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Po šių rinkimų angliškoje 
kalboje turėsime naują termi
ną. žmonės galės sakyti: Jis 
yra teisingas sukčius!

Ir tokiu tapti bus lengva. 
Pakūta bus labai maža. Tik 

| • vieno dalyko reikalaus: sugaus 
tas sukčiaujant, turėsi išduoti 
detališką atskaitą.

Tik to komercinė spauda ir 
generolas Eisenhoweris reika
lauja iš senatoriaus Nixon, re- 
publikonų kandidato Į vice
prezidentus. Niekas nežinojo, 
kad jis turi slaptą kapitalistų 
grupę, kuri jį finansiškai šel
pia. Jo nelaimė tik tame, kad 
vienas iš tų geradarių užpyko 
ir paliejo barščius. Visas svie
tas sužinojo. Visi pamatė, ką 
veikia senatorius iš Californi- 
jos.^šsisukti nebegalima. Rei
kta prisipažinti ir atskaitą iš- 
djlioti. Tegu žmonės pasitiki ir 

( balsuoja už jį į vice-prezidon- 
tus.
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TEISĖJAS PALIUOSAVO 
2 IS 15 TEISIAMŲJŲ
N. YORKE KOMUNISTŲ
Tai dar pirmas atsitikimas, kad paleidžia komunistus, 
apkaltintus pagal Smilko įstatą kaip “suokalbininkus”

JAV MANEVRUOJA VAKARŲ 
VOKIETIJOS KARIUOMENĖ

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietija pradėjo pir
muosius karinius savo pra
timus. Su visokiais ginklais 
manevruoja 10,000 vadina
mos “pasienio policijos” 
Spessart kalnyne.

džia tubi bent kelias dešim
tis tūkstančių tokios ka
riuomenės, tiktai pakrikš
tytos policija.

Anglai - amerikonai su
pranta, , jog ta “policija” 
taps reguliarūs armijos

AMERIKA IR ANGLIJA 
ATMETA SOVIETŲ l'IA\A
TAIKAI SU VOKIETIJA
Sovietai siūlė Keturiu Didžiųjų Konferenciją aptarti 
klausimam dėl Vokietijos suvienijimo ir taikos su ja

Tokios bjaurios šlykštybės 
Amerikos istorija dar nebuvo 

* regėjusi.
Dar ir dabar Nixon tebe

šaukia: Duokite man tą aukš
tą vietą, o aš “sukčius ir ko
munistus” iššluosiu iš Wiasbin- 
gtono!

.Sen. Nixon bažijasi, kad jis 
negalėjo iš savo įplaukų pra
gyventi. O ar žinote, kiek jis,» 
būdamas senatoriumi iš Cali- 
fomijos, gauna per metus? 
70 tūkstančių dolerių !

★
Vakarinės Vokietijos valdžia 

fitonno mieste suorganizavo 
1*500 valkatų ir užleido ant 
Rytinės Vokietijos atvykusios 
delegacijos siūlyti tautos vie
nybę. Jie supuvusiais p am i do
rais “pasveikino“ delegacijos 
narius. Pora jų buvo apibiau- 
roti.

* Komercinė spauda turi dar
bo. žiūrėkite, sako, kaip Vo
kietijos “žmonės“ pasitiko vie
nybės apaštalus iš rytų.

Blogai, kad jau tokių prie
monių tenka griebtis. Tas tik 
parodo, kad Vakarinės Vokie
tijos valdovai nebepasitiki sa
vo pasekėjais. Jie bijojo, kad 
iš rytų atvykę septyni ar penki 
žmonės jų pasekėjams akim 
neatidarytų.

Keturiasdešimt metų išgyve- 
ir kūręs Amerikoje įžy

musis komedijantas-artistas 
čjjfarlie Chaplin nebegalėsiąs 
sugrįžti Amerikon. Valstybės 
departmentas surandąs jį A- 
merikai pavojingu, ir neįsilei- 
siąs.
Net nė nesakoma, kad Chap

lin yra arba buvo komunistu. 
Riebiausias jam užmetipias, 
tai kad jis esąs “kairiaspar- 
nis”.

Jau ir tokiems žmonėms ne
belieka yietos. Iš to jau aišku, 
kiek daug yra nuveikus ir pa
siekus fašistinė reakcija.

Bet ji turi būti be galo silp
na, jeigu ji bijo Charlie Chap- 

„ lino. Silpna ir suvaikėjusi.

Beveik su džiaugsmu FBI 
galvą Edgar Hoover praneša, 
kad šiais metais Amerikoje tu
rėsime du milijonu papildytų 
kriminalysčių. Sunku esą apsi
dirbti. Reikią didesnio štabo ir 
didesnės sumos dolerių krimi
nalistų medžiojimui.

Jei nebūtų prasižengimų, tai 
nereikėtų nė slaptos policijos. 
Ką tada darytų ponas Tloove- 
ris? Ka darytu jo šimtai agen-

■ < •
.RtUnku Paniišlyti.

JJfo.dėl niekam nėra jokia 
paslaptis, kad pati slaptoji po
licija dažnai pakursto žmones 
prie prasižengimų, kad paskui 
jai būtų.darbo ir duonos. Be 
to, Hooveris prasižengimų 
skaičių išpučia, kad baisiau at
rodytų ir ’kad Kongreso širdis 
suminkštėtų.

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Edward 
J. Dimock paliuosavo Simo
ną W. Gersoną ir Isidorą 
Beguną, kurie buvo kartu 
su 13 kitų komunistų kalti
nami pagal Smitho įstaty
mą — už “suokalbiavimą 
skelbti, kad reikėsią varu 
nuversti Amerikos valdžią.”

Teisėjas pripažino, jog 
valdžia neįrodė, kad Ger- 
sonas ir Bėgimas būtų da
rę sąmokslus prieš ją.

Komunistų advokatas 
John T. McTernan tarė: 
“Tai dar pirmas atsitiki
mas, kad paleidžiama kal
tinamieji pagal Smitho Įsta
tymą.”

Gersonas ir Bėgimas pa
reiškė: “Čia tapo pibmą 
kartą pralaužtas ledas traš
kančiame Smitho įstaty
me.”

Komunistu advokatas 
John McTernan prašė pa
leisti visus 15 kaltinamųjų. 
Tvirtino, jog valdžios pro
kuroras ir samdyti šnipai- 
liudytojai neįrodė, kad bent 
vienas iš kaltinamųjų būtų 
dalyvavęs suokalbyje prieš 
valdžią. Be to, ir pats Smi- 
tho įstatymas prieštarauja 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijai, sakė McTernan.

Teisėjas Dimock, tačiau, 
liepė ir toliau teisti 13 ko
munistu.

Gersonas seniau buvo 
■New Yorko (Manhattano) 
pirmininko ( sekretorius ir 
komunistinio laikračšio 
Daily Workerio bendradar
bis.

Dabar Gersonas yra Peo
ple’s Rights (Liaudies Tei
sių) Partijos kandidatas iš 
BrooUyno į Jungtinių Vals
tijų Kongresą ateinančiuo
se rinkimuose.

Begun pirmiau buvo vie
šosios mokyklos mokytojas 
ir Bronxo komunistų veL 
kėjas.

Valdžia naudojo ir ra- 
gangaudišką 1950 metų 
įstatymą prieš kaltinamuo
sius.

Bet teisėjas Dimock su
rado net tame. įstatyme pa
ragrafą, kuris sako:
• —Negalima laikyti krimi
naliu nusidėjimu vien fak
tą, kad žmogus yra kurios 
nors, partijos narys arba 
pareigūnas.

O valdžios prokuroras iš
vedžiojo, kad narystė Ko
munistų Partijoj “pati sa
vaime yra d a 1 y v a v i m a s 
k r i m i n a liame suokalbyje 
prieš valdžią.”

Manevrams vadovauja 
generolas Anton Grasser, 
vien'as iš buvusių Hitlerio 
komandierių.

Tuos karinius pratimus 
stebi- Amerikos, Anglijos ir 
kitu vakariniu kraštu ofi- 
cieriai.

Vakarų Vokietijos val-

branduoliu.
Vakarų Vokietijos sutar

tys su Amerika* ir vakari
nės Europos kraštais nu
mato, kad bus rekrutuota 
apie 500,000 vokiečių ka
riuomenės, kuri taps įjung
ta į tarptautinę vakarų ar
miją prieš Sovietų Sąjungą.

DARBO FEDERAC. VŽGYRĖ 
STEVENSONO KANDI DA TOR/

• Washington. — Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Francija atmetė Sovietų 
pasiūlymą visiems ketu
riems sueiti į konferenciją 
ii’ aptarti klausimus dėl tai
kos su Vokietija, dėl ryti
nės ir vakarinės Vokietijos 
sujungimo į vieną vokiečių 
valstybę ir dėl visuotinų 
balsavimų surengimo išti
soje Vokietijoje.

Amerika, Anglija ir Fran
cija, iš savo pusės, pakai-

Londoniečiai šiltai 
pasitiko Chapliną

f

London. — Tūkstančiai 
Londono gyventojų džiaugs
mingai pasitiko ir šiltai 
sveikino atvykusį t paviešėt 
Galį Chąpliną, garsųjį ju
damųjų paveikslų aktorių.

••
Jis tebėra Anglijos pilie

tis, niekuomet neprašęs A- 
merikos pilietybės.

Amerikos valdininkai ta
rėsi, gal neleist Qhaplinui 
grįžti į Jungtines Valstijas. 
Chaplinas “nusikaltęs” 
tuom, kad rėmė progresy
vių tyei kairiųjų judėjimą 
Amerikoje.

/ —........ ....... —....... ............

ORAS. — ■ Giedra ir vesti.

Šlubavo sen. Nixono 
pasiteisinimas

Los Angeles. — Senato
rius Nixonas, republikonų 
kandidatas į vice-preziden- 
tus, teisinosi per radiją ir 
televiziją visai šaliai, kodėl 
ir kaip jis per dvejus metus 
paėmė $18,235, kuriuos su
dėjo 76 turtingi Calif orni- 
jos piliečiai.

Nixonas sakė, tai buvo 
fondas, kuris jam - padėjo 
apsimokėti tokias išlaidas, 
kaip kelionės, kalbos per ra
diją, raštinės išlaidos ir kt. 
O sau asmeniškai jis. nė vie
no cento nepanaudojęs. To
kiai platesnei veiklai būtų 
neužtekę $15,000 metinės 
algos, kurią jis gauna kaip 
senatorius.

* " v • • ' 'Valdžia taip pat duoda' 
$60,000 jo raštinės lėšoms 
Washingtone, apmokėdama 
ir trylikos, jo ^raštininkių al
gas. Bet to per maža, kuo
met jis ekstra kovoja prieš 
“komunistus valdžioje” ir 
prieš demokratų valdininkų 
graftą, sakė Nixonas.

Jis kaipo senatorius gyve
nąs. labai taupiai, todėl, 
esą, “ir galėjau pirkti nan 
mą” už $40,000, iš karto 
įmokėdamas $20,000.

Namą Nixonas pirko už 
8 mėnesių po to, kai buvo 
išrinktas senatorium. Už 
tą laiką jis buvo gavęs dar 
tik $10,000 algos iš valdžios. 
Taigi, ir liekasi neatsaky
tas klausimas, kaip Nixo-

New York. — Darbo Fe
deracijos suvažiavimas pri
ėmė rezoliuciją, “vienbal
siai” užgirdančias Adlai Ste- 
vensoną, demokratų kandi
datą į prezidentus.' Rezo
liucija šaukia visus 9,000,- 
000 Federacijos narių dar
buotis, kad Stevensonas bū
tu išrinktas. 4.

