
THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill 19, N. ¥., Antrad., Rugs. (Sept.) 23, 1952No. 186

Nauja rugiapiūte.
Kliudė, bet nesukliudė, 
Keistas mastas.
Ragina meškerioti.

Įlnykę sutvėrimai.
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmoni, 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metam* 
Queen* Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Viena* numeri* 5 c. 
PRICE 5c A COPY

LAISVE - LIBERTY J
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVB, 
Richmond Hill 19, N. Y«

Tel. Virginia 9-18277-1828

------ --------- . --------- . . ■■rjra.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

SEN. NIXON PAĖMĖ SI 8,235 VADINAMI) DOVANŲt

kurie

d abar

Visi dienraščio skaitytojai 
ir prieteliai gausite iš admi
nistracijos visas informacijas 
apie rudeninį vajų. Jis prasi
dės su spalio 1 d. Tai bus va
jus gavimui naujų ir atnauji
nimui senųjų prenumeratų. 
Tai metinis vajus.

Pirmiausia prašomas kiek
vienas patikrinti savo prenu
meratos stovį. Jeigu jau išsi
baigusi arba baigiasi, pasi
stenk atsinaujinti. Paskui pa
galvok apie gavimą naujo 
skaitytojo. Gal turi asmeniš
ką draugą arba pažįstamą, 
kuris Laisvės dar neskaito? 
Primink jam apie tai.

Mūsų visų vienas troškimas: 
rudeninis vajus turi būti smar
kus ir sėkmingas. Visus kvie
čiame pasiruošti talkon.

—o—
iKileriniai vokiečiai, 

visą Lietuvą pa plukdė 
t^žmonių kraujuose,
lietuviškiems kryžiokams pa- 

‘ sidarė inspiracijos, teisingumo 
ir informacijos didvyriais. Jų 
žodis .jiems jau dievo žodis. 
Jų kiekvienas plepalas garsiai 
skamba jų spaudoje. Draugo 
ir Naujienų redaktoriai kiek
vieną hitlerininkų ant Lietu
vos numestą piktą skreplį pra
ryja be druskos.

štai jų vėliausias džiaugs
mas: “partizanai kliudė kol- 
chozinimą.”

Tai kas, kliudė, bet nesu
kliudė. Savo banditiškais ir 
plėšikiškais žygiais, žinoma, 
nuskriaudę vieną kitą valstie
tį. Bet nepastojo kelio socializ
mo įve<$nlui į kaimą, štai kas 
istoriška ir svarbu.v ■—

• iMūslį vyriausybė turi prisi
steigus apie keturis šimtus 
militarinių bazių. Jos išmėty
tos po visą “laisvąjį pasaulį.“ 
Pastebėjau, kad tarjamasi ir 
su Tito dėl tokios bazės Jugo
slavijoje.

Visa tai puiku’, ir visos tos 
šalys nėra nei pavergtos, nei 
pajungtos!
Taip sako komercinė spauda.

Bet štai tarpe Kinijos ir Ta
rybų Sąjungos susitarta dėl 
laikinos laivypo bazės Port 
Arthure. čia jau baisus daly
kas. čia jau pražuvus visa Ki
nija. čia jau kitas mastas.

—o—
Tūlas keleivinis patrubocius, 

pasivadinęs žemaičiu, bara sa
vo brolius menševikus. Jie esą 
\^fciškai pamiršę žvejoti tarpe 
paliegėlių. O tuose pabėgė
liuose esą pilna kandidatų į 
menševizmo armiją.

Tiesa, kad jų tarpe nei su 
žiburiu esą negalima surasti 
darbininkiškos kilmės žmo
gaus, bet daugelis jų esą iš
gėrę iki pat dugno visą gyve
nimo kartybės tulžį ir dabar 

- tik laukią keleivinės meškerės 
kabliuko.

Tas tik parodo, kad kelei
vinis žemaitis pabėgėlius skai
to asilais. O kadangi jie' to
kiais, matyt, nėra, tai vargiai 
kas išeis iš siūlomo meškerio
jimo.-Menševizmo balon bris
ti ir ten murdytis ga]i tiktai 
Bielinis ir dar vienas kitas nie
ko iš gyvenimo mokyklos ne
išmokęs politinis silpnavalis.

—o—
Aną savaitgalį visas So. 

Bostonas sudrebėjo. Jį supur
tė menševikiškų mizerijų su
važiavimas. Skaitau jų nutari
mus ir galvoju: 
muziejinių idėjų 
Užtenka paminėti 
Strazdą, Jenkins,
kad kiekvieriam būtų aišku, 

tasai “LSS” suva-

čia kliedą
apaštalai.

Stilsoną,
Buivydą,

s

ai vis žmonės, kurie jau 
seniai yra paėmę divorsą su 
tomis idėjomis, kurios nors 
per nago juodymą yra susi
jusios su socializmui. Visi jie, 

(Tąsa 2-me pusi,)

e
MAINIERIAI IŠGAUNA 
PO S 1.90 DAUGIAU 
ALGOS PER DIENĄ

Washington.— Mainierių 
Unijos pirmininkas John 
L. Lewis ir kompanijų at
stovas Harry M. Moses su
sitarė, kad bus pridėta mai- 
nieriams šiaurinės# minkš
tosiose angliakasyklose po 
$1.90 uždarbio per dieną ir 
kad kompanijos mokės po 
dešimtuką daugiau į mai
nierių sveikatos - geroves 
fondą nuo kiekvieno iška
samo tono anglies.

Taip susitarus, tad ir at
šauktas 170,000 angliakasių 
streikas, kuris būtų pirma
dienį prasidėjęs.

Tos. kompanijos iki šiol 
mokėjo po 30 centų į mai
nierių gerovės fondą. 
M i n k š t uju angliakasyklų 
mainierių hlga pagal senąją 
sutartį buvo $16.35 per die
ną. — Bet dauguma mai
nierių tegauna dirbti tik 
dalį laiko.

Naujoji vienmetė sutar
tis įeina galion nuo spalio 
1 d. š. m.

Derybos su pietinių 
kasyklų kompanijomis 
Unija dabar tęsia dery

bas su minkštosios anglies 
kompanijomis pietinėse 
valstijose, kur dirba apie 
100,000 mainierių. Lewis 
reikalauja tokių jiems prie
dų. kaip ir šiaurinėse an
gliakasyklose.

Senoji unijos sutartis su 
pietinėmis kasyklomis išsi
baigia spalio 1 d.

Laikinoji sutartis kieto
sioms angliakasykloms, 
Mainierių Unija jau pir

miau padarė laikiną sutar
tį su kietosios anglies kom
panijomis, kuomet jos su
tiko 20 centų pakelti savo

įmokėjimus į mainierių ge
rovės sveikatos, fondą nuo 
kiekvieno pagaminamo to
no anglies. Iki šiol kompa
nijos mokėjo po 30 centų 
nuo tono i ta fondą.

Taip jie ir dirbs, kol bus 
padaryta nauja sutartis,dėl 
algų ir kitų sąlygų, nors 
senoji jų sutartis išsibaigs 
spalio 1 d.

Prie naujos sutarties dėl 
kietųjų angliakasyklų mai
nierių bus prieita po to, kai 
unija susitars su pietinė
mis minkštosios anglies 
kompanijomis.

Naujieji “kaulai“ 
republikonų gerklėj

Tai jau ne pirmi 
kyšiai Nixonui

Washington. — Kad sena
torius Nixonas ėmė politi
nius kyšius, tuom pagadino 
svarbiausia reu u b 1 i k o n u 
obalsį šioje rinkimų kam
panijoje, būtent — “išvalyt 
demokratus g r a f terius iš 
Was.hingtono 1”

Kitas kaulas republiko
nų gerklėje yra faktas, kad 
Eisenhoweris, jų kandida
tas į prezidentus, “pasida
vė senatoriui Taftui į ne- 
laisvę”-užgyrė Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą prieš dar
bo unijas ir pasižadėjo rem
ti karinę Tafto politiką link 
užsienio.

Eisenhoweris taipgi stojo, 
už skandališkus ragangau- 
džius senatorius McCarthy 
ir Jennerį, >vėl kandidatuo
jančius į Senatą. O šiedu 
rėksniai apšaukė “išdavi
kais” bei komunistų padė
jėjais net tokius kapitaliz
mo šulus, kaip generolas 
George Marshall. Tai tre
čias kaulas republikonų 
gerklėje.

Republikonai bijo, kad 
Nixonas, Taftas ir McCar- 
thyai tuo būdu stumia mi- 

.......... • ne
partinių balsuotojų nuo re
publikonų pas demokratus.

Washington.— Richardas Jijonus darbininkų ir 
Nixonas, republikonų kan
didatas į vice - prezidentus, 
jau 1950 metais gavo $5,- 
000 politinį kyšį. Tada jis 
kandidatavo į Jungt. Vals
tijų senatorius. O tą kyšį 
rinkiminei Nixono kampa
nijai davė H. W. Grune- 
waldas, taksų sukčiai vijur
kas Washingtone.

Tuometinis Nixono kyšis 
buvo slepiamas, iki jį ati
dengė tyrinėjantis kongres- 
manų komitetas.

Taigi $18,235, kuriuos Ca
lifornijos turčiai davė 
Nixonui po jo išrinkimo į 
Senatą, buvo jau ne pirmas 
politinis kyšis jam. • ,

New York.— Tnų 
kilo pramonių serai.

Washington. — Valdinin
kai kalbasi apie algos pa
kėlimą kareiviams dar . 6 
procentais.

ORAS. — Daugiausiai 
giedra ir vis vešu.

Kaip Eisenhoweris 
išsisuko nuo 
$520,000 taksų

Generolas Eisenhoweris 
1948 metais pardavė savo 
atsiminimus apie karą Eu
ropoje (Crusade for Eu
rope), gaudamas milijoną 
dolerių.

Už tai jis būtų turėjęs 
sumokėti valdžiai 770 tūks
tančių dolerių taksų, jeigu 
tas milijonas būtų laikomas 
paprastomis p a j a m o m is. 
Bet Eisenhoweris sumokėjo 
tiktai $250,000 taksų, išsi
sukdamas nuo dar $520,000.

Eisenhoweris išsiderėjo iš 
taksų valdininkų, kad lai
kytų Eisenhowerį tiktai 
“mėgėju rašytoju,” o ne 
profesionaliu. Be to, Ei- 
senhoweriui bu^o pritaiky
tas ypatingas įstatymo pa
ragrafas, pagal kurį Eisen- 
howerio pelnas tapo pava
dintas tiktai “kapitalo pa
auginau,” o ne uždarbiu.

Taip valdžia ir pasitenki
no, gaudama iš Eisenhowe- 
rio tiktai $250,000 taksu 
vieton $770,000.

Apie tai rašė New Yorko 
Times 1948 m. birželio 1 d. 
Dabar gi Times, to neprisi
mena, nes remia Eisenhow- 
erį kaip republikonų kandi
datą į prezidentus.

Herald Tribune sako, 
Amerika padare didžią 
klaidą Korėjoje

New York. — Politinis 
dienraščio Herald - Tribune 
raišy to jas Waite ris Lippma- 
nas rugs. 18 d. š. m. rašė:

“Mūsų (Amerikos) nuta
rimas nedaryti paliaubų 
(11950 metais), bet užimti 
visą Šiaurinę Korėją, buvo 
pragaištinga klaida... Ta 
klaida jau dvejais metais 
pratęsė tą baisiai žiaurų, 
nelaimimą, betikslį ir nerei
kalingą karą.”

Paryžiuls. — Gen. Brad
ley sakė: Negalėtume vien 
atom-bombomis sumušt So
vietų.

