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Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
Marijonų Drauge tilpo

straipsnis, mandagiai atakuo
jąs St. Lozoraiti, kuris nešio
jasi “Kybartų aktą” ir norįs 
būti “tautos vadu.”

Draugas stoja už Vliką, 
kurio pirmininku yra kun. 
Krupavičius, ir nori, kad pas
tarasis būtų pripažintas “tau
tos vadu.”

Su klerikalais, kaip žino
ma, išvien eina menševikai.

—o—
Vienybėje tilpo straipsnis, 

parašytas turbut “paties” Lo
zoraičio ar jo “pamočninko,” 
kuris atsargiai drebia Vlikui. 
Paskaitykite:

/ “Būta aiškių mėginimų prie- 
Į] šui\siskverbti į patį obuolio

vidų. Būta ir paties Vliko pir
mininko (kun. Krupavičiaus) 
atliktų^ labai nelaimingų kon
taktų, kur jis neapdairiai pa
rodė pasitikėjimo savo idėji
niam bendraminčiui, o tas 
bendramintis buvo patekęs į 
priešo priklausomybę...”

Kas tas do priešas, straips
nio autorius nepasako, bet 
reikia manyti, jog tai buvo 
koks nors nevidonas komhnis- 
tas.

Marijonų laikraštis rami
nasi tuo, jog šį mėnesį bus 
bandyta dar kartą pradėti 
derybos tarpt Vliko ir Lozo
raičio.

Kuo tos derybos baigsis, 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Su Lozoraičiu eina Škirpa 
ir vi»a eilė kitų “tautos vado” 
šalininkų. Klerikalams ir 
menševikams tai nepatinka.

Klerikalai turi pirmenybę 
tameT, kad jie savo politikai 
pravesti užkinko net vysku
pus, siautėjančius po Europą.

Pinigų šitie žmonės turi už
tenkamai; jie draskosi tik 
dėl “sferų”.

—o—
(‘Man tenka skaityti kelių 

^Qnio katalikų vyskupijų orga
nus, kuriuose nuo paties po
piežiaus iki parapijų kunigų, 
raginama melstis už taiką. 
Tai nesuderinama su logika.”

Šitaip rašo S. Karpius Vie
nybėje.

Toliau:
“Smagiau, kai kartais tuose 

pačiuose laikraščiuose randi 
žymesnio kunigo, ar vyskupo 
pareiškimus, kad kova su 
komunizmu turi būti tęsiama, 
ir kad pasaulis nebus išlais
vintas kitaip, kaip tik panau
dojus atominę bombą...”

Paliejo katė barščius!
>,įKarpius — smetonininkas.

Kauptas juk buvo smetoniniu 
orcinu apdovanotas.

Karpius smerkia tuos, kurie 
liepia melstis už taiką; jis 
garbina tuos, kurie stoja už

Į atomo bombos naudojimą tuo- 
I jau...

Ko gi žmoniškesnio gali ti
kėtis iš smetonininko!

Dar šeši darbininkų vado
vai suareštuoti: keturi vyrai 
ir dvi moterys.

FBI Hooveris pareiškė: bus 
-areštuota dar daugiau ir dar 
daugiau.

Atrodo “tai dainai” nebus 
galo: suareštuoja vienus, jų 
vietosna stoja kiti, — ir vėl 
veda darbą dėl taikos, dėl 
gerbūvio darbo žmonėms. Na, 
tuomet ir vėl reikia areštuoti...

Trumano vyriausybė, matyt, 
ne juokais ryžtasi “išsaugoti 
democrat i ją.”
fT ""°—

Tolydžio vis daugiau žmo
gių įalsų kyla dėl to, kad 
aukščiausias mūsų šalies teis
mas atkeistų savo sprendimą, 
paskelbtą šių metų birželio 4 
dieną.

Tuo sprendimu; kaip žinia,

Persekiojimai priverčia 
iižsidaryt Civilinių Teisių 
Kongreso belų fondą
Fondo vadai stengiasi apsaugot 
skolintus jam žmonių pinigus

New York. — Civiliniu 
Teisių Kongreso belų fon
do sekretorius Frederick 
Vanderbilt Field ir kiti va
dai pareiškė, jog šalies ir 
New Yorko valstijos val
džios taip persekioja šį 
fondą, kad jau panaikino 
galimybę jam veikti.

Fondo vadai, norėdami 
apsaugot 4,000 žmonių duo
tas jam paskolas, todėl nu
tarė perduoti jų sąrašus 
tyrinėjančiam bank i n i a m

Anglija žada statyti 
atominę jėgainę

London, — Anglija keti
na statyti atomine jėgainę, 
kuri, sakoma, gamintų elek
tra bei garą fabrikams va
ryti. Bet gal tiktai per 15 
metiL bus ta jėgainė pasta
tyta & įrengta, sakė anglų 
valdžia.

1,000 jankių atsiusta 
i karo bazes Morokkoj

*
Casablanca. — Atvyko 1.- 

000 amerikonų oro karei
vių. Jie aptarnaus septy
nias kariniu lėktuvu stovy
kla s-bazes Morokkoj, ffan- 
cūzu kolonijoje šiaurinėje 
Afrikoje.

Franci ios valdžia davė 
leidimą Jungtinėms Valsti
joms naudoti ir tas stovy
klas ir stiprintis jose karui 
prieš komunizmą.

Taikos festivalyje 
dalyvauja 500,000
Berlin. — Pasauliniame 

jaunimo ir studentų festi
valyje rytinėje Berlyno sri
tyje dalyvauja pusė milijo
no delegatų iš Vokietijos, 
Sovietų Sąjungos, Kinijos, 
Amerikos ir. 66 kitų tautų, 
kaip skaičiuoja amerikonai 
korespondentai. Festivalio 
obalsis ir tikslas — Išlaiky
ti pasaulinę taiką.

Amerikos karininkai ban
do sulaikyt jaunuolius, ke
liaujančius į festivalį, laiko
mą sovietiniame Berlyno 
ruožte. Tik vienoje vietoje 
jie suturėjo 1,000 jaunuolių 
delegatų. Įvyko muštynės, 
per kurias sužeista po kelis 
asmenis iš abiejų pusių.

Roma. — Turino Univer
sitete Italijoj netrukus bus 
įtaisytas galingas synchro- 
tronas, tam tikra- mašina 
atomam skaldyti .

aukščiausias šalies teismas 
užgyre Smitho aktą, pagal 
kurį šiandien pravedami dar
bininkų judėjimo veikėjų 
areštai.

New Yorko valstijos de
partmental. Taigi depart-' 
mentas turės paskirstyti ir 
sugrąžinti skolintojams lie
kamus pinigus bei bonus.

Field yra 9 mėnesiams 
įkalintas už tai, kad andai 
atsisakė išduoti federaliams 
teismams vardus ir adresus 
belų fondo rėmėjų. Už tokį 
atsisakymą taipgi yra įka
linti šešiems mėnesiams 3 
kiti fondo direktoriai — dr. 
Alph. Hunton, Abner Green 
ir D. Hammett.

Karo akademija viliojo 
sau futbolo lošėjus 

iš vidurinių mokyklą
- West Point, N. Y.—Pul
kininkas Earl Blaik, West 
Pointo Karinės Akademijos 
futbolininkų lavintoias, pri
pažino, kad akademiion 
buvo viliojami smarkesnieji 
futbolo lošėiai iš high schoo- 
lių — vidurinių mokyklų.

O kad silpnesni moksle 
viduriniu mokvklu studen
tai galėtu išlaikyti kvoti
mus i akademija, tai patys 
ios instruktoriai - mokyto
jai nėr kelias savaites juos 
specialiai mokino. (Supran
tama, jie supažindino mo
kinius ypač su tokiais klau
simais. kurie dažniausiai 
statomi norintiems įstoti 
akademijom)

Blaik sakė,/baigusieji šią 
akademiją asmenys apmo
kėdavo tu mokiniu keliones 
ir užlaikymą, per kelias sa
vaites.

Kai kurie high sęhooliu 
futbolininkai liudijo, kad 
West Pointe jie gavo pui
kias šešių savaičių vakaci- 
ias, kuomet buvo ruošiami 
išlaikyt egzaminus į karinę 
akademiją.

Franc, seimas užgyre 
Pleveną kaip premjerą

Paryžius.— Franciios sei
mas 391 balsu prieš 102 už- 
gyrė Rene Pleveną, kaip 
prezidento skiriama prem
jera. Pleven yra dešiniojo 
“vidurkelio” asmuo, politi- 
kaujantis su socialistais ir 
demokratais.

Seime prieš jį balsavo ko
munistai. Nuo \balsavimo 
susilaikė fašistinio genero
lo Ch. de Gaulle’o šalinin
kai.

Dabar Pleven bando su
daryti naują sudėtinį mi
nistrų kabinetą. 

- 4--------- , ’ '
Singapore. — Anglu val

džia Malajo j e suėmė dar 28 
komunistus. Kaltina 'juos 
kaip mala j iečių vadus kovo
je dėl Malajos išvadavimo 
nuo Anglijos.

KONGRESMANAS GĄSDINA, JOG KARAS SU 
SOVIETAIS “BEVEIK NEIŠVENGIAMAS”

Washington. —< Demokra
tas kongresmanas George 
H. Mahon ragino tuojau už
ginti Trumano reikalauja
mas karines lėšas, nes “la
bai mažai tėra vilties iš
vengti karo” su Sovietų 
Sąjunga.

Mahon, pirmininkas kon- 
gresmanų komiteto dėl ka
rinių lėšų, pastebėjo, kad 
dar negana bus tų 59 bi
lijonų dolerių, kurių prezi
dentas reikalauja regulia- 
rėms karinėms išlaidoms 
per 12 mėnesių nuo šių me

“VAKARAI” TARIASI PRIEŠ VADINAMA 
SOVIETINE BERLYNO “BLOKADĄ”

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos vokiečiai 
valdininkai ir Amerikos, 
Anglijos ir Franciios atsto
vai tariasi, kokius žingsnius 
daryti dėl to, kad Sovietai 
suvaržė dirbinių išvežimą iš 
vakarinės Berlyno dalies į 
vakaru Vokietiją. Manoma, 
amerikonai ir anglai orlai
viais urmu gabens fabriki
nius dirbinius iš vakarinio' 
Berlyno. Sako, laužys so
vietinę “blokadą.”