Suvažiavime buvo atsto
vaujama 110 unijų, išešių 
unijų delegatai susilaikė 
nuo balsavimo už ar prieš 
rezoliuciją. Tai tokios imi- 
----- rr-------------- ■ ' ... . ■ ---

Išrinktas naujas 
Lebano prezidentas

Beirut, Lebanon. — Leba
no seimas 74 balsais prieš 3 
išrinko nauju prezidentu 
socialistą Chamille Cham- 
mouna.

Chammounas vadovavo 
sukilimui, kuris pereitą sa
vaitę nuvertė senąjį prezi
dentą El Khoury. Jo val
džia buvo panirusi suktybė
se ir laužė seimo padarytus 
nutarimus dėl dvaru'žemiu 
dalinimo bežemiams ir ma
žažemiams valstiečiams.

Lebanas yra maža respu
blika paliai rytinį Vidurže
mio Jūros galą; turi 1,022,- 
000 gyventojų ir 3,927 ket
virtaines mylias ploto.

jos, kurioms republikonai 
vadovauja, ir negrų trauki
nių tarnautojų unija.

Negrų unijos delegatai 
nebalsavo už Stevęnsoną 
todėl, kad jis, kalbėdamas 
Federacijos suvažiavime, 
nutylėjo apie teisių lygybės 
reikalą negrams.

Vyriausias CIO unijų ko
mitetas jau pirmiau šaukė 
visus jų narius remti Ste- 
vensoną. CIO unijos turi 
daugiau kaip 7 milijonus 
narių.

Egipto Wald partija 
nepasiduoda valdžiai

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas Naguib, Egipto prem
jeras, liepė Wafd tautinin
kų partijai laukan iššluoti 
sukčius - grafterius vadus.' 
Surado, kad ir vyriausias 
tos partijos vadas Nahas 
sukčiavo, pirmiau būdamas 
premjeru. Wafd yra skait
lingiausia Egipte partija, ir 
jos vadovybė jaučiasi taip 
galinga, kad atmeta val
džios paliepimą apsivalyti 
nuo sukčių. -

Valdžia, iš savo pusės, 
grūmoja pavartot ginkluo
tą jėgą bei uždaryt nepa
klusnią Wafd partiją.

Išvogta valdžios grūdų 
už 10 milijonų dol.

Washington. — Tyrinė
jančio ji Senato komisija su
rado, kad išvogta bent 10 
milijonų dolerių vertės val
džios grūdų iš sandėlių. 
Tai privatiniai sandėliai, 
kuriuos, valdžia samdė lai
kyti “perviršiams” grūdų, 
kuriuos ji supirkinėja iš 
farmerių.

Washington.— T r u m a n a s 
pasiskyrė prezidentine se
kretore J. Shortienę, vieton 
mirusio jos vyro Josepho 
Shorto. Jos alga—$18,000 
per metus.

Valdžia ketina ištirt 
Nixono pajamas

Mexico City. — Viesulas 
pražudė 113 meksikiečių.

nas jau tada galėjo sumo
kėti $20,000?

London. — Anglijos val
džia pakvietė į švečius. Ju
goslavijos valdovą Tito, ku
ris su padėka priėmė pa
kvietimą, v

Washington. — Teisingu
mo departmentas žadėjo 
tyrinėti politinius kyšius 
senatoriaus Nixono, repu- 
blikonu kandidato i vice
prezidentus. Generalis pro
kuroras McGranery sakė, 
reikės patikrinti, ar tokios 
“dovanos” yra kriminalis 
prasikaltimas.

Washington. — Pernai 
Jungtinėse Valstijose buvo 
mirčia nubausta 105 pikta
dariai.

Athenai, Graikija; — Nu
skendo graikų laivas su 9 
žmonėmis.

KRUVINAS NAMINIS KARAS VERDA KOLOMBIJOJ
s

tojo siūlymą, kad Keturių 
Didžiųjų konferencija tai re
tu svarstyti vien tiktai klau
simą, kai}> galima būtų 
ivykdvti laisvus rinkimus 
sykiu vakarinėje ir rytinė
je Vokietijos dalyse.

Angiai - amerikonai lai
kosi senojo savo sumanymo 
— sudaryti iš Jungtinių 
Tautų komisiją ir pavesti 
jai ištirti, ar galima pada
ryti laisvus rinkimus, ypač 
rytinėje Demokratinėje Vo
kiečių Respublikoje, kuri 
yra Sovietų žinyboje.

Amerikos ir Anglijos po
litikai iš anksto skleidė 
“supratimą,” kad negalima 
būtų rytinėje Vokietijoje 
Įvykdyt laisvų rinkimų. To-. 
dėl reikėtų atmesti ir visą 
sovietinį planą dėl Vokieti
jos suvienijimo ir taikos su 
ja.

Sovietų Sąjunga neigė 
peršamąją tyrinėjimų ko
misiją, kurios dauguma bū
tų anglų - amerikonų šali
ninkai. Sovietų vyriausy
bė sakė, tokie tyrinėjimai 
taipgi įžeistų vokiečius. 
Nes vokiečiai jau daugiau 
kaip per šimtą metų turė
jo rinkimus ir gerai susi
pažinę su balsavimais.

Sovietu pasiūlymas
Sovietų Sąjunga siūlė: 

i. Keturių Didžiųjų konfe
rencija privalo negaišuo
jant susirinkti ir sekamus 

I klausimus apsvarstyti:
Paruošimas taikos, sutar

ties su Vokietija, dalyvau
jant pasitarimuose rytinės 
ir vakarinės Vokietijos at- 

j stovams.
Rytinės ir vakarinės Vo- 

; kietijos sujungimas į vieną 
! laisvą, savistovią valstybę.

Bendrosios valdžias su
darymas visai Vokietijai.

Ląisvų rinkimų įvykdy
mo klausimas.

Ne vėliau kai]) už 1 me
tų po taikos sutarties pa
sirašymo privalo būti iš
brauktos visos svetimųjų 
armijos iš Vokietijos.

. Turi būti uždrausta Vo-" 
kieti jai dėtis j karinį sąry
šį su kitomis šalimis prieš 
bet kurią buvusių talkinin
kų valstybe, dalyvavusią 
kare prieš vokiečių nacius.

Bogota, Kolombija.—De
šiniųjų tautininkų yaldžia 
Kolombijoj pranešinęja, kad 
jos policija gaudo į/ šaudo 
“banditus.” Taip ,vadina 
sukilusius liberalus, demo
kratus..

Iš tikrųjų gi Kolombijoje 
vepda kruvinas naminis ka-. 
ras tarp demokratinių žmo
nių xir diktatoriškos val
džios, sako United Press, 
amerikinė žinių agentūra.

(Kolombija yra Pietinės 
Amerikos šalis; turi apie 10 
milijonų gyventojų ir apie 
430,000 ketvirtainių mylių 
plotą.)

Pilietinis karas , šitaip iš- 
Rivvstė.

Prezidentas Marianas O. 
Perez pirm 1950 metų rin
kimų suspendavo konstitu
ciją, įvedė karo stovį ir iš
vaikė seimą, kuriame libe
ralai turėjo dauguma at
stovų. Tad liberalai visai 
nedalyvavo, rinkimuose, ir 
prezidentu tapo išrinktas 
fašistuojantis tautininkas 
Laureanas Gomez.

1951 metais jis, sakoma, 
“dėl ligos laikinai pasi
traukė” iš prezidento par
eigų. Tad jo vietą užėmė 
Robertas U. Arbelaez, pre
zidento pavaduotojas, kuris 
ir įvedė karinę diktatūrą.

Arbelaezo žandarai, kari-

to laiko išvijo liberalus iš 
visų valdinių tarnybų, žudo 
jų vadus, plėšiai, degina ir 
konfiskuoja liberalų - demo
kratų nuosavybę.

LiberalaL todėl sudarė 
partizanų būrius, pasigrobė 
ginklų iš armijos ir polici
jos sandėlių ir pasitraukė į 
kalnus.. Iš ten staigiais, vi
kriais žygiais jie užpuldinė
ja valdžios jėgas miestuose 
ir miesteliuose. Dažnai su
muša siunčiamą prieš juos 
kariuomenę ir vėl pasprun
ka į kalnų slėptuves.

—Tai yra vienas iš kruvi
niausių naminių karų viso
je Pietinės Amerikos isto- r>ril>A

Šio mėnesio pradžioje fa
šistinės tautininkų gaujos 
sudegino liberalų laikraščių 
ElTiempo ir EI Espectador 
leidyklas, jų partijos centrą 
ir namus liberalu vadu — 
buvusiojo prezidento xLope- 
zo h” buvusiojo finansų mi
nistro Lleroso. Tuomet jie
du ir kiti ' vadai pabėgo 
prieglaudon į Guatemalos 
ambasadą, iš kurios ir bijo 
išeiti.

Jungtinių Vhlstijų kapi
talas tąi dalyvauja naudoj L 
me Kolombijos gamtinių 
turtų, tarp kurių yra klo
dai aukso, sidabro, vario, 
mangano, ' švino, gyvsida-

Anglai - amerikonai su
randa, zkad sovietinis pla
nas pakenktų karinėms jų 
sutartims su vakarine Vo
kietija ir ardytų šešių, va
karinės Europos kraštų ka
rinį sąryšį -prieš Sovietų 
Sįjungą. 'Tai ypač todėl jie 
atmetė ši Sovietų pasiūly
mą.

Sparkman reikalauja ištirt 
Nixono finansus

Washington. — Senato
rius Sparkmanas, demokra
tų kandidatas į vice-prezi- 
dentus, reikalauja ištirti 
pajamas Nixono, republiko-. 
nų kandidato į vice-prezi-
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Prezidentiniai rinkimai ir 
piliečių atsakomybė

Liūdna ir pikta sekti ka
pitalistinių partijų veda
mas rinkimines kampani
jas. Abudu kandidatai pi
liečius laiko kvailais ma
žais vaikais,. žada tai, ko 
išri?2.kti nepildys. Pažadė
jimais vienas kitą stengiasi 
pralenkti. Taipgi nepasi-
gaili -vienas kitam kailį pa
vanoti.

“TYRINĖTOJAI”
ŠIUO METU veikia du kongresiniai komitetai, kurių 

tikslas “ieškoti subversyvių žmonių.” Atstovų buto ko
mitetas yra žinomas Ne-Amerikinės .Veiklos tyrinėjimo 
komitetu, gi senato komitetas, kuriam vadovauja Mc- 
Carran, žinomas “senatinio vidaus saugumo” komitetu.

Abiejų komitetų tikslas tas pats: pulti žmones, kitaip 
galvojančius, negu tų komitetų nariai; skaldyti darbo 
unijas, pulti bendrai darbininkų ir progresyvių žmonių 
judėjimą.

Kaip šiuodu komitetai dalosi savų pareigas, savo dar
bą, mes nežinome. Bet žinome tiek, kad juodu muša 
bendran tašjkan.

Štai, McCarrano komitetas tebetęsia Niujorko mo
kytojų profesinės sąjungos veikėjų “tyrinėjimą.” Mo
kytojų profesinė sąjunga—Teachers Union—seniai gy
vuojanti organizacija—su gražia praeitimi organizacija, 
nes ji ryžtingai gynė mokytojų reikalus; ji gynė ir tebe- 
gina mokytojams teisę laisvai galvoti. Matyt, McCar
rano komitetui rūpi šią uniją palaužti, tai ir deda pa
stangas tam tikslui.