Korėja.— Sprogo karinis 
Amerikos laivas naikintu
vas, užmušant 5 jūreivius.

CALIF. TURČIAI DAVĖ POLITINIUS 
KYŠIUS NIXONUI, RI PI IŠLIKOM. 
KANDIDATUI Į VICE PREZIDENTUS

Pasade?ia, Calif. — Cali-1 pardavinėtojai Robert-Ro- 
fornijos fabrikantai ir kiti 
turčiai per dvejus paskuti
nius metus sudovanojo $18.- 
235 senatoriui Richardui 
Nixonui, republikonų kan
didatui į vice-preziden tu s, 
kaip dabar paskelbė jų 
“fondas. Nixonui paremti.”
O jis buvo remiamas už tai, ! “fondą” nežinojo, iki jį 
kad Nixonas uoliai kovojo 
prieš komunistus ir už “lais
vąjį, kapitalistinį verslą.”

Inžinierius H e r b e r t a s 
Hooveris Jr., buvusiojo pre
zidento sūnūs, davė Nixo
nui $500; tiek pat ir namų

wan, o nusenęs biznierius 
Keith Spalding apdovanojo 
Nixona $1,000.

72 kiti turčiai dėjo pini
gus senatoriui Nixonui—po 
$300, $250 bei'mažiau.

Visuomenė nieko apie tą

aikštėn iškėlė Demokratų 
Partijos komitetas.

Tuomet Nixonasbuvo pri
verstas prisipažinti gavęs 
“apie $16,000 paramos,” bet 
sako, “tai tik politinėms iš
laidoms.”

Daugelis reikalauja pašalint 
sen. Nixoną iš kandidatų

New Yorko Herald Trib
une, Washingtono Post ir 
keli kiti republikonų laik
raščiai įvairiuose miestuose 
reikalauja pavaryt senato
rių Nixona iš republikonų 
kandidatūros į vice-prezi
dentus. Sako, jis priimda
mas. $18,235 nuo turtingųjų 
CJlifornijos piliečių, sutepė 
.republikonų vardą ir ken
kia Eisenhowerio išrinki
mui į prezidentus.

Buvo apklausinėta 100 įžy
miausiu laikraščių visose 
valstijose; ir 66 tų laikraš
čių nupeikė Nixona už tų 
“dovanų” ėmimą. Tiktai 34 
laikraščiai teisino ji. e •

Tuo tarpu Eisenhoweris 
dar atsisako smerkt 
na.

Nixo-
____

Demonstracija 
prieš Nixona

Eugene, Oregon. — Kai 
čia kalbėjo sen. Nixonas, 
republikonų k a n d idatas į 
vice- prezidentus, tūkstan
čiai darbininkų ir stu’dentų 
demonstravo • prieš jį. Bu
vo iškeltos vėliavos su to
kiais įrašais: “Nixonas ima 
tiktai grynais pinigais., o ne 
mink kailiniais!” -“ššš, ty
lėkite — kas tik primena 
Nixono gautus kyšius, tai 
^ra komunistas!”

Policija blaškė demon-

vieną 
Nixono.

strantus ir areštavo 
už “įžeidimą”

I traukini, kuriuo Nixo- 
nas maršrutuoja su prakal
bomis, ateina daug telegra
mų, šaukiančių pasitraukt 
iš kandidatūros į vice-pre- 
zidentus.

Reikalaujama paskirt kitą 
kandidatą vieton Nixono

St. Louis. — Generolas 
Eisenhoweris. gauna šimtus 
telegramų, reikalauja n č i ų 
pavaryti Nixona kaip repu
blikonų kandidatą į vice - 
prezidentus, kadangi Nixo
nas .susiteršęs kyšiais.

Pranešama, kad Eisen
howeris, republikonų kan
didatas į prezidentus, svars
to, ką būtų geriausiai pa
skirti vieton Nixo.no, jei 
prisieitų Nixona pašalinti. 
Teigiama, kad Eis.enhowe- 
ris mąsto apie Californijos 
gubernatorių E. Warren ą 
ir Mass, senatorių L. Sal- 
tonstallą kaip tinkam u s 
kandidatus vieton Nixono.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako numušė dar 
2 Amerikos lėktuvus.

Bonn;'Vokietija. — Dau
guma vokiečių bijo augan
čio Amerikoj fašizmo.

RYTINĖ VOKIETIJA SIŪLO VAKARI NEI VOKIETIJAI SUVIENYTI ŠALĮ
Vakarų Vokietija užimtaBonn, Vokietija. — Atvy

kę 5 pasiuntiniai nuo ryti- amerikonų, anglų ir fran- 
nės Demokratinės Vokiečių cūzų, o rytų Vokietija yra 
Respublikos, seimo kalbėjo 

’vakarinės Vokietijos seime, 
ragindami sujungt rytinę 
ir vakarinę Vokietiją \į5 vie
ną vokiečių valstybę.

Pasiuntiniams vadovavo 
Ottdnas Nuške, rytų'Vokie
tijos premjero pavaduoto
jas. Jis, Krikščionių De
mokratų Partijos pirminin
kas, bendradarbiauja s.u So
cialistų,- komunistų Vieny
bės Partija.

sovietinėje kontrolėje.
Rytų Vokietijos pasiun

tiniai, kalbėdami vakarines 
Vokietijos seime, siūlė tuo
jau pradėti tiesiogines de
rybas dėl abiejų šalies da
lių suvienijimo. Jie ragi
no seimą atmesti vakaru 
Vokietijos valdžios karines 
sutartis su Amerika ir va-, 
karinės Europos kraštais; 
įspėjo,/kad jeigu šis seimas 
užgirtų tas sutartis prieš 

1 Sovietų Sąjungą, tai pastū-

mėtų vakarinę Vokietiją į 
savižudystę.

Vakarų Vokietijos prem
jero Adenauerio valdžia 
yra padarius minimas su
tartis, bet sutarčių įvykdy
mas priklauso nuo seimo 
užgyrimo.

Apie 1,000 -f asistuojančių 
vokiečių Bortn mieste, va
karinės Vokietijos sostinė
je, kėlė trukšmą prieš ry
tų Vokietijos pasiuntinius; 
keikė juos ir apmėtė supu
vusiomis tomeitėmis, kaip 
praneša amerikiniai' kores
pondentai.

Vakariniai vokiečiai 
sveikino rytų Vokietijos 
pasiuntinius

rytinės Demokratinės Vo
kiečių ' Respublikos delega
tai iš vakarų Vokietijos ir 
pranešė, jog vakarinių vo
kiečių dauguomenė šiltai 
juos pasitiko ir sveikino.

Rytinės Vokietijos prezi
dentas Wilhelm Pieck pa
reiškė, kad delegatų žygis 
gerai pavyko. Jie kalbėjo 
vakarų Vokietijos seime, 
šaukdami ją susijungti su 
rytine Vokietija į vieną 
valstybę.

Nixonas keikia komunistus, 
kad jo kyšiai atidengti
Kartu Nixonas išplūdo 

“žulikais. ir komunistais*’ 
demokratus, kurie atidengė 
tą slepiamą jo fondą.

Patys rėmėjai Eisenhow* 
erio ir Nixono, Republikonų 
kandidatų į prezidentus ir v 
vice - prezidentus, ėmė rei
kalauti atskaitų, kas Nixo- 
nu i davė pinigus ir kokiems 
tikslams. • /

Taigi turčius advokatas 
Dana C. Smith, Nixono 
“fondo” globėjas, ir paskel
bė apyskaitą, kad Nixonas 
šitaip panaudojęs tuos pini
gus politinei savo veiklai:

$6,166 popieriui ir kitiems 
raštiniams dalvkams, $3,- 
430 kelionėms ir viešbip 
čiams, $2,107 radijui ir te
levizijai, $1.109 paštažen- 
kliams (stampoms), $920 
ekstra raštininkams, $605 
.svečiams pavaišinti Wash
ingtone ir tt.
Nixonui “per mažai” 
$75,000 iš valdžios 1 /

Pereitą šeštadienį Nixo
nas viešai teisinosi, kad 
“per mažai” lėšų gavo iš 
valdžios kai]) senatorius; 
todėl, esą, ^‘turėjau priimti 
pašalinę paramą, kad galė
čiau veikliai kovoti prieš 
komunizmą ir t prieš suk
čius” deiflokratų valdžioje; 
tokiu būdu “aš dar šutau* 
piau valdžiai lėšas, kurias 
būčiau galėjęs imti iš ša
lies iždo.”

Kaipo senatorius Nixonas 
gauna $12,500 reguliarės al
gos per metus ir dar $2,500 
išlaidoms, kurie paliuosuoti 
nuo taksu.

Be to, valdžia moka Nixo
nui daugiau * kai]) $60,000 
raštininkams samdyti ir ki
toms senatoriaus raštinės 
išlaidoms apmokėti per me
tus.

Negana to. Valdžia šim* 
tais dolerių apmoka Nixo
no telegramas, pasikalbėji
mus per telefoną, orlaivinių 
siuntiniu lėšas, kelionių iš- €-7 V
laidas (po 20 centų už my
lią) ir tt.

Taigi senatorius Nixonas 
iš valdžios gavo daug dau
giau kai]) 75 tūkstančius 
dolerių per metus. Už tuos 
pinigus jis, valdžios lėšo
mis, plačiai varė propagan
dą .prieš komunizmą ir prieš 
demokratus.

Bet jam anaiptol neužte
kę tų gaunamų iš valdžios 
lėšų, sako Nixonas.

Tokio. —- Karinė ameri
konų komanda Japonijoje 
praneša., kad jiapereitą an
tradienį vėl mafeino belais
vių demonstraciją koncen
tracijos stovykloj Kodže sa
loj ir sužeidė 11 belaisvių— 
Šiaurinės 1 Korėjos liaudi- 

sninkų bei kinų. - ■

■
-

Nixo.no
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’ BEREIKŠME SPEKULIACIJA
MES NEŽINOME, kaip ten atsitiko, kad du žymūs 

* Francūzijos komunistų vadovai, Andre Marty ir Charles 
Tilon, tapo pašalinti iš tos šalies komunistu partijos 
politinio biuro.

Komercinė spauda spekuliuoja. Ji sako, jog tuodu vy
rai buvo pašalinti dėl to, kad juodu priešinosi tautiniam 
frontui sudaryti kovai prieš karą, prieš valdančiąją kla
sę, kuri nori Francūziją įstumti į karą. Po to, toji 

• spauda sako, jog Thorez, komunistų partijos vadovas, 
kuris prieš tūlą laiką susirgo ir nuvyko Tarybų Sąjun- 
gon gydytis, tuoj sugrįžo, todėl jo priešai tapo pašalinti 
iš vadovybės..

Imsime taip ar kitaip, žinokime vieną: Francūzijos 
komunistų partija gyvavo ir gyvuos, nežiūrint, kuris 
jos veikėjas bus išvestas iš tos ar kitos atsakomingos 
vietos.

Francūzijos komunistų partija yra liaudies partija, 
Francūzų tautos kūnas ir kraujas. Jai priklauso, ją 
remia milijonai darbininkų, valstiečių ir intelektualų. 
Todėl vieno ar dviejų, ar keleto asmenų pakrypimas čia 
ar ten nieko nereiškia.

Tas pats yra ir su kitų kraštų komunistinėmis parti
jomis. 4

NAUJASIS SOVIETŲ SĄJUNGOS 
AMBASADORIUS

TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė atšaukė savo am
basadorių iš Washington©, Paniuškiną, ir jo vieton pa
skyrė naują ambasadorių, Georgi N. Zarubin.