Sovietų vyriausybė rei
kalauja sau teisės peržiurę-

T

Studentai vis dažniau 
žulikauja kvotimuose
New Haven. Conn.—Yale 

Universiteto Kolegijos vir
šininkas prof. William C. 
De Vane skundėsi, jog stu
dentai po karo vis dažniau 
žulikauja egzaminuose. Sa
ko, jie pasidarė “grubijo- 
nai,” laužo padorumo tai
sykles ir dažnai neateina į 
klases.

Prof. DeVane grasina, 
kad gal reikės išmesti iš 
kolegijos apgaudinėt o j u s 
kvotimuose ir tinginius.

Kongresmanas sako, prastos 
mūsų karinės akademijos

Washington. — Renubli- 
konas kongresmanas James 
C. Auchincloss pareiškė, jog 
Amerikos Armijos Akade
mija West, Pointe ir Laivy
no Akademija Annapo.lvie 
yra. tiktai “trečios rūšies 
mokyklos.” * Sako, jos per 
daug interesuojasi futbolo 
rungtynių .laimėjimais, o 
per mažai dėmesio kreipia į 
mokslą.

(Sovietų\spauda andai ra
šė, kad amerikinės karo 
akademijos iš tikrųjų te
duoda tiktai tiek mokslo, 
kaip europinės gimnazijos.)

Amerikos, Australijos ir . 
Naujosios Zelandijos 
apsigynimo sutartis

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Australija ir Nau
joji Zelandija rugsėjo 1 d. 
pasirašys tarpsavinio apsi
gynimo sutartį prieš “už
puolikus.”

tų liepos 1 d. iki 11952 m. 
liepos 1.
Priedai prie reguliarių lėšų

Mahon sakė, reikės dar 
pridėti 5 bilijonus dolerių 
Korėjos karo lėšų per me
tus; paskirti 5 bilijonus, 
700 milijonų dolerių kari
nėms a m e r i k o n ų stovy
kloms statyti svetimuose 
kraštuose ir dar'8 bilijonus, 
500 milijonų dolerių pa
švęsti Amerikos talkinin
kams ginkluoti prieš komu
nizmą o 

ti išvežamus dirbinius ir 
patikrinti, iš kur gauta me
džiagos tiem dirbiniam. So
vietai nurodo senesnį susi
tarimą su anglais, ameri
konais ir francūzais, kurie 
tada leido sovietiniams in
spektoriams peržiūrinėti iš
vežimus iš vakarinio Berly
no.

Bet pastaruoju laiku ame
rikonai įsakė fabrikantams 
vakariniame Berlyne nepa
siduoti sovietinei inspekci
jai. Sovietu vyriausybė to
dėl ii* sulaiko atmetančius 
inspekciją išvežimus.

Vidutiniai amerikiečių 
taksai po $360 metams

Washington. — Jungtinių 
Valstijų gyventojai per me
tus tiek Sumoka taksų ša
lies valdžiai ir valstijų bei 
miestų valdžioms, kad kiek
vienam amerikiečiui, vyrui, 
moteriai ir kūdikiui, išeina 
po $3'60 metiniu taksų,, ly
giai juos padalinus per vi
sus gyventojus,—kaip pra
neša valdinis Cenzo Biu
ras.

Taksai per 8 pastaruosius 
metus antra tiek pakilo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Valdžia 

ragina Kongresą paskirti 
307 .milijonus dolerių kinam 
Čiang Kai - seko tautinin
kam ginkluoti ir stiprinti 
Formozos saloje.

Baltimore. — Valdžios 
agentai FBI areštavo ir ad
vokatą M. L. Bravermaną: 
kaltina, kad jis suokalbia- 
vęs su kitais komunistais I 
nuversti Amerikos valdžia. 
Reikalauia $75,000 užstato 
už jį iki teismo.

Belgrad.—Jungtinės Vals
tijos pristatė Jugoslavijos 
Tito valdžiai jau 530 tūks
tančių, 600 tonų grūdų ir 
kitų maisto produktų. Ta 
Amerikos dovana Titui ver
ta 69 milijonų dolerių

Jungtinės Valstijos gauna 
metalų ir kitų’ karinių me
džiagų iš Jugoslavijos.

Šiaurinė Korėja užtikrino, 
kad jos kareiviai neis j 
Kaesongą, derybų vietą 
Amerikonai pasiruošę panaujint 
derybas dėl karo pertraukos

Tokio, .rugp. 9—Šiaurinių 
korėjiečių ir kinų koman- 
dieriai pakartojo užtikrini
mą, kad jų kariuomenė ne
pasirodys Kaesonge. ir jo 
apylinkėje, kol bus veda
mos derybos su ameriko
nais dėl pertaikos.

Pranešama, jog ameriko
nai sutiks panaujinti dery
bas. Jie pertraukė dery
bas pereitą šeštadieni todėl, 
kad šiaurinių korėjiečių ka
riuomenės kuopa ėjo per 
Kaesongą.

Egiptėnų laikraštis 
siūlo nekariavimo 
sutartį su Sovietais
Kairo, Egiptas. — Laik

raštis Al Mišri, dabartinės 
Egipto valdžios rėmėjas, 
rašo, reikėtų nadarvti ne- 
nnolimo sutarti su Rusija. 
Tokia sutartis “išspirtų 
dugną” iš Anglijos tvirtini
mo, jog anglu kariuomenė 
turi pasilaikyti egintiniame 
Suezo kanalo ruožte, kad 
galėtu apsaugoti Egiptą 
nuo Sovietų Saiungos.

• Egiptas reikalauja iš
traukt anglų, kariuomenę iš 
to ruožto.

Laikraštis Al Mišri taip 
pat sako,. Egipto užsienio 
reikalu ministras Aalah 
E'ddin pasitarė su Jungti
nėmis Valstijomis pirma, 
negu viešai paskelbė rug
pjūčio 6 d., kad Egiptas 
planuoja panaikinti savo 
sutartį su Anglija.

Korespondentai teigia, 
kad Egipto ir kitų arabiš
kų kraštų valdžios nori iš
trūkti iš anglų globos ir 
linksta į Amerikos pusę, 
kur mato daugiau sau nau
dos.

Reikalaujama pusės milijono 
dol. prezidentiniam laivui

Washington. — Valdžia 
reikalauja pusės milijono 
dolerių užlaikvmui prezi
dentinio laivo‘William s- 
burg per metus.

Prez. Trumanas naudoja 
tą laivą tik asmeniniams sa
vo plaukiojimams bei ato
stogoms, o išlaidas laivui 
užlaikyti priskaito prie 
“šalies ansigynimo” lėšų.

Renublikonas kongresma
nas Errett P. Scrivener pa
reiškė, Trumanas turėtu pa
rodyt kitiems amerikie
čiams, kaip šalies iždą tau
pyti, užuot eikvojus pusę 
milijono dolerių tokiems 
“raškažiams.”

Brusselis, Belgija. — An
glija ketina pastatyti nau
ją karine stovyklą Belgijoj 
už 23 milijonus dolerių.

ORAS.—-Giedra ir netaip 
šutins.

Šiauriečių komanda tada 
pareiškė, kad jos kariuo
menė tik per klaidą užėjo i 
Kaesongą; užtikrino, kad 
daugiau tatai nepasikartos 
ir prašė negaišuoiant pa
naujinti derybas. Bet ame
rikonai reikalavo stipresnių 
užtikrinimų.

Šiauriniai korėjiečiai 
skundžiasi, kad Amerikos 
lakūnai antradieni apšaudė 
jų delegatus, vvkstančius 
su baltomis vėliavomis Į 
Kaesongą. Šiauriečiai taip
gi kaltino amerikonus už 
bombardavimą Kaes o n g o 
apylinkės ir už karinių lėk
tuvų skraidymą per mies
tą.

Karo veiksmai
Amerikonu žvalgai buvo 

įsiveržė į INųmggangą vi
duriniame fronte, bet atgal 
sugrįžo. Kitur buvo tik 
mažų susidūrimų tarp ame
rikinių žvalgų ir šiaurinių 
korėjiečių. x

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie nu
šovė dar 3 amerikinius lėk
tuvus.

Italijos seimas užgyre 
premjerą de Gasperį

/ \
Roma. — Italijos premje

ras de Gasperi, krikščionių 
demokratu vadas, pasakė 
karštą kalbą savo seime, 
žadėdamas uoliai kovoti 
prieš komunizmą ir fašiz
mą. Jis taip pat gyrėsi, kad 
remia Amerikos ir Atlanto 
kraštų politiką prieš Sovie
tus.

Seimas po tos kalbos už- 
gyrė naująjį de Gasperio 
ministru kabinetą 151 balsu 
prieš 101.

Jau pirmiau pranešta, jog 
de Gasperi siūlys seimui 

uždrausti streikus ir suvar
žyti komunistų veiklą .

Acheson neigia Sovietą
< taikos pasiūlymą
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Dean 
Acheson sakė koresponden
tams, kad Sovietų Sąjun
gos prezidento Šverniko pa
siūlymas dėl santaikos tarp 
penkių didžiųjų valstybių— 
tai esą tik sovietinė propa
ganda.

Achesonas pasakojo, kad 
Sovietai tuo pasiūlvmu 
stengiasi ypač sukliudyti 
Amerikos planą dėl taikos 
sutarties su Japonija ir pa
kenkti ginklavimuisi.

Teheran, Iran.—Patrauk
tas teisman amerikonas 
sa r žentas Reuben Jones, 
kad važiuodamas automobi
liu užmušė pavargėlį ira- 
nietį.
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TURĖTŲ BŪTI PATENKINTI
TUOMET, KAI LIEPOS 7 dieną prezidentas Trumą- 

nas pasiuntė Tarybų Sąjungos prezidentui švernikui 
Kongreso rezoliuciją ir savo laišką, taikytą to krašto 
žmonėms, mūsų šalies komercinė spauda pradėjo spe
kuliuoti: ar Kongreso pareiškimas ir prezidento Truma-

' no laiškas pasieks Tarybų Sąjungos žmonių ausis, ir 
akis?