Šių metų spalio mėn. 7 ir 8 dd. šis komitetas vyks į 
Salt Lake City, Utah, “tyrinėti” vieną kovingą uniją, 
The Mine, Mill and Smelter Workers unijos veikėjus. 
Vėliau jis vyks dar čia ir ten,—nieks nežino kur, nieks

Komercinė spauda triukš
mauja. Ilgiausius praneši
mus talpina apie kiekvie
ną Stevensono ir. Eisen- 
howerio pasijudinimą ir ke- 

! purės nusiėmimą. , Vieni 
laikraščiai giria vieną, kiti 
kitą. Eina be pradžios ir 
be galo.

O ar pastebėjote, kaip to- 
I ji spauda traktuoja Pro
gresyvių Partijos kandida
tus? Ar bent vieną jų pra
kalbą patalpino ištisai? Ar 
kur nors geresnėje vietoje 
pagarsino apie Hallinano 
atsilankymą į miestą? Ne
bus tu baiku!

Visa tai padidina atsako
mybę tų piliečių, kurie su
pranta kapitalistinių kan
didatų blofą ir juomi ne
tiki. Atsakomybė tarne, kad 
su Progresistų Partijos 
platforma ir kandidatais 
pasiekti plačias mases. Dar
bas tikrai herkuliškas. Tam 

nežino kada.
' Kongresinis Ne-Amerikinės veiklos tyrinėjimo komi

tetas neužilgo dar kartą vizituos Kaliforniją, kur jis 
“ims nagan” aktorius, rašytojus ir menininkus, kurie 
jiems nepatinka.

Abiem komitetam padeda dirbti šnipai-šniukštinėtojai, 
kurie’ skundžia tam tikrus asmenis, tam tikrus veikėjus, 
o vėliau prieš juos “liudija.” Jiem padeda vyriausiai 
samdytojai, kurių noru buvo ir tebėra sunaikinti darbo 
unijas1, bei kitokias progresyves organizacijas, kad sam
dytojai'galėtų laisvai kailį lupti tiems, kurie jiems dirba.

Ne-Amerikinio komiteto pirmininku kadaise buvo kon- 
gresmanas Parnell Thomas. Jis taip ieškojo neameriki- 
nių žmonių, kad nei nepajuto, kaip pats, pagaliau, buvo i 
sučiuptas už graftą, prie kurio prisipažino! Ir jis pri
sipažino, nes negalėjo nuslėpti—graftas buvo labai vi- 
siertis matomas! Thomas už tai atsėdėjo tūlą laiką ka
lėjime. i

Kitas Ne-Amerikinio komiteto žymus veikėjas buvo 
kongresmanas Nixon, dabartinis senatorius Nixon, da
bartinis kandidatas į republikonų vice-prezidentus.! Kaip 
žinia, šis pats Nixon dabar prisipažino, kad jis, būdamas 
senatorium, ėmė “dovanas” (kyšius) iš kai kurių turtin
gų asmenį?.

Taigi, matome, kas tie do komitetai, kurie tyrinėja, ku
rie ieško “neamerikinių žmonių,” kurie ieško “subver
syvių” žmonių!

Bet ką daryti? “Tyrinėjimai” tebevedami.
Vienintelė išeitis tiems, kuriems rūpi laisvės žodžio 

išlaikymas mūsų krašte: bendrai, vieningai veikti, kovo
jant prieš tuos, kurie, patys būdami ne kokios reputa
cijos, bando juodinti kitus!

»

KUKLUS PAGEIDAVIMAS
PROGRESYVIŲ PARTIJOS kandidatas, Vincent Hal

linan, aną dieną kalbėjo viename masiniame mitinge Chi- 
cagoje. f ''

Spaudos pranešimais, jis pasakė: Progresyvių,parti
jos. kandidatai turį gauti nemažiau 2,000,000 balsų rin
kimų dieną. Jis sakė, jog tai galima ir būtina.

Mums rodosi, jog tai yra kuklus pageidavimas. Mums 
rodosi, Progresyvių partijos kandidatai turėtų gauti 
daugiau balsų, negu du milijonu. Žinoma, tam reikia 
darbuotis, įtikinant žmones, kad jų paduotas balsas už 
Vincent Hallinan ir Charlottą A. Bass nebus “numestu 
balsu,” o bus balsu už didelius dalykus, už gyvybinius 
Amerikos žmonių reikalus, kurių demokratų ir republi
konų partijų kandidatai savo platformoje neturi.

Patsai Vincent Hallinan sakė: nemaža demokratų ir 
republikonų sutiks balsuoti už mus dėl trijų mūsų rei
kalavimų, kuriais yra: taika, civilinės žmonėms teisės 
ir laisvas darbo unijų veikimas.

reikia pinigų, o dar labiau 
reikia darbo. Tuo tarpu 
laikas bėga labai greitai. 
Beveik jau tik vienas mė
nuo bepaliko iki rinkimų 
dienos. Gi Progresistų Par
tijos kampanija dar beveik 
nėra nė prasidėjus.

Ko gi Progresistų Parti
jos vadovybė nori ir prašo? 
Ji nori, kad kiekvienas su
sipratęs amerikietis pasi
imtų sau už atsakomybę 
aktyviškai dalyvauti šioje 
kampanijoje. Kas tik kuo 
gali, kiekvienas privalo pri
sidėti. Nereikia didelio gal
vočiaus arba aukštai moky
to žmogaus, kad dalyvauti 
rinkimų kampanijoje. iSusi- 
pratęs. pilietis darbininkas 
dažniau susiduria su žmo
nėmis, negu laikraščio re
daktorius, sėdėdamas ofi
se ir kasdien rašomąją ma
šinėlę kaldamas. Susipra
tęs pilietis biznierius turi 
daug progų pasikalbėti su 
piliečiais apie rinkimus. 
Susipratęs pilietis profesi
onalas labai lengvai gali 
surasti būdus pasikalbėti 
apie politiką ir rinkimus su 
savo klientais. Susipratus 
šeimininkė pilietė lengvai 
gali pasikalbėti su savo pa
žįstamomis apie rinkimus. 
Visur numestas žodis už 

U.S. NEEDS
per year

. 2,000,000 
HOUSES

100,000
CLASSROOM 4

&

150.000 
HOSPITAL BEOS

: PERDAUG' LAISVES? ,
- **BENE PATSAI REAKCINGIAUSIAS katalikų aukš- 

tesis dvasiškis yra Ispanijos kardinolas Pedro Segura.
Aną dieną jis išstojo su straipsniu, kuriame sako: žmo

nija šiandien kenčia dėl to, kad ji turi perdaug laisvės. 
Dėl to, esą; pasidarė pasaulyj velniava: žmonės neri- 
mastauja, vis reikalauja ko nors daugiau ir daugiau.

Ir šitaip kalba kardinolas Segura, kuris gyvena Ispani
joje ir veikia išvien su budeliu Franko, — Ispanijoje, kur

- tūkstančiai žmonių anti-fašistų kalinami, kankinami ir 
daug jų žudoma!

Kardinolui Seguraį ir to dar neužtenka. Jis, matyt, 
norėtų, kad būtų grąžinta viduramžių inkvizicijai!

17 BILLION 
for HIGHWAY!

♦ 5 BILLION 
for RIVM VALLtY 

PIVUOPMINT

600,000 
TELEPHONES far FARMS

= 200,000 HOMES
IB 10,000 CLASSROOMS 

10,000 HOSPITAL BEDS 
100.000 TELEPHONES 
♦I BILLION 
II BILLION

Ši lentele parodo, kiek ko kasmet reikia,kiek pastatyta, o kiek dar trūksta. Valdžia 
teisinasi, kad neturi pinigų patenkinimui žmonių reikalavimų. Bet jeigu paskirtų na
mų statybai ir kelių tęsimui nors pusę tos sumos, kuri yra išleidžiama karui ir milita-

Progresistų Partijos kan
didatus pasiliks grūdu, [ber
tu į derlingą dirvą.

Štai aną dieną vienoje 
vietoje susitinku su gele
žinkeliečiu. Jis pasisakė, 
kad jis yra vieno geležinke
liečių unijos lokalo veiklus 
viršininkas. Jis • neseniai 
dalyvavo svarbiose derybo
se su bosais. , Jis ten ap
gynė darbininkų reikalus.

“O kaip,” sakau, “pas jus 
stovi prezidentinių rinkimų 
reikalai?”

“Nereikia nė klausti, 
mes balsuosime už gub. 
Stevensoną,” jis atsakė. 
“Didžiausia nelaimė už
griūtų kraštą, jeigu gene
rolas patektų į Baltąjį Na
mą.” '

Manau sau: gerai, žmo
gus nori kalbėtis apie poli
tiką. Aš nurodinėju, kad 
abudu senųjų partijų kan
didatai neatstovauja nei 
g e 1 e ž i n keliečių, nei kitų 
darbininkų. “Kodėl,” klau
siu jo, “jūs nebalsuosite už 
Progresistų Partijos kan
didatus?”

Pasirodo, kad jis yra gir
dėjęs apie Progresistų Par
tiją. Bet jis atsako': “Jie 
neturi progos laimėti!”

Dar kokią valandą mu
du pasiginčinome. Neži
nau, ar man pavyko šito 
piliečio balsą laimėti Pro
gresistų Partijos kandida
tams, bet jaučiu, kad jis 
buvo paveiktas ir pradės 
rimčiau žiūrėti į rinkimus.

Vienas geras dalykas:, 
Kai ateina rinkimu kam
panija, Amerikos žmonės 
nebesibijo politikos. Jie no
ri klausytis.

Mums, p a ž an g i ečiams, 
auksinė proga savo idėjoms 
laimėti rekrūtus. Tik reikia* 
visur drąsiai su žmonėmis 
kalbėtis ir klausimus sta
tyt.

Jeigu tūkstančiai susi
pratusių piliečių nepatingės 
ir nepabijos pasidarbuoti 
iki lapkričio rinkimų, ne
tenka . abejoti, kad Progre
sistų Partijos kandidatai 
pasirodys labai gerai.

Progresistas

Washington. — Pereitą 
savaitę dar 4,032 asmenys 
susirgo kūdikių paralyžium 
Jungtinėse Valstijose, kaip 
paskelbė valdinė Viešosios 
Sveikatos Įstaiga.

Nuo balandžio 1 d. iki šiol 
buvo viso 30,070 susirgimų 
tąja liga, tai yra 2,010 dau
giau, negu pernai per tokį 
pat laikotarpį.

this much is
BEING BUILT /this much more NEEDS TO K BUILT
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Čionais siunčiu $5.00, tai 
bus auka Laisvės reika
lams.

Kadangi mano nabašnin- 
kas vyras, Jonas Elinskas, 
būdamas gyvas, visados rū
pinosi darbininkų apšvieta
ir spauda; visados rėmė, 
aukojo, kada tik kiek galė
jo. Net ir sunkiai Sirgda
mas jis vis žingeidavo pa
saulio įvykiais ir rūpinosi 
savais laikraščiais — Lais
ve, ir Vilnim. Ir žinodamas, 
kad jis neišliks iš s sunkios 
ligos, vis kalbėdavo: kai aš 
numirsiu, tai nepamiršk 
Laisvės ir Vilnies.

Tad aš čionais ir siunčiu 
nors ir mažą auką (nes di
desnės negaliu) Laisvės rei
kalams — pildau savo myli
mo vyro įsaką, jo atminčiai, 
kuris mirė geg. mėn. 12-tą 
dieną, šių metų.

Draugiškai,
Domicėlė Eiinskienė.

Scranton, Pa..

