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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL
eitų ir viešai pasmerktų val-

e

džios karinę politika. Bet vis
gi pasitaiko. Tokiu laikraščiu ART SFNOSTOS PARTIJOS' 
pasirodo Washington© valsti- I k?ljl ’ V701v/0 >
joje leidžiamas “Mount Ver
non Daily Herald’’.

Pats laikraščio redaktorius 
kritikuoja ir smerkia Ameri
kos priešinimąsi atmetimui 
vartojimo atominės bombos. 
Jis sako, jog negalima supras
ti, kodėl , mūsų vyriausybė 
taip bijosi tokios sutarties. 
Tęsimas tokios politikos gali 
privesti tiktai prie katastro
fos.

Bet nesimato, kad prezi
dentas Trumanas keistų savo 
nusistatymą. Nesimato, kad 
demokratų ir republikonų 
kandidatai eitu kitu keliu.

i Labai madoje dabar kalbėti 
ultimatumą. Ot, girdi, 

pareikalaukime iš Sovietų,
“arba darykite, kaip mes no
rime, arba...’’ h* sudrebės
Kremlius, ir laimėsime viską!

Tikrai beprotiškas planas. 
Kvailiai tiki, kad tokiu ulti
matumu mums pavyktų išgąs
dinti socialistini pasaulį.. Gud
rūs politikieriai kalba apie ul
timatumo pastatymą, kad iš
provokuoti naują karą. Jie ti
kisi' tokiu karu pasipelnyti: 
vieni savo vardą pakeltų, kiti 
savo kišenes prisipildytų.

—o—
Atsimename Antrojo pasau

linio karo laikus. Atsimename, 
kaip g»rsiai pirmajame Gri
gaičio ^Naujienų puslapyje 
skambėdavo Prano Ancevi- 
čfiaus korespondencijos iš Eu
ropos.. Ancevičius buvo vienas 
iš tų, kurie karo metu Nau
jienas pavertė faktinuoju hit
lerininkų organu.

Kur tas piktas sutvėrimas 
dabar randasi ?

Apie ji įdomių informacijų 
suteikia A. Skalvys ir V. Ger- 
vinis Urugvajaus lietuvių j 
Darbe. Jie parodo, kad Ance
vičius savo negarbingą karje
rą pradėjo tarnyboje Lenkijos 
pilsu.dskininkams. Jis Vilniu
je buvo įstatytas į “Rytų ty
rimo institutą.’’

“Dirbdamas šiame institu
te, Ancevičius užmezga ryšius 
su lenkų endekais, per Vil
niaus radiją šmeižia lietuvių 
tautą, niekina Lietuvos darbo 
žmones.” 
^.“žodžiu”, jie sako, “buvęs 
ateitininkas ir aušrininkas, o 
•^įliau socialdemokratas Pra
nas Ancevičius tampa lenkų 
fašistų patikėtiniu, suartėja su 
Lenkų monarchistais, bendra
darbiauja monarchist!] laik
raštyje “Slowo’ ir vadinasi 
jau Franciszek Ancewicz.”

—o—
Paskui Ancevičius pradeda 

darbuotis gestapui. Gestapas 
pasiunčia jį darbuotis į Var- 
šavą, sako Skalvys ir Gervinis. 
Kad savo veiklą užmaskuoti, 
jis įsigyja “Lietuvos žinių” 
korespondento kortelę. Var- 
šavą užėmus vokiečiams, An
cevičius pribūna į Kauną. 
Gauna pasportą ir išvyksta 
tiesiai į Berlyną darbuotis. Jis 
Čia padeda ruošti vokiečių 
užpuolimą ant Lietuvos.

Vokiečiams okupavus Lietu
vą, “jis dažnai pasirodo Kau
ne ir po kiekvieno jo atsilan
kymo nauja suimtųjų • partija 
gabenama į Štuthofo mirties 
lagerį.” B’e t<^ jis “aiškina 
gebelsinėje spaudoje apie vo
kiečių rasės pranašumą.”

“Pranas Ancevičius jau 
Z'jgAjoja, kad jam bus leista 
jįjfoti Franz Ancewitz ir įsigy- 

t*Wlvarą Memelio upės pakran
tėje, Kaunen miesto rajone.”

Bet Hitlerio pralaimėjimas 
sužlugdė Franciszek Ance
wicz viltis ir karjerą.

(Tąsa 4-tam pusi.)

YRA KARO PARTIJOS, 
SAKO HALLINAN
Progresyviu kandidatas ragina sustabdyt Korėjos karą; 
smerkia dentokratus ir repub likonus kaip apgavikus

Chicago.—Vincentas Hal- 
linan, Progresyvių Partijos 
kandidatas į prezidentus, 
pareiškė pereitą šeštadienį, 
jog demokratų - republiko
nų programa veda link di
desnio, pražūtingesni© ka
ro.

Kalbėdamas per National 
Broadcasting radiją ir te
leviziją, jisai sakė:

Progresyvių .Partija yra 
vienintelė tikra taikos par
tija šioje prezidentinių rin
kimų kampanijoje

Korėjos karo veiksmai tu
ri būti tuojau ir be jokių 
mikčiojimų sustabdyti pa
gal jau sutartą demarkaci
nę liniją tarp Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublikos 
ir tautininkų Pietinės Ko
rėjos. (Tai už Pietinę Ko
rėją amerikonai kariauja.)

Klausimas dėl apsikeitimo 
kariniais belaisviais priva
lo būti pavestas civiliniams 
abiejų pusių atstovams 
spręsti tuojau po to, kai 
mūšiai taps sustabdyti.

Žudymas amerikiečių ir 
kitų galėtų būti jau šian
dien sulaikytas, jeigu tik 
prezidentas Trumanas pa
telefonuotu savo komandai 
Korė j on.
Reikalauja civilinių teisių 

lygybes
Antras pamatini-s Halli- 

na”o kalbos punktas buvo 
reikalavimas civilinių tei
sių lygybės visiems ameri
kiečiams, kad niekas nebū
tų niekinamas bei skriau
džiamas dėl savo tautybės, 
odos spalvos ar religijos. *

Hallinanas priminė, kad: 
Republikonai ir demokra

tai tik apgaudinėjo negrus 
bei kitas tautines mažumas, 
žadėdami jiems teisių ly
gybę, bet atsisakė išleist ir 
vykdyt įstatymus, kuriais 
galima būtų įkūnyti lygybę.

Darbininkų skriaudikai
Hallinanas taip pat smer

kė Washington© valdžią, 
kad ji paneigė, “apkramtė”' 
ar visai atmetė teisingus 
darbininkų reikalą v i m u s 
dėl uždarbio pakėlimo.

“Taika, medžiaginis gy
venimo užtikrinimas, lygy

J. Valstijos “skolina” 
Japonijai karo laivus

Tokio, Japonija. — Jung
tinės Valstijos sutiko “pa
skolinti” Japonijai 68 nedi
delius karinius laivus. Dau
guma jų tinka kariuomenei 
krantan išlaipinti.

Japonija žada tuos laivus 
vartoti savo “krantų sargy
bai.”

.Lima, Peru. — Streikuo
ja 35,000 audeklinių darbi
ninkų, protestuodami, kad 
tūlos audyklos viršininkas 
sumušė vieną darbininką ir 
pavarė iš darbo,

bė ir laisvė yra sudėta vie
name ryšulyje, — sakė Hal
linanas, — to ryšulio bran
duolys yra taika; štai kodėl 
Progresyvių Partija laiko 
taiką pirmučiausiu reikalu 
šiuose 1952 m. rinkimuose.”

Kalbėjo ir Charlotta Bass, 
negrė progresyvių kandida
tė į vice-prezidentus. Jų
dviejų kalbos per radiją ir 
televiziją buvo paskleistos 
po visą šalį.

Amerikos karininkai 
perša siųsti Čiango 
armijų į Korėją

Taipei, Formoza. — Jung
tinių Valstijų karininkai 
Formozos saloje atsišaukė į 
Washingtona, kad leistų pa
siųsti dvi divizijas kinų 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
armijos į Korėją, karui 
prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir jų padėjė- 

į jus kinus.
Teigiama, kad po rinkimų 

bus ‘ užgirtas čiangininkų 
armijos siuntimas 'Korėjon, 
vis tiek ar prezidentu bus 
išrinktas Edsenhoweris ar 
gubernatorius Adlai Ste- 
vensonas.

Nuskendo Kanados laisvas, 
bet visi jo žmonės išgelbėti

Juneau,' Alaska.—Keleivi
nis Kanados laivas Prin
cess. Kathleen, 6,000 tonų, 
užplaukė ant povandeninės 
uolos, prakiuro ir Nusken
do. Bet išgelbėta visi ' 300 
jo keleivių ir 116 įgulos na
riu. Keleiviai buvo dau
giausia amerikonai iš Ca- 
lifornijos.

Nehru atmeta Sovietų 
pašalpų baduoliams

New Delhi, Indija.—So
vietų S ą j u n g a siūlėsi at
siųsti 15,000 tonų kviečių ir’ 
ryžių, ‘ kiekius “kenuoto” 
pieno ir 525 tūkstančius do
lerių pinigais b a d a u j a n - 
tiems žmonėms Madras
provincijoj, Indijoj. Bet 
reikalavo, kąd pats Alkanų
jų Komitetas paskirstytų tą 
pašalpą.
Kinijos Liaudies Respubli

ka atsiuntė $84,000 baduo
liams paremti per tą komi
tetą.

Bet Indijos premjeras 
Nehru atmetė Sovietų ir 
Kinijos dovanas baduo
liams todėl, jog buvo reika
laujama, kad šis komitetas 
padalintų jiems pašalpą. 
Nes, pasak Nehru, “komu
nistai kontroliuoja” tą ko
mitetą.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.
■ *

Generolas Naguib, perėmė visą 
Egipto valdžią į savo rankąs’ 
suėmė 47 sukčius politikierius

APELIACIJŲ TEISMAS 
PATVIRTINO BAUSMĘ
HARRIUI BRIDGESUI

Kairo, Egiptas. -—'Gene
rolas Mohammedas. Naguib 
privertė pasitraukti, prem
jerą Aly Maherį; užėmė viT 
są valdžią, pats tapo jos 
premjeru ir areštavo 47 
buvusius ministrus, išvyto 
karaliaus Faruko gimines 
ir kitus politikierius kaip 
kyšininkus bei šalies turto’ 
vagis.

Naujais ministrais gen. 
Naguibas paskyrė civilinius 
žmones, tarp kurių yra ir 
fanatiškos Mahometo nų 
Brolijos narys.

Naguibas areštavo buvu
sius premjerus Hilaly ir 
Ibrahimą A. Hadį; buvusį 
vidaus reikalų ministrą

KORĖJOS liaudininkai 
PAMUŠE JANKIUS ATGAL

Seoul, Korėja. — šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai atkakliai 
atakavo amerikonus, tur
kus ir kitus jų talkininkus 
rytiniame, viduriniame ir 
vakariniame frontuose ir 
per įnirtingas kautynes lai
mėjo kelias pozicijas..

Korėjos liaudininkai, tarp 
kitko, užėmė Capitol kal
ną per žiaurius mūšius dur
tuvais. Paskui amerikonai 
atmušė atakas ir atgriebė 
kai kurias Bunker kalno 
pozicijas; taip pat atrėmė 
liaudininkus ir kinus, ata
kavusius “Sutrintos Šir

Irano premjeras 
smerkia angly- - 
amerikoną siūlymą

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadeghas su 
pasmerkimu atmetė prezi
dento Trumano ir Anglijos 
premjero Churchillo pasiū
lymą dėl naftos • - aliejaus 
pramonės pertvarkymo Ira
ne. Tai blogiausias iš visų 
pasiūlymų, kokius tik an
glai - amerikonai iki šiol 
davė, kaip sako Mossade
gh as.