Kaip Paniuškinas, taip ir Zarubinas dar jaunas, tvir
tas vyras. Tenka pasakyti, jog Tarybų Sąjungoj šiuo 
metu diplomatijos korpusą sudaro daugumoje jauni vy
rai', gerai išlavinti, tvirti. Senesnieji paliekami Tarybų 
Sąjungoje, kad jie galėtų ten vairuoti užsieninį valsty- ( 
bės vairą. Višinskis, užsieninių diplomatų “bosas,” bene ' n lime 
yra pats seniausias iš visų diplomatinio Tarybų Sąjun-11<nnb.nlf-?s 
gos korpo narių.

Zarubinas neužilgo priduos prezidentui Trumanui sa
vo kredencijalus. Korespondentams, kurie labai įdomau
ja, ką jis čia veiks, Zarubinas patiko, pasakydamas, kad 
jis dar pamatys Amerikos tautinį “žaislą” beisbolę.

Zorines., kitas Tarybų Sąjungos aukštas diplomatas, 
atvyko Amerikon pakeisti Jacob A. Maliką,- Tarybų Są
jungos atstovą Jungtinėse Tautose.

Malikas tių-ėjo ambasadoriaus titulą; be abejojimo, to- 
x kį titulą turės ir Zorinas.

NIXONAI, TU ESI BIS K ELI 
"StSITEPĘS,” AR NE?

■ EISENHOWERIO BIČIULIS, republikonų kandidatas 
senatorius M. Nixon, “susitepė rankas.” Susitepė jis. 
jas ne kokiu nors gatvės purvu, ale doleriu, Wall st ryto 
purvu, kaip paprastai kapitalistų politikieriai susitepta.

Jam davė Kalifornijos kapitalistai virš 18-ką tūks
tančių dolerių. Davė jam, ot, kaip duoda labdaringi 
žmonės, siratai, biedniokui, kad jis galėtų pragyventi. 
Nes Nixon yra biednas, neturi užtenkamai pinigų. Jis 
gduna, kaip senatorius, per vienerius metus, tik 12-ką 
tūkstančių dolerių ir dar, apie porą tūkstančių metams 
išlaidų.

Nabagėlis!
Jis negalėjo iš to pragyventi. Tai kapitalistai, kuriems 

jis tarnauja (ir tarnaus), nusitarė neapleisti vargdienio 
senatorėlio. Na, ir davė jam kelioliką tūkstančių dolerių 
dovanėlę.

Tiek yra žinoma. O kiek jis gauna, ko mes- nežino
me!...

Na, ir šis balamūtas, bjaurūs darbininkų judėjimo 
priešai nori būti Jungtinių Valstijų vice-prezidentu!

Eisenhoweris jį globoja, nes ir jis pats yra tokis. Jei 
būtų teisingas, tai Eisenhoweris pasakytų: “Eik šalin,

s !

, tu nenaudėli!

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE LSS 
SUVAŽIAVIMĄ

Rugpiūčio mėnesį įvyko 
Lietuvių Socialistų (ar so
cialdemokratų) Sąj u n g.o s 
suvažiavimas. Ši sąjunga, 
kaip žinoma, šiuo "metu yra 
klerikalams uodega. Suva
žiavimas buvo South Bos
tone.

Rašydamas apie tai, Ke
leivis nepasako, kiek ten iš 
viso dalyvavo delegatų, bet 
jų, matyt, buvo ne daugiau, 
kaip keliolika. ,

Suvažiavime kalbėjo, tarp 
kitų, P. Grigaitis, kuris su 
Šimučiu “runina” Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Pakalbė
jęs apie “vainą,” kuri šiuo 
tarpu dar vis tebesitęsia 
tarp Vliko ir Lozoraičio (ir 
jo pasekėjų - “diplomatų”), 
kalbėtojas, girdi, “paliete ir 
Lietuvos užsienyje esamo 
turto klausimą. Tą Ųirtą 
tvarko diplomatai, ar vie
nas jų, be visuomenės kon
troles ...”

Mes jau seniai sakėme, 
jog tarp Vliko ir “diploma
tų” ėdynės eina vyriausiai 
dėl turto ir dėl vietų, ku- ’ 
riose esantieji gauna riebias 
algas iš to turto ir aukų, 
sudėtų “Lietuvai laisvinti.”

Kas tas do turtas? Tai 
vyriausiai turtas, kurį A- 
merikos valdžia “užšaldė,” 
kai Lietuvos žmonės paskel
bė Lietuvą tarybine respū- 
blika. Tai turtas, sudėtas 
Lietuvos žmonių, bet Sme
tonos atsiųstas į Ameriką! 
Kiek to turto dar yra, kiek 
jo dar liko nuo veltėdžių ir 
savanaudžių Lietuvos liau
dies pžriešų? Mes nežino
me. Abejojame, ar tai žino 
ir p. Grigaitis.

Ten pat Grigaitis primi
nė:

Mes amerikiečiai lietuviai 
; reikalauti jokios 

kontroles, bet Lietuvos pilie
čiai ir jų atstovybė turėtų susi
rūpinti to turto tvarkymu, kad 
nebūtų visuomenėje įtarinėji
mų ir kad iš to turto maža 
klika nedarytų atramos savai 
politikai. ' <

Po to sekė diskusijos, ku
riose disku.santai pasisakė 
už tai, “kad Vlikas turėtų 
teisę tarti savo žodį to tur
to priežiūroje ir 
dojime.”

Kitais 
švaistytų 
zoraičiai 
bet kad būtų suteikta teisė 
juo naudotis ir Krupavi- 
Čiams ir Kairiams-Kamins- 
kams ir kitiems lietuvių 
tautos neprieteliams .

Šis klausimas, sulyg Ke
leiviu, buvo vyriausias klau
simas suvažiavime!

Socialistai ar socialdemo
kratai sakosi esą darbinin
kų reikalų gynėjais. Ta
čiau, pagal aprašymą Ke- 
leivyj, apie- darbininkus, 
apie jų kovas Amerikoje už 
didesnį duonos kąsnį ten vi
sai nebuvo prisiminta. Ne
pasisakyta už taiką; “pa
mirštas” karas Korėjoje. 
Visam tam, matyt, nebuvo 
ten laiko svarstyti, nes su
važiavusiems rūpėjo kas ki
ta! • ’ '

žodžiais,

naudo-

kad ne
tik Lo

ir jiems panašūs,

Siūlo Pridėti Dar Vieną Parazitą
Chicagos kunigų ' Drauge ( karčiais skaitome pasiuntiny- 

kalbama apie “Lietuvos pa
siuntinybę prie Vatikano.“ Pa
sirodo, kad dykaduonio, para-

' ’zito vietą užima koks ten 
Girdvainis. Bet jis Draugui 
nepatinka; nes, girdi, tingi
niauja, neina saVo pareigų.
Draugas barasi:

“Darosi juo nuostabiau, kad 
net oficialinėse Vatikane iškil
mėse, kur dalyvauja visas dip
lomatinis korpusas, veik nie
kad nerasime

į bės sekretoriaus p. St. Lozo
raičio j r. pavardę. Kyla klau
simas, kaip yra su p. Girdvai- 
;tūu? Jis gi rodos figūruoja 
Lietuvos pasiuntinių sąraše ir 
gauna algą rš Lietuvos iždo 
pinigų. Kartais girdėti aiški
nimų, kad p. Ministras ser
gąs... Bet Romos lankytojai, 
kuriems pavyko su p. Gird
vainiu pasimatyti ir pasikaL 
bėti, gavo įspūdžio, kad, jei p.

Lietuvos Pa- Ministras ir nėra stiprios svei- 
Biuntinio vardo. Jo vietoje ret- katos, tai lygiai nėra toks Ii-

Prieš Naujuosius Mokslo Metus
Iš kitos pusės, suvažia

vimas negalėjo pasisakyti' 
už karo baigimą Korėjoje, 
kadangi socialistų vadai, 
tokie, kaip Grigaitis, tokie, 
kaip špygos kavalierius. MH- 
įchelsonas, tą karą remia ly
giai tokiu pat entuziazmu, 
kaip ir Wall strytas!

Beje, buvo svarstytas ir 
“bendruomenės” klausimas, 
bet dėl jo nieko aiškaus ne
pasakyta. Buvo pabarti tie 
socialistai, kurie, būdami' 
kitose organizacijose, nesi
laiko vienybės ir nešoka pa- 
gal klerikalų muziką.

Į centro komitetą išrink
ti:

Buivydas, J. Pakalka. B. Spu- 
diene, P. Kriaučiukas, J. V. 
Stilsonas,
Grigaitis, S. Michelsonas ir J. 
Januškis.

Suvažiavime dalyvavo ir 
S. Strazdas. Keleivis ne
rašo, ką jis ten raportavo 
apie savo/ “veiklą,” kai va
žiavo į Chicagą “liudyt?’ 
prieš L. Prūseiką.

Ar Strazdas buvo išrink
tas suvažiavimo garbės pir
mininku (už savo nuopel
nus), taipgi nepasakoma.

V. Gervicjkas,

SENQJOJ IR NAUJOJOJ 
LENKIJOJ

“Glos Ludowy” išspausdi
no ilgą straipsnį apie tai, 
kas buvo senojoj, buržua
zinėj Lenkijoj, ir kas yra 
šių dienų, naujojoj Lenki
joj. Tarp kitko laikraštis 
s.ako: t 1935 metais Lenkijo
je buvo 22 procentai visų 
darbininkų nedarbo lauke. 
Gi šiandien Lenkijoje ne
darbas — svetimas dalykas. 
Nedarbo nėra. Atžagariai: 
ten- stokuoja darbininkų.

ARMĖNŲ AMERIKIEČIŲ 
JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų rugpiūčio 30 ir 
31 dd. Water to wne, Massa
chusetts valstijoje, įvyko 
metinis Amerikos Armėnų 
Jaunimo sąjungos suvažia
vimas . Jame dalyvavo apie 
70 delegatų,- atstovaujan
čių tos sąjungos skyrius, 
veikiančius per visą kraštą.

Apie tai rašo progresy- 
vis armėnų amerikiečių an
glų kalboje savaitraštis 
“Armenian Tribune.”

Suvažiavimas, sako laik
raštis, visais atžvilgiais bu
vo' sėkmingas.

Ryšium su tuo, be abejo
jimo, ne vienam mūsų skai
tytojui iškils klausimas: o 
kodėl mūsų, progresyvių lie
tuvių amerikiečių, nešau
kiami platesni jaunimo su
važiavimai ?
’ Atsakysime: apie tai rei
kėtų pagalvoti.

Mineola, L. L, N. Y. — 
Trys berniukai nuo 12 iki 
16 metų amžiaus pereitą 
savaitę įsiveržė nakties lai
ku į čionaitinį Franklin Na
tional Banką ir išplėšė $38.- 
99/ o trečiadienio naktį šią 
savaitę jie išplėšė $71 iš to 
ban k o skyriaus Elmont 

i miestelyje. Bet buvo poli
cijos užklupti ir areštuoti.

gonis, kad nebegalėtų eiti sa
vo svarbių pareigų.

“žinantieji liudija, kad p. i 
Ministras mėgstąs pasivažinė
ti, lankytis koncertuose, teat
re.- Nejaugi ligonis pasidarytų 
tik tada, kai reikia iš parei
gos dalyvauti' Vatikane, iškil
mėse popiežiaus, prie kurio 
yra akredituotas?“ (D., rūgs, 
16 d.).

i Vadinasi, Lietuvos iždo da
lis randasi Italijoje. Iš jo mai
tinasi Lozoraičiai ir Giudvai-1

niai. Lietuvos iždą išnaudoja 
Lietuvos niekinimui ir šmeiži
mui.!