Laiškas Redakcijai
Gerbiama Laisves 
Redakcija:

Šiame laiške rasite de
šimt dolerių “money orde
rį.” Septyni doleriai Lais
vei už prenumeratą, o trys 
doleriai Dr. DuBois negrų 
gynime fondui. Malonėsite 
perduoti.

Ta proga noriu parašy
ti pastabą apie “nepriklau
somos Lietuvos” daromą 
užmetimą,, kad darbininkai 
esą išnaudojami per Lais
vę.

Tai neteisybė. Prieš pat 
Antrąjį karą buvau pikni
ke Lawrence, Mass., Maple 
Parke.- Drg.A. Bimba pa
sakė ilgą ir, pamokinančią 
dėl darbininkų prakalbą.

Kadangi man atrodė, kad 
jis labai nuvargęs ir sušilęs, 
tai aš norėjau jam užfun- 
dyti — daviau jam keturis 
dolerius, bet neprisiėmė. 
Jisai sakė: Aš gaunu $22 į 
savaitę iš Laisvės ir man 
užtenka. Sakė, jei taip nori 
paaukoti, tai paaukok ap- 
švietos organizacijai a r 
streikieriams.,

Tik įsivaizduokime, ger
biami Laisvės skaitytojai. 
Mes gaudavome mažiausia 
$35 dirbtuvėse į savaitę, o 
nuo šmotų dirbdami, pasi
darydavome net nuo $60 iki 
$70. Tai ar galėjo būti di
desnis pasišventimas dėl 
darbininkų klasės, kaip 
Laisvės redaktorių?

Al

Mes gerai žinome, kad 
Laisvės redaktoriai yra pa
mokyti žmonės.. Jeigu išsi
žadėtų darbininkiškos min
ties, jie galėtų užsidirbti 
daug daugiau, negu dabar 
gauna.

Kas būtų, jeigu mes netu
rėtumėme tokios progresy- 
viškos spaudos, kaip Lais
vė, Vilnis ir Liaudies Bal
sas? Mes politiniai būtu
mėme akli, kaip kačiukai, 
nežinotume tikros teisybės, 
kas pasaulyje dedasi. Ko
merciniai laikraščiai dide
li, po 40 ir 50 puslapių, bet 
juose nėra ko skaityti, nes 
jie tik skleidžia neapykan
tą ir melą prieš darbinin
kus.

Už tai aš iš gilumos šir
dies gerbiu visus Laisvės 
darbininkus ir esu jiems dė
kingas už jų pasišventimą.

Petras Butkevičius 
St. Petersburg, Fla.

Redakcijos Atsakymai
Barzdų Skutėjui, St. Pe

tersburg, Fla. — Ačiū už 
pabarimą, bet kadangi ne
pasirašote savo vardo ir 
pavardės, tai net nežinome, 
kas mus taip rūsčiai* bara. 
Manome, kad tos barberių 
klausimu diskusijos prade
da išeiti iš draugiškumo ri
bų, todėl turime jas užbaig

TREČIA GROMATA 
NUO FARMOS

Farmerys su farmerka 
susisprečino dėl Niksono. 
Farmerys skaito vietos re
publikonų gazietą ir misli- 
na, kad jis labai mokytas, o 
farmerka kasdien skaito 
Laisvę, tai ji mislina, kad ji 
mokytesnė už savo vyrą.

—Ar aš tau nesakiau, kad 
Niksonas yra grafteris, to- 
kis, kaip buvęs kongresma
nas Thomas, tas, ką džėloje 
dėl grafto sėdėjo? ‘

—Tai kas, kad tu man sa
kei! — atsišiepia farmerys.

— Visi, kurie tik nuduo
da didelius patrijotus ir 
užpuldinėja p r o g r esyvius 
žmones, yra grafteriai. Tik 
aš nežinau, ar demokratai 
atsivožins Niksoną kišti į 
džėlą. Dabar teismai labai 
bizi su tais, kurie nori, kad 
karas' Korėjoje būtų baig
tas, tai neturi česo grafte- 
rius pakidenti.

—Niksonas ne grafteris.
—Tai kas jis: aniolas su 

sparniukais?
—Tuos aštuonioliką tūks

tančių jam davė!
—Kas davė?
—Jo f rentai, ne vienas, 

ale1 net septyniasdešimt!
—Už ką jam davė?
—Taip sau!
—Kas šiandien duoda 

kam nors pinigus už dyką, 
pasakyk?

—Mums tai neduoda, ale 
tokiems, kaip Niksonas, tai 
davė. f .

—Jam davė dėl to, kad 
jis, būdamas senate, gintų 
jų.reikalus.• Ir Kudliui da-į

ti. Nieko jos neišspręs, nes 
juk ne lietuviai barbenai 
nustato kainas.

Irano senatas užgina , 
premjerą, kuris atmete^* 
Churchillo-Trumano planą

Teheran, Iran. — Pirmiau 
seimo atstovų7 rūmas, o da
bar .senatas vienbalsiai už- 
gyrė 'pasielgimą Irano prem
jero Mossadegho, kuris at
metė Angli j os p r e m j e r o 
Churchillo ir prezidento 
Trumano pasiūlymą kas 
liečia atlyginimą buvusiai 
anglų naftos-aliejaus kom
panijai Irane.

Churchillas ir Trumanas 
siūlė, kad Iranas pasiduotų 
T a r p t a u t in i am Teismui 
spręsti, kiek Iranas tu
ri atlyginti už tą buvusią 
anglų pramonę, kurią jis 
pernai perėmė į savo ran
kas. Už tai Trumanas ža
dėjo Iranui $10,000,000.

Premjeras Mossadjįhas 
nurodė, kad anglai DŽug 
daugiau skolingi Iranui,>e- 
gu jis anglam. Iranas, ta
čiau, sutiktų, kad Tarptau
tinis Teismas tarpininkau
tų ginčuose dėl atlyginimų, 
bet Iranas nesutiks, kad tas 
teismas pats viską nuspręs
tu, v 

vė, kaip jis buvo taksų ko
lektorium; ir minkkautus 
kai kam Waitauzeje davė. 
Tas, kas duoda kyšius, tai 
nori už juos gauti dešimte
riopą atlyginimą. Ar tai 
ne graftas?

—Niksonui trūko pinigų, 
tai ir davė. -g

—Kodėl jam tįsoto pini
gų? Jis gauna per meteis 
$12,500 algos; jis gaijna 
$2,500 per metus ypatiš- 
koms išlaidoms; jis gauna 

j iš valdžios $50,000 per me
tus savo sekretorių algoms. 
Važinėjimas jam apmokėtas. 
Ar tai neužtenka? Pirmiau 
Niksonas gyveno apart- 
mentnamyj, samdėsi, o kaip 
patapo senatorium, palociu- 
ką nusipirko! Ir tau trūks
ta pinigų, — cigaretų kaip 
kada neturi už ką nusipirk
ti, — bet ar tau kas duo
da, a?!

‘—Ale Niksonui davė ir 
Hooverio sūnus?

—O kas Hooveris? Ar jis 
tau kada nors pasiūlė nors 
centą? Ar jis tokių, kaip 
mes, reikalus gina? Ir 
veris, ir Niksonas, ir Riid- 
lius, ir visi kiti repuhK^o- 
nai ir demokratai gina rei
kalus tų, kurie jiems duo
da. Jei Niksonas su Eisen- 
howeriu būtu išrinkti, tai <u- 7

tie, kurie jiems davė, būtų 
aprūpinti viskuo; jie gautų 
šimteriopai. Už “duotą” 
vieną dolerį jie gauna tūks
tančius.

—0 kaip su demokratų 
kandidatais?

—Palauk, gal ateis ir jų 
kaleina, — pamatysi! Tu 
žinai, kas darosi Washing
tone !

—Tai už ką tu mislini vo- 
tuoti ?

—Aš vetuosiu, — atsako 
farmerka, — už Vincą Bai
linau ą ir Charlottą Bass. Ir 
tu už juos turi votuoti, nes 
tai geri, teisingi žmonės. O 
dabar eik karvių melžti, ba 
jau čėsas!

Farmerys nutilo , ir išėjo 
karvių melžti, o farmerka 
sako man:

—Matai, Džim, kaip r®u- 
blikonų gazietos apsuka 
vą net ir geriems žmonoms, 
tokiems, kaip mano vyras! 
Demokratų gažietos tą pati 
padaro. Kad jas kur gra
bas!

Jūsų
DžintL šmotas.



N. GOGOLIS

TARASAS BULBA MIAMI, FLA
(Tąsa)

^^U’asas uždarė duris ir žiūrėjo pro 
msputį langelį į šitą nešvarų žydišką 
prospektą. Trys žydai sustojo viduryje 
gatvės ir ėmė kalbėtis gana azartingai, 
pri’e jų greit priėjo ketvirtas, pagaliau 
ir penktas. Jis vėl girdėjo kartojant: 
“Mardochajus, Mardochajus”. Žydai be 
paliovos žvilgčiojo į vieną gatvės pusę; 
pagaliau jos gale iš už vienų netikusių 
namų pasirodė koja, apauta žydiška 
kurpe, ir ėmė dūluoti puskaptonio skver
nai. “A, Mardochajus! Mardochajus!” 
suriko visi žydai vienu balsu. Liesas žy
das, truputį trumpesnis už Jankelį, bet 
labiau raukšlėtu veidu, milžiniška vir
šutine lūpa, priėjo prie nekantrios mi
nios, ir visi ' žydai rungčiomis skubėjo 
jam papasakoti, o Mardochajus tuo tar
pu žvilgčiojo į mažutį langelį, ir Tara
sas suprato, kad kalbamasi apie jį. Mar
dochajus mosavo rankomis, klausė, per- 
kirsdavo kalbą, dažnai spjaudydavo į ša
lį ir, pakeldamas puskaptonio skvernus, 
kišdavo į kišenę ranką ir ištraukdavo iš 
tam kažkokius barškalus, tuo pačiu metu 
parūdydamas savo labai biaurias kelnes, 
legaliau visi žydai sukėlė tokį riksmą, 

’*g žydas, stovėjęs sargyboje, turėjo 
duoti ženklą nutilti, ir Tarasas ėmė būg
štauti dėl savo saugumo, bet, atsiminęs, 
kad žydai negali kitaip svarstyti reika
lą, kaip tik gatvėje, ir kad jų kalbės pats 
demonas nesupras, nurimo.

Po kokių dviejų minučių visi žydai 
suėjo į jo kambarį. Mardochajus priėjo 
prie Taraso, paplekšnojo jį per petį ir 
pasakė: “Kai mes ir dievas panorime ką 
padaryti, tai jau viskas bus taip, kaip 
reikia.” Tarasas pažiūrėjo į šitą Salia
moną, kokio dar nėra buvę pasaulyje, ir 
viltis truputį jam švystelėjo. Iš tikrųjų, 
jo išvaizda galėjo įkvėpti šiek tiek pasi
tikėjimo: jo viršutinė lūpa buvo tikra 
pabaisa; jos storumas, be abejonės, pa
didėjo nuo pašalinių priežasčių. Šito Sa- 
liamoifu barzdoje buvo tik penkiolika 

rtįlav kelių, ir tie patys kairėje pusėje. Sa
liamono veide buvo tiek smūgių ženklų, 
gautų už narsumą, jog jis, be abejonės, 
seniai nebežinojo jų skaičiaus ir ėmę lai- 

J kyti juos apgamais.
Mardochajus išėjo kartu su draugais, 

didžiai nustebintais jo išminties. Bulba 
/ liko vienas. Jis atsidūrė keistoj, nebū

toj padėty: jis pirmą kartą gyvenime 
ėmė justi nerimą. Jo sielos būsena pa
nešėjo į karščiuojančio ligonio būseną. 
Jis nebuvo anas pirmykštis, nepalenkia
mas, neišjudinamas, stiprus, kaip ąžuo
las; jis buvo silpnadvasis; jis buvo da
bar silpnas. Jis krūpčiojo bet kam su
čiužėjus, arba pamatęs naują žydo figū
rą, pasirodžiusią gatvės gale. Tokioj bū
senoj išbuvo jis pagaliau visą dieną: ne
valgė, negėrė, nė valandai neatitraukda
mas akių nuo nedidelio langelio į gatvę. 