Jis ypač smerkė Truma
no - Churchillosiūlymą, kad 
Iranas pasiduotų tarptauti
niam, teismui spręsti, kiek 
Iranas turėtų atlyginti an
glams už naftos pramonę, 
kuri pernai tapo perimta į 
Irano valstybės nuosavybę. 
Tai yra neleistinas sveti
mųjų kišimasis į vidujinius 
Irano reikalus, pare i š k ė 
Mossadeghas.

Irano valdininkai sakė, 
kad Anglija daug daugiau 
skolinga Iranui, negu jis 
jai.

Washington. — Pasklido 
gandai, kad arti Alaskos 
.pasirodė nepažįstami sveti
mi submarinai.

Manila, Filipinai.—Nuvir
tus busui nuo kalno, užmuš
ta 11 žmonių. •*

Fauda S. Eddina, Wafd 
tautininkų partijos vadą; 
ištremto karaliaus Faruko 
giminaičius, kunigaikš č i u s 
Abba ir Saidą Halimus, ir 
ilgą eilę kitų politikierių.

Paskirta speėialė komisi
ja tyrinėja juos kaip vals
tybės turtų sukčius.

Teigiama, kad pastarasis 
premjeras M a h e r i s buvo 
priverstas pasitraukti to
dėl, kad jis. glostė sukčius 
ir nevykdė armijos vadų 
reikalavimo nemokamai pa
dalinti dvarų žemes beže
miams ir mažaže m i a m s 
valstiečiams, o buvusiems 
dvarininkams palikti ne 
daugiau kaip po 200 akrų 
žemės.

dies” kalną rytiniame fron
te.

Liaudininkų patrankos, 
audringai bombardavo ame
rikonus pirm pradedant 
pėstininkų atakas prieš 
juos. Paleido 30,000* artile
rijos šovinių j amerikiečių 
pozicijas.

Amerikos bombonešiai vėl 
bombardavo Supungą (Sui- 
ho) ir kitus Šiaurinės Kor- 
rėjos miestus paliai Jalu 
upę, plaukiančią rubežium 
tarp šiaurinės Korėjos, ir 
Mandžūrijos. P r a nešama, 
kad amerikonų lakūnai nu
šovė ir du rakietinius šiau
riečių lėktuvus.

Viesulas sulaužė 
laivą; pražudė 
bent 11 žmoniy -

Charleston, S. C.—Viesu
las ir jo sukeltos vandeny
ne bangos pusiau perlaužė 
žibalinį H o n d u r aso laivą 
Foundation Star, v 5,505 to
nu.

'Netoli pasitaikęs, Norve
gijos laivas Emu išgelbėjo 
18 s u kritusių vandenin 
Foundation Star žmonių. 
Bent 11 kitų žuvo ar dingo 
be žinios.

Gresia deportavimas Korėjos 
karo kareiviui

Seattle, Wash. — Jaunas 
lenkas Bronislav Marek per 
du mėnesius, kariavo ame
rikinėje armijoje prieš Ko
rėjos liaudininkus. O da
bar jis paršaūktas Ameri
kon ir skiriamas deportavi
mui todėl,* kad neteisėtai 
atvyko šion šalin, nušokda
mas nuo laivo New Yorko 
prieplaukoj 1948 m.

Marek stengiasi pasige
rinti, sakydamas: — Taip 
nekenčiau Lenkijoj komu
nistų, kad turėjau bėgti.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos .liaudininkai praneša, 
kad numušė dar tris Ame
rikos lėktuvus. v

Laivakroviu vadas, karo priešas Bridges baudžiamas 
už vadinamą “klastingą pilietybės išgavimą”

San Francisco. — Fede- 
ralis apygardos apeliacijų 
teismas patvirtino Harriui 
R. Bridgesui bausmę, kurią 
apskrities teismas jam pa
skyrė 1950 metais — pen
kerius metus kalėti ir Au
stralijon deportuoti. Mat, 
jis gimęs Australijoj.

Harry Bridges, Tarptau
tinės Laivakroviu Unijas 
pirmininkas, tada buvo nu
teistas už tai, kad “per me
lagingą priesaiką ir suokai-

Susprogo rakietinis 
Anglijos lėktuvas, 
užmušant 27 žmones

London. — Per orlaivių 
parodą Farnborough apy
linkėje eksplodavo naujau
sias rakietinis Anglijos lėk
tuvas. Jo skeveldros užmu
šė 25-žiūrovus. Kartu žu
vo lėktuvo vairuotojas John 
Derry ir vienas jo keleivis. 
Sužeista 63 asmenys .

Lėktuvas susprogo, dary
damas oro “akrobatiką,” 
skrisdamas smarkiau už 
garsą aukštyn ir žemyn. 
Garsas lekia 760 mylių per 
vnlanda. v ’ •

La. demokratas gubernato
rius remia gen. Eisenhower;

Baton Rouge, La. — Ro
bertas Kennon, demokratas 
Louisianos valstijos guber
natorius, pasižadėjo remti 
generolą Eisenhoweri, re
publikonų kandidatą į pre
zidentus.

Kennon tikisi, kad Eisen- 
howeris “išvalvtu sukčius- 
kyšininkus” iš Washingto- 
no valdžios. z

Numatoma gausingas 
Sovietą derlius

Maskva. — Pranešama, 
jog visoje Sovietų Sąjungo
je nuo Baltijos Jūros, iki 
Pacifiko Vandenyno puikiai 
užderėjo kviečiai, rugiai, 
medvilnė (bovelna), cukri
niai runkeliai, bulvės ir kt.

Šiemetiniai derliai žymiai 
viršija ir gausingus per
nykščiu^ derlius.

v

Indijos kariuomenė 
šaudo demonstrantus

Hyderabad, Indija. — De
šimtis tūkstančių vietinių 
darbininkų d e m o nstravo, 
protestuodami, kad “pribui- 
šams” duodama valdiniai 
darbai, kuomet daug čio- 
naitinių bedarbių badauja.

Kariuomenė šaudydama 
blaškė demonstrantus; nu
šovė 4 ir sužeidė apie 100. 

bį išgavęs Jungtinių Vals
tijų pilietybę” 1945^ metais. 
Nes jis prisiekė, jog riebų- 
vo Komunistų Partijos na
rys. Taip už jį liudijo dėl 
pilietybės popierių gavimo 
Henry šmidtas ir J. R. Ro- 
bertsonas, kiti du Laivakro-. 
vių Unijos pareigūnai.

Šmidtas ir Robertsonąs 
už tai buvo nuteisti dvejus 
metus kalėti. Ir apeliacinis 
teismas dabar taipgi užgy- 
rė jiems tą bausme.z

Bet tikrasis visų trijų 
nusikaltimas — tai kad jie 
priešinosi Korėjos karui.

Bridges© ir jo draugų ad
vokatai rengia prašymą, 
apeliacijų teismui, kad iš 
naujo persvarstytų bylą. 
Jei prašymas but atmestas> 
tai jie duos apeliaciją 
Aukščiausiam Jungt. Vals
tijų Teismui Washingtoner
Pasaulio darbininkai stoja 

už Bridgesą
Morris Watson, unijos re

daktorius, pareiškė:
“Mes duosime visas gali

mas apeliacijas, ir mes tu* 
rime parodymų, jog milijo
nai darbininkų ištisame pa
saulyje vis rems mus iki t 
galutino laimėjimo.”

Bridges tebėra laikomas 
laisvėje už tą patį $25,000 
užstatą, iki Aukščiausiai 
Teismas baigtinai išspręs jo 
bylą. Šmidtas ir Robertu 
nas taip pat laikomi už se
nuosius užstatus, po $10,000 
vienas ir kitas. :

Jie 1950 m. buvo nuteis* 
ti pagal liudijimus samdy
tų šnipų ir streiklaužių. ;
Teismas laužęs įstatymus, 

sako advokatai
Pats apeliacijų teismas, 

užgirdamas jiems bausmę, 
nesako, kad tikrai įrodyta 
jų kaltė; tik sako, kad bu
vo “nemažai parodymų, jog 
Bridges įstojo į Komunis
tų Partiją, o ir teisme jis 
taip gynėsi, kad galima bu
vo suprasti, kad jeigu jis 
nebuvo Komunistų Partijos 
narys, tai buvo bent jos se
kėjas.” .

Bridges© advokatai, tarp 
kitko, nurodė, kad:

Jau išsibaigęs 7 metų lai
kotarpis, po kurio negali
ma, pagal įstatymus, teisti 
už tai, ką Bridges būtų pa
daręs 1945 m.

Jau 1939 ir 1941 metais 
Bridges buvo teisiamas de
portavimui iš Amerikos 
kaip įtariamas komunistas, 
neturintis amerikinės pilie
tybės. Aukščiausias Teis
mas tada panaikino žemes
niųjų teismų spr e n d i m ą 
prieš Bridges^.

Taigi apeliacijų teismas, 
dabar patvirtindamas baus
mę Bridgesui, peržengia ir 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos nuostatą, kuris už
gina dvigubai teisti žmogų 
už primetamą jam nusidė
jimą.

.ML ■,
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MAURICE THOREZ
“MAURICE THOREZ visuomet yra tas žmogus, su 

kuriuomi reikia skaitytis,” sako The N. Y. Times. Jis 
esąs didelis bendrojo fronto šalininkas, ir jo sugrįžimas 
iš Tarybų Sąjungos, po dviejų metų gydymosi, galįs pa
kenkti Francūzijos užsieninei politikai, kuri yra kietai 
susieta su Amerikos politika.

Negali būti nė kalbos, kad nebuvimas per porą metų 
to įžymaus francūzų komunistų vado jaučiamas Pran
cūzijoje. Komunistų priešai džiaugėsi ir laukė jam mir
ties, patys gi komunistai neturėjo savo partijos pryša- 
kyje vieno iš energingiausių ir veikliausių žmonių. Daug 
vadovybės darbo ant savo pečių nešė taip pat neišse
miamos energijos komunistų veikėjas Jacques Duclos. 
Dabar partijos vadovybė sustiprės. Tai žino tiek Tho- 
rezo priešai, tiek draugai.

Francūzijos Komunistų Partija yra viena iš stipriau
sių revoliucinių partijų pasaulyje. Paskutiniais parla
mentiniais rinkimais jos kandidatai laimėjo vieną ket
virtadalį visų paduotų balsų. Virš pėnki milijonai fran
cūzų balsavo už komunistus. Tai didžiulė jėga.

Komunistų Partija išleidę pareiškimą, kuriame pakar
tojo savo bendrojo fronto pasiūlymą socialistams, libe
ralams, visiems francūzams, kurie “nenori, kad Fran- 
cūzija taptų Amerikos kolonija,” kurie “nenori, kad 
Francūzija taptų Amerikos karinės politikos baze ir 
įrankiu.” Maurice Thorezui sugrįžus į partijos vado
vybę, be abejonės, agitacija už tokį olatų bendrą tautinį 
liaudies frontą bus pagyvinta ir sustiprinta.

FAŠISTINES PARTIJOS PRADAI
IKI ŠIOL AMERIKOJE dar neturėjome formališkai 

suorganizuotos fašistinės partijos. Čia pilna visokių 
fašistinių grupių, bet jos nė viena nesivadina politine 
partija. Dabar tokiai partijai pradžia jau padaryta. 

• Fašistinę partiją organizuoti pradėjo Chicagos fašis
tinio “Tribune” leidėjas McCormickas. Jis pareiškė, kad 
jis. nebegali ilgiau būti republikonu ir balsuoti už re- 
publikonų kandidatus, nes, girdi, ir republikonu partija 
išsigimė beveik į tokią pat “socialistinę” partiją, kokia 
yra Trumano demokratų partija. Abi senosios partijos 
jam pasidarė “per kairios.” Todėl jis organizuoja savo 
^partiją, kuri bus “grynai amerikinė partija.” O tai 
reiškia, kad ji bus grynai fašistinė partija.