* Ką gi siūlo Dradgas? Jis 
siūlo tų liėt.uviškų parazitų ar
miją Italijoje dar vienu padi
dinti. Draugas rašo: ‘‘Kalbant 
apie pasiuntinybės prie šv. 
Sosto personalą, ar nebūtų 
tikslu apie' dvasiškio-—patarė
jo ’dvasiniams reikalams-—įve
dimą į* pasiuntinybę?“

Mūsų gi pasiūlymai: Lau
kan visus tuos parazitus!

Salietis

Ėaš* G. ŠIMONIS
VILNIUS. — Mergaitei 

'tik šešeri metai. Ji lanko 
vaikų darželį. Kiekvieną ry
tą ją mama ten nuveda. O 
jos vyresnieji broliukai ir 
sesutės tuo metu nešini 
knygų pilnais portfeliais ei
na į mokyklą. Grįžę namo, 
jie pasakoja tėveliams sa
vo mokyklinius įspūdžius, 
didžiuojasi gavę penketuką.

O jaunesnioji sesute tik 
klausosi ir pavydi. Tie§a, 
ir vaikų darželyje jai links
ma, smagu. Bet penketu
kų ji hegaūha ir neturi tiek 
knygų, kiek turi1 jos sesu
tės ir broliukai.

—Kai tau sukaks septy- 
neri metai, ir tu eisi į mo
kyklą, — ramina ją namiš
kiai.

Ir mergaitė nekantrau
dama laukia, 

t '

... Tarybinė Tėvynė pla
čiai atvėrė m o k s 1 e i viams 
mokyklų duris,' pasirūpino, 
kad visi nuo 7 iki iŠ metų 
amžiaus vaikai mokytųsi; 
įgytų naujų žinių.

Kiekvienais metais rugsė
jo pirmąją rudens saulės ap
šviestais prospektais, kaimo 
gatvėmis ir takeliais į moi- 
kyklas traukia begalinis 
moksleivių sriautas. Šjais 
metais mes čia pamatysime: 
ir mūsų pažįstamą mergai
tę — dabar ji jau pirmoke ’.

Mokyklos rugsėjo I-ją at-, 
rodys ne taip, kaip pasku
tinę mokslo metų dieną. Jos 
per atostogas lyg pajaunė
jo, pagrožėjo. Visur čia va
sarą buvo girdėti’plaktuko 
dūzgimas, obliaus grieži
mas, teptuko šnarėjimas. 
Mokyklose dabar- vyksta 
remonto darbai. O dauge
lyje vietų per vasarą išau
go nauji šviesūs, erdvūs 
mokyklų pastatai.

Štai Garliavoje, Šilalė
je, Baisogaloje, Naujoje 
Vilnioje ir kitur baigiami 
statyti mokyklų korpusai. 
Naujas patalpas šiais moks
lo metais gaus Kalvarijos, 
Kuršėnų, Daugų ir Dotnu
vos mokyklos. 1952 - 1953 
mokslo metais respublikos 
vidurinių mokyklų skaičius 
padidės 36 naujomis moky
klomis. Septynmečių mo
kyklų jau bus 835; t. y. 91 
mokykla daugiau, negu per
nai.

Apie vienos mokyklos pa
stato statybą mes papasa
kosime kiek smulkiau.
"... Vilniečių dėmesį pa

traukia Liudo Giros gatvė
je statomi 4’ aukštų namai; 
Ankstyvą pavasarį! čia pra
sidėjo parengiamieji dal
bai. Statybininkai stropiai 
nuvalė aikštę, padėjo pa
matus.

—Mums1 statof naują mo
kyklą! — šr džiugi' žinia pa
sklido Salomėjos Nėries 
vardo' mergaičių vidutinės 
mokyklos moksleivių tarpe. 
Eidamos pro šalį, mergai
tės dažnai užbėga .pasižiū
rėti, kaip vyksta statyba. 
Štai jau siena išmūryta li
gi pat' langų, po porbs die
nų ji’ pasiekia antrą aukš
tą, paskui trečią, ir paga
liau baigiamas mūryti pa
skutinis— ketvittasih aukš
tas.

Mokinės- džiūgaūjh1: graži 
bus jų mokykla*. Jau den
giamas stogas, įstatomi1 
langai, atrodo, kad pastatas 
baigtas, ir tik imk it nešk 
i klases suolūs. Bet ne. 
Darbininkai kiekvienai ap
silankiusiai mokinei mielai1 
pasakoja,, kokie darbai dar 
laukia* jų ligi rugsėjo l-sios; 
—tos dienos; kai statybinin
kai iškilmingai' perduos mo
kyklos vadovybei’ naujo pa
stato raktą. * ; . I

Dažnai statybos aikštelė
je pietų pertraukos metu 
galima1 matyti tokį vaizde
lį*: ant* lentų krūvos sėdi 
da rbininkas,- rankose’ jis lai
ko didelį popieriaus lapą. 
Aplink jį susispietusio s 
mergaitės atidžiai žiūri į 
popieriuje nubraižytą mo
kyklos planą ir klausia:

—Kiek klasių?
—Viena, dvi trys... — 

skaičiuoja statybos darbi
ninkas; — dvidešimt ketu
rios!

. —O nauji,- blizgantys suo
lai ar stovės visose klasė
se?

—Taip, visose!
■ —O kųT spbrfo salė ? Kur 
gamtos kabinetas ? — paby
ra vienas po kito klausi
mai. '

Darbininkas noriai paro
do mergaitėms pirmame 
aukšte būsiančios sporto 
salės schemą. Salėje bus 
il’engti Visi gimnastikos

■ prietaisai ir įrengimai spor
to žaidimams. Moksleivės 
sužino, kur bus kabinetai, 
fizikos ir chemijos labora
torijos, kurięms jau nu
pirktas naujas inventorius 
ir daugybė pavaizdžių prie-' 
monių.

Kiekviename aukšte bus 
vestibiuliai, čia mokinės 
pertraukų metu galės žais
ti ir pailsėti. Be sporto sa
lės, mokslo kabinetų ir la
boratorijų čia dar bus di
džiulė aktų sale, poilsio sa
lė, biblioteka, medicinos ka
binetas.

—Ir viskas mums! Vis
kas mūsų .’—džiaugiasi mer
gaitės.

Bet ne' tik džiaugtis at
eina čia moksleivės. Jos no
ri nors ir kukliais darbe
liais dar daugiau pagražin
ti savo puikiąją mokyklą/ 
Jaunosios gamtininkės jau

seniai pradėjo auginti gėles 
naujai mokyklai papuošti. 
Daug gėlių* puoš vestibiu
lius. Prieš mokyklos fasa
dą, tarp gelių lysvių, stovės 

: didžiulis biustas žymios lie
tuvių poetės' Salomėjos Nė
ries, kieno vardū pavadinta 

<ši mokyklą. ,<
Tinkavimo darbai^’^p 

■ baigti. Pastatas pamLzu 
numeta nuo savęs pasto
lius. Rugsėjo- pirmąją tūks
tantinis mergaičių būrys 
įžengė į naują puikiai įreng
tą mokyklą ir susėdo suo
luose.- Prasidėjo liauji moks
lo* metai.

Persekiojttiai privertę 
belaisvį pasikarti

Korėja._ — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų atstovai 
derybose su amerikonais 
Panmundžomė protestavo, 
kad: amerikonai taip spau^- 
džia ir persekioja liaudinin
kus belaisvius, jog privertė 
vieną belaisvį1 pasikarti.

KRISLAI 
(Tąsa iš pirmo pusl./^ , 

vienam, jau seniai yra jį- 
klerikalų klapčiukais ir 

Jeigu n| visi

iki
pę
pastumdėliais.
jie dar yra priėję išpažinties, 
tik todėl, kad prelatas Balko
nas kol kas nemato reikalo ir 
naudos jiems po rožančių ant 
kaklo užkabinti, čia klausi
mas nebe principo’, bet apgal
voto išrokavimo.

—o—
Gerai, žinoma, kad Ameri

kos Darbo Federacijos vadai 
nusirito nuo ‘‘bepartyviškos’’ 
politinės tvoros. Bėt parėmi
mas kapitalistinės partijos 
(demokratų) kandidato nepa
tarnaus darbininkams.

Daug geresnis ir saugesnis 
politinis kelias yra <fts, kurį 
pasiūlė Johii L. Lewis. Laikas 
organizuotiems darbini'nkaijfs 
išvien- ir nepriklausomai veik
ti visose politinėse kovose.

LAISVES REIKALAI
Puikių apšvietos brangintojų yra pažangiojoje Ameri

kos lietuvių visuomenėje. Vienai moteriškei sukako’ 72- 
ji metai amžiaus. Tąja-proga ji apdovanojo dienrašti 
Laisvę $72'.00. , '

žymūs montelliečiai Juozas ir Marijona Potsius pami
nėjo 50 mėtų sukaktį savo vedybinio gyvenimo. Tąja 
reta darbininko žmogaus gyvenime proga Potsiai apdo
vanojo dienraštį Laisvę $50.00’.

Ko gražesnio bereikia už šiūės du pavyzdžius! Tu
rėdami tokių žmonių savo kultūriiuaniė judėjime, kry
žiokų. užpuldinėjimų ant dienraščio Laisvės mes tiek 
tepaisome, kiek mėnulis šuns lojimo.

Ištisa dovanų sąskaita šiuo kartu yra tokia:
ĖFarrisono Senukė ........... .... ■...................... $72.0įj£
Juozas ir Marijona Potsius, Brockton, Ma'ss., įfc- 

progai jų 50 m. vedybinio gyvenimo sukakties 5O.(X)
Carolina Bare tela, Olga Margos ir Anne Yakstis, 

Brooklyn-Richmond Hill,- N. Y., atminčiai jų 
mirusio tęvo Petro Važnio 1' metų sukakties 25:00

Antosė MileviČibnė,’ Montreal, Canada ................5.00
o. Cecilija, ir Steponas Yoniškiečiad, 
a-1 Washington, D. C., yardtt antrc,,c^a>x**6vVax, ,__ -___ os naujos

anūkes Shėlly Cecilija Berg ...................... 5.00'
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y...........................3.00'
K. Yudiękas, Easton, Pa. .!............................ 3.00

Joe Kemoųt, W. Frankfort, Ill. 3.00
A. L. Borden, Kenosha, Wis. ................ 3.00 
Anna Baris, Soi Boston, Mass.’ .•. ............. 3:00 
W. Rozela, Port Arthur, Čaiiada .......................2.00

, F. Tumens, Raith, Ont., Caiiadh ........... 2.00
J'. Vaitonis,, Waterbury, Conn. ........... . 2.00

A. Balčiūnas, Water buty, Conn. .......... 1.00’, 
r Petras Šolomskas, Brooklyn, N. Y., aukų ir naūją 
skaitytoją.

Dėkojame visiems už taip gražias dovanas ir džiaugia
mės turėdami tokių prakilnių kultūrinio darbo rėmėjų, 
.kaip tie, kurių' vardai aukščiau išspausdinti.
i Laisvės* administracija1 dabar skubiai dirba prirengi 
;mui vajaus, gavimui Laisvei naujų skaitytojų,’ kuris 
i prasidės su pirma diena spalio (Očt.).

Prašome visų buvusių' vajininkų; ilgamečių veikėjų 
je srityje būti pasirengusiems1 tam dūrbui. Taip' pat 
.kiamė ir naujų vajininkų. . JP
. Prašome organizacijų savo susirinkimuose turėti' dip^ 
Inotvarkyj1 Laisvės Vajaus reikalą. Planuokime visi, kaip 
kuo sėkmingiausiai vajų išvesti. . .