Praėjo tūlas laikas ir tuodu įdomūs dokumentai 
nebuvo paskelbti tarybinėje spaudoje.

Aa!
Tuomet buvo pradėta šaukti: žiūrėkit, Tarybų 

jungos vyriausybė bijosi pasakyti savo žmonėms, 
apie juos mano Amerikos prezidentas ir Kongresas!

Visokiems karo provokatoriams, visokiems gaivalams, 
» kurie nori, kad tarp mūsų krašto ir Tarybų Sąjungos 

santykiai būtų juo aštresni, tai suteikė didžiulio džiaugs
mo.

Pasirodo, T. Sąjungos vyriausybė, trokšdama palaik- 
kyti glaudžiausius ir geriausius santykius su mūsų 
kraštu, trokšdama taikos, Trumano laiško ir Kongreso 
rezoliucijos neskelbė ne dėl kokios baimės, o dėl to, 
kad ji norėjo, idant tuodu dokumentai būtų paskelbti 
tam tikru laiku.

Kai Tarybų Sąjungos parląmentas (aukščiausias so
vietas) priėmė atsakymą į mūsų Kongreso rezoliuciją, 
kai T. Sąjungos prezidentas Švernikas parašė ir pasiun
tė laišką (drauge su parlamento rezoliucija) preziden
tui Trumanui, tuomet visi šitie dokumentai kartu buvo 
pirmiau ištisai paskelbti per Maskvos radiją, o vėliau 
išspausdinti visuose didžiuosiuose Tarybų Sąjungos laik- 

• • Paščiuose.
Taigi tie, kurie tiek daug skęrečiojosi, skelbdami, būk 

' ‘ T. Sąjungos vyriausybė slepia nuo žmonių svarbų mūsų 
Kongreso dokumentą, pasirodė melagiais.

Mes nemanėme ir nemanome, kad T. Sąjungos vy
riausybė bijotųsi savo piliečių, bijotųsi pateikti jiems tą 

f ar kitą vieno ar kito krašto parlamento bei asmens do
kumentą. Jei taip būtų, tuomet, aišku, tarp to krašto 
vyriausybės ir žmonių būtų praraja, milžiniškas tarpas, 

. skiriąs valdžią nuo žmonių. Tokiu atveju valdžia ne- 
; išsilaikytų.

Yra kaip tik atžagariai: T. Sąjungos vyriausybė palai
ko glaudžius ryšius su liaudimi, nes liaudis ją pastatė.

, Aną 'dieną tarybinėje spaudoje tilpo Anglijos užsie
nio reikalų ministro Morrisoųo platus laiškas (ir 
atsakymas), kritikuojąs tarybinę vyriausybę.

-Dabar telpa mūsų krašto Kongreso ir prezidento 
' šaukimai į T. Sąjungos žmones.

Mes manome, mes esame įsitikinę, jog visa tai
naudon to krašto žmonėms, eina naudon taikos išlaiky
mo reikalui.

jam

atsi

eina

v

f

, ŠIANDIEN KIEKVIENAM AIŠKU, jog tiek /f. Są
jungos vyriausybė, tiek josios visi žmonės trokšta iš
laikyti pasaulyj taiką. Nesigaili jie tam jėgų, nesigaili 
jie tam resursų. Jie daro viską, kad tik nustumti karo 
pavęjų, nes yra labai užimti kūryba, keliančia gerbūvį.

• visam jų kraštui.
Skaitydami mūsų prezidento laišką ir Kongreso re- 

: ' zoliuciją, tarybiniai žmonės, be abejojimo, skaitys ir 
mūsų valstybės department© pareiškimą, atmetantį 
Švėrnįko siūlymą, — siūlymą sušaukti penkių didžiųjų 
valstybių konferenciją, kurioje būtų išspręsti .visi nesu- 

. sipratimąi. * > l
Skaitydami tai, jie stebėsis, nes yra gerai įsitikinę, 

jog tik tokia konferencija galėtų išspręsti visus nesusi
pratimus, painiojančius taikos reikalą.

NA, KAIP TEN- BEBŪTŲ, mes manome, jog paskel
bimas tarybinėj spaudoj mūsų prezidento laiško ir

* greso i
tellams mūsų krašte burrtą.

Jie negalės sakyti, jog ano krašto žmonės nežino, ką 
jiems sako mūsų vyriausybė ir Kongresas.

tarybinėj spaudoj mūsų prezidento laiško ir Kon- 
rezoliucijos uždarys bent laikinai taikos neprie-

Ar policija turi teisę organizuotis?
NIŪJORKO MIESTO policijos viršininkas Monaghan 

paskelbė, jog kiekvienas policmanas, kuris įstos į darbo 
uniją, bus pašalintas iš vietos.

Mes manome, jog policija, kaip ir kiti miesto tarnauto
jau kaip, pavyzdžiui, važiuotės darbininkai, turi teisę or
ganizuotis į darbo uniją.

Po to, kai Bostono policijos streiką tuometinis Mas
sachusetts valstijos gubernatorius Coolidge žiauriai su- 

* triuškino, nei viename Amerikos mieste policija nedrįso

ATOSTOGOS 
LAIKRAŠČIUI IR 
LAIKRAŠTININKAMS

Kanados Lietuvių Balsas 
Į šiemet turėjo taip sakant 
pilnas atostogas: personalo 
nariai, susitarę su leidėjais, 
nusitarė per dvi savaites 
laikraščio neišleisti ir per 
tą laiką pasilsėti.

Baigę atostogas, liaudie- 
čiai pradėjo leisti savo laik
raštį su rugpjūčio 3 diena.

Po dviejų savaičių pertrau
kos, be abejones, Liaudies 
Balsas, bus daug atsilikęs. 
Daug kas liko neaprašyta, 
praleista. Kas buvo svarbu., 
atžymėtina, aprašykit nors 
dabar, kad ir pavėluotai. Mes, 
kol viską susigaudysime, ne
galėsime viską apimti.

Prie progos norime primin
ti, kad laikraščio darbininkų 
skaičius nedidelis ir jiems tal
ka visuomet reikalinga. Nėra 
galimybės viską sužinoti, vis
ką aprašyti. Būna atsitikimų, 
kad skaitytojai mus klausia, 
kodėl nieko neparašėt apie 
tą ai* kitą įvykį lietuvių tarpe. 
Kai]) aprašysi, kad niekas 
neinformavo. Įvykius reikia 
pranešti. Kaimynai ar drau
gai, kurie žinodami nieko ne
praneša, neatlieka savo pa
reigų savo kaimynams ir drau
gams pasitarnauti, atsidėkoti 
jiems.

.metų laikotarpyje 
gamyba padidins 
pramonės gamybą

nes neuždirba tiek, kiek 
reikia už produktus sumo
kėti, jei nori žmoniškai gy
venti.

Bet tai ne viskas. Pra
gyvenimo produktų kainos 
kyla ir kils. Taip sako tie, 
kurie kainas kontroliuoja 
(pav., kainu kontrolierius 
Mike DiSalle). Taksai už 
pajamas žmonėms bus1 pa
kelti, to prašo prezidentas 
Trumanas, to siekiasi Kon
gresas. Vadinasi, su tuo 
gyvenimas dar pasunkės. . s

Dabar, kalbant apie kri
zę, apie nedarbą, ar Bu
dzeika'supranta, jog kari
nė pramonė nepagąmina 
žmonėms vartojamųjų pro
duktų? Jis tai turėtu su
prasti. Jeigu taip: kam 
pasitarnaus naujieji fabri
kai, kuriuose bus gaminami 
ginklai? Laikinai, tiesa, 
statyba duos statybos dar
bininkams • darbo, bet kas 
toliau? Fabrikų bus prista
tyta, bilijonai dolerių, su
imtų piliečių taksais už pa
jamas, bus sukišta į karo 
reikmenims gaminti fabri
kus, bet kas bus tuomet, 
kai jie bus pastatyti ir kai 
ginklų bus užtenkamai pri
gaminta ?

Toki klausima mūsų kr aš-
V 0 4,

to vyriausybei andai pasta
tė angliakasių unijos prezi
dentas John L. Lewis, kal
bėdamas Detroite. Jis sa
kė: gerai, jūs ginkluojates, 
jūs sakote, jog 1953' metais 
turėsite pagaminę užtenka
mai ginklų ir bus pilnai pa
siruošta karui. Bet kas bus 
tuomet, jei karas neprasi
dės? Kas bus tuomet, jei 
Tarybų Sąjunga, prieš ku
rią yra ruošiamasi karui, 
nekariaus, darys viską ka
rui išvengti ?!

Atsiminkime, jog neti 
šiandien, kai vedamas

* | ikarštingas ginklavimasis

“EKSPERTAS”
Tūlas J. Budzeika marijo

nų laikraštyj rašo apie tai, 
“ar depresija yra galima 
šiuo metu?”

Klausimas įdomus, intri
guojąs. Bet kaipgi Budzei
ka jį sprendžia? Tik pa
skaitykite:

Ginklavimo programa tu
rės milžiniškos reikšmės Ame
rikos ūkio raidai kelerių atei
nančių 
Ginklu 
bendrą
sudarys sąlygas naujiems dar
bams ir duos galimybę pakel
ti uždarbius. Padidėjus už
darbiams normaliai pakyla pi
liečių suvartojimas. Kadangi 
tik dalis krašto pramonės yra 
skiriama ginklų gamybai, su
vartojimo gėrybių gamyba 
galės -būti išlaikyta dabarti
niame lygyje, gi vėliau kils 
lygiagrečiai su didėjančiomis 
paklausomis naujoms pre
kėms.

Plečiant ginklų gamybą ir 
norint išlaikyti dabartinį gy
venimo štandartą, reikia plės
ti pramonės pajėgumą. Tam 
tikslui reikia statyti naujus 
fabrikus, kas vėl kelia ūkio 
aktyvumą, sudaro naujų dar
bų ir uždarbio galimybių. 
1951 metais Amerikos pramo
nė išleis 24 bilionus dolerių 
naujiems fabrikams ir jų įren
gimams, daugiausiai Ameri
kos pramonės istorijoje.