V jau vėlai vakare, pasirodė
ifcrdochajus ir Jankelis. Taraso širdis

— Ką, pavyko? — paklausė jis lau
kinio žirgo nekantrumu.

>Bet dar prieš tai, kai žydai buvo pasi
ryžę atsakyti, Tarasas pastebėjo, kad 
Mardochajui jau trūko paskutinės gar
banos, kuri, nors ir gana nevaliai, bet 
vis dėlto sukosi žiedo pavidalu iš po jer- 
mulkos. Buvo žymu, kad jis nori kaž
ką pasakyti, bet prišnekėjo tokių tauš
kalų, jog Tarasas nieko nesuprato. Ir 

• pats Jankelis labai dažnai pridėdavo 
f ranką prie burnos, tarytum būtų buvęs 

persišaldęs.
• — Ak, malonusis pone! — tarė Jan- 

■ keks. — Dabar visai negalima! Dieva
ži negalima! Tokie negeri žmonės, jog 
jiems reikia ant pačios galvos spiauti. 
Štai ir Mardochajus pasakys, Mardocha
jus darė tokius dalykus, kokių dar nėra 
daręs nė Vienas žmogus pasaulyje; bet 

, dievas nepanorėjo, kad taip būtų. Trys 
? tūkstančiai kariuomenės stovi, ir rytoj 

z juos visus nubaus mirtimi.
Tai•asas dirstelėjo žydams į akis, bet 

jau neparodydamas nei nekantrumo,. nei 
r pykčio.

— O jeigu ponas nori pasimatyti, tai 
ia rytoj anksti, taip, kad dar ir sau- 
etekėtų. Sargybiniai sutinka, ir vie- ' 
leventaris*) žadėjo. Tik tegu ne- 
jiems aname pasaulyje laimės, ai, 

mir! Kokie godūs žmonės! Ir tarp 
a mūsiškių tokių nėra: po penkiasdešimts 

červoncų daviau kiekvienam, o leventa- 
įiui

— Gerai. Vesk mane pas jį! — tarė

rei

bū 
vei

IfomanrliRH virsi n iri Ir a a

ryžtingai Tarasas, vėl atgavęs drąsą.
Jis sutiko su Jankelio pasiūlymu apsi

rėdyti, kaip užsienio grafas, atvykęs iš 
vokiečių žemės, o drabužius jau spėjo 
parūpinti toli numatąs žydas. Jau buvo 
naktis. Namų šeimininkas, žinomas ru
das strazdanotas žydas, ištraukė ploną 
čiužinį, apdengtą kožkokiu plaušiniu, ir 
paklojo jį Bulbai ant suolo. Jankelis at
sigulė ant grindų ant tokio pat čiužinio. 
Rudasis žydas išgėrė nedidelę taurelę 
kažkokios trauktinės, numetė puskapto- 
nį, ir su savo kojinėmis ir kurpėmis pa
sidaręs kiek panašus į viščiuką, išvyko 
su žyde į kažką, kas panešėjo į spintą. 
Du žydeliui, kaip du kambariniai šuny- 

'čiai, atsigulė ant grindų šalia spintos.
Bet Tarasas nemiegojo; jis sėdėjo neju
dėdamas ir palengva beldė pirštais į sta
lą; jis laikė dantyse pypkę ir leido dū
mus, nuo kurių žydas miegodamas čiau
dėjo ir kišo savo nosį į antklodę. Vos 
spėjo paliesti dangų blyškus aušros pra
našas, jis jau niūkterėjo koja Jankeliui:

—Kelkis, žyde, ir duok grafo drabu
žius!

Veikiai jis apsivilko; išjuodino ūsus, 
antakius, užsidėjo ant viršugalvio mažu
tę tamsią kepuraitę — ir niekas iš pa
čių jo .artimųjų kazokų nebūtų galėjęs 
jo pažinti. Iš pažiūros jis atrodė nedau
giau trisdešimt penkerių metų. Sveikas 
raudonumas dengė jo skruostus, o ran
dai teikė jo veidui kažkokią liepiamą iš
raišką. Auksu papuošti drabužiai labai 
tiko jam.

Gatvės dar buvo tuščios. Nė viena 
merkantilinė būtybė su dėžute rankose 
dar nesirodė mieste. Bulba ir Jankelis 
priėjo prie pastato, panašaus į tupinti 
garnį. Jis buvo žemas, platus, didžiulis, 
pajuodęs, ir iš vienos jo pusės kyšojo, 
kaip gandro kaklas, ilgas, siauras bokš
tas, kurio viršuje stūksojo stogo gabalas. 
Šis pastatas daug kam tarnavo: čia bu
vo ir kareivinės, ir kalėjimas, ir net kri
minalinis teismas. Mūsų keleiviai įėjo 
pro vartus ir atsidūrė vidury erdvios sa
lės arba dengto kiemo. Apie tūkstantis 
žmonių miegojo drauge. Tiesiai buvo že
mutės durys, priešais kurias sėdėjo du 
sargybiniai ir kažką žaidė: vienas kitą 
mušė dviem pirštais į delną. Jie maža 
dėmesio kreipė į atvykusius ir pasuko 
galvas tik tada, kai Jankelis pasakė:

— Tai mes; girdite, ponai: tai mes.
— Eikite! — tarė vienas jų, viena 

ranka darydamas duris, o kitą atkišda
mas savo draugui, kad gautų iš jo smū
gį. - ’

Jie įžengė į koridorių, siaurą ir tam
sų, kuriuo jie vėl atėjo į tokią pat salę 
su mažučiais langeliais viršuje. (

— Kas eina? — sukiko keletas balsų, 
ir Tarasas pamatė gana didelį visiškai 
apsiginklavusių karių skaičių. — Mums 
įsakyta nieko neleisti.

— Tai mes! — šaukė Jankelis,—die
važi, tai mes, šviesiausieji ponai!—Bet 
niekas nenorėjo klausyti. -Laimei, šiuo 
metu priėjo kažkoks storulis, kuris pa
gal požymius atrodė esąs viršininkas, 
nes smarkiau už visus keikėsi.

— Pone, čia gi mes; jūs jau pažįstate 
mus, ir ponas grafas dar jums padėkos!

— Praleiskite, šimtas velnių šėtono 
motinai! O daugiau nieko neleiskite. Ir 
kad kardų niekas nepadėtų ir, kaip šu- 
nes, nesivoliotų ant grindų...

Iškalbingo įsakymo tęsinio jau nebe
girdėjo keleiviai. “Tai mes, tai aš, tai 
savi!” kalbėjo Jankelis, ką tik sutikda
mas.

—O ką, dabar galima?—paklausė jis 
vieną sargybinį, kai jie, pagaliau, priė
jo tą vietą, kur koridoriusjau baigėsi.

— Galima; tik nežinau, ar praleis jis 
į patį kalėjimą. Jano dabar jau nėra: 
jo vietoj kitas stovi, — atsakė sargybi
nis.

' —Ai, ai, — tyliai ištarė žydas, — tai 
blogai, mielas pone!

— Vesk! •— užsispyręs pasakė Tara
sas. Žydas paklausė.

Ties požemio durimis, kurios viršuje 
buvo smailios, stovėjo kareivis triaukš
čiais ūsais. Viršutinis ūsų aukštas žiū
rėjo į užpakalį, kitas tiesiog į priekį, tre
čias į apačią, kas jį darė labai panašiu 
į katiną.

Žydas susigūžė trilinkas ir beveik 
nu prislinko prie jo.

— Jūsų šviesybė! Šviesus pone!
— Tu, žyde, man tai sakai?
— Jums, švięsiaųsiąs,,po,ney,j..

MIRUS

PRANUI CVIRKAI
Mes reiškiame gilią ir širdingą užuojautą jo 

žmonai Margarietai Cvirkienei ir Prano dukte
riai, pergyventi šį liūdną momentą Margarietai 
netenkant mylimo vyro ir dukteriai —tėvo.

V. ir A. .Paukščiai
J. ir M. Paukštaičiai
Jurgis Denis
K. ir N. Tamošiūnai
V. ir Mrs. Stankai
S. ir M. Meisonai
Mrs. A. Johns
Al. ir M. Valilioniai
Liet. Lit. Draugijos kuopos valdyba.
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Nesisake Esąs Komunistu, 
Pasiųstas į Beprotnamį

so-

i

Columbus, Ohio. — Progre- 
syvis ir stambokas met. laužo 
biznierius Oscar Smilack. Dar
bininkų samdyme, pas jį nėra 
diskriminacijos, ir duosniai 
jis paremia organizacijas, ku
rios jo manymu yra vertos pa
ramos, nedarydamas skirtumo, 
iš kurios spalvos žmonių ta 
organizacija susideda. Smi
lack yra baigęs Valstijos Mo
kytojų Kolegiją, Muncie, Indi
ana,’ lankęs Indiana Universi
tetą ir taipgi Ohio State Uni
versitetą.

Ohio Legislatures Ne-Ame- 
rikiniam Veiksmam Tyrinėti 
Komisija pamanė, kad toks 
žmogus turi būti komunistu, 
ir už tai pasikvietė jį pas save 
ištyrinėjimui. .. Bet Komisija, 
negavusi jai pageidaujamų 
davinių iš Smiiack’o, apšaukė 
jį bepročiu ir pasiuntė į bepro
čių ligoninę!

Tas įvyko’ praeitais balan
džio ir gegužės mėnesiais, bot 
tik neperseniai Meno, Mokslo 
ir Profesijos Taryba sumanė 
ypatiškai perstatyti tą dramą 
Clevelando žmonėms, kad ir 
mes žinotume, kokie dalykai 
dabar dedasi mūsų valstijoje 
— surengė masinį mitingą 
Carter Kotelyje ir pakvietė 
Oscar Smilack ir jo gynėją 
adv. Jack B. Dworken, kad 
j uodui suteiktų pirmarankių 
žinių apie tą nepaprastą įvy
kį. Taipgi išplatino tyrinėjimo 
bei teismo eigų rekordus — 
nuorašus. Iš Smilack ir Dwor
ken kalbų bei rekordų, paaiš
kėjo sekami dalykai:
Kada Smilack buvo pakvies

tas pas Ohio Ne-Amerikinę 
Komisiją, jį tardę 4 Komisi
jos nariai: pirmin. Banner, 
investigatorius-advokatas Isa
acs, ir 2 komisijos nariai: Car
rigan ir Bartunek.

Investigatoriaus pirmas 
klausimas buvo, kaip ir visų 
Ne-Amerikinių komitetų ir 
komisijų: “Mr. Smilack, ar fu 
dabar esi, ar bent nors kada 
esi buvęs Komunistų Partijos 
nariu?”