Per vėlai McCormick pradėjo fašistinę partiją orga
nizuoti, todėl jinai nebegalėsianti pastatyti kandidatus 
dar šiems prezidentiniams rinkimams. Bet Sekamuose 
rinkimuose, už ketverto metų, jo partija jau tikrai sto
vėsianti ant abiejų kojų ir turėsianti savo kandidatus. 
Savo fašistinę partija McCormick pavadino “Konstitu
cine partija.”

/

Trumano susirūpinimas kriminalistais
ŠTAI MES TURIME mūsų federaliniuose. kalėjimuose 

grupę darbininkų vadų. Jie ten pasodinti tik už tai, kad 
nesutiko su vyriausybės politika. Jie nėra jokie krimi
nalistai. Jie jokios krimįnalystės nepapildo. Bet mūsų 
prezidentas nė kalbėti nekalba apie jų bylos ištyrimą 
ir paskelbimą jiems amnestijos.

Kas kita su Japonijos kariniais kriminalistais. Jie 
visi žmogžudžiai. Jie visi skerdė mūsų sūnus. Tik už tai 
jie pateko į kalėjimą. Bet, matyt, jų laikymas kalėji
me nepatinka mūsų prezidentui. Todėl Trųmanas pa
skyrė komisiją jų bylų peržiūrėjimui, turint mintyje 
jiems amnestiją. Ir jie bus iš kalėjimo paleisti. Daugy
bė karinių kriminalistų jau taip laimėjo mūsų prezidento 
malonę, ir šiandien gyvena laisvėje.

Tokia politika, toks atsinešimas neveda prie gero. Pa
leidimas japoniškų ir vokiškų karo kriminalistų, o lai
kymas, už geležinių grotų namie politinių kalinių puldo 
Amerikos vardą žmonijos akyse.

VISI JIE LYGIAI APGAUDINĖJA
GALIMA fiLNAl sutikti su reakcionierium Nixonu, 

republikonu kandidatu į vice-prezide.ntus, kai jis sako, 
kad demokratų kandidatai veidmainiauja civilinių teisių 
klausimu. Jie netiki į visiems lygias civilines teises.

Bet taip pat tomis teisėmis, netiki nei Nixonas su Ei- 
senhoweriu. Jie net savo programoj atsisakė įrašyti 
punktą apie įstatymais panaikinimą rasinės diskrimina
cijos darbuose. Jie niekur nėra pareikalavę, kad val
džia priverstų padaryti galą rasinei bei tautinei diskri
minacijai ne tik darbuose, bet ir širip visose amerikinio 

r^gyvenimo srityse.
Kai Nixonas ir Eisenhoweris kritikuoja Sparkmaną ir 

Stevensoną, tai tik išeina puodo katilo vanojimas. Visi 
jie lygiai apgaudinėja, piliečius. Jų darbai neparodo nuo- 

z širdumo. Jų tursinimasis prieš negrus savo prakalbose 
turi tik vieną tikslą: laimėti negrų piliečių balsūs, o 
paskui jiems, kaip ir visuomet, Špygą parodyti.

Kas Ką Rašo ir Sako
tai turi atsisveikinti su sa
vo komunistinėmis valdžio
mis, turi susigrąžinti kapi-

APIE “NETOLIMA 
VLIK’O GALĄ”

Tebeina' aštrios peštynės 
tarpe sinetonininkų ir yli- 
kinihkų. Brooklyn© Vieny
bėje Mr. Stu.ngrys kelia 
aikštėn VLIKo pastogėje 
supuvimą ir išsigimimą. Jis 
rašo:

Visuomenės nebus galima 
toliau nei nuraminti, nei už
liūliuoti.

Tuo labiau, kad tik dabar 
ta visuomenė su dideliu nuste
bimui ir išplėstomis akimis su
žinojo, kad ši “tobuliausia” 
organizacija, taip visų garbi
nama, buvo sudariusi net spe
cialią komisiją “VLIKo auto
ritetui ir VT darbingumui tir
ti”. Tokia gėda, kad nėra kur 
akių dėti...

Būtų tikrai įdomu sužinoti, 
kada ta komisija paskelbs vi
suomenei savo tyrimo rezulta
tus, juk tai būtų demokratiš
ka. Ji medžiagos galėjo, jei 
tik norėjo, prisirinkti labai 
daug. Galėjo apklausti daug 
liudininkų, surinkti jų parody
mus, nors vien tik iš visų bu
vusių VLIKo narių. Deja, mes 
tos komisijos darbo rezultatų 
ir jos prieitų išvadų dar neži
nome. Težinoma tik tas, kas 
tos korhisijos nario Dr. J. Gri
niaus buvo VLIKo pirminin
kui pareikšta: “VLIKo dau
guma pradeda išsigimti... Ko
va ir diskriminacija... pačiame 
VLIKe yra jo sunkios ligos 
ženklas;” čia vyksta kažko
kia “moralinė žmogžudystė”, 
“VLIKas nebetenka žymios 
dalies savo rezistencinio cha
rakterio”, visa tai “reiškia ne
tolimą VLIKo galą” (!!!).

Taip kalba Darbo Federa
cijos atstovas, Lietuvių Fronto 
draugas...

Ir turbūt VLIKo narys Dr.. 
J. Grinius, būdamas “VLIKo 
autoritetui ir VT darbingu
mui tirti” komisijos narys; ži
no, ką kalba!

Gerai, kad patys raketie- 
riai kelia aikštėn raketierių 
išsigimimą. Tas atidarys 
akis daugeliui lietuvių, ku
riuos Amerikos Lietuvių 
Taryba ir VLIKas yra su
vedžioję.

REMTŲ SUNAIKINIMĄ 
IŠSILAISVINUSIŲ

KRAŠTŲ
Keleiviniams idijotams 

dar per daug švelnus naujo 
karo klausimu ir generolas 
Eisenhoweris ir jo kolegos. 
Jie reikalauja statyti klau
simą griežtai ir pradėti .pa
saulinę skerdynę be delsi
mo. Jie rašo:

Ir J. F. Dulles mano, kad 
jei rusų pavergtosios tautos 
neišsilaisvins, tai kariškas su
sikirtimas, tarp Amerikos ir 
Rusijos vargu gali būti išveng
tas. Bet J. F. Dulles iš tos nuo
monės nedaro išvadų. Iš tiesų, 
jei išlaisvinimas pavergtąją 
tautų yra būtina Amerikos 
saugumui, tai to tautų išlaisvi
nimo reikėtų siekti visomis 
priemonėmis, nevengiant pato
giu momentu pasiųsti ir ulti
matumą Maskvai, kad ji iš
trauktų savo armiją iš vieno 
ar kito okupuoto krašto. Pasu 
ryžimas užtikrinti- savo saugu
mą ir tautų laisvę VISOMIS 
priemonėmis atrodo vieninte
lis būdas ir karo išvengti, nes 
rusams galima butų “pasiūly
ti” trauktis iš pavogtų sričių 
tokiu momentu, kada jie ge
riau sutiktų trauktis negu ka
riauti. Gi atsidedant “taikio
mis prjepionemis” ij> lūkes
čiais, kad rusiškas katilas “iš 
vidaus” štisprogs, palieka ini
ciatyvą Maskvai ir greičiau 
galima sulaukti to, ko sulauk
ta Korėjoj, kur irgi visai ne
lauktai teko ginti. pozicijas, 
kurios pagal kai kurių strate
gų nuomonę neturėjo mums 

didelės svarbos. (Kel., rug
sėjo 3 d.)

Trumpai ir drūtai: Pre
zidentas Trdmanaš pasiun
čia Maskvon ūliimatumą, 
kad visi socialistiniai, krau

Gyvenamųjų namų statyba 
Tarybų Lietuvoje

Rašo T. M.
talizmą, arba Amerika skel
bia karą. Galimas daiktas, 
kaid Sovietai ant tokio ul
timatumo tik nusispiautų, 
o jeigu ir išsigąstų, tai juk 
ką gi jie padarytų Lenki
jos,' Rumunijos, Vengrijos, 
Bulgarijos ir net Kinijos 
žmonėms? Jeigu jie norėtų 
nuversti tų kraštų valdžias 
ir pakeisti santvarkas, tai 
turėtų jiems paskelbti ka
rą. O dar klausimas, ar 
tokį karą taip jau lengvai 
laimėtų. Tad aišku, kad 
Trumano ultimatumo So
vietai išpildyti nenorėtų ar
ba negalėtų. Tuo būdu mes, 
Amerika, pagal keleivinius 
idijotus, turime tik vieną 
išeitį: Paskelbti tiems vi
siems kraštams karą ir pa
bandyti spėka tas valdžias 
nuversti ir tas santvarkas 
pakeisti. Aišku, kad darbo 
būtii labai daug, ir labai 
“gražaus.” Taip pat aišku, 
kad ir visas likusi s pasau
lis užsidegtų karo liepsna. 
Taip pat aišku, kad ir mū
sų miestus ir kaimus atomi
nės bombos sulygintų su 
žeme.

Štai keleivinių i d i j o t ų 
troškimas ir pasiūlymai!

ŽMONĖS NUJAUČIA
PAVOJŲ

Kunigų Draugui nepatin
ka, kad Amerikos žmonės 
nenori naujo karo, kad jie 
tokiam kare nujaučia pavo-
jų ir sau. Tie žmonės yra 
piktai išbarami. Klausyki
te:

Kai amerikiečiui (bet ko
kiam : darbininkui, inteligen
tui, doleriniam aristokratui) 
pasakai, kad reikia imti Krem
liaus bulių už ragų ir tada ne 
tik Korėjos, o ir daug kitų da
lykų pasuktų normalion va- 
gon, išgirsti maždaug: š-a-a! 
Vadinasi, neliesk bolševikų, 
dar ko gero ims šaudyti tie
siai į mus... Ir šitokios nuotai
kos, esmėje — kraštui pavo
jingos, dominuoja ne tik mi
nias, bet kongresą ir (o var
ge!) pačią Vyriausybę. Iš čia 
peršasi man šitokia pažiūra: 
jei kuris iš dviejų aukščiau
siai vietai kandidatų tikrai 
yra nusistatęs “baigti” Korė
jos šaudynes, tai jis jau da
bar darosi civilizacijos grabo 
riumi, nes jam greitai tatai 
įvykdyti tėra tik vienas kelias 
— numoti ranka į kitų tautų 
laisvę ir pasitraukti nuo štur
muojančios bestijos kanopų i 
kampelį.

Tas tik parodo, kad vi
dutinis amerikietis toli gra
žu yra pralenkęs kryžiokus 
iš Draugo pastogės. Jis 
puikiai žino, kad naujas ka
ras atneštų ir jo kraštui tik 
mirtį ir sunaikinimą. To 
negaliu arba nenori įsivaiz
duoti klerikalai. Jie taip 
pakvaišę, taip ištroškę nau
jos pasaulinės skerdynės, 
jog nepajėgia galvoti apie 
tai, ką toks karas atneštų 
Amerikai ir visai žmonijai.

Specialiai baudžiami polit. 
kaliniai, kad neapgailestavo 
Evos Peronienes

Buenos Aires, Argentina. 
—Fašistinė valdžia uždarė 
pavienėse kalėjimo kamero
se tuos politinius kalinius, 
kurie atsisakė apgailestau
ti mirusios Evos Peronie- 
nės, diktatoriaus - preziden
to Perono pačios. Radikalė 
Partija dėl to užprotestavo 
Argentinos teisingumo mi
nisterijai.

Havana, Kuba. — Sovietų 
diplomatas A. Malenkovas 
su žmona, laivu plaukdami 
Meksiko”, norėjo staptelėti 
Kūboje, Bet Kubos, valdžia 
užgynė ir nepasakę kodėl.