Paėmėme ilgoką iš Bu- 
dzeikos rašinio ištrauką 
tam, kad jis negalėtų saky
ti, būk “pešiojame? jo min
tis. Ką gi jis pasako? Bu
dzeika pasako, jog staty
mas naujų ginklams gamin
ti fabrikų, taipgi didžiulis 
ginklų gaminimas užtikrins 
dar keleriems metaųis A- 
merikos žmonėms gerbūvį.

Gerbūvio Amerikos darbo 
žmonės ir šiuo metu netu
ri, nes nebegali įpirkti gy
venimui reikalingų. produk
tų — jie per brangūs, žmo- armijos.'

Nepateisinamas šiilaiižyniaŠ 
šalies Konstitucijos

Tik stebėtis reikia, kaip 
mūsų aukštieji pareigūnai, 
kurie yra išrinkti arba pa
skirti pildyti įstatymus, sau
goti šalies K o n s t i t u ei ją, 
šiandien viską daro atbulai. 
Už pavyzdį galime paimti 
paskutinius areštuos Kali
fornijoje. Dvylika žmonių 
suareštuota ir pastatyta po 
tokia kaucija, kokios jie jo
kiu būdu negali sukelti. 
Štai iš Schneidermano buvo 
reikalauta, kad jis užsista- 
tytų šimtą tūkstančių do
lerių, jeigu nori iki teismo 
išeiti į laisvė. Iš kur jis 
galėtų tokią milžinišką su-

Icijos sako,' kad reikalavi
mas peraukštos belos yra 
atėmimas iš žmogaus tei
sės būti paleistu po bėla iki 
teismo. Tai yra paneigimas 
bei sulaužymas Konstituci
jos.

Visa tai turėtų atkreipti 
Amerikos žmonių dėmėsi. 
Tai nėra reikalas tiktai tos 
saujelės komunistų, kurie 
tapo suareštuoti. Šiandien 
persekiojami k o m u n istai, 
rytoj valdžios nemalonėn 
pateks kitų pakraipų 
įsitikinimų žmonės,
juos bus panaudotas toks 
bizūnas, kokis vartojamas 
prieš šių dienų politinius 
kalinius.- Tas kelias neiš
vengiamai veda prie visiško' 
sunaikinimo demokratiniu 
teisių ir civilinių laisvių.

Pavojus pasidaro dar di
desnis, kai tie patys parei
gūnai atėmė Civilinių Tei
sių Kongresui teisę užsta
tyti kaucijas. Jeigu orga
nizuotai negalima kaucijas 

Tuo tarpu i užstatyti, Tai iš kur papras-

Schneidermano advoka
tams užprotestavus, valdžia 
padarė “nusileidimą” ir nu
mušė belą iki 75 tūkstan
čių dolerių. Bet ir šita su
ma reiškia tą patį, kaip ir 
reikalavimas šimto tūks
tančių, arba viso milijono 
dolerių. Schneidermanas jo
kiu būdu nepajėgia tokią. 
kauciją gauti. ' 
jis yra dviejų vaikų tėvas 
ir turi žmoną.. Jis yra at
skirtas nuo šeimos ir laiko
mas kalėjime.

Tas pats su kitais suim
taisiais. Iš jų reikalauja- - 
ma po 50 tūkstančių dole
rių Fauci j oš. 
kios sumos, kokios neįma
nomos gauti.

O Jungtinių Valstybių mas nežada gero Amerikai.. 
Konstitucija ir visos tradi-1

tas darbo žmogus gali gau
ti tokias milžiniškas kauci
jas? Tenka kiekvienam as
meniškai rūpintis. O kuris 
iš darbo žmonių turi arba 
gali surasti tiek savo drau
gų, kad jie galėtų užstatyti 
50, 75 arba 100 tūkstančių

Tai irgi to- dolerių kauciją?
Dalykas tikrai rimtas, ši

toks valdininkų sauvaliavi-

Amerikonas

■fe

Kanadietė Bunty Rąrjner 
atvyko j Hampton Beach, 
N. Y., lenktyniuoti su 
mūsų šalies merginomis 
gražuolių plaukrotojų 
konteste.

IŠ URUGVAJAUS
NAUJAS
LIETUVIO KAPAS

MONTEVIDEO. — Bir
želio 13 d. Kasabo kapuose 
buvo palaidotas Cerros lie
tuvis P. Žilinskas. Velio
nis etą/paliko žmoną ir du 
sūnus, o Lietuvoje kitus ar
timus gimines. Į amžinojo 
ppilsio vietą velionį lydėjo 
gausus Cerroš lietuvių , ir 
kitataučių būrys, ^arstą

Įspūdžiai iš keliones į meno mokyklą 
ti už savo reikalo atlikimą, 
turi laukti eilėje. Kitas ii; 
Suserga,' belaukdamas. Mat', 
yra kokią 1 Viena vietd ne
mokama. ’ Ten 
teršta, negalima prisilyteti. 
Visokių ten ,ligų žmogus ga
li gauti. ' " ' ‘ '

Taip, pat ir su maistu. 
Nėra pritaikytas .sveikatai.

Pagaliau pribuvau į 0- 
lympia Parką, Worcester, 
Mass., 9 vai., vakare. Bu
vau labai Išvargus. Gero
ji draugė Čeponienė patai
sė man.guolį. Tai buvo ge
niausias priėmimas dėl iš
vargusios manęs, 
sunkiai užmigau, 
grįžo piokinės iš 
pradėjo. dainuoti, 
dusi rūgojau ant 
pasilsėti neduoda. Ryte prie 
pusryčių pradėjau bartis 
už rėkavimą. Kompozito
rius Balevičius sako:. Mes 
jums dainavome, sužinoję, 
kad atvažiavote! . .

Čeponiai yra to namo pri
žiūrėtojai. Nežinau, ar yra 
kiti, toki žmonės, kurie tu
rėtų tiek daug kantrybės. 
Jie su visokiais žmonėmis 
apsieina gražiai, draugiš
kai. ' Turi gražiai išmokytą 
dukrelę, puikią lietuvaitę. 
Ji puikiai vartoja lietuvių 
kalbą. Ji nė, tik gera dai
nininkė, bet ir kalbėtoja ir 
mokytoja.

Mokykla man patiko. 
Nors trumpą laiką tebuvau, 
buvau visų išsiilgusi. At
važiavau tik ant užbaigi
mo. Geri buvo mokytojai, 
savo darbą rūpestingai at
liko.

Nežinau, ar gali rastis ki
tokios moterys, kaip uste- 
rietes, kurios užsiimtų tiek 
darbo atlikti. Jų paruoš
tas maistas gerai, gražiai, 
švariai sutaisytas. Mariu
tė Sukackienė visur tinka, 
gera kalbėtoja, gera tvar
kytoja.

Buvo draugų Laisvėje 
parašyta apie, mokykloš pa- i

Liepos 16 išvažiavau iš 
Cleveland© į tą garsiąją ir 
garbingąją Meno Mokyklą. 
Busas buvo prisigrūdęs vi
sokių žmonių. Mat, dau
guma vyksta į v akacijas.

Mano laimei, prie manęs

baisiai už-' puošę gėlės ii’ vainikai. Te-
bus jam lengva Uruguajaus 
žemės. 'f

sandeliai yra perpildyti pre- atsisėdo rimto būdo mergi
kėmis, kurių žmonės nebe
gali įpirkti. 0 kas bus tuo- pasisakė, kad ji yra iš Chi- 
met, kai iš amunicijos ir 
ginklų fabrikų bus- paleisti Cicero, 
milijonai darbininkų?

Ar ne kiekvienam aišku, 
jog praėjusiais metais ne- daleido? 
darbą, didžiulę krizę nustū
mė tolyn tik karas Korėjo
je? Ar ne kiekvienam aiš
ku, jog dabartinis ginkla
vimasis daromas, tarp kit
ko, tam, kad nustumti to
lyn krizę, nedarbą?

Net pats Budzeika toliau 
pripažįsta, jog ši “prosperi
ty” “yra paremta neekono
miškų gerybių gamyba.” 
Jeigu taip, tai kaip jis ga
li sakyti, jog karinė gamy
ba padės pagrindą gerbū
viui užtikrinti ateityj?

na. Už vedėme kalbą. Ji

met, kai iš amunicijos ir cagos, gyvena priemiestyje 
...... Aš jos užklausiau, 
kodėl ten įvyko tokios riau
šės ir kodėl piiestas prie to 1 • 1 o

vaikai 
pinigų. A š už- 
kur jie gavo 

Vienas iš ma- 
sako: žmonės

Calumet, Okla. — Mirė 
Frank D. Dole, 101 metų 
amžiaus. Jis buvo, asmeni
nis' prezidento L i n c o 1 n o 
draugas.

Managua, Nikaragua. — 
Žemės drebėjimas Jinotega 
mieste suardė kai kuriuos 
namus ir padarė daug nuo
stoliu.

Munich. — Bandomuose 
balsavimuose dauguma vo
kiečių jaunuolių pasisakė 
prieš atkūrimą Vokietijos

organizuotis į darbo unijas. Šis Niujorko policijos žy
gis yra pirmas.

Jeigu mūsų “miesto tėvai” griežtai atsisakys pripa
žinti policmanų uniją, jeigu jie nąiidos prieš tuos, ku
rie unijon įstos, terorą, tai nebus garbės nei mūsų did
miesčiui, nei mūsų kraštui.

Turėtų būti leista policmanams stoti į uniją, į kurią jie 
nori. ’ z

Turėtu būti leista jiems organizuotai kovoti sau dėl 
didesnių algų ir geresnių tarnybinių sąlygų.

Mergina nusijuokė ir sa
ko: Yra dabar tokių žmo
nių, kurie turi smagumo iš 
tokių įvykių . Sako: Aš 
dirbu, vaistinėje. Atėjo ne
pilnamečiai vaikai, kiti vi
sai nedideli, ir perkasi vis
ką, kas. tik jiems patinka. 
Man buvo žingeidu sužinoti, 
kur tokio amžiaus 
g a if n a 
klausiau, 
pinigų? 
žesniųjų
duoda. Mes akmenis ir ply
tas renkame negrams lam 
gus daužyti ir negrus muš
ti. Tada ji užklausė, ar jų 
tėvai žino, ką jie daro. Di
desnis patraukė kitus ir 
greitai visi išbėgo pro du
ris, nieko neatsakę.