Smilack į tą klausimą neat
sakė, pasiremdamas 5-tu pa
taisymui prie federalės konsti
tucijos, kad savęs neįkrimi- 
nuoti. Taipgi neatsakinėjo ir 
į kitus panašius klausimus, 
kurie liečia’tik jo politinius į- 
sitikinimus. Bet į visus kitus, 
nors ir keblius klausimus, ko
kius visi 4-ri Komisijos nariai 
pasikeisdami jam statė, kad 
jį įtraukti į savo kilpas .ir 
gau/ti sau pageidaujamų davi
nių, Smilack, kaip jo tyrinėji
mo rekordai parodo, išmintin
gai, inteligentiškai ir į neku- 
riuos keblesnius klausimus 
jiems atsakinėję su ilgokais 
išvadžiojimais. O tų klausimų 
ir atsakymų rekordas sudaro 
23’ didelius rašoma mašinėle 
puslapius

Taipgi Smiiack’o tyrinėjimo 
rekordai rodo*, kad Komisijos 
tyrinūjimąš . i,baigėsi t geroje.

pirmi- 
kartus 
už jo

tam!” Bet teisėjas palaiko 
prosekiutoriaus pusę. Dwor
ken reikalauja balso savo pa
reiškimui. Teisėjas jam sutei
kia, ir Dworken sako:

“Aš tik praeitą sekmadienį 
praleidau visą dieną su Mr. 
Smilack, jo žmona ir dviem jų 
berniukais. Mes diskusavome 
tuos priešginiavimus, kuriais 
jis yra kaltinamas, ir aš turiu 
pasakyti, kad iš visų pasikal
bėjimų su juom pasirodo, kad 
jis yra protingas, kaip aš ir 
mažum kaip Jūs, Gerbiamas, 
esate. Tas žmogus žino, ką jis 
kalba. Jis gina savo teises...” 
Teisėjas petraukė Dworkeno 
kalbą. Bet Dworkenas vėl ga
vęs balsą tęsė savo įrodymus:

“Aš nemanau, kad Jūs, 
Gerbiamas, ’ galėtumėte tam 
žmogui daryti tokius apsunki
nimus, pasiųnčiant jį į Limą, 
kada mes galime čia ant vie
tos gauti atatinkamą daktarą 
kuris ištyręs, suteiks Jums ra
portą.”

Bet teisėjas nekreipia aty- 
dos į .Dworkeno argumentus. 
O prosekiutorius jau ‘telefo^ 
nuoja į šerifo raštinę, kad at
siųstų pora vyrų nuvežimui 
Smilacko į beprotnamį, neduo
damas progos jam sutvarkyti 
savo biznio reikalus.

Neužilgo atėję 2 milžiniški 
vyrai į teismabutį ir uždėję 
Smilackui ant abiejų rankų 
geležinius retežius, išsiveda iš 
teismabučio ir įstumia jį į tam

pročių ligoninėje per tą 12 
dienų. Jo protas visai nebuvo 
tyrinėjamas,’ nes niekas nema
tė reikalo tam. Bet jis turėjo 
prisilaikyti visos bepročių dis
ciplinos ir visos jų procedūros. 
Jis kas vakaras buvo, užraki
namas geležinių • grotų karna* 
raitėje nuo 5-tos valandos va
karo iki 6-tai valandai ryto. 
Jis kas naktį išbūdavo užra
kintas po 13 valandų be lašo 
vandens. Dienos laiku jam bū
tų buvę • kaip kada progos 
pasiskaityti ten esamų knygų, 
bet negalėjo, už tai, kad iš 
jo akiniai buvo atimti. Jam 
tekę matyti kas dieną pasibai
sėtinai brutališko elgimosi su 
ligoninės įnamiais, ypatingai 
sų negrais. Jie esą taip bruta- 
liškai mušami, iki netenka ža
do, ir po tam nuvelkami lyg 
maišai į jų kamaraites. ■

Čia padariau tik kelias iš
traukas iš Smilacko patyrimų.

Anekdotas
Pildo sutartį

“Heilo! Ar Čia kamba* 
rinių gyvulėlių pardavy
kla?” pasigirdo klausimas 
telefonu.

“Taip, čia toji pardavy
kla.”

“Gerai, tai priruoškit 
man ryt rytui pusę milijono

bus paleistas ir jo 
nevargins. Bet taip

“' ■ - ’ ...
Smilack’ui. Komisijos 
ninkas Banner per du 
dėkavojo Smilack’ui 
paslankų atsakinėjimą
misijos klausimus. Iš to, ro
dos, jau turdjo būti aišku, kad 
Smilack 
daugiau
nebuvo. Valstijos prosekiuto
rius traukia Smilack’ą į Fran
klin Apskrities Common'Pleas 
teismą už paniekinimą Legis
latures Ne-Amerikinės Komi
sijos. Teismas turėjo įvykti 
gegužės 29 d. šiais metais.

Columbus miestas yra Ohio 
valstijos sostinė, ir todėl
pilnas įvairių politikierių mie
stas. Ir iš tos priežasties Smi
lack’ui nebuvo galima gauti 
tinkamo advokato, kuris jį ap
šauktą komunistu, imtų ginti. 
Todėl jam prisiėjo atvykti į
Clevelandą ir čia susirasti sau valstijos generalį prokurorą, 

čia gavo adv. C. William O’Neill, generalio

yra

tikrą uždengtą sunkvežimį ir’1 svirplių; štai adresas, kur ' 
juos priduosite,” tęsė balsas 
telefonu. . x .

Pardavėjas: “Kaip ’ tai ‘ 
svirplių! Kam jų reikia?1*/ 

“Mes rytoj iš šios vietos 
kraustomėsi, o šios vietos 
savininko mums duotoje su? 
tartyje sakoma, ^jpg išsi-’ 
kraustant mes privalome 
palikti čia viską, ką rado- 
rpe.”

Surinko žemaitis

pradeda 90 mylių kelionę į 
beprotnamį.

Tuomi ir baigėsi Dworkeno 
pastangos sulaikyti savo kli- 
jentą nuo išvežimo į beprot
namį, nors jis ir žinojo, kad 
teisėjas neturėjo teisės tokiam 
žygiui. O greitas išgelbėjimas 
irgi nebuvo galimas, nes ant 
rytojaus pasitaikė būti Kapi
nių Dekoracijos Dienos šven
tė, ir po jos sekė sekmadienis, 
ir taip ėmė 12 dienų iki Smi- 
lack tapo paleistas iš bepro
čio padėties ir iš ragangau- 
džių teroro—tik tuomet, kada 
Dworkens patraukė teisman:

advokatą. Jis
Jack B’. Dworken, kuris jį gy
nė nuoširdžiai.

Teismas turėjo įvykti gegu
žės 29, bet Smilackui pareiš
kus, kad jis yra nekaltas, jo 
gynėjas adv. Dworken parei
kalavo iš teisėjo nukelti bylą 
tolyn, kad ’ apsigynimui būtų 
laiko prisirengti. Teisėjas da
vė 2 savaites laiko prisirengi
mui. Dworken teisėjui padė- 
kavojo ir rengėsi apleisti teis
mabutį. Bet tuo momentu vals
tijos prosekiutorius reikalauja 
balso iš teisėjo, jo pareiški
mui pirmiau, negu ta byla bus 
nukelta toliau. Teisėjas duoda 
jam balsą.

Valstijos prosek. Bartlett 
skaito savo iš anksto prireng
tą ilgą pareiškimą, neva iš 
privatiško Smilacko elgimosi 
ir iš jo gyvenimo įvykių: kaip 
Smilack jau nuo seniai esąs 
finnansiniu Komunistų parti
jos agentu ir duosniai remias 
komunistinio fronto organiza
cijas šioje apskrityje, kad jo 
draugai ir giminės 
manyti, jog jis esąs 
melžiamas.” Toliau
pradėjo pasakoti apie Smilac
ko neva pergyventus įvykius: 
kaip keliolika metų atgal jo 
motina sutikusi tragišką mirtį, 
buvusi rasta prie savo namo 
užpakalinių durų brųtališkai 
nužudyta, kaip po tam bai
siam įvykiui buvę daug tyrinė
jimų šeimoje ir pas. apylinkės 
kaimynus, ir tas visas įvykis 
skaudžiai atsiliepęs į Oscar 
Smilacko mintis, ir iš to jis li
kęs silpnaprotis.' Bet tame 
prosekiutoriaus pareiškime,(
kuris telpa teismo rekorduose, 
nesimato, kad jo daviniai bū
tų nors kuomi paremti, o vis 
tiek pabaigoje savo pareiški
mo prosekiutorius sako:

“Ir dabar aš reikalauju, 
kad kaltinamasis Oscar Smi
lack būtų perduotas ant 30 
dienų į Lima Ligoninę ištyri
mui ir gavimui raporto apie jo 
protinį stovį, kuris bus reika
lingas jo byloje.
. ’ Ądvir Dvorkfen pareiškė :

prokuroro asistentą Larry 
! Snyder ir apskrities prosekiu- 

torių Ralph Bartlett už 
sj Smilacko pasiuntimą 
protnamį.

Iš Smiiack’o kalbos

betei-

buvo 
galima suprasti, kad jiš nema
žai nukentėjo būdamas be-

Waterburv, Conn.
Prašome visų įsitemyti, 

kad w
Sekmadienį

Spalio 12 October f
Waterburyje yra rengiami pie- z 
tū’s. Pelnas skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės! Iš anksto 
kviečiame visus papietauti ir 

išgirsti įdomių prakalbų.

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO
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PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
4 

gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus pavalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo kpygynėlyje.

pradėję 
perdaug 
Bartlett

{

“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 I C 17 r 110-12 ATLANTIC AVENUE. 
L A1 U V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phiia., Pa.' v «

' • Telefonas Poplar 4110

*
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NewYirto^^^yZlnloiJono Urbono sveikata pa
staruoju laiku pašlijo. Pra
džia pasireiškė ■ dingime ape
tito. Gi negalint paimti pakan
kamai maisto, apmažėjo spė- 

- kos. Kreipėsi į gydytojus ištir
ti nesveikatos priežastis ir jas 
Šalinti, F i rmieji bandymai gy- 

• dytis įmatomų pasėkų nedavė, 
tad tyrinėjimas 
mas. . I

Šiuos žodžius rašant, Urbo-~ 
‘nas ilsėjosi namie, 265 S. 2nd 
St., Apt. 18, Brooklyne. Kiek 
galima suspėti sugrįžus iš dar
bo,, jam atnešti produktų ir 
pasigaminti maisto prigelbsti 
pas jį šiuo tarpu apsigyvenęs 
Petras šolomskas. Pageidauja, 
kad jį atlankytų draugai, ypa
čiai tie, kurie nedirba dienos 
laiku.

Linkime* greitai pasveikti ir 
sustiprėti.

Penktadienį, Laisvės raštinė
je lankėsi Louis šilabaitis, iš 
South Windsor, Conn. Svečią 
palydėjo brooklynietis Julius 
Kalvaitis, pas kurį ir nakvojo.

L. šilabaitis pridavė dovaną 
nuo Laisvės Choro (Hartfor
de) narių; o nuo savęs $4 
dienraščiui. Pasisvečiavo pas 
laisviečius ir Liberty Auditori- 

dar 
už

joj ir atsisveikinęs išvyko 
pas Kalvaičius. Sakėsi, kad 
dienos vyks namo.

Aido Choras
Pamoka įvyks šio penkta

dienio vakarą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ii- visuo
menei esafe labai reikalingi.

Choro prezid.

Laivakrovią streiko 
gal nebūsią

Jo- 
lai- 
ar-

’ Laivakrovių viršininkas 
' seph P. Ryan skelbia, kad 

vakroviai sutikę pasiduoti 
bitracijai, savo reikalavimą po 
50 centų mokesties priedo per 
valandą patikėti arbitratoriui. 
Ryanas sako: “Tas turėtų pra
šalinti baimę, kad darbas bus 
sustabdytas.”