Laisvės Adnifū^tfacila’ J
----4--- a----- s----- • .* r .t-.n■, ........ . ~ » J y - - ■ ■ - -- - - y T A,? ' '

2 pusi .--Laisvė ('Liberty )—Antradicn., Ru gsė jo-Se0t. 23,
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Įžymusis jūrininkų vadas Harry Bridges su savo žmo
na savo namuose. Mrs. Nancy Bridges pilnai simpati
zuoja savo vyro veiklai. U. S. apskrities apeliacijų teis- 

• mas užgyrė jo nuteisimą neva už tai, kad 1945 metais 
jis nepasakęs tiesos, kuomet ėmė pilietines popieras. 
Jis nepasakęs, kad jis priklauso prie Komunistų Parti
jos, o jis priklausęs. Betgi Bridges ir šiandien griežtai 
užginčija, kad jis kada nors yra buvęs partijos nariu.

GOGOLIS

LOS ANGELES, CALIF
Tai kerštas, ne įstatymų 
sekimas

Olėta O’Connor Yates nu
teista 5 metams kalėjiman su 
kitais 13 komunistų vadų čio
nai, gavo dar tris metus ka
lėjimo viršaus už tai, kad ji 
atsisakė liudyti prieš savo 
draugus.

Teisėjas William . Mathes 
net ir neslėpė savo pagiežos 
jai. Jis davė jai tris metus už 
“teismo paniekinimą.”

Keista, ar ne ? Atsisakymas 
liudyti prieš savo draugus 
reiškia “teismo paniekinimą.”

Niekados pirmiau to nebu
vo.

Olėta Yates, taigi, bus dvi
guba auka Smitho akto.

Pasmerkimas jos dar trims 
metams tik patvirtina, kad 
prie pastangų slopinti val
džiai nepatinkamas idėjas va
duojamas! dar ir kerštu.

Olėta Yates, taigi, yra ir 
keršto auka. Kaip kitaip gali
ma išaiškinti pasmerkimą mo
teriškės kalėjimai! tik už tai, 
kad ji nenori liudyti prieš sa

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Taip kalbėjo ištikimasis draugas. Lė
kė be poilsio dreną ir naktį ir atnešė jį 
be sąmonės į pačią Zaporožės Siečę. Ten 
ėmėsi jis nepailsdamas gydyti žolėmis; 
surado kažkokią žiniuonę žydę, kuri mė
nesį girdė jį visokiais vaistais, ir paga
liau Tarasui pasidarė geriau. Ar vais
tai, ar geležinė sveikata paėmė viršų, 
tik jis per pusantro mėnesio atsistojo 
ant kojų; žaizdos užgijo, ir tik vieni kar
do randai leido žinoti, kaip giliai kažka
da buvo sužeistas senas kazokas. Tačiau 
buvo aiškiai matyti, koks jis pasidarė 
paniuręs ir nuliūdęs. Trys gilios rauk
šlės išvagojo jo kaktą ir jau daugiau 
niekVfttnet iš ten neišnyko. Apsižiūrėjo 
jis dabar aplinkui: viskas nauja Siečėje, 

V’isi seni draugai išmirė. Nė vieno iš tų, 
Jkurie: gynė teisų dalyką, tikėjimą ir bro
liškumą. Ir tie, kurie išvyko su stovyk
los atamanu vytis totorių —ir tų jau 
seniai nebuvo: visi paguldė galvas, visi 
žuvo, kas pačiame mūšyje, paguldęs 
narsiąją galvą, kas dėl stokos vandens 
ir duonos Krimo druskažemyje, kas din
go nelaisvėje, nepakėlęs negarbės; ir pa
ties ligšiolinio stovyklos atamano jau 
seniai nebuvo šiame pasaulyje, ir nieko 
iš senųjų draugų, ir jau seniai apaugo 

I žole kažkada kunkuliavusi kazokų galia.
Girdėjo tik jis, kad buvo šauni' puota, 
triukšminga puota: šipuliais sumušti 
visi indai; niekur neliko nė lašo vyno, 
išgrobstė svečiai ir tarnai brangias tau
res ir indus — ir nuliūdęs stovi namų 
šeimininkas, galvodamas: “Geriau nė 
nebūtų buvę šitos puotos.” Veltui sten
gėsi kuo nors sudominti ir pralinksmin
ti Tarasą; veltui barzdoti, žili bandūri- 

^inkai, praeidami po du ir tris, garbino 
jo kazokiškius žygius — rūsčiau ir abe
jingai žiūrėjo jis į viską, ir jo bejaus
miame veide reiškęs negęstamas sielvar
tas ir tyliai, nuleidęs galvą, kalbėjo jis: 
“Sūnau mano! Ostapai mano!”

Zaporožiečiai ruošėsi jūrų ekspedici
jai. Du šimtai eldijų buvo nuleista į 
Dnieprą, ir Mažoji Azija matė juos, su 
skustomis galvomis ir ilgais kuodais, kai 
kalaviju ir ugnimi nusiaubė jie jos žy
dinčias pakrantes; matė ji savo maho- 
metoniškų gyventojų čalmas, lyg jos ne
suskaitomas gėles, išbarstytas krauju 
-aplietuose laukuose ir plūduriuojančias 
prie krantų. Ji matė nemaža -išdegu
tuotų zaporožiškių kelnių, raumeningų 
ranki) su juodais rimbais. Zaporožiečiai 
suvalgė ir išlaužė visas vynuoges; me
četėse paliko ištisas mėšlo krūvas; bran
gius persiškus šalius vartojo vietoje kel- 
riiaraišcių ir juosė jais nešvarias svit- 
kas. Ilgai, dar po to rasdavo tose vietose 
trumpučių zaporožiškų pypkių. Jie 
linksmi plaukė atgal; juos vijosi turkų 
Ihivas su dešimčia patrankų ir visų sa
vo pabūklų salve išvaikė, kaip paukščius, 
ją tarpias eldijas. Trečdalis jų pasken- 

o jūros gelmėse; bet likusieji vėl susi- 
nko draugėn ir atvyko prie Dniepro 

cių su dvylika boseliu, prikimštų ce- 
chinų. Bet visa tai nebebuvo įdomu Ta
rasui. Jis išvykdavo į pievas ir stepes, 
tartum medžioti, bet jo užtaisas likda
vo neiššautas. Ir, padėjęs šautuvą,

kankinamas ilgesio, sėsdavosi jis prie 
jūros kranto. Ilgai sėdėdavo jis ten, nu
leidęs galvą ir vis kalbėdamas: “Ostapai 
mano! Ostapai mano!” Prieš jį žėrėjo 
ir driekėsi Juodoji jūra; toli nendryne 
rėkė žuvėdra; jo baltieji ūsai žibėjo, 
kaip sidabars, ir ašaros lašėjo viena po 
kitos.

Ir neišlaikė pagaliau Tarasas: “Kaip 
ten nebūtų, vyksiu sužinoti,, kaip jis: 
ar jis gyvas, kapuose, o gal ir kapuose 
nėra? Sužinosiu, kad ir kažin kas atsi
tiktų!” Ir po savaitės jis atsidūrė jau 
Umanės mieste, apsiginklavęs, raitas, su 
ietimi, kardu, kelionės plėčka prie balno, 
žygiui paruoštu puodu su salamata, pa
rakiniais patronais, arklio pančiais ir 
kitais daiktais. Jis tiesiog prijojo prie 
nešvarių; * purvinų namelių, kurių nedi
deli langeliai, nežinia kuo aprūkę, vos 
galima buvo įžiūrėti; kaminas buvo už
kimštas skuduru, ir skylėtas stogas vi
sas buvo sėt-e nusėtas žvirblių. Visokių 
sąšlavų krūva gulėjo prie pat durų. Iš 
lango kyšojo žydės galva, apgaubta ky
ku su patamsėjusiais perlais.

— Vyras namie? — paklausė Bulba, 
nulipdamas nuo žirgo ir rišdamas pava
dį prie geležinio kabliuko, buvusio prie 
pat durų.

*— Namie, — atsakė žydė ir tuojau 
skubėjo išeiti su kraitele kviečių žirgui 
ir alaus kvorta riteriui.

— Tai kurgi tavo žydas?
— Jis kitoj seklyčioj, meldžiasi, — iš

tarė žydė, nusilenkdama ir palinkėdama 
sveikatos tuo metu, kai Bulba pakėlė 
prie lūpų kvortą.

— Pabūk čia, pašerk ir pagirdyk ma
no žirgą, o aš -eisiu vienas su juo pakal
bėti. Turiu reikalą.

Šitas žydas buvo žinomas mums Jan
kelis. Jis jau atsidūrė čia, kaip nuomo
tojas ir smuklės savininkas; pamažu su
ėmė visus apylinkės ponus ir siektas į 
savo rankas, pamažu iščiulpė beveik vi
sus pinigus ir stipriai pažymėjo savo žy
dišką buvimą šitame krašte. Per tris 
mylias į visas puses neliko tvarkoje nė 
vienos pirkios: viskas griuvo ir seno, 
viskas buvo pragerta, ir liko tik netur
tas ir skarmalai; kaip po gaisro ar po 
maro buvo nusiaubtas visas kraštas. Ir 
jeigu dar dešimtį metų būtų ten pagy
venęs Jankelis, tai jis, tur būt, būtų su- 
siaubęs ir visą vaivadiją.

Tarasas įėjo į seklyčią. Žydas meldė
si, apsidengęs gana murinu savo marško
niu, ir atsigręžė, pagal savo tikėjimo pa
protį, kad paskutinį kartą nusispiautų, 
kaip staiga pamatė užpakaly stovintį 
Bulbą. Taip ir topterėjo žydui į galvą 
■visų pirma du tūkstančiai červoncų, ku
rie buvo pažadėti už jo galvą; bet jis su
sigėdo savo godumo ir stengėsi nuslopin
ti savyje amžiną mintį apie auksą, ku
ri, kaip kirminas, vyniojasi aplink žy
do sielą.

— Klausyk, Jankeli! — tarė Tarasas 
žydui, kuris ėmė prieš jį linkčioti ir at
sargiai uždare duris, kad jų nepamaty
tų. — Aš išgelbėjau tavo gyvybę — ta
ve būtų sudraskę, kaip šunį, Zaporožie
čiai — dabar tavo eilė, dabar tu man pa
tarnauk !

(Bus daugiau)

vo draugus?
Kerštas pasireiškia ir Har

ry Bridges kalėjimai! pasmer
kime.

Bridges savo laiku buvo de
mokratų valdžiai labai svar
bus žmogus. Jisai yra viso Pa- 
cifiko pamario darbininkų va
das.

Jisai buvo svarbus, kada 
Roosevelto politika dominavo. 
Roose veltu i mirus ir demokra
tų administracijai įsikinkius 
stambaus kapitalo interesų 
naudai, Bridges rėmė organi
zavimą Progresyvių Partijos. 
Jisai taipgi kovojo CIO kon
vencijoj, Clevelandc, prieš 
prisegimą CIO prie demokra
tų politikos skvernų.

Nuo tada prasidėjo jam 
keršijimas’. Jis pasmerktas 
penkiems metams kalėjiman, 
nors jis niekam nieko blogo 
nepadarė.

Tarpe kita ko, valdžios at-* 
stovai ir teismai nesitveria pik
tumu, kad siunčiami kalėji
man žmonės neparodo nei ma
žiausio nusiminimo, nei ma
žiausios baimės ir nei ma
žiausio nuolankumo.

Tatai dar geriau juos per- 
stato darbo žmonių akyse. O 
valdžios pastangos yra sude- 
moralizuoti juos, parodyti juos 
silpnais ir netokiais, kaip dar
bo žmonės juos mato.