VILNIUS. — Pačiame Lie
tuvos sostinės—Vilniaus mies
to—centre, Basanavičiaus g-v. 
16, karo metu sugriautojo pa
stato vietoje išaugo naujas 
namas. Per Gegužės šventes 
tame name kėlė įkurtuves 
šaltkalvio Mikolajūno, tinkuo
tojų Korsakovo, Panurkos bei 
kitų darbininkų-statybininkų 
šeimos. 57 darbininkų šeimos 
atsikraustė čionai į patogiai 
įrengtus, skoningai apdailin
tus butus.

Didžiosios šventės dienomis 
gerą dovaną—keturis didelius 
namus Tarybinės Armijos pro
spekte gavo šiluminės hidro- 
centpnes ir pirmojo statybinio 
tresto darbinihkai.

Iš tolo matyti Tarybų Są
jungos emblema—pjautuvas 
ir kūjis auksiniame vainike iŠ 
kviečių—esanti neseniai pa
statytų Mokslo darbuotojų rū
mų strėlėje. Penkiaaukščiame 
pastate 43 komfortabilūs bu
tai ; apatiniuose aukštuose 
yra parduotuves, kirpykla, 
buitinio aptarnavimo dirbtu
vės. Tas puošnus pastatas su 
kolonomis, apdailintas mar
muro trupinėliu, • papuošė 
gražią Neries upės krantinę. 
Tuose namuose gyvena Vil
niaus valstybinio universiteto, 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos profesoriai ir moksliniai 
darbuotojai.

Vilniaus centre ir pakraš
čiuose—visur išauga nauji gy
venamieji namai. Beveik kiek
vienoje gatvėje matyti pasto
liais apgaubtos naujos staty
bos. Naujų gyvenamųjų namų 
statyba ' plačiai išsivystė Kau
ne, Klaipėdoje, rajoniniuose 
centruose ir mažyčiuose mies
teliuose.

Dar neseniai Radviliškyje 
buvo iš viso tik keli mūriniai 
namai. Dabar miestas pagra
žėjo, įgavo naują išvaizdą. 
Be administracinių pastatų 
čia plačiai statoma gyvena
muosius namus. Karolio Požė
los gatvėje pastatytas daugia
aukštis namas garvežių depą 
darbininkams. Toje pat gatvė
je artimiausiu laiku bus ati
duoti naudotis dar du astuo
nių butų pastatai geležinke
lininkams.

Kadaise buvusiuose atkam
piuose Pandėlio, Gruzdžių, 
Naujamiesčio miesteliuose da
bar jaučiama aštri stoka tokių 
profesijų, kaip mūrininkai, te
kintojai, dailidės. Nemaža jau 
pastatyta naujų pastatų, deda
mi naujų statomų gyvenamųjų 
namų pamatai.* Tai—^gerai su
tvarkyti daugiaaukščiai mies
tiško tipo namai, kuriuose yra 
maksimumas patogumų jų gy
ventojams.

Plačiai išsivystė, ypač kaimo, 
vietą vėse, individualioji staty
ba. Valstybė suteikia didelių 
kreditų šiems tikslams. Kiek
vienas darbo žmogus, kreipęsis 
su pareišk.irhu į miesto ar kai
mo Darbo žmonių deputatų ta
rybą, gali gauti ilgalaikį kre
ditą iki 10 tūkstančių rublių, o 
taip pat statybai reikalingų 
medžiagų.

Per pirmojo pokarinio penk
mečio metus Lietuvos miestuo
se ir kaimuose valstybinių į- 
monių, įstaigų bei vietinių ta
rybų lėšomis pastatyta gyvena-, 
iriųjų namų, kurių plotas sie
kia daugiau kaip vieną milijo
ną kvadratinių metrų.

Statybos tempai didėja kas 
metai. 1951 metais atiduota 
naudotis 54 tūkstančiai 737 
kvadratiniai metrai gyvenamo
jo ploto, o tam buvo išleista a- 
pie 60 milijonų rublių. 1952 
metų plane numatyta atiduoti 
naudotis daugiau1 kaip 75.000 
kvadratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Tam tikslui valstybė a- 
•signavo 75 milijonus 690 tūks
tančių rublių.

Be statybos, kurią vykdo 
vietinės Darbo žmonių deputa
tų tarybos, daug gyvenamųjų 
namų stato ministerijos, žiny

bos, atskiros įmonės. Taip, pa
vyzdžiui, respublikos žuvies 
pramonės ministerija šiemet 
paskyrė 23 milijonus 100 tūks
tančių rublių pastatyti gyvena
miesiems namams žuvies pra
monės žvejams ir darbuoto-, 
.jams. Statybinių medžiagų, 
pramonės ministerija yra nu
mačiusi pastatyti kelis gyvena
muosius namus, kurių plotas 
sieks daugiau kaip 7 tūkstan
čius kvadratinių metrų. Kaimo 
vietovėse gyvenamuosius nam. 
tarybinių ūkių darbininkams 
Stato Lietuvos TSR Tarybinių 
ūkių ministerija.

Asignavimai gyvenamųjų 
namų statybai Vilniaus srityje 
yra 15 kartų didesni už asig
navimus, kurie buvo skirti šiem 
tikslams 1946 metais. Lietuvos 
sostinėje ir srities rajonuose 
šiemet statoma 100 daugia
aukščių gyvenamųjų namą. 
Vilniaus priemiestyje — Anta
kalnyje išaugo nauja gatvė 
gražių gyvenamųjų namų sta
tybininkams. Darbininkų gy
venvietė “Kaitros” gamyklos 
darbininkams išaugo Lentvario 
mieste. Kartu darbininkų gy
venvietėse statomos mokyklos, 
vaikų lopšeliai, klubai ir kitos 
kultūrinės-buitines įstaigos.

Butų fondo statybos darbas 
vyksta visa sparta; Iš Maskvos, 
Leningrado, Minsko, Charko
vo, Tbilisio respublika gauna 
įrengimų statybiniams dar
bams mechanizuoti.

Gyvenamieji namai statomi 
greitintais metodais. Svarbiau
siosios detalės bei konstrukci
jų elementai — blokai langų 
bei durų aprangoms, karny- 
zai, gelžbetoninės sijos per
dengimams ir kt. — gamina
mi dirbtuvėse statybos aikšte
lėse. Po to pagainintos deta
lės ir konstrukcijos montuoja
mos vietoje. |

Statybininkai rodo daug i- 
niciatyvos, surasdami naujus 
būdus darbo- našumui pakelti, 
statybos kokybei pagerinti. 
Antai, lipdynininkų brigadi
ninkas Rabinavičius panaudo
jo naują skiedinį apdaro 
plokščių, kuriomis apdailina
mi namų fasadai, dekoratyvi
niam sluoksniui. Panaudojus 
šį naują skiedinį, 50 procentų 
sumažėjo plokščių kaina ir 
pagerino jų darbo kokybę.

Entuziastiškai darbuojasi 
gyvenamųjų namų statybose 
jauni darbininkai, neseniai 
baigę fabrikinio-gamyklinio 
apmokymo bei amatų mokyk
las. Nuo pat pirmųjų darbo 
dienų baigusieji FGA bei a- 
matų mokyklas, pritaikydami 
įsigytas žinias, bendra taisyk
le, ne tik įvykdo, bet ir virši
ja užduotis.

Korėja. — Liūtys ir vėtra 
su. 69 mylių smarkumu per 
valandą sulaikė amerikonų 
lėktuvus ant žemės ir be
veik sustabdė karo veiks
mus. •’

Margos Mintys
Nepavyko Europą 

“a p vienyti”
Rugpjūčio 12 d. J. Stepo

naitis Drauge rašo apie Eu
ropos “tautų apvienijimą.” 
Kaip įrodymui, jog tas nesą 
galima, jis rašo: 1

“Juliaus Cezario, Ka^)J 
lio Didžiojo, Napoleono ir 
Hitlerio su Mussoliniu Eu
ropą politiškai apvienyti 
nepasisekė, nes Europos 
įvairių tautų skirtumas bu
vo didesnis., negu jų nuo
širdaus bendradarbiavimo 
dvasia.”

Čia reikia pastebėti. Kam 
gi būtų Draugas ir jo ben
dradarbis, jei jie neaukštin
tų. Hitlerio ir Mussolinio 
“nuoširdaus bendradarbia
vimo dvasios.”

Kuomet Steponaitis sako, 
kad jiems “nepasisekė” ap
vienyti europiečius, tai ar 
jis yra hitlerinių musmirių 
prisivalgęs arba ištuštino 
Vokietijoje savo galvą.

Hitleris su Mussoliniu tu
rėjo visas Europos šalis, 
išskyrus Britaniją, savo ki
šenėse. Ir jei rusai nebūhų 
jų supliekę prie Stalingrad 
do ir neatstūmę atgal, W 
visos tautelės nieko daugiau 
neturėtų, kaip tik popie
žiaus pašlovintą Mussolinį 
ir Hitlerį. Taip būtų, kaip 
dabar Ispanijoje “suteikta” 
teisė kalbėti apie popiežių 
ir Franka.

Baigdamas savo raštą 
Steponaitis sako: “Kurie 
mano Europos apvienijimą 
organizuoti Amerikos bei 
Rusijos pavyzdžiais, prak
tiškai siekia Europos pa
baigos, bet ne jos naujo lai
mingo gyvenimo.”

Čia jis pasakė, kaip iš 
medžio iškritęs.

Kas gi blogo su Ameri
ka? Amerikoj yra viso pav 
šaulio tautų gyventojų. Ji® 
kalba savomis kalbomis, 
dainuoja, šoka, lošia tautiš
kai, net ir gali rėdytis tau
tiškai. Ar Amerika sunai
kino bent vieną tautą?

Amerika turi 48 valstybes 
su savo vidujiniais patvar
kymais, bet kontroliuoja
mos Washingtone sėdinčių 
atstovų.

Sovietų Sąjunga turi 16 
tautinių respublikų, turin
čių savus patvarkymus. 
Respublikų atstovai Mask
voje bendrai kontroliuoja 
visų respublikų padėtį.

Kaip Jungtinių Valstijų 
atskiros, valstijos neužpuola 
viena ant kitos, taip ir So
vietų Sąjungos respublikos 
viena ant kitos neužpubft 
ir neturi jokių tikslų užpuj^ų 
,ti ant kitų respublikų.

Atrodė, J. Steponaičiui 
geriau patinka Hitlerio ir 
Mussolinio “nuoširdaus ben
dradarbiavimo dvasia.”

Spartakas

Paryžiuje Šiaurinio Atlanto Sąjungos militariniai va
dai susitinka ir sveikinasi. Kairėje Britanijos maršalas 
William Slim, dešinėje — amerikietis generolas Mat
thew B. Ridgway.

2 pusl.^-Laisvė (Liberty)--Antradien., Rugsėjo-Sepl. 9,



N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
(Tąsa)

— Meluoji, kiaulės snuki!
— Kaipgi galima, kad aš meluočiau? 

Ar aš kvailys, kad meluočiau? Ant sa- 
vcfcsrtdvos aš meluočiau? Argi aš ne- 
žin&’i, kad žydą pakars, kaip šunį, jeigu 
jis sumeluos ponui?

— Taigi, anot tavęs išeina, kad jis iš
davė tėvynę ir tikėjimą?

—Aš gi nesakau, kad jis būtų ką par
davęs; aš tik sakiau, kad jis perėjo pas 
juos.

— Meluoji, velnio žyde! Tokio atsiti
kimo dar nėra buvę krikščioniškame 
krašte! Tu painioji, šunie!