* Mergina pasipiktinusi pa
sakoja. Sako, Mrs. matai, 
kokie žmonės ir kaip jie ga
dina jaunus vaikus. Ar ne 
gėda mūsų šaliai turėti to
kius žmones? Tai paže
minimas mūsų miestų.

Taip draugiškai besikal- 
bedamos pasiekėme New 
YOrk^.

New Yorkas yra kanky
nės miestas. • Žmonės grū
dasi vienas pro kitą, 
sur stotyse nešvaru,
žmogus valo jas, bet nesu
spėja išvalyti. Mat; 
nes nekultūringi. Ką val
go, tai ir meta ant grindų: 
visokias šiukšles? popierga
lius arba cigaretų galus.

Visur grobis, pelnas. Sto
tyse išeinamosios vietos už
rakintos. Kas nenori mokė-.

Vi
no r s

zmo-

Tuojau 
Bet su- 
teatro, 

Aš išbu- 
jų, kad

PROGRESUOJA
MONTEVIDEO. — Žino

mi mūsų spaudos ir visuo
menės darbo prieteliai — 
Monika ir Antanas Grūz
dai, iš savo darbininkiškų 
išteklių baigė puikiai įsi
rengti nuosavuose namuo
se Cerroje ir gražiai lietu
viškai augina vienturtį sū
nų Luisito. Tai maloni ir 
susipratusi lietuvių darbi
ninkų šeima, kuri visuomet 
atsiliepia į visuomenės rei
kalus ir dalyvauja jos ju
dėjime.

(Iš Darbo)

baigą. Buvo pasakyta, kad 
atsiskirdami mokyklos da
lyviai apsiverkė. d ė 1 
apsiverkė ? Ogi todėl)^ kad 
visi buvo vienos minties, vie
nu noru, vienam darbe dėl 

i progreso, dėl dailės. Pasi
darė kaip ir viena šeima, 
norėtųsi dar ilgiau visiems 
vienoje vietoje pabūti, pa
gyventi ir kartu darbuotis. 
Bet skyrėmės, nes gyveni
mas verčia.

Ar 'nebūtų gerai, kad 
mes kiekvienam mieste taip 
sutartinai gyventume? Ko
dėl yra nesutikimai, pavy
das,-neapykanta tarpe žmo
nių? Mes visi turėtumėm 
imti pavyzdį iš šios mažos 
meno mokyklėlės, kaip ga
lima gyventi sutikime, dar
buotis mene ir kitose visuo^ 
meninio gyvenimo srityse; 
Vienas kitą privalome gerb
ti ir vienas kitamj padėti, I 
smagiai laiką praleistAmi-i 
tinguose ir šiaip susjtinki- 
muose... \

Eva Si mans !
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Kaip totoriai (mongolai) kariavo, ir mūšis arai Kulikovo lauko
Straipsnyje “Kas Buvo 

Totoriai (Mongolai) ?” jau 
pateikėme žiupsnelį žinių 
apie tą tautą ir jos savo 
laikas galybę, šiandieniniai 
kitų rasių ir tautų niekin
tojai su panieka kalba apie 
“mongolus.” Bet jie neat
sakys: Kodėl mongolai bu
vo taip galingi? Kodėl jie 
galėjo kitas tautas įveikti, 
užkariauti, nuo Ramiojo 
Vandenyno ateiti beveik iki 
Atlantiko?

Rimtai mastas žmogus su
pranta, kad čia jau neuž
tenka būti drąsiam, kaip 
tūli sako “laukiniam,” bet 
reikia būti ir sugabiam, 
gudresniam už savo priešą.

' Totorių armijos 
i organizacija

Totorių (monp-olu) armi
joj mažiausias vienetas bu
vo 10 vyru. Paskui sekė 
100 vyrų,*1,000 ir aukščiau
sias buvo 10,000 vyru. 
Kiekvienas vienetas turėjo 
savo komandierių. 10,000 
vadinosi “tma,” o šios jėgos 
komandierius “tiemnik.”

Komandierių dėl 10 vyrų 
išrinkdavo patys skyriaus 
vyrai. Visi kiti buvo ski
riami iš viršaus. Discipli
na buvo geležinė. Jeigu 
mūšyje vienas vyras iš 10 
parodė baimę, tai baudė vi
sus 10 vyrų; jeigu vienas 
pateko i nelaisvę, o likę jo 
negelbėjo, tai baudė visus, 
dažnai net mirčia. Jeigu iš 
10(1 vyrų vienas būrelis (10 
vyrų) mūšyje pasirodė bai
liai, tai baudė ir kitus 90 
vyrų.

Ginklai
Mongolų kariai, kaipo 

tais laikais, tai buvo sti
priai ginkluoti. Jie turėjo 
kreivus kardus; saidokus, 
svaidančius vilyčias; kir
vius, durklus ir ant durklų 
kablius, kuriais savo prie
šus užkabindavo ir vilkda
vo nuo arklio žemyn. Vily- 
čios turėjo aštrius geleži
nius galus, dažnai užnuo
dytus, ir jos buvo apie 24 
colių ilgio.

Totorių armija buvo di
džiumoje raitininkai, bet 
buvo ir pėstijos. Apsigy
nimui, kaip žmonės, taip ir 
arkliai turėjo geležinius, o 
diliausiai iš veršių virin
tu odos padarytus apsau- 

'' gojimus. Turtingieji visi 
turėjo prisidengimui meta
linį šarvą, o biednieji—šar
vą iš odos arba medžio.

Totorių raitarija buvo la
bai gabi. Jų arkliai nedi
deli, bet ištvermingi, grei- 

' ti ir sugebanti perplaukti 
plačias upes. Visi kareiviai 
turėjo savo ginklus, arklius 
ir apsirūpindavo maistu 
arklių pašaru.

, Totorių strategija 
ir taktika

ir

Totoriai, pirma užpuolus 
vieną ar kitą kaimyną, 
surinkdavo plačiausias ir 
pilniausias žinias apie jį. 
Šnipinėdavo jų atstovai, 
pyklidi ir kiti.
* (Užpuolimą totoriai darė, 
jad gerai žinodami savo 
kaimyną. Vienu kartu įsi
verždavo iš kelių vietų. 
Priešakyje buvo stiprūs

žvalgų būriai, į šalis pagal
biniai. Paskui sekė sti
priausios jėgos, kurias den
gė apsaugos būriai. Tokiu 
būdu totorių karinės jėgos 
siekė apsupti, suspausti sa
vo priešą ir sunaikinti.

Mūši totoriai pradėdavo, 
apipildami savo priešą vily- 
šiomis iš saidokų. Jie buvo 
neišpasakytai gabūs šaudy
tojai, nes raiti pataikyda
vo iš saidoko. Po apipyli- 
mui vilyčiomis priešo, puo
lė totorių raitarija. Jos 
banga sekė paskui bangą, 
taip kad priešui atrodė, jog 
nebus galo naujoms totorių 
jėgoms. Jų pėstijos antrų
jų eilių kareiviai turėjo 
daug ilgesnius durklus, 
kaip pirmijjų. Į mūšį ei
dami, antrųjų eilių kariai 
savo durklus dėjo ant pir
mos eilės karių pečių, taip 
kad priešą sutikdavo vienu 
kartu dvi eilės durklų.

Miestų apgula
Jie apsupdavo miestą lan

ku, įrengdavo savo apsidrū- 
tinimus. nukirsdavo miesto 
susisiekimą su pasauliu, ir 
apgulos lanką vis daugiau 
verždavo. Jie miesto apsi- 
gvnimo sienas daužė sneci- 
alėmis pramušimo mašino
mis. Į apgulta miestą per 
sieną mėtė iš katapultų ir 
ballistų akmenis, o dažniau
siai molinius puodus su ga
zolinu permirkytais skudu
rais ir padegtus. Totoriai 
mėtė į miestus ir špyžinius 
puodus su paraku, kurie 
sprogdavo, kaip bombos. 
Mokėjimas pritaikyti para
ko ir gazolino darė totorius 
galingais. Jie svaidė ir “ug
nies juostas.” tai yra, įtal
pas, pripildytas gazolino 
mišinio ir padegtas — ra- 
kietas. Kur galima buvo, 
totoriai prakasdavo kana
lus ir vandenį paleisdavo į 
apgultąjį miestą, arba pa
darydavo po sienomis pasi- 
kasimus, pririšdavo ten 
bačkų su paraku ir iš
sprogdindavo. Apgu 11 ą j į 
miestą jie puolė dieną ir 

Totoriai mokėjo greitai 
ir gabiai pasidaryti tiltus 
ir persikelti per upes, bėt 
dažniausiai jų pirmosios ei
lės persikeldavo ant pada
rytų iš odos maišų ir pri
pūstų oro arba prikimštų, 
taipgi ant paprastų medžio 
gabalų ir raiti.

Gudrybės ir apgaulės i
J

Totoriai buvo gudrūs. 
Mūšyje jie dažniausiai sten
gėsi savo priešą apgauti, 
įvilioti į spąstus. Stiprus 
totorių būrys pradėdavo 
mūšį ir imdavo trauktis, 
nuduodant, kad jie mūšį 
pralaimėję. Kada priešas 
vydavosi, tada jį užpulda
vo galingiausios totorių jė
gos. ■ J

Jie pergalės atsiekimui 
naudojo žulikystę ir veid
mainystę. Apgultų miestų 
gyventojams žadėjo pasi
gailėjimą, jeigu tie pasi
duos, o kada pasiduodavo, 
tai miestą išplėšdavo, su
degindavo, žmones išžudy
davo bei gyvus į nelaisvę 
išsivarydavo. Bet tais lai
kais ir kiti negeriau elgėsi, 
kaip totoriai.

Pirmu kartu totoriai už

puolė Rusijos atskiras ku
nigaikštystes 1237 metais. 
Po eilės savo pergalių, jie 
Pavolgėje labai nukentėjo 
nuo Bulgarų, valstybės ir 
pasitraukė. Antru kartu 
sugrįžo į Rusiją 1941 me
tais ir jos kunigaikščius nu
galėjo todėl, kad Rusijoj 
buvo daug atskirų valstybė
lių. Kiekvienas kunigaikš
tis su kitu nesutiko, nėjo 
viens kitam į pagalbą, dar 
dažnai gėrėjosi, kad toto
riai sunaikins jo “priešą.”