Olėta Yates, apyjaunė mo
teriškė, niekam blogu žodžiu 
nenusikaltus, taigi, tapo auka 
Smitho aktų ir keršto politi
kos.

Vargiai bent kas tiki, kad 
tas valdžios keisą geriau per- 
stato. Kaip tik priešingai. Tai 
rodo, kad be kito ko valdžios 
žmonės pernelyg nervuojasi.

—o—
Kitos žinios

10,000 žrrtonių Progresyvių

Chicagos Žinios
Ką sakė mūsų kandidatai?

Pirmu kartu teko dalyvau
ti kailiasiuvių unijos svetainė
je northsidėje. Joje ketvirta
dienio vakare girdėjome kal
bas savų prezidentinių kandi
datų — Vincent Hallinan ir 
Charlotta Bass.

Sale didelė, gal lygi mums 
gerai žinomai Sokolų salei, 
sausakimšai buv0 perpildyta 
publikos, kurios daugelis turė
jo stovėti pakraščiais, nes ne
bebuvo vietos atsisėsti.

Vyriausi vakaro kalbėtojai 
buvo trys Progresyvių Parti
jos svarbieji kandidatai: Vin- 
clent Hallinan, kandidatas į 
prezidentus; Charlotta Bass, 
kandidatas į vice-prezidentus, 
ir prof. Robert Morss Lovett, 
kandidatas Illinois gubernato
riaus vietai.

Nors mitingas nusitęsė ga
na. ilgai, nes buvo daugiau 
kalbėtojų ir trumpa koncerti
nė programa, o Hallinan kal
bėjo paskutinis, bet niekas ne
apleido salės, nors visiems te
ko nemažai prakaito nubrauk
ti.

Pirmininkui Ordower dar 
nespėjus perstatyti preziden
tinį kandidatą kilo triukšmin
gos ovacijos. Tik už kokių 5 
minutų pačiam Hallinanui pa
sisekė nuraminti publikos en
tuziazmą ir pradėti kalbą.
“Taikos, Civilių Teisių, Tikros 
Demokratijos Partija!”

Neįmanoma atpasakoti visa 
Hallinano kalba. Gaila, kad 
bent trys milionai Chicagos 
piliečių jos negirdėjo. Svar
biausi punktai prezidentinio 
kandidato kalboje, Reporterio 
nuomone, bus šie:

Busimieji 'rinkimai liečia 
gerbūvį ne vien 150,000,000 
Amerikos piliečių, bet jie pa
darys didelės įtakos kitose ša- 
1 yse—Britani j oje, J aponi j o j e 
Afrikos kolonialėse srityse ir

Partijos mitinge, Culvei City, j vjsam pasauiyje. Taikos ir de-
prie Los Angeles, rodo, kad 
žiaurios bausmės 14' komunis
tų nebaugina žmonių, neigi 
kad tai eina, valdžiai naudom 

10,000 žmonių čia dalyvavę, 
bus tiek balsų IPP kandida
tams. Balsų, žinoma, bus dar 
daugiau. Nevisi, kurie nepaiso 
demokratų ir republikonų, 
galėjo dalyvauti mitinge.

Tai vienas pačių geriausių 
mitingų čionai.

—o—
Dar viena auka

Karen Morley, Hollywood© 
artistė areštuota už tai, kad ji 

'nepaisius Neamerikinės Veik
los Komiteto reikalavimo at
vykti tyrinėjimui. Ji buvus 
Europoj ir gal apie reikalavi
mą nežinojus.

Pagalios yra areštuota. , 
Nepaisant ir to, jinai kal

bėjo New Yorke International 
Mine, Mill & Smelter Unijos 
konvencijoj ir piktai pasmer
kė šnipus, skundikus ir komi
tetus, kurie, pasiremiant šni
peliais, terorizuoja' žmones.

Kiek pirmiau du kiti kino 
artistai turėjo apleisti Holly
wood ą—Howard D i Silva • ir 
Maurice Carnovsky.

Dabar jiedu veikia Progre
syvių Partijos rinkimų kam
panijos naudai.

Taigi, juos tik pastūmėjo 
tolyn į kairįjį veikimą.

---o---

mokratijos užtikrinimas pa
saulyje priklausys nuo to, kaip 
stipri pasirodys rinkimuose 
Progresyvių Partija.

Jungtinėse Valstijose se
niai nebėra tradicinės “dvi- 
partines” valdžios sistemos, sa
kė Hallinan. Beliko tik viena 
partija dviem pavadinimais — 
republikonų ir demokratų. A- 
biejų programos yra vienodos: 
ginklavimasis, karas, varžy
mas civilių teisių, puolimas u- 
nijų ir tt.

Vienatinė partija šiuose 
rinkimuose, kuri nedvipras
miai stoja už taiką, civiles tei
ses negrams, sveturgimiamš; 
teisę darbininkams organizuo
tis į unijas ir demokratiškai 
tvarkytis,--be įsakymų iš val
džios ką darbininkai gali rink
tis savo unijos vadais, o ką 
negali; už teisę piliečiams sta
tyti kandidatus į valdvietcs ir 
balsuoti už juos be varžymo ir 
terorizavimo iš esamds val
džios pusės.

Kandidatas priminė ir tai, 
kad aukštieji valdininkai—a-! 
biejų partijų—bando nedaleis- 
ti Progresyvių Partijos kandi
datų 
joje, 
man 
džio.

būtinaiMums lietuviams 
reikia įsitraukti veikiman ben
drai su kitų tautybių žmonė
mis. šiuo tarpu labai svarbų:

Dalyvauti Independent Pro
gressive Partijos, rinkimų va
juje. ,

Darbuotis su tais, kurie ko
voja prieš deportavimų isteri
ją. Būtų gerai ir lietuvių 
mitetas sukurti.

Ruoštis “Vilnies’1 vajuje 
rai pasirodyti..

Pas mus yra'.užtektinai
gų, prasilavinusių ir turinčių 
galimybes .žmonių, > bet vieni 
kaip tai prisibijo, kiti šiaip sau 
nenori įsitraukti į didesnį vei
kimą, nes juk smaguriauti 
lengviau.

Dabar jau tokie laikai, kad 
visiems reikia veikti, visiems 
'reikia pasireikšti. K-as.

ko

ge-

jė-

ant baloto Illinois valsti- 
Byla dabar perkelta teis- 
ir laukiama nuosprėn- 
Bet dėl to nereikia pąsi-

duoti pesimizmui, šimtai tūks
tančių valstijos piliečių yra vi
sai kitokios nuomonės. Jiems 
jau atsibodėjo abi senosios 
partijos ir jiė suras būdus 
kaip pareikšti savo protestą 
rinkimų dienoje.

Maž daug . toje linkmėje 
kalbėjo ir vice-prezidentine 
kandidate Charlotta Bass — 
tik gal dar ugriingiau.

Buvęs Minnesota kongres- 
manas John Bernard vaizdžiai 
atpasakojo savo patyrimą, kai 
jis buvo pašauktas neameriki- 
hės veiklos komiteto apklausL 
liejimui. Bernard geras kalbė
tojas* •

Lietuvių mitinge, palyginti, 
dalyvavo per maža. O juk tai 
buvo bene paskutinė proga iš
girsti savus prezidentinius 
kandidatus pirm balsavimų.

Rep.

Nori keisti Ciceros vardą
- Al Caponę; plačiai žino-

' ’ '■ * \ .jį;...

mas gengsteris, užtraukė 
prastą reputaciją ant Cice
ros miesto. Nekurie šio
mis dienomis sumanė, kad
reikia keisti to miesto var
dą.

Dalykas atsidūrė miesto 
taryboje ir pagaliau tary
ba nubalsavo leisti pilie
čiams pasisakyti pasirašant 
ant peticijų. Bus cirkuliuo
jamos dvi peticijos.* Viena 
rekomenduos pakeisti, kita 
palaikyti seną vardą. < Pi
liečiai galės tuomi pareikš
ti savo nuomonę taipe .klau
sime.

Naujam vardu? propo- 
nuojama Normandy., Gal 
atsiras ir kitokio vardo no
rinčių. Peticijas pradės cir
kuliuoti kitą mėnesį.

Miesto tarybos susirinki
me dalyvavo daug Ciceros 
gyventojų. Vieni sakė, kad 
pamainomas vardo nuimtų 
nuo miesto užtrauktą gėdą 
(stigmą). Kiti stojo už pa
laikymą seno vardo ir ap
valymą miesto nuo gengs- 
terizmo.

Pamainymui vardo vals
tijos įstatymas reikalauja, 
kad bent pusė gyventojų, 
balsavusių paskutiniuose 
rinkimuose, pasisakytų už 
tai.

Ciceros miestas užsitrau
kė dar kitą stigmą, būtent: 
diskriminacijos gėdą, lei
džiant ten įvykti riaušėm 
praėjusiais metais. Gal tie, 
kurie nori pakeisti vardą, 
ir tą stigmą nori ištrinti, 
bet viešai, žinoma, to ne
sako. Tą gėdos dėmę pą- 
mainymas vardo neištrins.

♦ Pilietis

Iš Lietuvos
Bokštinių kranų gamyba

.'Bokštiniai kranai— didžiu
liai ir sudėtingi mechanizmai, 
naudojami stambaus masto, 
statybose. ■ ,

Pirmieji bokštiniai kranai 
Lietuvos miestų statybose pasi
rodė pokariniais metais.

Vilniaus statybos mechaniz
mų gamykla Nr. 1 pradeda 
bokštinių kranų gamybą. Tuo 
tikslu rekonstruojami įmonės 
cechai, montuojamos naujos 
mašinos.

Milė Frank J. Cvirka
Rugsėjo' 13 dieną mirė 

Franas Cvirka, 60 metų. 
1^47 metais su draugu Cvir
ka mūs supažindino Juozas 
Griciūnas. Tuomet Cvirka 
buvos užkandžių ir minkštų 
gėrimų biznyj ant 7th Avė., . 
N. W., Išsigėrę so dės. ir 
užsikandę sandvičių, mes 
pasidarėme pažįstamais. 0‘ 
kiek vėliau F. Cvirka išsto
jo 'iš biznio ir, pats Būda
mas našliu, apsivedė su 
našle drauge- Liaudanskie- 
ne.

Velionis F. Cvirka buvo 
pažangus, dažnai aukomis 
paremdavo darbininkų kla
sės reikalus ir dienraštį 
Laisvę. O senais laikais, dar 
būdamas jaunuoliu, lanke 
Bostone Miko Petraūsko 
muzikos ir balso studiją;. 
Jis turėjo pusėtiną barito
no balsą, o ir laisvai valdė 
akordioną, kuriuo palinks
mindavo publiką sueigoše 
ir piknikuose. Pasikalbėji
me velionis Cvirka buvo 
nuoseklus ir draugiškas/ 
taip sakant, nieko neužgaus 
davo, neigi be reikalo ką 
nors pašiepdavo. *

Labai gaila, kad peranks- 
tyva mirtis nukirtojam gy
vastį. *;

Rugsėjo 16 d., išlydint 
iš Bess šermeninės, Emma 
Sliekienė pasakė atsisveiki
nimo prakalbėlę, nušvie
čiant jo praeities gyveni
mą. Į kapines — kapinių 
krematoriją—palydėjo maž 
daug penkiolika auto ma
šinų. .

Velionis Franas Cvirka1 
paliko liūdesyj savo mylimą 
žmoną Margaretą ir dukrą 
su žentu — Mrs. Anna Hu
go, daug, liūdinčių giminių ' 
ir draugų. Atsisveikinta su 
velionio palaikais, kurie pa
likti krematorijoj paverti
mui į pelenus.