— Tegu žolė apželta mano namų slen
kstį, jeigu aš painioju! Tegu kiekvie
nas apspiaudys kapą mano tėvo, moti
nos, uošvio ir mano tėvo tėvo, ir 
motinos tėvo, jeigu 
ponas nori, aš net 
jis perėjo pas juos.

— Kodėl?
— Vaivada turi

Šventasis dreve, kokią gražuolę! — Čia 
žydas pasistengė, kiek tik galėjo, išreikš
ti savo veide grožį, išskėtęs rankas, pri
merkęs akį ir kryptelėjęs į šalį lūpas, 
tarytum kažko paragavęs.

—Na, tai kas gi iš to?
X— Jis dėl jos ir padarė viską, ir perė

jo. Jeigu žmogus įsimylės, tai jis vis- 
tiek, kaip padas, kurį, jei išmirkysi van
deny, tai imk ir lenk — jis ir sulinks.

Giliai susimąstė Bulba. Atsiminė jis, 
kokia didelė silpnos moteries valdžia, 
kad daugelį stipriųjų jau pražudė ji, 
kad nuolaidi tuo atžvilgiu Andriaus pri
gimtis; ir stovėjo jis ilgai, kai]) įsmeig
tas, toje pačioje vietoje.

— Klausyk, pone, aš viską ponui pa
pasakosiu, — kalbėjo žydas. — Kai tik 
aš išgirdau triukšmą ir pamačiau, kad 
žygiuoja pro miesto vartus 
biau dėl visa ko perlų giją, nes mieste 
yra gražuolių ir bajoraičių, 
aš; o jeigu yra gražuolių ir bajoraičių, 
pagalvojąu sau vienas, tai joms nors 
nieko vaJgyti neduok, o perlus vis dėlto 
nupirks* Ir kai tik chorunžo tarnai 
praleido mane, aš nubėgau į vaivados 
kiemą parduoti perlų. Viską išklausi
nėjau tarnaitę totorę. Vestuvės, bus 
tuoj, kai tik išvys zaporoži-ečius. Ponas ■ 
Andrius pažadėjo išvyti Zaporožiečius.

— Ir tu neužmušei jo, velnio vaiko, 
čia pat vietoje? — suriko Bulba.

— Už ką gi jį užmušti? Jis perėjo 
geruoju. Kuo žmogus kaltas? Ten jam 
geriau, ten jis ir perėjo.

—*Ir tu jį pats, veidas į veidą, matei?
— Dievaži, veidas į veidą! Toks pui

kus karys! Už visus gražesnis. Duok 
dieve jam sveikatos, mane tuojau paži
no, ir kai aš prie jo priėjau, jis tuojau 
pasakė...

— Tai ką gi jis pasakė?
— Jis pasakė, pirma pamojo pirštu, 

o po to jau pasakė: “Jankeli!” O aš 
“Pone Andriau!” sakau. “Jankeli! Pa- 
sa^k tėvui, pasakyk broliui, pasakyk 
kazokams, pasakyk zaporožiečiams, pa
sakyk visiems, kad tėvas — dabar man 
nebe tėvas, brolis — ne brolis, draugas 
— ne draugas, ir kad aš kausiuosi su 
visais. Su visais kausiuosi!’

— Meluoji, velne, Judošiau!—suriko, 
nebesitverdamas pykčiu, Tarasas. — 
Meluoji, šunie! Tu ir Kristų nukry
žiavai, dievo prakeiktas žmogau!' Aš ta
ve užmušiu, šėtone! Nešdinkis iš čia, 
o ne—čia pat tau mirtis! Tai pasakęs, 
Tarasas ištraukė savo kardą. Išsigandęs 
žydas pasileido tuojau greitai bėgti, kiek 
tik galėjo tesėti jo laibos sausos blauz
dos. Ilgai dar bėgo jis, neatsigręžda
mas, pro kazokų stovyklą ir po to ilgai 
visu plynu lauku, nors Tarasas jo visai 
nesivijo, apsisvarstęs, kad neprotinga, 
ūmai supykus, atsikeršyti pirmajam pa
sitaikiusiam.

Dabar atsiminė jis, kad matė praei
tą naktį Andrių, ėjusį per stovyklą su 
kažkokia moteriške, ir nuleido žilą gal
vą; ir vis dar jis nenorėjo tikėti, kad bū
tų galėjęs atsitikti toks negarbingas da
lykas ir kad jo paties sūnus būtų ga
lėjęs parduoti savo tikėjimą ir sielą.

Pagaliau nuvedė jis savo pulką į užuo- 
feįĮty ir dingo su juo už miško, kuris 
'ftifllvienas dar nebuvo kazokų sudegin

tas? O Zaporožiečiai, ir pėsti ir raiti, 
žygiavo į tris,kelius priešais trejus var
tus. Vienas paskui kitą griuvo kure- 
niai: umaniškis, popovičiškis, kaneviš- 
kis, stėblikiškis, nezamaikiškis, gurgu-

mano 
aš painioju. Jeigu 
pasakysiu, ir kodėl

aš pagrie-

pagalvojau

ziškis, titariškis, timoševiškis. Vieno 
tik perejaslaviškio nebuvo. Gerai paū
žė jo kazokai ir praūžė savo laimę. Kas 
pabudo surištas priešų rankose, kas ir 
visai nepabudęs, mieguistas, perėjo j 
drėgnąją žemę, ir pats atamanas Chli- 
bas, be kelnių ir viršutinių drabužių, at
sidūrė lenkų stovykloje.

Mieste išgirdo kazokų judėjimą. Visi 
išgužėjo ant pylimo, ir kazoku akyse iš
kilo 
nas 
mo.

gyvas paveikslas: lenkų vyčiai, vie- 
už kitą gražesnis, stovėjo ant pyli- 
Varinės kepurės spindėjo,, kaip sau- 
papuoštbs baltomis, kaip g u 1 b ė, 

plunksnomis. Kiti nešiojo lengvas ke
puraites, rausvas ir mėlynas, su palenk
tais į šalį viršais; kaptonai su palaido
mis rankovėmis, išsiuvinėti auksu ar 
paprastai apsiūti kailiukais; šitų 
kardai ir ginklai brangiais aptaisymais, 
už kuriuos ponai brangiai primokėdavo, 
— ir daug buvo visokių kitų puošmenų. 
Priešakyje raudona kepure, papuošta 
auksu, stovėjo pasipūtęs budzakoviškis 
pulkininkas. Storas buvo pulkininkas, 
už visus aukštesnis ir storesnis, ir vos 
galėjo tilpti plačiame brangiame kapto- 
ne. Kitoj pusėj, beveik prie šoninių 
vartų, stovėjo kitas pulkininkas, nedide
lis žmogus, labai išdžiūvęs; bet mažos 
žvalios akys žvitriai žiūrėjo iš po nuka
rusių antakių, ir sukeliojosi jis greitai 
į visas puses, mitriai rodydamas savo 
laiba sausa ranka ir įsakinėdamas; bu
vo matyti, kad nežiūrint jo mažo kūno, 
jis buvo geras karo mokslo žinovas. Ne
toli nuo jo stovėjo chorunžas, ilgas ilgas, 
tankiais ūsais, ir, rodos, netrūko jam 
veido raudonumo: mėgo ponas stiprų 
midų ir gerą puotą. Ir daug už jų buvo 
matyti įvairių šlėktų,, kurie apsiginkla
vo kas už savo červoncus, kas už kara
liaus iždo pinigus, kas už žydo, užstatęs 
viską, kas susirado sentėvių pilyse. Ne
maža buvo ir įvairiu senatorių veltėdžiu, 
kuriuos imdavo senatoriai su savimi 
prie pietų didesnės garbės dėli’ai, kurie 
vogdavo nuo stalo ir iš bufeto sidabrines 
taures, o po šios dienos garbės rytoj at
sidurdavo ant vežimo sėdynės ir tapda
vo nors pono vežėjais. Visokių

Kitą kartą ir išgerti neturė- 
?t vykdami į karą visi pasi-

vo kurio 
ten buvo, 
jo už ką, 
puošė.

Kazoku 
nas. Nė 
auksu:, gal tik kai kur blizgėjo jis antį 
Išardų rankenų ir šautuvų apsodų! Ne
mėgo kazokai turtingai puoštis mūšyje; 
paprasti buvo jų šarvai ir svitkos ir to
li juodavo ir raudonavo jų juodos rau
donais viršais avikailio kepurės.

Du kazokai iš zaporožiečiu eilių išjojo 
į priekį: vienas dar visai jaunas, 
vyrėlesnis, abu aštraliežuviai,

eilės tyliai stovėjo prieš sie- 
vienas iš jų nebuvo pasipuošęs

Tariasi del naujo kontrakto 57,000 kietosios anglies 
mainieriams. Vienas atstovauja kasyklų kompanijas, o 
kitas mainierių uniją. Kasyklų atstovu yra Edward Fox 
(kairėje), prezidentas Philadelphia & Reading Coal 
& Iron Co. Mainierius atstovauja unijos vice-preziden- 

tas Thomas Kennedy. 1

DETROITO ŽINIOS
D.L.K. balius

atsivest savo 
pažįstamą, tai

Ruigpiūčio 30 d. Detroito 
Lietuvių Klubas turėjo suren
gęs balių, kaip užbaigimui pa
gerinimo ir padidinimo Klu
bo. Į balių galėjo įeiti tik tie 
klubiečiai, kurie užsimokėjo iš 
anksto $2.50. Kadangi kiek
vienas bandė 
moterį arba
galima sakyt, kad pačių Klu
bo narių buvo nedaugiau po
ros šimtų. Prie to, reikia pa
sakyt, jog buvo ir neklubiečių.

Kalbant apie neklubiečius, 
turiu pasakyt, kad buvo ne- 
klubietis valstijinis guberna
torius Williams su savo žmo
na, Wayne County prokuro
ras - prosecutor O’Brien ir 
Eourt-Green, policijos sky
riaus inspektorius, abu turėjo 
savas moteris.

Buvę kviesta daugiau žy
mių įstaigų žmonių, bet vieni 
turėję svečių, kiti išvykę į 
svečius.

Gubernatorius

Pikniko pelnas eis visų tautų 
progresyvei spaudai.
Kelrodis: Automobiliais, im

ti W. 25th. — State Rd./iki 
Ridgewood, ir čia pasukti į 
kairę iki Vaterans Grove. Bu
šu: imti busą No. 67 ant Pros
pect ir Ontario, ir važiuoti iki 
Ridgewood, ir iš čia paeiti 
rytų link iki Veterans Grove.

Kviečia Tautų Spaudos 
Pikniko Komitetas.

Šypsenos

kitas 
bet ir 

šiaip neblogi kazokai: Ochrimas Našas 
ir Mikita Golokopit-onko. Tuoj po jų išjo
jo ir Demidas Popovičius, kresnas kazo
kas, jau seniai bastęsis Siečėje, buvęs ir 
ties Adrianopoliu, ir daug iškentėjęs sa
vo amžiuje: degė ugnyje ir atbėgo į Sie- 
čę su apsmaluota, pajuodusia galva ir 
apdegusiais ūsais; bet atsiganė, vėl Po
povičius, atželdino už ausies ilgą plaukų 
kuokštą, užsiaugino tankius ir juodus, 
kaip nuodėgulis, ūsus. Ir mokėjo pasa
kyti Popovičius aitrų žodį.

— A, gražūs visų karių žiponai, tik 
norėčiau žinoti, ar didelė kariuomenės 
jėga? _

— Štai aš jus,. — šaukė nuo viršaus 
storasis pulkininkas, — visus surišiu! ir 
Atiduokite, vergai, šautuvus ir žirgus, net 1930 metų 
Mdtėte, kaip surišau jūsiškius? Išveski
te jiems ant pylimo Zaporožiečius!