■ , Tas “turėtų” rodo, kad pat
sai ’Ryanas dar npra įsitikinęs 
tuo, ką jis skalbia. Paskiausia- 
me ginče, darbininkij laivakro
vių su) bosais Ryanas skelbė, 
kad darbininkai priėmę jo pa
darytą sutartį, bet darbininkų 
dauguma sakė, kad Ryanas 
neprileido juos tuo klausimu 
pasisakyti, kad jie sutarties 
nepriėmė. Protestui prieš tą 
sutartį jie buvo sustreikavę. 
■Tad ir dabar abejojama, ar 
Ryanas iš karto pasitaisė—ar 

, jis leido nariams laisvai ap
svarstyti arbitracijos klausimą 
ir pasisakyti.

Autorius Fast ragino 
sustabdyti isteriją

Progresyvią kandidatas 
kalbės per radio

American Labor Party pra
šymas teikti ir progresyvių 
partijos kandidatui į prezi
dentą Vincent Dailinau lygią 
progą kalbėti per radio tapo 
patenkintas. Miestinė radio 
stotis WNYC, galinga stotis, 
sutiko leisti Hallinanui kalbė
ti šį pirmadienį, rugsėjo 29-tą, 
nuo 2 iki 2:30 po pietų.

New Yorko miesto stotis 
WNYC, 830 ant jūsty radio, 
yra viena galingiausiųjų, gir
dima ne vien tiktai mieste, bet 
ir daugelyje kitų miestų ryti
nėse valstijose. Tik gaila, kad 
įvyks darbo valandomis, dir
bantieji ša pose negales 
naudoti ta proga.

Davisui išlaisvinti 
koncertas-balius

past-

Mėgstantiems nepaprastas, 
geriausias Amerikoje progra
mas, ar susidomėjusiems pa
remti kovas už laisvę tokių 
žmonių, kaip buvusio New 
Yorko Miesto Tarybos nario 
Benjamin Davis, yra atitinka
ma proga šio penktadienio va
karą.

Darbininkų vado Bon Davi- 
so laisvinimui paremti koncer
tas ir balius įvyks šio penkta
dienio vakarą, rugsėjo 26-tą, 
Rockland Palace, 155th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Įžanga 
$1.50. Parkerio orkestras šo
kiams. Rengia amnestijai ko
mitetas.

Programoje dalyvaus garsu
sis artistas Paul Robeson ir ki
ti scenos, filmų, radio ir tele
vizijos žvaigždės.

Mokytoją tardymas 
tebesitesia

ir 
iš

Upward Fast,"" autorius 
kandidatas į kongresmanus 
23-jo kongresinio distrikto, 
Bronxe, kreipėsi į majorą Im- 
peUltterį su reikalavimu su
stabdyti tą spaudoje vykdomą 
kriminalybių isteriją. Jis nuro
do, jog ji sukurta tikslu sukur
stytu baltuosius gyventojus 
prieš negrus ir portorikiečius.

Fastas reikalavimą įteikė 
nuvykęs į City Hali asmeniš- 

. kai. Sykiu buvo nuvykę ir kiti 
ALP kandidatai, Mrs. Consue
lo Marcial ir Herbert Randall.

New Yorko unijistą 
pažiūra j taiką

Vaikų kautynėse Brooklyn® 
vienas 15 motų berniukas nu
siųstas ligoninėn su permuštu 
žando kaulu. Keturi vaikai a- 
reštuoti.

Spaudos sudaryta “kriminalybią” 
isterija yra žiauri

Spaudos išpūstas burbulas 
apie iškilusią bangą “krimina
lybių,” kurių nebuvo, nėra, su
darė padėtį kriminalybėms į- 
vykti. Tūkstančiams negrų vi
sur, ypačiai negrams tūluose 
darbuose padarė darbą ir gy
venimą pavojingu.

Angliškas darbininkų dien
raštis New Yorke, Daily Wor
ker, paduoda vieną darbinin
ko elektristo pasiskundimą, 
kuris, sako rašytojas Berry, 
yra tipiškas šimtams tokių 
skundų. Elektristas apsako to 
kriminalybių burbulo pasėkas 
sekamai:

“Moterys, sėdėdamos ant 
laiptukų, baimingai apžvelgia 
mane,'įeinantį į apartmentinį 
namą. Užsitikrinimui, kad ga
lėsiu įeiti, rankose nešuosi, 
rodau pakvitavimus, kad nie
kiam neliktų abejonių, ko -aš 
ten. einu.

“Koridoriuose, kai tiktai su
tinku moterį, aš jaučiu iš jos 
žvilgsnių, jog sufabrikuotos 
spaudoje antraštės ją beveik 
įtikino, jog aš galiu būti prie
vartautojas. Aš vengiu net pa
žiūrėti į praeinantį žmogų, 
bet žiūriu tolyn iki prieinu a- 
partmentą, kur turini įteikti 
pristatytą prekę ar atlikti 
darbą. Tas jausmas yra žiau
rus.”

Kitas negras pasakojo, kaip 
jis pastebėjo, jog ruošiantis

negras, 
bus kal- 

išprie-

išeiti iš subway moteris buvo 
besiruošianti išeiti pirm jo. 
Bet, kai pąstebėjo ir jį ruo
šiantis eiti, atsitraukė atgal. 
Jis sako: “Beveik neįmanoma 
yra išeiti iš subway nesekus 
paskui bent kurią baltą mote
rį. Ir jeigu tas kurstymas tęsis 
ir toliau, kiekvienas 
kuris išeis iš subway, 
tinamas pasikėsinime 
vartanti moteris.”

Dar kitas, senyvas žmogus,- 
pasakojo, jog kaip tiktai toki 
spaudos sukurstyti nepamatuo-. 
ti įtardinėjimai buvo priežas
timi isterijos ir riaušių prieš 
negrus 1906 metais Atlantoje, 
“kur negrų kraujas gatvėmis 
tekėjo.”

Dalis tos kampanijos kurs
tyti' baltuosius prieš negrus 
jau atsiekta. Valdininkai ir 
finansieriai gavo kelis šimtus 
daugiau policistų jų turtams ir 
reikalams saugoti (jūs ir aš 
už tai mokėsime daugiau tak
sų). Ir sukeltas nepasitikėji
mas negrais tamsesnėje baltų
jų liaudyje. Taipgi negruose 
sukeltas atsargumas baltuosius 
neišgązdinti, neprileisti as
mens įtardinėjimo. Tas viskas 
myliomis atitolina vienų su ki
tais sugyvenimą ir susiprati
mą, dirbti bendrai už gerovę 
sau. O tai reiškia atitolinimą 
geresniųi algų, žemesnių .kai
nų ir taikos. T-as.

Iš Teismo Rūmu

Visuomenės mokslą 
kursai vakarais

Jefferson Mokykla skelbia, 
jog re*gistracija jau prasidėjo 
rugsėjo 23-čią, baigsis spalių 
6rtą. Daugumos iš apie šimto 
mokykloje teikiamų kursų iš 
socialių mokslh — filosofijos, 
ekonomikos, istorijos, taipgi 
dailės, žurnalistikos ir kitų 
mokslų— pamokos teikiamos 
vakarais. Mokykla yra pritai
kyta daugiausia patarnauti 
darbo žmonėms. Tačiau 
ir dieninių klasių tiems, 
riems taip patogiau.

Už mokslą reikia šiek 
damokėti.
tis į Jefferson 
cial Science, I 
New Yorke. 
9-4600.

yra 
ku-

tiek
Informacijų kreip- 

i School of So- 
575 Sixth Ave., 
Tel.: V Atkins

Pasveikins taikos 
konferenciją
Azijos ir Pacifiko Sričių 

kos Konferencija įvyksta 
mis dieifomis Peking, Kinijo
je. Ta proga newyorkiečių 
taikai darbuotojų organizacija 
ruošia masinį mitingą, kurio 
vardu pasiųs pasveikinimą 
suvykusiems taikos darbui Ki
nijoje.

Mitingas įvyks jau šį ketvir
tadienį, rugsėjo . 25-tą, 8 vai., 
City Center Casino, 135 West 
55th Street, New Yorke. Įžan
ga 75 c., taksai įskaityti.

Mitingui pirmininkaus ką 
tik sugrįžęs iš Kinijos
John A. Kingsbury. Kalbės, 
dainuos Paul Robeson. Taipgi . 
kalbės korėjiečių Amerikoje 
taikos judėjimo vadas Peter 
Hyun, laikraščio Compass ko
respondentas ir daugelio raštų 
apie Aziją autorius Hugh 
Dean, Amerikos japonų vado
vė taikai Reiko Urabe, ir uni- 
jistas, dalyvis prekybinėje I 
konferencijoje M a s k v o j e, 
Charles Maybrey. Dainuos ki
niečių choras.

Tai- 
šio-

Dr.

N e wy ork ieči ų k a i 1 i asl u v i ų 
ir odų apdirbėjų unijos Joint 
Board apklausinėjo savo na
rius ir svečius, kaip jie žiūri į 
taikos reikalą. Klausimas bu
vo pastatytas taip:

“Aš noriu sustabdyti mūšius 
Korėjoje DABAR., likusius 
klausimus pąliekant išspręsti 
tuojau/ po sustabdymo mūšių 
sušauktoje konferencijoje.”

©alsavimui išdalyti slapti 
balotai—362—visi sugrįžo pa
žymėti, jog unijistai reikalau
ja taikos, nei vieno balso nebu
vo prieš.

Balotus už taiką išleido A- 
merikinė Taikos Krusada. Ta
čiau daugelis organizacijų pa
sidaro ir .savo vardu balotą. 
Tai daro tikslui specialiai at
žymėti savo organizaciją, kai
po pasisakiusią už taiką. Ba
lotą skleidžia ir American 
Women for Peace.

Taikos Krusada prašo visus 
taikos prietelius pasidarbuoti 
taikai. Gyvenantieji tose vie
tose, kur nėra krusados vei
kiančio skyriaus, gali gauti 
balotų atsikreipus į Am. Wo' 
men for Peace, 257 7tlv Ave., 
Now York 1, N. Y. T-a.

RANDA VO.JIMA0
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys Richmond Hill apylinkėj. Pa
sitikima dirbant) vyrų. Gražus, šva
rus kambarys. Tykus privatinis na
mas. Skambinkite VI. 9-4114, arba 
kreipkitės: 101-16 107th Street.

(188-190)

PARDAVIMAI
Parsiduoda geri baldai. Mes tu

rime išvykti j Washington valstiją. 
Baldai dėl trijų kambarių; turiu 
ir įrankių pardavimui. Living room 
bklclai susideda iš dviejų karpei ų ir 
dvi lempos; miegamojo baldai iš 7 
kavalkų (mahogany); virtuvės iš 5 
kavalkų. Nebūtinai reikia pirkti 
viską ant syk. Prašome kreiptis: - 
1562 Ocean Ave., Brooklyn. N. Y. 
Apt. IB. NA. 8-4132.