Nežiūrint, kaip jūs būtu
mėt turtingas ar bedniokas, 
anksčiau ar vėliau visiems 
ateis lygybė pelenų gadynė
je Dėdės Šamo žemelėje. -

V. J. Stankus

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

“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 k IC 17 r HO-12 ATLANTIC AVENUE,
L Aid V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

į . ; *
Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną , 
ar naktį, greit'suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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

3 pual.-Laisvė (Liberty) -Antrėdien., Rugaejo-Seut. 23. 1952



Kriaučių Atydai

PI., unijos svetainėje, 7:30 
vakaro. •*’

Gerbiamieji kriąučiąi ir 
kriauckos, susirinkimas yrą 
tuo svarbus, kad mūsų dele
gatai, buvę išrinkti į CIO kon
venciją, išduos raportą. Tad 
kiekvieno pareiga yra daly
vauti susirinjcipie ir girdyti, lęą 
mūsų delegatai parvežė ij. 
konvencijos. bfepamirškįte^ 
kad bus ir kitų raportų, iš 
kriaučių darbaviečių stovio. 
Numeskite savo'naminius rei
kalus, dalyvaukite susirinki
me.

Turėkite su savimi unįjęs ir 
social security korteles, kitaip 
nebūsite įleisti į susirinkimą. 
Dalyvaukite visi minėtu'laiku.

• " J. S.

Iš; LDS 46 kuopos 
veikimo

Susirinkimas atsibuvo 17-tą 
rugsėjo, Liberty Auditorium. 
Nariai labai gerame ūpe. Pa
rengimo komisija raportavo, 
kad jau paėmė svetainę. O 
draugas J. Juška sakę: Išrin
kau labai juokingą veikalą, 
surinkau Aktorius ir jau pra
dėsime mokytis. Nariai sveiki
no Jušką ir sakė—-tu, drauge, 
mokyk, o mes darysime viską, 
kad. mūsų parengimas pavyk
tų.

• Taipgi kuopa nutarė bend
rai su draugu G. Klimu su
rengti filmų festivalį. Apie 
abu parengimus plačiau bus 
pranešta vėliau. Taipgi į mū
sų kuopą žadėjo 1 persikelti 
darbuotojas mene ir. šiaip vi
same dąrbininkiškame judėji
me-draugas. ĄŠ manau, jis ga
lės d. Juškai daug pagelbėti 
su .veikalais. • » »

Teartu siu drauge P. Semen 
buvo atvažiavusi’ ir draugė 
Laurųšaitienė ' > iš »Bellmore, 
ta - jKsąkė -i- draugėj,; jeigu 
jfiš taip energingai rjiafwW1 
tėš,v tai aš. nūmėgsių j Jakai 
gfąžų ‘dalyką išleisti. J Lab a i 
fuifts; ačių; draugę*! s q .

• * : .: : M. Renkeyięiūtė.
- 7‘.U. " i -:Uė ‘
Viešnias J .

Laisyiečius atlankė draugės i 
B. Laurušaitienė ir P. Simen 
^ Bellmore, L. L‘ Laurušaitie-, 
nė atvėžė vienai orgahizacijų 
kuopai surprižą, brangų sąvo’ 
rankįarbį, kad jį išleistų-'pa
stiprinti savoiiždą. Taipgi ap
dovanojo dvi Laisvėje dirban
čias moteris — vieną gelžmiš,- 
kitą taip pat brangiu rankdar
biu. ' '> ,

, Draugė Laurušaitienė, se
niau gyvenusi ir veikliai daly
vavusi moterų ir bendrai lie
tuvių darbuotėje Clevelande, 
dėl tolumo ne dažnai tegali 
iš Bellmore atvykti į brookly- 
niečių ar Richmond Hill lie
tuvių sueigas. Tačiau jinai, 
nors namie būdama, organiza- 
ęajų • neužmiršta. Jeigu ne 
viėnįi,’tai kitai daro dovanas, 
kad visos ' tprėtų ^ištekliaus . 
visuomenei i svarbiems dar
bams dirbti. Rep.• • *•

. -—i------- tn---- > ■
U DVIEJŲ PAS1DAR& ;

-SEPTYNIOS v
Aną'dieną buvo susirinku

sios tik dvi moterys, norinčios 
b'Olingą lošti. Bet jos nusitarė 
laimėti daugiau. Pasekmės, 
pasirodo, bus geros. Praėjusį 
trečiadienį susirinko lošti jau 
net septynios. Bet daugelis 
pasižadėjusių ateiti neatėjo 
del vienos ar kitos * priežas
ties. Jos žada- lošime dalyvau
ti ir padėti sudaryti moterų 
žolininkių lygą.

. Lygos organizavimas bus 
pradėtas taip greitai, kaip tik 
žolininkių skaičius nusistatys. 
Manoma, kad bus galima su
daryti net keturias komandas 
(tymus). Norinčios bolinti yra 
kviečiamos prisidėti be toli
mesnio delsimo.

** Beje, kadangi trečiadieniai 
pasirodė del daugelio moterų 
bei merginų neparankūs/ tai

Rugsėjo (Sept.) ' 24, d. įvyks
ta lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus susirinkimas 11-27 Arion

Gyventojai laimėjo 
prieš elevated

Išgirdęs, kad jų gyvenamą
ją sritį valdžia ketin už
griozdinti’ su iškeltuoju^ (ele
vated) gęlžkeliu, į miestinės 
Budžeto Tarybos posėdį pra
ėjusį ketvirtadienį atvyko ma
sinės tos Brooklyno srities de
legacijos. Ir ne vien tiktai 
prašančiai, bet stiprokai ba
rančiai pareiškė, ’kad jie EI 
netoleruos. Jie išmetinėjo:

—Kuomet kitose miesto 
dąlyse tos rūšies senienos nu
griautos ar dar planuojamos 
nugriauti, kad pagerintų mie
stą, jūs norite mūsų sritį už
griozdinti. Ir laukiate, kad 
mes už tai sumokėtume tak
sais ?

Taryba greitai nusprendė 
gyventojų nebeerzinti. Ypa
čiai rinkimų metais, juokų nė
ra.-Majoras Impellitter? dele
gacijoms pareiškė, jog “tary
ba neužgirs jokio plano sta
tyti iškeltą geležinkelį Brook-, 
lyne.” ’

Laimėjimas reiškia, kad 
jeigu pratęsimas 2-sios Avė. 
geležinkelio į Brooklyną bus 
daromas, tai jis turės būti 
pratęsiamas požeminiu-sub- 
way.

L.Tos srities gyventojų apro- 
kavimu, vien tik paskelbi
mas, kad ten bus statomas e- 
levated, tenykščių namų ir 
biznio įstaigų vertybę buvo 
nupuldęs daugmilijoninėmis 
sumomis (imant bendrai).
Pratęsimas geležinkelio kai

po subway, aprokuojama, kai
nuotų apie 44,000,000 milijo
nais daugiau, negu iškeltasis, 
bet pakeltų nuosavybių vertę.

* ' ■ - 1 .

Mokytojai sveikino 
senatorių 

' i J. U < 'f r ------r—
J Mokytojų Unijos įstatymda- 

‘Vyątepą^stpyė;. /Rose . Russell 
pąrei^įė - viešą pasveikinimą. 
s.ęnątoriui Lehman už jo kal
bą.. AFL kohvėncijoje. Toje 
kalboje, jis pasmerkė MeCar- 
•raft’, komitetą, persekiojantį 
.mokytojus. Ji sakė:
j -“Senatoriys labai laiku pa
teikė įspėjimą apie pavojų 
mūsų mokykloms, o taip pat 
laisvėms darbininkų ir bend- 
rąi visos liaudies. Tą pavojų 
atstovauja , McCarrano ra- 
gangaųdystės.” Kaipo buvęs 
Nowy- Yarko.v gubernatorius, 
senfttbfiu^Lehman žino, kad 
federalė valdžia neturi teisės 
trukdyti mokykloms.

“Tikruoju McCarrano Ko
miteto cieliumi yra ne Moky
tojų Unija ar taip vadinami 
raudonieji, bet laisvė mokyti 
ir teisė suteikti mūsų vaikams 
daugiau ir geresnių mokyklų.

“Senatorius Lehman patei
kė labai' svarbų pareiškimą 
apie pavojų McCartizmo ir 
McCarranizmo. Mes privalo
me eiti toliau ir pripažinti, 
kad mūsų teisės statomos pa
vojui kuomet teisės bile kurio 
amerikono būną ribojamos. 
Tas pats pavojus ateina nuo 
McCarčių ’ žudymo^ asmenų 
garbės, nuo McCarranų ra- 
gangaudystės, ar nuo Teisda- 
rybės Department© vykdomų
jų areštų einant Smith Ak
tu.”- • ’ fUT!

, Nežinomo asmens pašaukta 
policija perkratinėjo laivą U- 
nited States nuo galo iki galo 
ieškant bombos. Skunde buvo 
sakyta, kad yra suokalbis su
sprogdinti laivą. Bombos ne
rado, tik maišydamiesi darbi
ninkams po kojų sutrukdė 
darbą.

nusitarta lošti ketvirtadienių 
vakarais. Prašomos visos įsitS* 
myti.

Šį ketvirtadienį, rugs. 25 d., 
būkite Kultūros Centre.

Priėtelką

Iš Teismo Rūmų
Foley Square, N. Y. — Vi

są praėjusią savaitę penkioli
kos teisiamųjų darbininkų va
dų, komunistų gynėjai pralei
do pastangose pateikti faktus 
tais klausimais, kuriais sam
dyti žvalgybos šnipai per arti 
pusę metų visokiausių įtardinė- 
jimų tūkstančių lakštų rašto 
prikalbėjo:

Ant kiek teisėjas Edward 
J. Dimock buvo prielankus ir 
duosnus tiems šnipams, tiek 
skūpus pasidarė teisiamiesiem 
teikti laiko ir progos atsakyti 
į tuos įtardinėjimus.

Koki tie įtardinėjimai ?
Pavyzdžiui, tarpe kitų per 

tą savaitę paliestų buvo 9,000 
lakštų šnipų liudymų, kad 
būk komunistai kalbėję, jog 
bus karas tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos.

Advokatas McTernan norė
jo parodyti faktus, kaip iš
tiesi) komunistai tuo klausi
mui, kalbėjo ir rašė. Jeigu bū
tų buvę jam leista kalbėti ir 
skaityti dokumentus tuo klau
simu, teismabutyje buvusieji 
būtų girdėję ir teismo doku
mentuose būtų buvę įrašyti vi
siems bent ką žinantiems ži
nomieji faktai, jog komunis
tai visuomet sakė, kad karas 
yra išvengiamas. Kad taika ir 
sugyvenimas tarp tų dviejų 
valstybių yra galimas ir rei
kalingas. Būtų sužinoję, kad 
komunistai ne tiktai už taiką 
rašė ir kalbėjo, bet ir kovojo.

Teisėjas neleido tuo klausi
mu faktų teikti. Taip pat ne
sutiko prašalinti iš teismo už
rašų tuos šnipų liūdymus. šni
pai galėjo tai prikalbėti, bet 
teisiamiesiems nevalia to kriti
kuoti.

Teisėjas taipgi neleido pra
šalinti iš. užrašų šnipų liūdy- 
mo apie Marion Bachrach, ku
rios byla yra atjungta nuo ki
tų dėl jos ligos. Taipgi nelei
do prašalinti liudymų apie 71 
metų, liguistą . Jacob Mindei, 
kuris teismo eigoje per vidur
vasario karščius susirgo.