Ir išvedė ant pylimo kietai i______Ir išvedė ant pylimo kietai surištus rėjom 1930, tie 
virvėmis Zaporožiečius. Jų priešaky buvo už republikonus,, o kurie ne- 
kurenio atamanas Chlibas, be kelnių ir tų 
viršutinių drabužių, — taip, kaip pa
grobė jį girtą. Nuleido žemyn galvą a- 
tamanas, gėdydamasis savo nuogumoj . 
prieš savo kazokus ir kad pateko į nelai
svę, kaip šuo, mieguistas, 
naktį pražilo jo stipri galva.

— Nesisielok, Chlibai! Išvaduosime!*
— šaukė jam apačioje kazokai.

— Nesisielok, drauguži! — atsiliepė 
kurenio atamanas Borodatas. — Tu ne
kaltas, kad tave nuogą pagrobė: bėda 
gali kiekvienam atsitikti; bet gėda 
jiems, kad išstatė tave tokiai negarbei, 
neapdėngė padoriai tavo nuogumo.

— Jūs, matyti, narsūs vyrai kariauti 
su miegančiais, — kalbėjo, žviĮ 
mas į pylimą, Golokopitenko.

— Palaukite, apkirpsime jums 
dus! — šaukė jiems nuo viršaus.

(Bus daugiau)

vaną, parodė visiems rašomą 
plunksną. Paskiaus perstatė 
Ad. Straigi, seną klubietį. Su 
jo kalba pasibaigė visos cere- 
moniškos kalbos.

B eba i i a vo j an t ša 1 d y tu vas 
sustojo dirbęs ir Klube taip 
pasidarė šilta, kad visų marš
kiniai buvo šlapi. Tą padarė 
tūli dalyviai, sužiniai ar ne. 
Kas nors ranka pasirėmęs pa
suko termostatą, kuris regu
liuoja šaldytuvą ir mašineri
ją, taip sakant, “užčYkino.” 
Na, ir dėl vienos gremėzdiškos 
rankos virš 300 ypatų turėjo 
prakaituoti!.

Ant galo turiu pasakyti, ką 
kiti sako: “Baliuje nebuvo ly
gybės, vieni stalai g a v o 
daugiau, kiti mažiau.” šiam 
pasakymui galima pritart.

Kitas, dalykas, tūlų klubie
čių nepasitenkinimas, išreiškia 
Kbdėb valdyba pavedė cere
monijos, eigą tvarkyti Masytei. 

čia turiu pasakyt, kad val
dyba labai gerai padarė. Vie-

negalėjo ii- nas dalykas, Masytė turi pa- 
gai but, tad pasakęs trumpą Į žintį su svečiais ir žino kaip 
kalbą, apleido. Gub. išeidamas 
daugeliui padavė savo ranką.

Gub. Williams, matydamas 
viršuje baro Roose velto pa
veikslą pareiškė savo kalboje, 
pagird am as Klubą už įsteigi
mą dailios vietos, kad jis esąs 
tarpe gerų žmonių, ir kur esąs 
Roose velto paveikslas, jis ži
nąs, kad tem visi rinkimų lai
ku balsuos už demokratų ti- 
kietą; net ir patarė tai daryt. 

Gub. moteris taipgi buvo 
pakviesta, per Stephanie Ma
sis, pasakyt ką nors, ji pritarė 
savo Williamo kalbai, pridur
dama, ačiū už pakvietimą ir 
už skanias vaišes.

Inspektorius sveikino Klubą 
su namo pagerinimu, ir esąs 
dėkingas už pakvietimą daly
vauti šioje ceremonijoje.

Pro kur c ras O’Brien taipgi 
suteikė tokį pat pagyrimą 
Klubui. Jis išreiškęs pagyrimo 
ir padėkos žodžius, prisiminė 

i “gerus” laikus. 
Girdi, jeigu kas nori susi

laukt tokių laikų, kokius tu- 
gali balsuot

juos priimti; antra— niekas 
iš čia gimusią negali taip ge
rai kalbėti lietuviškai, kaip 
Mąsytė.

Valdyba darė taip, kaip ge
riau.

10-tą vai. balius užsibaigė, 
ir visi baliavojo taip, kai]) kas 
norėjo ir galėjo. V. Žabui

Pittsburgh, Pa

i “gerą” laiką, kokius 
suteikė re pu bl ikonai, visi bal
suos už demokratus.

Už minėtą aukštas vietas už-
I imančiu ypatų dalyvavimą 
i priklauso garbė advokatei St. 

Ir per vieną 'Masis.
Beje, prokuroras kalbėda

mas pasakė gerą žodį už Ste
phanie Masis. Esą, “Į kokią 
vietą ją pastatai darbą ,atlikt, 
ji nepadaro jokių klauią.”

Advokatei St. Masis buvo 
pavestas visas ceremoniją 
vedimo darbas. Ji visus minė
tus kalbėtojus supažindino su 
dalyviais ir ant užbaigos per
statė Klubo pirmininką Smals
tį; pastarasis, pasakęs keletą 
žodžių, pareiškė, 1 kad Klubo 

kuo- valdyba suteikia dovaną Ma- 
sytc/i už jos pasitarnavimą

* Klubui. Mašytė,"aplaikiuš”db-

Nepaprastas parengimas

Štai puikiausia proga ir lie
tuviams labai smagiai ir gra
žiai praleisti laiką ir paremti 
progresy viską j j j.u d ė,j imą.
Rugsėjo 14 d., sekmadienį, vi
sos, tautinės grupės ruošia pik
niką. Įvyks j-Iencz Grove, 
Hays, Pa. Įžanga bus veltui.

Kadangi piknikas, vadina
mas “corn roast” yra rengia
ma visą tautiniu grupių orga
nizaciją, tai tikimasi daug 
gražios publikos.

Nepamirškite dienos ir vie- 
Visi širdingai kviečiami.

Joseph Rudiak 
Joseph Mankin

tos.

Grove, 2137 
žymiausiu 

kelią knygą 
advokatais ir

Visų Tautų Spaudos Piknikas

Rugsėjo 14 d. įvyks Cleve- 
lande visų tautų progresyvūs 
spaudos piknikas, Veterans 

Ridgewood Rd.
kalbėtoju bus 

autorius, žymus 
dabar einantis 
Gynimo veikian

čio sekretoriaus pareigas Wil
liam Patterson.

Pąie įžangos bus 5-kios do
vanok Pirma dovana bus 
$100; ‘cash’, ir kitos brangios 
dovanos. Bus gera muzika, 
skirtingų tautų maisto ir įvai- 
i J ų ' ” tautiškų'' pamarginimų.

Infliacija yra tas laiko 
būdas, kurio pagalba yra 
perpjaunama doleris per 
pusę, .n.esužeidžiant popie- 
rio.

•
Žmonės, kurie kalba per 

telefoną ilgą laiką, jie degi
na skandalus iš abiejų ga
lu.V

Yra Lšmirę daug lietuviš
kų “kapitalistų,” kurie pa
liko savo kapitalą tiems, 
kurie nėra užsitarnavę.

Moteris: —, “Jonai, kai 
mes tik buvom vedę, tu 
man visada kutendavai 
smakrą. Padaryk tai ir da
bar.”

Vyras: — “Kurį sma
krą?0

“Jis man pažadėjo kailinį 
žiponą, modernišką namą, 
virtuvę su elektrikiniu pe
čium ir daugybę visokių ži
bučių, ir grąžins man de
šimtuką, kurį jam daviau 
parvažiuot namo,” pasigyrė 
Elena Barbei.

Mokytoja: — “Jei tu tu
rėtum 10 bulvių ir reiktų 
pasidalint lygiai trims stu
dentams, kaip tu tą, proble
mą padarytum, Jonuk?”

Studentas: — “Aš pada
ryčiau bulvinę košę._ •_ •

Sutarčių - kontraktų pa
sirašymas yra niekas dau
giau, kaip tik nepasitikėji
mas vienų kitais.

•
Australijoj bankieriai pri

riša nakties laiku krokodi- 
lių prie pinigų saugumo 
bakso.

Tūli vyrai turėtų pririšt 
jį prie savo lovos, išeidami 
į darbą.

Svečias: — “Well, laba 
naktį—aš nenoriu išbūt iki 
vėlaus laiko.” •

Giminės pusbrolio mote-, 
ris: — “Taip labai anksti 
apleidi, nes nebėra laiko eit 
miegot. Jau tuoj reikia eit 
i darba.”*

•
Vaikinas palydėjo mer

giną iki durų. Mergina sa
ko:

“Ačiū už gerą laiką, gar
bus Joneli, ir aš marmi— 
mes turim susieit abudu ki
tą kartą.”
.Vaikinas:—“O kad dabar 

susieitum?”
•

Studentai, norėdami būt 
gerais karvių, arklių, avių 
ir kitokių gyvulių ir žoly- 
nų-daržovių auklėtojais, ei
na į koledžius trejus-ketye- 
rius metus mokintis. Bet 
apie vaikų auklėjimą nesi- 
mokina nė valandą. Todėl 
tėvų sūnus, užbaigęs kole- 
džių, dažniausia turi ar
klišką samprotavimą.

•
Dvi moterys Charleston, 

S. C., buvo suareštuotos už 
pavogimą $75 vertės bu
liaus.

Nežinia, ko, jos norėjo 
gaut iš to buliaus — stei- 
ko ar pieno;

•
Vedybinė ceremonija reiš

kia, kad vyras prarado sa
vo kontrolę.

Spartakas

Dar geriau pataisys
Sustojus pakelėj prie ga

zolino stoties, moteriškė 
vairuotoja sako mechani
kui: “Ar galite taip pa
taisyti tą užpakalinį mano 
automobiliaus skydą (fen
derį), idant mano vyras ne
sužinotų, kad aš buvau jį 
sulenkusi?”

Mechanikas: “Ne, to pa
daryt negalėsiu, bet aš ga
liu jį taip sutaisyti, jog ke
letui dienų praėjus jūs pa
ti galėsit savo vyro klausti, 
kur ir kaip jis tai padarė.”

Surankiojo žemaitis

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A 10 II r 110-12 ATLANTIC AVENUE,
L A 1 J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

3 pubL—Laisve (Liberty) -Antradien.. Rugsėja-Sept. 9. 1952

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų- pątarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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



Svarbus pranešimas 
bolininkams

LDS Richmond Hill Bow
ling Lygos susirinkimas ir pir
masis šį sezoną pratimas bo
linti įvyks rugsėjo (Sept.) 9 
d., 8 valandą vakaro, Liberty 
Auditorijoje, 1 10-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kurie pirmiau bolinote ir 
kurie mylėtumėt pradėti* bo
linti, atsilankykite minėtą va
karą. Aptarsime sekantį sezo
ną, pradėjimą bolinti.

Būtų labai geras dalykas, 
kad atsilankytų ir tie, kurie 
dar nėra belinę prie LDS Ly
gos. Mūsų vienas belininkas 
yra susižeidęs, tai gal nega
lės bolinti per tam tikrą lai
ką. Reikės jo užvaduotojo ty
me. Susižeidęs yra P. Rainys. 
Ir kad ateitų visi susidomėju
sieji bolingu.

Pageidautina, kad būtų 
skaitlingas būrys pradedant 
sezoną. C. J. |

------- ---------- i

Namy statybai siūlo 
išleisti bonus

Miestinės statybos koordi
natorius Moses pasiūlė, kad 
miestas leistų miestiniam New 
York Housing Authority išleis
ti bonus. Tais pinigais statyti 
namus. Tuo būdu, sako Moses, 
nereikėtų prašyti, laukti, nei 
skolintis pinigų iš jokios val
dinės įstaigos. Pinigai ateitų 
iš visuomenės. O ten pinigų 
yra gausiai, sako jis.

Pinigams ateidinėjant, ga
lėtų tuojau pradėti ir statybą.

