pačių elementų būtų neteisėta 
ir beširdiška.

žygių

tikslas

Pagerbs artistą

Banketas pagerbti 
Rockwell Kent ja 70 
sukakties proga įvyks
26-tos prievakarį, vakarienės 
metu, 6:30, viešbutyje Stat
ler, New Yorke. Bilietas $6. 
Prašo užsisakyti iš anksto.

Į banketą kviečiami visi. Iš 
pranešimų matosi, kad jau 
yra pasižadėję dalyvauti daug 
žymių 
šokių 
sričių, 
kaipo
rašytojas ir visuomenininkas.

visuomenininkų, iš vi- 
amerikinio gyvenimo 
Kent yra gerbiamas 

aukšto laipsnio artistas,

Williamsburgietes mergai
tės, Liaudies Mokyklos 17-tos 
mokinės, laimėjo Brooklyno 
mergaičių plaukiosimo pirme
nybes.

Miestinė švietimo Taryba 
jau gavusi 411 prašymų toje 
ministerijoje darbų, nors apli- 
kanty egzaminai bus vykdo
mi tiktai rudenį. Daugiausia 
prašymų gauta mokyti pradi
nes klases liaudies mokyklose.

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga vedusi pora prie leng
vos namų . ruošos Pageidaujama, 
kad vyras1 turėtų darbą, o moteris 
galės dirbti lengvą namų darbą — 
atlyginimas bus: du fornišiuoti kam
bariai veltui. Prašome skambinti: 
Ludlow 4-6967. (159-163)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga patyrusi moteriškė 

prie namų darbo ir virimo, dakta
ro namuose. Vienas blokas nuo 
jūros. Pageidaujami paliūdijimai. 
Alga $40 j savaite. Nuosavas kam
barys ir lova. Gera šeima. Pra
šome skambinti: Cloverdale 7-0288.

(161-162)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—FEMALE

Saldainių Darbininkės
Reikalingos moteriškės prie Con

veyor darbo saldainių dirbtuvėje, 
dėjimui j puodelius ir pakavimui. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9:30 ir 
4 vai. dieną. DeWitt P. Henry Co., 
4837 Stenton St., Philadelphia, Pa.

(161-167)

HELP WANTED—MALE
MAŠINISTAI

Horizontal Boring Mill
I

Vertical Boring Mill

Turret Lathe

Assemblers

Prie Condensers ir Mašinerijos

Kreipkitės ar rašykite:

C II. Wheeler Mfg. Co.

19-th ir Lehigh Ave., Phila., Pa. 
(162-169)

mą prieš darbininką.
Ar unija imsis kitų 

darbininką apginti ? 
Kitaip būtų pakirstas
unijai gyvuoti.- Ravėjimas po 
vieną veiklų unijistą iš šapų 
ir yra tam, kad galėtų, sunai
kinti uniją.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drš. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 i

TONY’S 4.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberla!

Matthew A.
BUYŲS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tek EVergreen 7-6868

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

Vaizdas Califomijos mieste Bakersfield, kurį neseniai beveik sunaikino žemes drebė
jimas. Prasideda miesto, atstatymas. Čia parodo miesto gyventojus registruojantis dėl 
balsavimo. Neliko raštinei pastogės, tai lauke tapo įsteigtos patalpos.

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
Rengia LDS 3-ji Apskritis; New Yorko ir 

' New Jersey Valstijų
ŠEKMAD., RUGPJŪČIO-AUG . 24 

MONTGOMERY PARKE
123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.

Durys atdaros 1 vai? dieną. Įžanga prie vartų .50 c.
* / \

Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras
KELRODIS: Iš' Newarko, nuo Pennsylvania stoties, 

busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. Busas> 
Springfield Ave.. No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę karais iš New Yorko. Jersey City, Bayonnės ar 
Oliffsideės važiuokit Market St. iki Broad St., ir tuoj 
po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

PAMOJIMAI
Pajieškau apsivedimui moteriškės 

nuo 30 iki 42 metų amžiaus, svo
rio nuo 110 iki 140, gali būti naš
lė, divorsuota ar pavienė, nedaro 
skirtumo; brunetė ar blondiną.

Aš esu 38 metų amžiaus, dirbu 
Bethlehem Steel kompanijai; nege
riu ir negembleriauju. Kreipkitės 
raštu: Louis Ticus, 1620 E. 4-th 
St., Bethlehem, Pa. ' (162-163)

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 relkmenyi 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tek EV. 7-62M

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
f

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174
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