Kitu pavyzdžiu yra advo
kato Frank Serri prašymas iš
mesti tą šnipo John Lautnerio 
liūdymą, kuriame jis plepėjo, 
būk jis buvęs.komunistų “nu
sivestas į skiepą Clevplande”

Nassam apskrities policija 
suėmė tris-berniukus .kaipo 
banko vagišius. Vyriausias, 
16 metų pusberniukas, sulai
kytas paprastam prasikaltėlių 
teismui, o mažieji, 12 ir 13 
metų, pasiųsti į vaikų teismą. 

Žmona apie savo generolą vyrą: “Jis visus tuos me
dalius gavo už išlaisvinimą karaliaus ir karalienes nuo
žmonių”*

ir “kankinamas” bei “grasina
mas” po to, kai ' komunistai 
susekė jo visas šnipystes.

Advokatas Serri sakė, jog 
nėra jokio parodymo, kad 
toks dalykas įvyko. Pagaliau, 
jeigu net daleistume, kad taip 
galėjo būti, juk šiuos teisia
muosius už tai nebūtų galima 
kaltinti, nes jie ten nei vienas 
nebuvo.

Teisėjas atsakė n e prašalin
siąs to liūdymo. “Aš manau, 
jog tas liūdymas yra leisti
nas kaipo parodymas suokal
bio prieš teisiamuosius,” sake 
teisėjas. Juk vartojimas spė
kos ir prievartos yra dalimi jų 
[kaltinimo.”

Ir taip tą biaurią,, jokiais 
faktais nepriparodytą Lautne
rio kalbą paliko teismo doku
mente įrašytą kaipo liūdymą.

Advokatas Serri argumen
tavo, jog įkaltinime yra kal
bama apie juos kaipo suokal
bininkus prieš valdžią. Teisė
jas atsakė, jog komunistai 
tuomet elgęsi su Lautneriu, 
kaipo su valdžios šnipu, tad 
dėl to ir visas jų veiksmas bu
vęs prieš valdžią suokalbiu, 
prilygstančiu vartojimui prieš 
valdžią spėkos ir prievartos.

Advokatas Serri dar bandė 
parodyti, jog FBI išsidirbo 
savuosius parodymus, kokius 
jie turi, nelegaliu, Konstituci
jai priešišku būdu/. Kad tie 
būdai taip pat ir Aukščiausio
jo Teismo yra uždrausti. Tais 
uždraustais yra nelegalūs įsi- 
briovimai į privatinius namus, 
raštines, susirinkimų vietas., 
Kad nors jie tuos įsibriovimus 
neįvykdė per mūšius, tačiau 
jie ton įsigavo “vogtinai, per 
apgavystes, klastas ir mela
gingus p a rs i s t aty m u s.

“Tai yra tas pats, kuo būtų 
jsibriovimas išlaužus duris ir 
įėjimas per spėką. Tas yra 
pavojinga, teisėjau, tiesiogi
niu žudymu mūsų Konstituci
jos ir neturėtų būti teismų da- 
leidžiama,” argumentavo ad
vokatas.

“Aš esu stipriai įsitikinęs, 
kad vartojimas inform erių yra 
viena iš gręsmingiausių prak
tikų vartojamų mūsų demok-. 
kratijoje,” sakė Serri savo 
prašyme šalinti šnipų pasako
jimus iš teisminių užrašų.

Rep.

Now Yorko Vizitoriams 
Biuro viršininkai (planuoto
jai miesto bizniui pelno iš vi- 
zitorių) kritikavo miesto te
atrus, kad jie atsilikę. Vienu 
atsilikimo pažymių esąs tas, 
kad teatrų pastatuose nelei
džiama gertf ir rūkyti.

Davis fr Gerson bus.* 
ant baloto

Dabai* jap užtikrinta, jog 
darbininkų vadai komunistai i 
new#yorkietis Benjamin J. I 
Davis ir brooklynietis Simon 
W. Gerson bus ant baloto, 
Piliečiai galės balsuoti už 
juos lapkričio 4-tą. Valdinė 
Rinkimų Taryba juos nomi
nuojančias peticijas (piliečių 
parašus) užgyre.

Davis kandidatuoja į New 
Yorko Valstijos Seimelį ant 
Freedom Party baloto 11-me 
Assembly Distrikte. Manhatta- 
ne. Gersonas kandidatuoja į 
kongresmanus iŠ Brooklyno 
13-jo kongresinio distrikto. 
Jis bus ant People’s Rights 
Party baloto.

Kaip už Davisą, tai]) už 
Gersoną piliečių parašų buvo 
surinkta apie kita tiek dau
giau, negu įstatymo reikalau
jamasis minimum.

Išsiaiškino bauginimų 
priežastis 

*
Pastebėjote vietinėje ko

mercinėje spaudoje šauksmus 
apie tai, būk staiga paplito po 
miestą koki tai nežinomi kri
minalistai. Tie laikraščiai ra- 
še, būk plinta kriminalybės. 
Laisvė rašė, kad plinta bau
ginimai. Tą pačią dieną, kai 
mes apie tuos bauginimus 
Laisvėje skaitėme, išsiaiškino 
priežastis tų ■ bauginimų. 
Penktadienio rytą toje pat ko
mercinėje spaudoje jau skai
tome:

“Miestinė Budžeto Taryba 
užgynė policijos viršenybės 
prašymą leisti pasamdyti dar 
525 policistus.”

Jeigu ta policija iš pilno ir 
iš tikro bus naudojama prieš 
tikruosius kriminalistus, būtų 
miestui laime. Tie arti du mi
lijonai —$1,955,625 — kurie 
kainuos miestui tų 525 poli- 
cistų algoms, būtų naudingai 
išleisti. Tačiau jau dabar yra 
darbininkuose baimių, kad vi
sa tai taikoma numatomiems 
laivakrovių ir kitiems darbi
ninkų bruzdėj imams.

Linkėtina, kad ' tos darbi
ninkų baimes nepasitvirtintų 
taip, kaip pasitvirtino numa
tymas, kad ta tariamoji “kri- 
minalybių banga” nebuvo jo
kia banga, kad tas riksmas 
taikyta tiktai sušvelninimui 
visuomenes nuotaikos dėl iš
leidimo dviejų milijonų dole
riu padidinti policijos štaba. .

A.U.

Užgirti 3 nepriklausomi 
kandidatai

Valdinė Rinkimų Taryba 
praėjusį ketvirtadienį užgyre 
peticijas r r i j ų p a- 
žangių nepriklausomų kan
didatų : valstijos senatoriaus 
William Bianchi ir kandida
tuojančių į Valstijos Seimelį I 
Sam Jauninto ir Manuel Me
dina. A

Atmetė peticijas, kuriomis 
nominuotas taipgi nepriklau
somas kandidatas Carl Law7 
rence, negras laikraštininkas.

Bianchi, Jauninto ir Medi
na kandidatavo ant Civil 
Rights Party baloto. Bet ta
ryba įsakė jiems pasirinkti ki
tą vardą, nes pirmiau už juos 
buvusi kita grupė užsiregistra
vusi panašiu vardu — Civil 
Rights Party, Inc.

Bianchi, buvęs išrinktas į 
Valstijos' Seimelį ant republic 
konų ir darbiečių baloto, Sei
melyje kalbėjo ir balsavo 
p r i e t e 1 i n g a i darbininkams.

Dėl to republikonai pasimo- 
jo jį nubausti. Republikonai 
lyderiai pastatė jo vieton tur
tuolių kandidatą. Tačiau 
Bianchi savo parašais‘parėmė 
daugelis republikonų darbi
ninkų piliečių, kaip kad ir 
tūli demokratai. Darbo vy
riausiais talkininkais surinkti 
parašus buvo darbiečiai.

Rinkimuose Bianchi ’taipgi 
turės gauti labai daug talkos 
iš darbininkų ir progresyvių, 
nes prieš jį, kaip kad kadaise 
prieš Vito Marcantonijų, bu
riasi visos darbo žmonių prie
šų spėkos ne tiktai mieste, 
bet ir užmiestyje. Ponai bijosi 
darbininkus užtariančio bal
so įstatus leidžiančiose įstai
gose. T-as.

New Yorke nuteista Joaft 
Harris, 20 metų amžiaus, kai
po užlaikytoja prostitucijai u- 
žeigos.

John Millia iš Bronx. 60 m., 
tapo užmuštas Flushinge jo 
motocikliui susidūrus su auto.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Godemino Draugystė rengia va
karienę spalių (Oct.) 4 d. Vieta: 
575 Joseph Ave. Pradžia 6 vai. va
karo. Visi Gedemino Draugystės na
riai tūri dalyvauti, nes ar eis 
ar ne, vistiek turės užsimokėti 
$1.50. Visi Rochesterio lietuviai 
prašomi dalyvauti. Vakarienė bus 
labai skani. Gera muzika. Užtikri
name, visi turėsite gerus laikus.

Kviečia rengėjai.
(18G-187)

Sutter Ave. busu. važiuo* 
jautieji gal biskelį turėjo il
giau laukti buso praėjusį ket
virtadienį. Priežastis— kačiu
kas stulpo viršūnėje. Pamatęs 
būrį , aplink stulpą apstojusių 
žmonių, buso vairuotojas Ken
nedy susistabdė busą,* įlipo 
stulpan ir kačiuką pagavo. 
Tuomi ir visas sąjūdis aut 
gatvės pasibaigė.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE
Namų darbininkė, patyrusi. Guo

lis vietoje. Pagelbėti prie mokyklos 
vaikų ir virimui. #40 j savaitę.

Hollis 4-1888.
(186-190)

New York City Opoka Com
pany rugsėjo 18-tą pradėjo 
vaidybą.' Atidarymui sezono 
vakarą pastatė operą “La 
Tosca.”

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
Rodeo pradės savo rudeni

nes gastrolės New Yorke pro
gramą rugsėjo 24-tą.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

Bookkeeping Machine NCR No. 
3000 operai or. Wo offer steady 
work, good working conditions. 5 
Dav Week. Call:

Mr. Galloway. BA. 3-9444. 
MUSHROOM TRANSP. CO.

2514 N. Broad St. 
(180-186)

AUTO MECHANIC

Exp., steady work, good working 
conditions, good wages.

FORTNIJM MOTOR < O.
Rf. 25. Bridgeboro. 

Riverside 4-0178 
(181-187)

CARPENTERS, UNION 
Apply

STOFFLET & TH.LOTSON 
Rifrigerated Warehouse Bldg. 
Philadelphia Slate Hospital 

Southam])!on Rd., Off Roosevelt 
Boulevard.

Ask for Mr. PRUITT 
(186-192)

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

LT 8-6385.
(186-192)

HELP WANTED—FEMALE
CLERK—TYPIST

Willing Worker, opportunity for 
advancement. 
Steady Work. •

5 Day Week - 'Broad Benefits. 
Apply

MRS. S. TYLER, 
LOMBARD 3-9175 

(186-188)

TUCKERS. Must be experienced. 
Highest Wages. Steady* Work.

Apply: MORRIS ADELMAN, ' 
102 No. 11th St., 2nd Fl.

(184-186)

WOMAN
Middle age, fami/y with 4 children. 
No laundry, sleep in. Thursdays 
Sundays off, $30 a week, must like 
children & housework. No fjy by 
nights, primadonnas or those pre
ferring factory work considered. 
References desirable but not essen
tial. Phdne for interview except 
between 12 and 3 P. M.

/ Haddonfield 9-2698
(181-187)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Matthew A.
BUYUą,

(1IUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ t 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN. N. T.

Tel. EVergreen 7-S868

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

----------------------------------------

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-62M

PETRAS KAPISKAS 
IR z

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo 7

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

Telephone EVergreen 4-8174
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