Statybai vidutinėmis rendo- 
mis gyvenamų namų projektų 
jis siūlo pavartoti tuos jau se
niai numatytus liuesus ar dar 
tebebandomus paliuosuoti plo
tus, arba skirti ir naujus. 
Projektai tebepasiliktų miesti
niais, nors tiesioginiai miesto 
iždas neprisidėtų tų namų 
statybai.

Jo proponuojamuose pro
jektuose rendos būtų po apie 
$16 už kambarį. Jis sako, jog 
tokia suma būtų pigiau už pri- 
vatiškus ir už miestinius vidu
tinėmis rendomis apartmentus.

Brooklyne jo siūlomoji tam 
tikslui' viena sritis yra East 
New Yorko-Brownsvillės. sek
cijoje, tarp Atlantic, New Jer
sey ir Riverdale Avės, ir Bris
tol St. Kita randasi ^Bedford • 
Stuyvesant sekcijoje tarp Le
xington, Lewis ir Nostrand 
Avės, ir Ellery St. Trečioji 
tarp Linden Blvd., Fountain ir 
Fairfield Avės, ir Sapphire St.

Taipgi siūlo Bronxui du pro
jektus ir Manhattanui vieną.

Tačiau tie visi projektai 
nepagelbėtų tiems, kuriems! 
daugiausia pagalbos reikia. 
Rendos mažai uždirbančių 
darbininkų šeimoms būtų per 
aukštos. O tiems žmonėms, 
kurie dabar gyvena tuose lau
žynų rajonuose visai nepriei
namos. Laužynų distriktuose 
daug kur gyvena po kelias 
Šeimas susibrukusios viename 
bute. Tos šeimos turėtų iš ten 
išeiti, užleisti plotus projek
tams. Turėtų išeiti, neturėda
mos, kur eiti, kad jų vietoje, 
į būsimus naujus namus, gale-* 
tų ateiti tie, kurie išsigali gy
venti ir kitur.

x Nieko blogo tame, kšd būtų 
statoma geresni namai ir vi
dutinių ar aukštesniųjų uždar
bių žmonėms. Bet pirmiausia . 
turėtų būti aprūpinti tie, ku- 

. rių sveikata ir gyvybė jau 
pavojuje randasi gyvenant ne- 
sanitariškuose, perpildytuose

' laužynuose. z L. Č-a.

Dvasiškis nusižudęs

Savo bute, 17 Midwood St., 
Brooklyne, atrastas perdurtas 
peiliu* episkopalų tikybos ku
nigas Stratford Jones. Mena
ma, kad jis pats nusižudęs: 
iŠ karto mėginęs su* elektra, 
tam nepavykus, ėmęsis peilio.

Dvasiškis nuo 1945 metų 
nebuvęs įjungtas parapijom 
buvęs bedarbiu. Jis palikęs 
tris raštelius, bet neskelbia, 
kas juose rašoma. Tik tiek 
primenama, kad ir sveikata 
bttvusi pašlijusi.

Turės eiti kalėjimai! 
už tylėjimą

Vyriausiojo miestinio (eis
mo apeliacine divizija nu
sprendė, kad atsisakiusioji 
liudyti policijos depart meni i- 
niam teismui du policislai 
prasikalto paneigimu teismo. 
Kad už tai jie gali būti nu
teisti kalėjimai!. Tačiau jiems 
leido apeliuoti i valstijinj teis
mą.

Policistai John F. Sullivan 
ir Charles Goubeaud yra iš 
grupės tų 34, kaltinamų sau
gojime Hairy Gross gemble- 
rystės biznio, už tai gaudami 
kyšių.

Patsai departmentinis teis
mas tebevykdomas. Greta kit
ko, į teismą buvo atnešti po
licijos rekordai, parodantieji, 
kad Navy Yard policijos dist- 
riktui buvo atsiųsti, atnešti 
skundai, raportuojantieji su- 
siedijoje gemblerius. Bet tie 
skundai tapo policijos pažy
mėti kaipo “neturintieji pa
grindo.” Teisme buvo liudyto
jas, kuris sakė, kad toki gem- 
blerių' lizdai ten tikrai buvo, 
bet policija jų “nematė.”

Republikonai baudžia 
H. Fish už kandidatūrą

Charles Dusenberry, tOran- 
ge apskrities republikonų or
ganizacijos viršininkas, pa
reikalavo, kad Hamilton Fish 
rezignuotų iš komiteto. Ji nori 
sudrausti už tai, kad Fish ver
žiasi būti kandidatu į senato
rius. Veržiasi prieš komiteto 
valią.

Kadangi oficialieji republi
konai jo nestato, Fish pasi
skelbė vis viena kandidatuo
siąs, kaipo trečiosios partijos 
kandidatas. Ir jis tuo tikslu 
sau įsisteigė “Constitution 
Party,” b pats vadinasi esąs 
“progresyviu konservatu.”

Oficialieji jį atmetė no dėl 
aršaus reakcingumo, bet dėl 
to, kad progresy vejančioje 
New Yorko valstijoje republi
konai nesitiki galėti tokį iš
rinkti.

Jeigu apsivedėt'rugsėjo Hi
tą, Loew’s Metropolitan Teat
ras Brooklyne tą dieną jus į- 
leis už dyką pamatyti “My 
Man and T.” Bet turėsite pa
rodyti savo vedybinį doku
mentą, kad ištikro. esate ve
dybų celebrantų pora.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Tai ir vėl mes pasirodėm e 
visai gerais pranašais. Sakė
me, kad plieno trustas didelę 
dalį savo nuostolių, iškilusių 
iš ilgo plieno darbininkų 
streikcr, pasidengs iš valdžios 
iždo. Juk tik todėl tas strei
kas taip ilgai ir tęsėsi, kad 
plieno trustas žinojo, iš kur 
jis galės padengti savo nuos
tolius.

Tik viena United States 
Steel korporacija reikalauja 
ir gaus iŠ valdžios iždo $43,- 
000,000! Ji sako, kad per pir- 
njąjį š. m. ketvirti ji “permo
kėjusi” 43 mil. dolerių taksų.

, —°—
Kaip tas atsitiko ? Ogi visai 

paprastai. Ji apskaičiavus, 
kad jos pelnai per visus me
tus bus tokie pat, kokie buvo 
per pirmąjį ketvirtį. Todėl ji 
sumokėjo 86 milijonus dole
rių taksų. Bet kadangi buvo 
ilgas streikas, tai per antrąjį 
ketvirtį kompanijos įplaukos 
buvo kur kas mažesnės. To
dėl ji turi teisę, pagal “carry 
back” taksį sistemos provizi- 
ją, reikalauti -atgal 43 mil. 
dolerių “permokėtų” taksų.

Prašau keleivinius ignoran- 
tus pasiskaityti. Jie sakosi ne
žiną, kad valdžia padengia 
korporacijų kaštus, kai jos 
veda kovą prieš darbininkus 
ir unijas!

Miesto iždininkas nuginčija
Queens skandalą

Išparduoda "areštuotus
automobilius

Miesto iždininkas (control
ler) Lazarus Josėph, susišau
kęs spaudos atstovus, piktai- 
išbarė skelbėjus ir spausdinto- 
jus paskalų apie miesto reika
lus be to visko patikrinimo.

Iždininkas pareiškė, kad sa
kymas-rašymas, būk miesto iž
dinė be reikalo, be laiko, ne
taisyklingai išmokėjusi neat- 
1 i kušiam darbų kontraktoriui 
Victor Clemente $34,000, yra 
nedoras. Jis sake: “Tai kvai
lybė, kad mes būtume išmo
kėję pinigus be apskrities 
(Queens) prezidento raštinės 
užgyrimo tų išmokesčių. Tai 
kvailiausias dalykas, kokį aš 
esu girdėjęs. štai išmokėji
mai ir užgyrimai.” Tai taręs,

Iš Teismo Rūmu
Foley Square, New York.— 

Penkiolikos teisiamųjų teisme 
tebesitęsė perklausinėjimas 
šnipo Thomas Younglove. Jį 
kvotė teisiamųjų advokatas 
John T. McTernan. šnipas, 
nors labai nenoromis, vilkin
damas, tačiau pasakė tokių 
dalykų, kurie yra aiškiai prie
šiški kito, pirmesniojo val
džios samdyto šnipo Louis F. 
B u d e n z ’ o 1 i ū d y nj a m s.

Budenz buvo sakęs, būi< 
partija vartojusi savo raštuo
se supainiotą, liaudžiai nesu
prantamą kalbos formą (Ae
sopian language), kad pa
slėptų nuo žmonių kokius tai 
slaptus, blogus siekius. •

Advokatas McTernan iš šio 
valdžios Pūdytojo Younglove 
nejučiomis išklausinėjo pripa
žinimą, kad tokios kalbos 
partija nevartojo, nariai ir 
veikėjai nebuvo tokioj kalbos 
mokomi nei tokioje kalboje 
bent kas jiems dėstoma.

McTernan tai išgavo klau
sinėdamas šnipą apie tai, ko 
ir kaip jisai mokėsi partinėse 
klasėse, kaipo naujas partijos 
rckrūtas-vcikčjas. Jo klausinė
jo, kokios užduotys jam bu
vo mokykloje, kas paduota 
studijuoti, skaityti? Ar jis 
skaitė Daily Worker]? Jis at
sakė skaitęs, bet nežinojo, kad 
tas laikraštis išeina 6 dienas 
per savaitę, manė, kad tik sa
vaitinis:

Paklaustas, ai* komunistų 
mokykloje mokė, kad pagei
daujama pastovi taika pasau
liui, Younglove ilgai tylėjo, 
bet paskui atsake: “Taip.”

Klausimas: “Ai* jūsų nemo
kė, kad komunistų partija no
ri taikos tarp Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos?”

Atsakymas (po 75 sekundų 
tylėjimo): “Taip, jie tai pa- 
reiškinėjo.”

KL: “Ar jūsų nemokė, kad 
komunistų partija tikrino, jog 
karo galima išvengti?”

Ats.: “Sakysiu, taip.”

Kožnas atsakymas buvo iš
gautas po liudytojo ilgai ap
galvojimo, ką jis atsako. 
Vienu tarpu jis bandė nugin
čyti, kad partija agitavo už 
pastovią taiką. Bet kuomet 
McTernan parodė 1945 metų 
partijos rezoliuciją, jis prisi
pažino, jog tai ta pati rezo
liucija, kuri buvo paduota 
stu d i j u oti mokyk I o j e.

Rezoliucijos pagrindu yra 
reikalavimas pastovios* taikos, 
pagrindu visų tuolaikinių 
partijos veiksmų.

Kl.: “Nieko neradai toje 
rezoliucijoje apie sabotažą, 
ai* radai ?”
. Ats.: “Ne, nemanau, kad 
būčiau radęs.”

Prokurorui Marks aštriai 
priešinantis prieš skaitymą 
teisme to dokumento, teisėjas 

jis atskleidė dokumentus.
Queens prokuroras Quinn 

paskiau' pripažino, jog tiesa, 
kad išmokesčiuose griežtai 
prisilaikyta Queens apskrities 
valdininkų autorizuotų parei
kalavimų. Taigi, jeigu buvo 
kokių nors netikslumų*-išmo
kesčiuose, už tai kalti patys 
apskrities valdininkai, kurie 
tuos išmokesčius įsakė.

Tai priparodęs jo raštinei 
įteiktais išmokesčiams įsakais 
ii* kvitais, Joseph pareiškė, 
jog “kas nors viską painioja 
tikslu- kuomi pasiekti laikraš
čius.”.