(187-190)

REIKALAVIMAI
. FEMALE

Reikalinga virėja, namų ruošėja. 
Patyrusi. Vienas mokyklą lankantis 
vaikutis. Guolis vietoje. NuoMNas 
kambarys ir vonė. Lengvas Saralbi- 
mas; Bendix mašina. PaliūdiJ/imai. 
Mokanti kalbėti angliškai. Gera 
ga. Skambinkite (collect) rytai^* 

New Rochelle 6-5598.
(187-188)

Garsioji New Yorko Bowery 
yra paskilbusi ne vien tiktai 
dolerio ir degtinės pražudy
tais žmonėmis, bet ir deiman
tais. Viena tik panelė, aktorė 
Vivian Blaine, pakviesta gar
sinti deimantus, aną dieną ten 
vienu kartu dėvėjo apie, mili
jono dolerių vertės turtą, 
saugojo du uniformuoti ir 
žinia kiek neuniformuotos 
licijos.

nc-
po-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
• ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Senatinis McCarrano Komi
tetas praėjusį pirmadienį slap
tame posėdyje tardė 9 Moky
tojų Unijos viršininkus ir ne
mažą skaičių kitų'mokytojų.

Tardymą vykdė komitetui 
patarėjo Robert Morris rašti
nėje,’ 40 Exchange Place. Gi 
apie 100 mokytojų ir tėvų, 
protestuodami prieš persekio
jimą mokytojų, pikietavo prie 
raštinės. Pikietuotojai pareiš
kė, jog persekiojimu mokyto
jų viršenybė nori užmaskuoti 
aršia padėtį miesto mokyklo
se. ‘

Tardytojai tuomi įdomau
jantiems nesakė, kurie moky
tojai pašaukti tardyti. Tačiau 
vis viena sužinota, kad tarp 
buvusių pašauktųjų yra unijos 
-prezidentas Abraham Leder
man ir įstatymdavystėms at
stovė Rose Russell. Kiti tar
dytieji esą Pe taip veiklūs uni
joje, 'bet aukštai pakilę pro
fesijoje. ■

Lederman ir Russell nuėjo į 
tardymą lydimi savo advokatų 
Dr. Royal W; France ir Ralph 
Shapiro. Dr. France neseniai 
pasitraukė iš profesoriaus pa
reigų, kad galėtų sugrįžti į ci
vilinių teisių ir persekiojamų
jų gynėjo-advokato pareigas.

Sekamą dieną, 23-čią, ko
mitetas perkėlė savo sesijas į 
Foley Square. Iš ten. žinių 
rėsime sekamose laidose.

pinigus, pasakojimai, būk ko
munistus valdo keli asmenys 
ir dėl to visi esą atsakingi bent 
už kurio vieno kalbą ar darbą, 
yra netikėtini.

Ar galima tikėti liūdymams 
tokių,, pąklausė advokatas, 
kaip/IIąrYey Matusov, “kurie 
parsidavė save informeriais, 
kurie j vėlė savo gimines ir 
sakė, kad įpainiotų net savo 
motiną.,.**

Priminęs, kad šioje byloje 
yra teisiamas marksizmas-leni- 
nizmas, McTernan apie tai 
pareiškė: 
“Marksizmas-leninizmaš yra 

rinkinys idėjų, kurios turi bū
ti priimtos ar atmestos laisvo
se, atvirose diskusijose, o hc 
pavestos užgniaužti kalėji
mais.” Jis sakė, jog teisiamų
jų mokymai nieku valdžiai ne- 
pavojingesni už buvusius abo- 
liucijonistų mokymus pirm Ci
vilinio Karo.

Net pačios valdžios liūdy- 
mai ir parodymai) pažymi,’ jog 
komunistų tikslas yra “laimė
ti politinę galią politiniais 
veiksmais, apsiginklavus? žino
jimu.”

McTernan" priminė liūdymus 
prieš
Betty Gannett, 
stock, Isidore Begun, Claudia 
Jąnes, Jacob Mindei. Jis sakė, 
jog net valdžios liūdymai ne
parodė, kad jie bent kur, bent 
kada būtų skelbę prievarta 
nu vertimą vai d žios.

Serri priminė teismui, jog 
būtu fantastiška ir manyti, 
kad 1945 metais komunistų 
partija, kurios 15,000 narių 
mūsij kariuomenėje “petis pe
tin sui mūsų - talkininkais ru
sais” kariavo už mūsų perga
lę ant fašizmo, kad ta partija 
suokalbiavo spėka ir prievar
ta nuversti valdžią. Jis primi
ne, kad tarp tų 15,000 karia
vusių komunistų buvo ir dabar 
‘teisiamieji S. W. Gerson ir 
George Blake Charney. Kad 
jie buvo mūsų karinėse jėgo- 
sę kaip tik tuo laiku, kuomet, 
jįnot prokuratūros jiems kalti
nimų, jie “suokalbiavo nuvers
ti valdžią.” •

Taip pat lygiai nėra, paro- 
. dymų, kad teisiamieji Alexan
der Trachtenberg, Albert Lan- 

i non, William Weinstone, Ar-

tu

vy-George Lyons, 20 metų 
rūkas, New Yorko policijos 
buvo faktinai ant rankų nešio
jamas. Priežastis: jie įtąrė jį. 
apvogime krautuvių ir norėjo 
vesti į daboklę, o jis atsisakė 
pats savo kojomis kalėj iman 
eiti.

Prekiniam traukiniui nuvir- 
’ tus nuo bėgių tirs Albans va- 

ziuotę sutrukdė apie pusę va
landos iki nuvirtusius vagonus 
pabaigė nustumti į šalį ir išsi- 
bėrusią anglį nukasė nuo be-

žydų organizacijos įsikūrė 
.savo kalbos ir kitų tautinių 
dėsnių mokyklą Far Rocka
way. Neturėdami vieno tinka
mo namo, jie nupirko ir sujun
gė keturis buvusius vasarna- 
mįųs i viena mokykla.

Foley Square, N. Y. — 
Penkiolikos teisiamųjų darbi
ninkų vadų advokatas-gynėjas 
John T. McTėrnan praėjusį 
pirmadienį teisme aiškino tai, 
dėl ko teisiamieji turi būti iš
teisinti. Jis sakė, jog teisimas 
15 darbininkų vadų komunis
tų einant' Smith Aktui yra 
“sugriebimu į visašališką tink
lą Konstitucija garantuotos 
teisės priklausyti savo pasi
rinktoje organizacijoje, teisės 
dalyvauti su savo pasirinktais 
žmonėmis.”

McTernan apie dvi valandas 
užtrukusioje kalboje paminė
jo kai kuriuos punktus iš de
šimties valdžios liudytojų kal
bų. Tie liudytojai, kaip žinia,, 
visi buvo žvalgybos samdyti 
ągentai, iš mokesčių už liūdy
mus besidarą pragyvenimą ir 
pelnus.

Advokatas pažymėjo, jog 
net tie liūdymai neparodė, kad 
“teisiamieji būtų po 1945 me
tų gegužės mėnesio suokalbia- 
vę (kaip’ sakoma kaltinime) 
mokyti ir skelbti prievarta nu
vertimą valdžios.” h

Advokatas Frank Seri’i taip
gi kreipėsi į teisėją* su prašy
mu šią bylą baigti teisiamųjų 
išteisinimu. Jis sakė, jog tei
siamųjų kaltintojai .prieš tei
siamuosius iškepė “fantastiš
kiausią suokalbį, koks bept 
kada buvo girdėtas.” Teisia
mųjų kaltinimas suokalbiavi- 
me buvo iškeltas “tikslu nu
teisti asmenis už tai, ko jie 
nepadarė,” sakė advokatas.

McTernanas taipgi žymėjo, 
kad “valdžia vartoja žodžius 
vieton faktų ir savo norus vie
ton analyzes. Teisiamieji pro
kuratūros yra sulaikyti kaipo 
suokalbininkai dėl to, kad jie 
yra pareigūnais vienoje orga
nizacijoje.”

Advokatas ragino kreipti 
“rūpestingo dėmesio” tyrinėji
mui valdžios pozicijos šioje 
byloje, o ne atsidėti paviršuti
niškumu, kokiu vadovaujantis 
buvo nuteisti pirmieji 15 dar
bininkų vadų komunistų. < 

Taipgi argumentavo parodyti, 
kad partija valdosi demokratin. 
pagrindais. i<ad partijos nuos
tatuose aiškiai įsakyta, jog na
riai viršininkus renka ar at
šaukia. Kad valdžios Šnipų in- 
fermeriu, kurie Parsiduoda UfJnnld .Tnhnsnn b n v*

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

CARPENTERS, UNION
Apply 

STOFFLET & TILLOTSON 
Refrigerated Warehouse1 Bldg. 
Philadelphia State Hospital 

Southampton Rd., Off Roosevelt 
Boulevard.

Ask for Mr. PRUITT 
(186-192)

Matthew«A.
BUYUS u

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

TECIINTdTAN for bench and

Alexander Bittieman,
Louis Wein-

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

LI 8-6385.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

(186-192)

HELP WANTED—-FEMALE
Dr. A. Petriką

mūsų valstybei, 
yra jos priešini- 
su Rusija. Jie 
rašte ~ maldavo,

Willing

ne į bent kokį suokalbį.
Serri taipgi kritikavo val

džios poziciją klausimu Ame
rikos karo su Tarybų Sąjunga. 
Jis sakė:

“Jeigu ta partija kuo nors 
pasitarnavo 
tuo nuopelnu 
m as i s karui 
kiekviename
kiekvienoje prakalboje prašy
te prašė ‘būkime taikoje su 
Rusija.’ Tai yra nuoširdus ir 
gilus įsitikinimas, kadangi iš 
visų baisybių, kokias šis pa
saulis susitinka, nėra aršesnės 
už karą, kuris apjuostų pasau
lį gaisru.”

Advokatai nekalbėjo už 
Elizabeth Gurley Flynn nei 
už Pettis Perry, kurie teisman 
stoja kaipo patys sau advoka
tai. Jų kalbų teisme buvo tiki
masi rtigsėjo 23-čią. Rep.

PRANEŠIMAI
BROOKLYNAS IR APYLINKft
Filmų Festivalis Liberty Audito

rium įvyks per Uis vakarus, spalio 
(Oct.) 3, 4 ir 5 dienomis, rengia L. 
D.S. 46 kuopa ir filmininkas G. Kli
mas. Tai bus atžymėjimas filminin- 
ko 20 metų sukakties jo kūribinio 
darbo filmų rodymo
srityje. Bus parodyta 10 
mo gamintų, Hollywood 
gamintų. Opera Barber 
F. D. Roosevelt Story ir 
Lincoln.

Tad Klimas ir LDS 46 
šo yisų tėmyti sekamus' Laisvės nu
merius, bus nurodyta kokios filmos 
ir kuriais vakarais bus rodoma.

Komisija.
(187-188)

ir gaminimo 
filmų, Kli- 
ir Europoj 
of Seville; 
Young Mr.

kuopa pra-

MONTELLO, MASS.
Vienybės Apšvietos Draugystės 

piknikas įvyks šį sekmadienį, rug- 
sėjo-Sept. 28 d., Liet. Taut. Namo 
Parke,, Winter St. ir Keswick Rd., 
pradžia 1 vai. popiet. Bus gera mu
zika ir skanūs valgiai. Kviečiame 
visus dalyvauti ir turėti gerus lai
kus. Matysite kaip pušynai prisi
rengia žierųos sezonui. Taipgi 
kvėpuosite tyru pušynų oru.

Rengimo Komitetas

pa-

5 Day

CLERK—TYPIST
Worker, opportunity for 

advancement. \
Steady Work.

Week — Broad Benefits.
Apply ' 

MRS. S. TYLER, 
LOMBARD 3-9175 

(186-188)

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta ’ A,

EGZAMINUO.TAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY' 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6281

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savoJL VIVKUnv 11 paavimu BdlV .

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

Telephone EVergreen 4-8174
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