Taip Rezanės kunigaikš
tis Jurgis, vietoje eiti savo 
kaimynams į talką, pasiun
tė pas totorius savo sūnų 
Fiodorą su dovanomis. To
toriai dovanas pasiėmė, 
Fiodorą nužudė, o vėliau, 
įveikę Jurgio priešą, už
puolė Rezanę, po šešių die
nų žiauraus mūšio paėmė 
Rezanę, išplėšė, sudegino; 
sumušė Jurgio armiją, ir, 
mūšyje žuvo patsai kuni
gaikštis Jurgis.

Rūsy apsivienijimas 
ir jy strategija

Totorių jungas ifžgulė, 
kaip baisi nelaimė, rusų 
tautas. Gudresni vadai, 
kaip Aleksandras Nevskis 
ir kiti, suprato, kad reikia 
tautinės vienybės, reikalin
ga centralizuota valstybė, 
kad išsigelbėjus. Maskva 
pasidarė’ to apv i e n i j i m o ■ 
centras. Jų vienos gentkar- 
tės vadai slaptai nuo toto
rių perduodavo kitos gent- 
kartes vadams reikalą dėl 
tautos apvienijimo ir rusų 
valstybės centraliz a v i m q . 
Ivan Kalita buvo vyriau
sias sumanytojas to plano. 
Ir 150 metų po pirmųjų to
torių pergalių jie susilaukė 
nuo Dimitri jo Donskio, Iva
no Kalitos anūko, baisaus 
smūgio ant Kulikovo Lauko.

Tais laikais rusu kariniai 
būriai'buvo raitarija ir pės
ti j a. Ginkluoti saidokais, 
vilyčiomis, kirviais, ilgais ir 
trumpais kardais, ilgais 
durklais ir apsigynimui me
diniais, aptrauktais oda ar
ba metaliniais šarvais 
(priedangomis). Galvas jie 
dengė kepure su metalo 
gaubščiu; kepurės buvo į 
viršų smailos, ’kaip tūlą lai
ką turėjo ir raudonarmie
čiai. Kovūnai apsirengda-. 
vo į vielinį apdangą (kol- 
čugą), kuris apsaugojo nuo 
priešo kardų smūgių.

Mūšiui rusai susigrupuo
davo į tris linijas. Pirmoje 
eilėje buvo saidokų šauliai 
ir durklų metikai, kurie, 
kaip vilyčių spiečiumi, ap
mėtydavo priešą. Jų užnu
garyje buvo galingesnės jė
gos, kurios vadinosi — 
“Priešakinis pulkas,” o tre
čioje eilėje buvo —- “galin
giausios jėgos.” Vyriausias 
komandierius buvo kuni
gaikštis, arba vėliau — di
dysis kunigaikštis.

.Novgorodo, Maskvos ir 
kitiems rusų kunigaikš
čiams prisiėjo mokėti toto
riams atsipirkimą,, teikti 
pagalbą, dažnai ne.t eiti 
karan totorių pagalbon 
prieš kitas tautas.

Bet telkimas tautos ir jė
gos aplink Maskvą atliko 
savo. Pabaigoje XIV -1 o 
šimtmečio daug rusų kuni
gaikščių jau kalbėjo: “Mas

kva—centras. Mes visi tu
rime išvien laikytis ir ko
voti už savo reikalus.” Jie 
pradėjo suprasti savo vie
nybės jėgą ir vis mažiau 
pildyti totorių reikalavi
mus.

Mūšis Kulikovo Lauke
H

Totoriai savo tarpe pra
dėjo nesutikti. Jų kelios 
valstybės prieštaravo viena 
kitai. Kaip ir pasikeitė pa
dėtis. Jeigu 13-tame šimt
metyje totoriai buvo vie
ningi, o rusai pasidalinę, tai 
pabaigoje 14-to šimtmečio 
rusų tauta jungėsi, o toto
rių valstybės savo, tarpe 
nesutiko.

Auksinės Ordos valdovai 
siekė nubausti nepaklusnius 
rusus. Taip jų vadovas 
Mamajus nutarė nubausti 
Maskvos valdovus už nepa
klusnumą. 1378 metais jis 
pasiuntė galingas jėgas 
prieš Maskvą. Bet Maskvos 
kunigaikštis Dimitrius su
mobilizavo savo jėgas, ga
vo talkos iš kitų kunigaikš
čių ir 11 d. rugpjūčio, 1378 
metais, prie Voža upės, ne
toli Okos upės, pasitiko to
torių jėgas ir jas galutinai 
sumušė.

Totorių sutartis su 
Jogaila ir Algirdaičiai

Tada Auksinės Ordos val
dovas Mamajus suprato, 
kad Maskva — tai jau jėga. 
Jis ėmė ruoštis ne juokais. 
Sumobilizavo apie 300,000 
totorių armiją. Padarė su
tartį su tais laikais buvu
siu Lietuvos valdovu Jogai
la pulti Maskvą išvien. Jo
gaila sumobilizavo 40,000 
armiją ir žygiavo totoriams 
i talką. Mamajus pasisam
dė pėstijos net Italijoj ka
rui prieš Maskvą.

Maskvos kunigaikštis Di- 
mitrijus nesnaudė. Jis tuo
jau mobilizavo apie 100,000 
vyrų armiją. Pakvietė sau 
į talką kitus rusų kuni
gaikščius. Atvyko jam į 
pagalba ir du Algirdo sū
nūs. Vienas, Andrius Al- 
girdaitis, tais laikais buvo 
Pskovo kunigaikštis, o Di- 
mitrijus Algirdaitis —Bri- 
jansko k u n i g a i k štystėje. 
Taigi, Jogaila su 40,000 vy
rų ėjo totoriams į talką, o 
du Algirdo sūnūs (Jogailos 
broliai) su apie 50,000 bal
tarusių atvyko Maskvai į 
talką. Gi Rezanės rusų ku
nigaikštis ■ pažadėjo toto
riams pagalbą ir- mobiliza
vo jėgas.

1380 metų rugsėjo 7 die
ną totorių armija nuo 300,- 
000 iki 350,000 vyrų buvo 
tarp Krasnyj Meč ir Dono 
upių, žvelgiant į šiaurę—į 
Maskvą. Apie 40 mylių į 
vakarus, prie Odojevo bu
vo, buvo Jogaila su 40,000 
armijos, kuris skubinosi to
toriams į talką. Prie Re
zanės miesto apie 75,000 bu
vo rusų, kuriuos kunigaikš
tis Olegas siekė mesti toto
riams į talką.

Rusų kunigaikščiai, prieš
akyje. su Dimitriju ir dviem 
Algirdukais, turėjo apie 
150,000 vyrų armiją. Jie 
buvo į šiaurę nuo -Dono 
upės, netoli Eletco ir Tam- 
bovo. Priešas jau dabar bu
vo du kartus . galingesnis. 
Ir jeigu laukti, kada toto

riai apsivienys su Jogailos 
ir Olego jėgomis, tai jau 
netektų vilties laimėti. Grei
tas, sugabus ir drąsus žy
gis galėjo suteikti Dimi- 
triui pergalę, o laukimas— 
pražūtį. Jis sušaukė kuni
gaikščius ir karinius vado
vus į pasitarimą ir pareiš
kė:

“Mieli prieteliai ir broliai!
“Žinote, kad mes čia at

žygiavome ne tam, kad pa
žiūrėti Olego, Jogailos arba 
Dono upę saugoti, bet kad 
rusų žemę iš nelaisvės ir 
kančių išvaduoti arba pa
guldyti savo galvas už tė
vynę.

“Mirtis už teisybę yra ge
resnė, negu gėdingas gyve
nimas. Jau geriau būtų 
neišstoti prieš totorius, 
kaip išstojus, nieko nepa
darius ir grįžti atgal.

“šiandien einame už Bo
no upes ir ten arba per
galėsime ir visą rusų tautą 
išgelbėsime nuo pražūties, 
arba naguldysime savo gal
vas už savo gimtinę.”

Rusai pasidarė tris til
tus ir tuojau persikėlė per 
Dono upę į pietus, nes žval
gai jau pranešė, kad Mama
jus ir Jogaila sužinojo, kur 
yra rusų armija, ir skubina 
susivienyti. Reikėjo užklup
ti totorius pirma, negu jie 
susijungs su Jogaila ir Ole
gu.

Rugsėjo 8 d. rusų armija 
jau už Dono upės užėmė 
strateginiai gerą pozicija 
apsaugai nuo apsupimo, bet 
.atsitikime pildai m ė j i m o 
mūšio, tai pražūtinga. Kai
rįjį' jos snarna dengė Dono 
upė ir Smolka upeliukas: 
dešinėje pusėje buvo trys 
upeliukai: žemutinis Dub- 
niak, vidurinis Dubniak ir 
aukštutinis Dubniak. Už
pakalyje rusų armijos bu
vo Nepriadva upė. Unės, 
upeliukai ir jų krantais kal
nai saugojo rusų jėgas nuo 
apsupimo, bet atsitikime 
pralaimėjimo mūšio —r ne
buvo jau pasitraukimo gali
mybės.

Dimitrius padalino savo 
jėgas į penkis pulkus. Pir
mas pulkas stovėjo prieša
kyje, kuris turėjo sutikti 
pirmuosius priešo smūgius. 
Jo užnugaryje greta stovė
jo dešinės ir kairės rankos 
pulkai, o viduryje — Didy
sis Pulkas, kuriame buvo 
ir Algirdo sūnūs su savo 
daliniais. Kairėje pusėje, 
netoli Dono upės, miške bu
vo pastatyta apie 20-30 
tūkstančių rai tari jos karių, 
vadovybėje sugabaus karve
džio Bobroko. Tai buvo 
strateginė rusų užuolanda, 
kuri suteikė jiems pergalę.