Tyrinėjimas, kaip kontrak- 
torius Clemente atliko darbus, 
tebebus tęsiamas.

jį skaityti leido. McTernan 
skaitė. To studijavimui mo
kykloje pagrindinio rašto . 
skaitymas svarbus štai dėl ko:

šnipas You n glove pirmes- 
niame laidyme buvo sakęs, 
kad Missouri partiniams tuo 
laiku komunistų vadovybės 
buvę sakoma, kad tuojau į- 
vyksiąs tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos kąrąs. Kad dėl 
to komunistai turį pereiti į 
pogrindinį, slaptą veiksmą ir 
kad vyriausiu komunistų už
daviniu esąs sabotažas. Kad 
tai įsakęs patsai Stalinas,

Tame dokumente, kurį ir 
Younglove pripažino buvusiu 
pamatiniu studijoms raštu, 
nenorima karo, nenorima po
grindinio veikimo nei sabota
žo.

Taipgi McTernan pasiūlė 
teisėjui kaipo parodymą ang
liškojo darbininkų dienraščio 
Daily Worker 1946 metų rug
sėjo 25-tos laidą, kurioje bu
vo išspausdintas Londono ra
šytojo pasikalbėjimas su Sta
linu. Teisėjas Dimock laikraš
čio nepriėmė.

'Teisiamųjų advokatai dėl to 
pareiškė, kad teisėjas tuomi 
rodo teisiamiesiems priešišką 
vienapusiškumą. Advokatai ir 
ypačiai teisiamasis Pettis Per
ry, kuris advokatauja pats 
sau, sakė, kad visu teismo lai
ku visi valdžios būdymai vis 
pasakoja, būk komunistai imą 
savo ’įsakus nuo Stalino. O 
kuomet yra pasiūlyta teismui 
matyti tą, ką ištikrųjų Stali
nas kalba apie šiuos laikus— 
teisėjas atsisako į parodymus 
prileisti. Argumentuose šoje 
sesijoje, greta McTernan, taip
gi dalyvavo advokatai Frank 
Serri, Mary Kaufman, James 
Wright. Rep.

Nieko be priežasties
Išleistieji cigarečių pakeliai 

ru politiniais šūkiais turi bent 
dvejopus tikslus: agituoti už 
kandidatus ir patirti, už ku
inuos krypsta rūkorių polin
kiai. O rūkorių dabar yra 
daug—kas tiktai nori būti 
panašus į kurį nors aktorių ar 
aktorę, visi rūko. Juk beveik 
nėra aktoriaus, kuris ar kuri 
nebūtų pavartoti cigaretėms 
garsinti.

New Yorke (ir visur) jau 
seniai skleidžiami cigarečių 
pakeliai su šūkiais “I like 
Ike.” O kiti vėl su užrašu 
“Stevenson for President.” 
Pagal tą, kiek katrų išperka, 
jau rokuoja kandidatų įtaką 
į balsuotojus. Ten, kur pirkė
jas nepasako savo pasirinki
mo, pardavėjas pasuka su to
kiu obalsiir, kuriam pats dau
giau pritaria. Gi paskelbimas, 
kad tasN ar anas kandidatas 
gavo daugiau balsų, savaime 
yr didelė agitacija už turin* 
tįjį daugiau, D. N.

Rugsėjo 8-tą miestas vykdo 
i š p ar d a v i m ą ‘ ‘ pras i k ai tėl i ų ” 
automobilių. Viso tol r. n esa
ma 324. Tūli jų, sakoma, dar 
apigeriai. Kuo tie vargšai 
prasikalto? *

Tuos auto policija atrado 
pastatytus uždraustose vieto
se ir miestiniai traukliai juos 
nuvilko į “kalėjimus.” -Jų sa
vininkai neatsišaukė. Vieni tų 
auto buvo originaliai pastatyti 
uždraustose, vietose. O kitų 
vietęs tapo uždraustomis 
tiems auto jau ten atsistojus. 
Vienur važiuotės valdininkai 
įvedė parking rrtyterius. Ki-_ 
tur gatves padarė ekspresinė
mis, dęl to uždraudė auto pa
likti gatvėse.

Daug tų auto buvo vogti, 
kažin" iš kur atbaladoti. Jų 
paskiausieji savininkai bėgda
mi nuo policijos tuos auto 
paliko. O dar kitų savininkai, 
kurįe šiaip taip išgalėjo auto, 
kol nereikėjo samdytis gara
žo, uždraudus gatvėje statyti 
nebeišgalėjo auto atsiimti.

Padidėjus nedarbui, viskam 
einant brangyn, toki prasikal
tėliai auto padaugės tūkstan
čiais. * x T.

Reikalauti taikos 
Azijoje mitingas

» *

Rugsėjo 24-tą New Yorke 
šaukiamas masinis mitingas, 
kurio tikslas bus reikalauti, 
Kad Azijoje būtų atsteigta tai
ka. Mitingo vieta: City Center 
Casino, 135 W. 55th St., netoli 
nuo Broadway.

Mitinge bus' aiškinama, ko
ki siekiai Azijos-Pacifiko tau
tų ir valstybių konferencijos, 
šaukiamos Pekinge. Ir reika
laus įatstčigti taiką Korėjoje.

Pei pingo konferencija įvyks 
galop šio mėnesio.

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga pora prie namo pri
žiūrėjimo (Superintendent work). 
Pageidaujama, kad vyras suprastu 
taisymo darbu. Gaus du kamba
rius ir alga. Skambinkite: EV. 
4-2948. Arba kreipkitės asmeniš
kai: 310 South 1st St.. Brooklyn, 
N. V (174-176)

FEMALE
Reikalingos namu darbui dvi 

moterys, kurios norėtu dirbti už
miestyje. Valgiu gaminti nereikia. 
Guolis vietoje. Priims naujai atvy
kusias. Skambinti: Lynbrook 9-9019.

(175)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda narnas, 3-jų šeimų. 
Yra garas ir karštas vanduo. Vis
kas moderniniai įtaisyta. 451 Kcap 
Street, Brooklyne. Skambinkite: 
Ind. 3-5567, (173-177)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Čia svarbu: praleidome vasaros 
karščius nieko neveikdami del mūs 
draugijų Artėja oro atvėsimas, 

pradėkime susirinkimus laikyti. Rū 
pinkimės surengti keletą parengi
mų dar šiais metais.

Du svarbūs susirinkimai įvyksta 
nedėliojo, 14 rugsėjo. MOTERŲ 
KLUBAS laikys savo susirinkimą 
kaip pusė po trijų, ir ALDLD 10 
kp. susirinkimą laikys kaip 4 vai., 
rusų klube, 1150 N. 4th Street. To
dėl, draugės ir draugai, būtinai at
silankykite j šį susirinkimą. 10-tos 
kuopos nariams svarbu ir tas, kad 
šešto Apskričio konferencija įvyks 
ne po ilgo ir turėsime parinkti de
legatus net j Baltimore šį sykį.

Kuopos valdyba.
(176-179)

RICHMOND HILL, N. Y.
ALDLD. 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni, rugs.-Sept. 10 d., 
1,10-06 Atlantic Ave . Richmond 
Hill, N. Y. Pradžia 7:30 v. v. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite šiame su
sirinkime. Kurie dar nesate pasimo- 
kėie duoklių už šiuos metus. ’hialo- 
nėkite ateiti ir užsimokėti.
» Valdyba.

(175-176)

ELIZABETH, N. J. .
LDS. 33 kuopos susirinkimas j- 

vyks trečiadienį, rugs-Scpt. 10 d., 
408 Court St. Pradžia 8 v. vakare. 
Visi nariai yra kviečiami dalyvauti, 
nes yra svarbiu reikalu aptarimui.

Valdyba.
; (175-179)

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 155 kuopos susirinkimas 

Įvyks pirmadieni, rugs.-Sept. 8 die
ną,. Lietuviu Salėje, 29 Endicott St. 
Pradžia 7;30 vai. vakare. A. W..

• v. • X ’•WT*’"""' •

Puiki moteriškė, tai pui
kūs su ju ir vargai.

Jamaikiečių patarlė

Moteriškė slepia tik tą, 
ko ji nežinS.

Anglų patarlė

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE j

EXCELLENT OPPORTUNITY
For an Experienced Marker-Cut

ter on Coat Fronts. Good Salary. 
Steady Pay All Year. Apply:

Atlas Coat Front Comp. Inc 
126 W. 22nd St.. New York City.

(171-177)

AUTO MECHANIC
We have an opening for a good 

auto mechanic who is used to mak
ing good money. Flat rate shop. 50- 
50 plan. Free laundry. Paid vaca
tions. Ask for John Milla. Driieft 
Motor Co., Authorized Studebaker 
Dealers.
1601-11 Haddon Ave.. Camden, N. J.

Emerson 5-1609 
(Mention’ this advertisement when 
you apply),

(175-177)
Sheet Metal Mechanics 

1-st Class Only 
Apply In Person 

Aceto Sheet Metal Works
678 Pino St., Camden. N. J. 

Q 75-177)

Wanted Experienced

BODY & FENDER MECHANICS

If you’re not making at least $100 
per week, then it’s time to 

bettor yourself.

If you are a qualified Craftsman,
See Mr. Keller or Mr. Johnson 

X ’ ,
KELLER’S AUTOMOTIVE

SERVICE *
New Cumberland R. D. 1

Opposite Harrisburg State Airport.
(176-178)

MAN
Experienced Repairing & 

Refinishing Furniture
Good Salary, Steady Employment.

ARDMORE 3961
(176-178)

HELP WANTED—FEMALE

LADIES. Our ladies average $30 
Commission for 12 hours work each 
week. Sound interesting?

Selling Jewelry Party Plan. 
Call: CU. 8-9112 or write to

Mrs. GIBBONS.
4852 Roosevelt Blvd,, Phila. 24. Pa 

(173-175)

Bookkeeper
Accustomed With Figures. Must be 
Honest & Reliable.

Laurel Beverage Supply
White Horse Pike. Stratford, N. J.

(175-176)

Operators
Exp. on single needle, men’s sports
wear, steady work. Apply:
1201 Jackson St., 4-th fl.. Phila. Pa.

8 A. M. to 5 P. M. Weekdays 
(Mention this ad. when you apply) 

(175-181)

OPERATORES
Women 30 to 40 for housework & 

cooking. No laundry. Must be 
fond of children. Own room & 
bath. $35 week. Recent ref. re
quired Phone: TR. 7-6632. t

(174-176)'

STENOGRAPHER
Perm. Position For Capable Young 
Woman. Interesting Work & Gootj 
Working Conditions.

Boy Scouts of America ;
Phone Mr. Black — R16-7750 i

(172-178)

WAITRESSES. Full or part time 
Good Working Conditions. Meals 
and Uniforms provided. Tips, free 
insurance and good vacation policy. 
Apply: Personell Dept., McCrory’s 
Stores Corp., 919 Market St., op
posite Post Office.

(172-178)

SALESWOMEN. Full or part 
time. Good Salary, paid, vacation 
and Christmas Bonus. Free In
surance. All above under pleasant 
working conditions. McCrory’s 
Stores Corp., 919 Market St., op
posite Post Office.

(172-178)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Antradien,, Rugsėjo-Sept. 9, 1M2

♦

Savo liuosu laiku išskridęs 
savo privatišku lėktuvu poli- 
cistas Robert McHugh, 35 me
tų, Port Richmond gyventojas, 
užsimušė nukritęs į balas Sta
ten Islando, už ketverto my
lių nuo namų. Užsimušė ir tū
las kitas su juo buvęs asmuo.

New Yorko Central ParBsy 
atsidarė Wollman Memorial' 
Rink, atvirame ore rateliais 
čiuožinėti taikoma aikštė.

SKELBKITĖS LAISVeJR
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrlnta 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.
. Tel. 8T. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

. Slavininkaa

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUYUSi 

(BUYAUfjKAS)'

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAnrket 2-6172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. T.

TeL EVergreen 7-6868

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

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 relkmenya 

—už griežtai žemas kalnas. z
Receptų Special lėtai:

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

Tel. EV. 7-6281