Baisusis mūšis-- 
rusŲ pergalė

Totprių armija buvo da
lyvavus daugelyje mūšių, 
laimėjusi pergalių. Ji už
gulė, kaip baisus viesulas. 
Į trumpą laiką iškapojo ir 
išžudė pirmąjį rusų pulką, 
užgulė ant Didžiojo pulko, 
ir jau pergalingai varė lin
kui Nepriadvos upės kairės 
rankos pulką.

Mūšis buvo baisus. Ant 
10 verstų skersai ir išilgai 
žudėsi apie pusė milijono 
žmonių. Mūšis jau truko 
kelias valandas. Totoriai

pradėjo jausti pergalę, ir 
dar smarkiau spaudė rusus 
prie Nepriadvos upės. Ma
majus buvo ant aukšto kal
no ir su savo artimais ba- 
liavojo, švęsdamas pergalę. 
Mūšis ėjo plote, kad totorių 
užnugaris jau buvo linkui 
užuolandos rusų pulko. Šie 
per kelias valandas matė 
mūši, veržėsi mestis į pa-* 
galbą, bet vis buvo sulaiko
mi sugabaus Bobroko. Da
bar jis davė signalą ir, kaip 
koks viesulas, drebinantis 
žeme, 30,000 arkliu ir tiek 
žmonių nauja jėga užgulė 
ant totorių. Atsigavo ir ki
tos rusų jėgos. Vijo toto
rius 30 verstų į pietus. Ten 
jie pakliuvo į savo priešų, 
kitos totorių grupės ran
kas, kur ir patsai Mamajus 
buvo užmuštas.

Ant Kulikovo Lauko kri-

GALVOS DIDĖJIMAS IR
KAULŲ MINKŠTEJIMAS

Nesistebėkite, jog pusam
žiai ir senyvi žmonės kar-
tais perka naujas, didesnes 
kepures tik todėl, kad jų 
galva padidėjo.

Yra tokia liga (Paget’s 
disease), kad storėja kau
lai galvos, strėnų, nugar
kaulio, kulšių, kojų ii’ ran
kų, bet sykiu tie kaulai ir 
mi nkštė j a. T u o m e t gali 
išlinkti kojos. Žmogus 
vaikščioja su didele nusvi
rusia galva, ; susilenkęs ir 
atrodo, daug mažesnis, ne-
gu pirmiau.

Bent penkta dalis taip 
sergančių žmonių patys ne-

Ko Amerika nori Korėjoj į 
šiaurę nuo 38-tos paralelės

Amerikos valdžia slepia 
vieną svarbią priežastį, ko
dėl reikalauja sudaryti ne
ginkluotą pertaikos ruožtą 
būtinai į žiemius nuo 38- 
tos paralelės, tai yra buvu
siojo rubežiaus tarp tauti
ninkų Pietinės Korėjos ir 
liaudininkų šiaurinės Ko
rėjos. Ta priežastis yra 
tungsten as, reikalingas 
plienui pakietinti ir pasti
printi, kaip rašo New Yor- 
ko Daily Mirror’o bendra
darbis ' Drew Pearson iš 
Washingtono. Jisai sako 
rugpjūčio 7 d. laidoje:

—Jeigu Jungtinės Valsti
jos, negautų Korėjos tung- 
steno, tai joms pritrūktų 
tųngsteno dėl raketinių 
lėktuvų inžinų statymo, dėl 
tokių šovinių darymo, kad 
pramuštų priešo tankų šar
vus, o dar svarbiau — dėl 
atominės jėgos gamybos.

Generolo Ridgway ameri
konų užimtame sklype į 
šiaurę nuo 38-tos paralelės 
yra gausingi, dar net ne- 
praimti tųngsteno klodai 
žemėje. Tai viena priežas
tis, kodėl Ridgway turėjo 
ten stipriai laikytis.

Desperatiškai stokuoja 
šiai šaliai tųngsteno. Di
džiausia jo kasykla ‘laisva
jame, pasaulyje’ yra Sang- 
done, mažiau kaip už 60 
mylių j pietus nuo 38-tos 
paralelės. Mes todėl kuo 
greičiausiai, urmu pasiun
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ta 200,000 žmonių per pen
kias valandas. Istorikai sa
ko, kad ten žuvo 50,000 ru
sų ir jų talkininkų ir 150,- 
000 totorių ir jų talkininkų.

Jogaila, kada sužinojo 
apie rusų pergalę, greitai 
pabėgo į Lietuvą. Rezanės 
Olegas turėjo nešdintis to
torių globon. Kulikovo Lau
ke rusų ir jų talkininkų 
pergalė pakirto totorių ka
rinę galią.--Pergalė ant Ku
likovo Lauko iškėlė Maskvos 
autoritetą ir padėjo pama- 
ta centralizuotai rusu vals
tybei. Mūšyje dalyvavo as
meniniai ir kunigaikštis Di
mitrius. Po pergalės jį su
rado sužeistą po parvirtu- 
sio medžio šakomis be są
monės. Už šią pergalę jis 
pavadintas “Donskoi.”

D. M. šolomskas

žino, jog turi kaulų ligą, ir 
dažnai nematyt suklypimo 
ar kitokių jos ženklų; tuo
met tiktai X-spinduliai ga
lėtų šią ligą parodyti.

Storėjant ir minkštėjant 
galvos kaulams, būna pasi
kartojančio skausmo; gali 
sugesti žmogaus klausa bei 
regėjimas. Paskausta ir 
įvairūs sąnariai, kuriuos ši 
liga kliudo. Jos priežastis 
dar nesužinota.'

Kaulų minkštėjimo sulai
kymui daktarai ypač pata
ria vitaminą D ir kalkėmis 
turtingus valgius, kaip kad 
pieną, kiaušinius ir mėsą.

tėme Korėjon kasyklinius 
įrankius, kad pasmarkintų 
tųngsteno traukimą iš 
Sangdono kasyklos ir iš 
mažesniųjų kasyklų, esamų 
į šiaurę nuo 38-tos parale
lės.

Šiai šaliai trūksta dvie
jų milijonų svarų tungste- 
no per metus tiktai civili
niams reikalams (nekal
bant apie karinius daly
kus). Mes paprastai su
naudojame apie. 14 milijonų 
svarų tųngsteno civiliniams 
tikslams per metus, dau
giausia įrankiams, kuriais 
pjaustoma, gręžiama bei 
karpoma įvairūs metalai. 
Mūsų karas prieš priešų 
tankus priklauso nuo šovi
nių, kurie gaminami, pasti
prinant plieną tungstenu.

Rusai žino, jog mes gali
me sukrapštyti tiktai 12 mi
lijonų svarų tųngsteno per 
metus, o tai yra per mažai, 
jeigu- nebus kuo greičiau
siai tungstenas kasamas iš 
Korėjos kasyklų,—kaip nu
rodo Drew Pearson.

Munich. — Bavarijos val
džia nutarė sunaikint buvu
sią Hitlerio gūštą-slėptuvę 
Berchtesgadeną aukštai 
kalnuose.
Naujieji naciai laiko-Berch- 

tesgadeną didžiąja savo 
šventove.

Bavarija yra amerikonų 
užimtame Vokietijos kam
pe. . ’
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ANTANAS MACKEVIČIUS -KOVOTOJAS
DEL LIETUVIU TAUTOS LAISVĖS

XIX-tojo amžiaus vidury
je Lietuvoje, didėjant feo
daliniam - baudžiavi n i a m 
valstiečių masių išnaudoji
mui, kaime astre jo klasių 
kova, vis labiau ir labiau 
vystėsi valstiečių judėjimas 
prieš dvarininkus ir prieš 
dvarininkų interesų saugo
toją caro valdžią, buvo ke
liami griežti reikalavimai 
panaikinti baudžiavą.

Lietuvos valstiečių judėji
mui didelę reikšmę turėjo 
tas faktas, kad Lietuva bu
vo ekonomiškai ir kultūriš
kai žymiai daugiau išsivys
čiusios Rusijos sudėtyje.

XIX amžiaus penkiasde
šimtųjų metų pabaigoje ir 
šešiasdešimtųjų metų pra
džioje visoje Rusijoje plito 
ir stiprėjo griežtas valstie
čių reikalavimas panaikinti 
baudžiavą, jų aktyvus pasi
priešinimas dvarininkams. 
Dvarininkai valstiečių pasi
priešinimą labai dažnai slo
pino pasikviestąja karine 
jėga. Černiševskio straips
niai skelbė revoliucines-de- 
mokratines idėjas, kėlė 
valstiečius ir inteligentiją 
prieš carizmą ir prieš dva
rininkus. Visoje Rusijoje 
buvo platinamas Gerceno 
leidžiamas užsienyje žur
nalas “Kolokol,” kuris de
maskavo carizmo ir dvari
ninkų savivaliavimą’. Rusi
joje .susidariusi revoliucinė 
situacija, betarpiškas Lie
tuvos darbo žmonių sąlytis 
su didžiąja rusų tauta, vi
sos Rusijos valstiečių kova 
prieš dvarininkus - ir prieš 
caro valdžią, rusų revoliu
cinių demokratų priešaki
nes visuomeninės - politinės 
minties įtaka ne tik skati
no ir stiprino Lietuvos vals
tiečių judėjimą, bet ir;,tei
kė jam naujų jėgų, užtikri
no Lietuvos darbo žmonėms 
nuolatinę pagalbą kovoje 
prieš išnaudotojus.

1861 m. vasario mėn. 19 
d. caro valdžia, ‘valstiečių 
judėjimo spaudžiama, pa
skelbė baudžiavos panaiki
nimą. Tačiau baudžiavos 
panaikinimo sąlygos, dvari
ninkų sudarytos, faktiškai 
užtikrino dvarininkų žem- 
valdystės stiprinimą ir įtei
sino valstiečių apiplėšimą ir 
nuskurdinimą. “Didžioji re
forma, — rašė V. L Leni
nas,—buvo baudžiavinė re
forma ir negalėjo būti ki
tokia, nes ją vykdė baudžia- 
vininkai.”

Valstiečiai priešinosi
Dvarininkiškosj reformos 

vykdymui griežtai priešino
si kaip visos Rusijos, taip 
ir Lietuvos valstiečiai. Lie-
tu vos ir Baltarusijos guber-
, —---------------------- --------- ---------------------------------

nijose valstiečiai reikalavo 
galutinio a 11 e i d imo nuo 
dvarininkų valdžios, griež
tai atsisakė klausyti dvari
ninkų ir priešinosi valdžios 
atsiustoms karinėms ko
mandoms su žandarų ir 
dvarininkų atstovais.

Valstiečių judėjimo Lie
tuvoje suaktyvėjimui turė
jo įtakos nacionalinis išsi
vadavimo judėjimas Lenki
joje. 1862 m. Varšuvoje bu
vo sudarytas’Centrinis Ko
mitetas vadovauti sukili
mui. 1863 m. sausio 22 d. 
buvo paskelbtas Centrinio 
Komiteto manifestas, kuris 

i šaukė sukilti prieš caro val
džią ir kuris, platinamas 
Lietuvoje, veikė ir Lietuvos 
valstiečių judėjimą.

Lenkijoje sukilimui vado
vavusį Centrinį Komitetą 
sudarė vadinamieji “rau- 
donieji.” Centrinio Komite
to 1863 m. sausio 22 d. ma
nifestas skelbė galutinį pa
naikinimą valstiečių bau
džiavinės priklaus o m yb ė s 
formų — lažo ir činšo ir 
reikalavo atiduoti valstie
čiams jų dirbamas žemes į 
nuosavybę be išpi r k i m o . 
“Raudonieji” reikalavo pa
naikinti visokias privilegi
jas ir įkurti respubliką. 
Betgi jie palaikė reikalin
gumą apmokėti dvarinin
kams už valstiečiams teku
sią žemę iš valstybės lėšų. 
Tokie reikalavimai nepa-, 
tenkino valstiečių — vals
tiečiai reikalavo, kad jiems 
būtų atiduotos visos dvari
ninkų žemės be jokio užmo
kesčio. Drauge su tuo “rau
donieji” laikėsi senų Lenki
jos feodalų nusistatymų 
politinio Lenkijos atstaty
mo klausimu: jie reikalavo 
atstatyti Lenkiją 1772 metų 
ribose, vadinasi, reikalavo 
prijungti prie Lenkijos lie
tuvių, baltarusių ir ukrai
niečių žemes’ (dešinėje 
Dniepro,pusėje).

“Baltųjų partija”
Prieš “raudonuosius” vei

kė reakcingiausią “baltųjų” 
partija, daugiausia suside
danti iš stambiųjų dvari
ninkų, visiškai priešinga bet 
kokiam liaudies judėjimui, 
priešinga nacionaliniam ju
dėjimui. “Baltųjų” tikslas 
buvo—Lenkijoje, Lietuvoje, 
Baltarusijoje, Ukrainoje 
užgrobti valdžią į Lenkijos 
ir Lietuvos dvarininkų ran
kas.

Išsivysčius valstiečių su
kilimui, Lenkijos ir Lietu
vos dvarininkai perėjo į at
virą caro valdžios palaiky
mą prieš sukilusius Lenki
jos, Lietuvos ir Baltarusi
jos valstiečius ir išdavikiš

kai padėjo Muravjovui - ko
rikui ir kitiems caro satra
pams pasmaugti ir krauju- 
je paskandinti valstiečių ju
dėjimą.

1863 m. pradžioje valstie
čių judėjimas Lietuvoje 
peraugo į masinį sukilimą. 
Jau tų metų pradžioje pa
siųstoji kariuomenė turėjo 
ginkluotų susirėmimų su 
atskirais sukilėlių būriais, 
kurių skaičius vis didėjo, 
lygiai kaip didėjo sukilimo 
dalyvių skaičius.

Lietuvoje ir Baltarusijo
je išsivystė valstiečių suki
limas, išaugęs iš visos prieš 
tai vykusios valstiečių ko
vos, glaudžiai susijusios su 
Rusijos valstiečių judėjimu. 
Valstiečių sukilimui Lietu
voje ir Baltarusijoje fak
tiškai visą laiką vadovavo 
rusų revoliucinių demokra
tų mokiniai ir pasekėjai.

Anų laikų Lietuvos 
jaunuomene

Dalis Lietuvos jaunuome
nės, studijavusios Peterbur
go ,Maskvos, Kijevo, Kaza
nės universitetuose, buvo 
glaudžiai susirišusi su rusų 
demokratiniu judėjimu, ku
rio priešakyje stovėjo revo
liuciniai demokratai. Busi
mieji sukilimo vadovai Lie
tuvoje ir Baltarusijoje Zig
mantas Sierakauskas ir bal
tarusių revoliucion i e r i u s 
Kostas Kalinauskas akty
viai dalyvavo revoliuciniuo
se Peterburgo rateliuose, ir 
jų pažiūros formavosi tie
sioginėje N. G. Černiševskio 
įtakoje. Z. Sierakauskas tu
rėjo labai artimus santy
kius su Černiševskiu, ben
dradarbiavo jo redaguoja
mame “Sovremennike” ir 
turėjo artimų ryšių su re
voliucine - demokratine or
ganizacija “Zemlia j Volių” 
(“Žemė ir Laisvė”). Taip 
pat didelę įtaką besimokan
čiai Peterburgo ir kituose 
universitetuose Li e t u v o s 
jaunuomenei darė A. I. Ger
ceno užsienyje leidžiamas 
žurnalas “Kolokol.” Peter
burgo revoliucinis ratelis, 
vadovaujamas Sierakausko, 
turėjo ryšių ir su'Vilniuje 
besimokančiu jaunimu, ir 
su kariniais daliniais Lie
tuvoje. Sierakauskas daž
nai siuntė patikimus asme
nis į Vilnių su nurodymais 
sukilimo rengimo klausi
mais.

Rusų revoliucinių demo
kratų ideologija Lietuvoje

plito ir tarp rusų karinin
kų, kurių tarpė buvo nema
ža- pritariančių valstiečių 
sukilimo reikalui.

Lietuvos valstiečių sukili
mo vadovai buvo griežtai 
nusistatę prieš dvarinin
kus. Visiems buvo plačiai 
žinomas Kalinausko nusi
statymas ir pasisakymas, 
kad “sukilimas turi būti 
grynai liaudinis, — bajori
ja, kiek ji su mumis neis, 
tegul žūva.” Tokias pat pa
žiūras skelbė Antanas Mac
kevičius, arti pažinęs Lietu
vos valstiečių reikalus, su 
rusų priešakine visuomeni
ne - politine mintimi susi
pažinęs mokydamasis Kije
vo universitete, turėjęs ry
šių su ukrainiečių rašytoju- 
revoliucionierium T. Šev
čenka ir vėliau susiartinęs 
su Sierakausku.

Lietuvos valstiečių suki
limo vadovai atvirai stojo 
ir prieš Lenkijos bajorų 
užsimojimus prijungti Lie
tuvą ir Baltarusiją prie 
Lenkijos. Kaip rašė buržu
azinis Lenkijos istorikas, 
“Lietuvos Komitetas, suda
lytas Vilniuje dar 1862 m., 
susidėjęs iš karštų jaunimo 
galvų, atkakliai ginčijosi su 
Varšuva dėl Lietuvos nepri
klausomybės.”

Lietuvos ir Baltarusijos 
valstiečių sukilimo vadovai 
griežtai reikalavo nuversti 
carizmą ir visas dvarininkų 
žemes be jokio užmokesčio 
atiduoti valstiečiams. Jie 
sukilimo pasisekimo gali
mumą rėmė glaudžiu ben
dru veikimu su rusų tau
tos revoliucinėmis jėgomis.

Jau 1862 m. pabaigoje ir 
nuo 1863 m. pradžios Lietu
vos valstiečių sukilėlių bū
riai užpuldinėjo dvarus, 
carinės valdžios pareigū
nams neleido rinkti mokesr- 
čių, kovėsi su atsiųstais jų 
malšinti kariuomenės dali
niais. Sukilimas apėmė vi
sas lietuviškąsias guberni
jas — Vilniaus, Kauno, Su
valkų (tuomet Augustavo).

Lietuvos valstiečių judėji
mo mastą jau 1863 m. ba
landžio 8 d. pažymėjo F. 
Engelsas savo laiške Kar. 
Marksui: “Lietuvių judėji
mas — dabar svarbiausias, 
kadangi jis 1) išeina už 
kongresinės Lenkijos sienų, 
ir 2) jame gausiai dalyvau
ja valstiečiai, o arčiau prie 
Kuršo jis įgyja net tiesiog 
agrarinį pobūdį.”

Apie Lietuvos ir Baltaru
sijos 1863 m. valstiečių su
kilimo apimtį ir išplitimą 
vaizdžiai kalba oficialieji 

’sukilimo malšintojų ir kitų 
caro valdžios pareigūnų do
kumentai. Iš jų matyti, kad
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Liethvoje ir Baltarusijoje 
1863 — 1864 metais veikė 
apie 280 sukilėlių būrių su 
bendru sukilėlių skaičium 
apie 77,000 žmonių. Sukili
mo malšinime Lietuvoje ir 
Baltarusijoje dalyvavo 69 
carinės kariuomenės pulkai 
(jų tarpe *8 gvardijos pul
kai) ir 19 atskirų daliu (ar
tilerijos, šaulių batalionai, 
kavalerijos divizionai ir ki
ti), iš viso apie 90,000 ka
riuomenės.

f Sukilusių valstiečių bū
riams vadovavo ir šiaip su
kilime dalyvavo daugelis 
Rusijos kariuomenės kari
ninkų — lenkų, lietuvių, ru
sų, daug buvusių Peterbur
go, Maskvos, Kijevo univer
siteto studentų. Drauge su 
tuo iš pačių valstiečių tar
po iškilo eilė gabių būrių 
vadovų, pasiaukojamai ir 
sumaniai vadovavusių vals
tiečių kovai prieš dvarinin
kus ir Caro valdžią. Iš jų 
p a s i ž y m ė j o Šiaulių ap
skrities valstietis Adomas 
Bitis, Zarasų apskri
ties valstietis Lukošiūnas, 
Raseinių apskrities valstie
čiai Puidokas, Jonas Dulkis 
ir kiti.

II.
Tarp valstietiškųjų suki

limo vadovų ypač pagarsė
jo Antanas Mackevičius. A. 
Mackevičius gimė 1826 m. 
laisvųjų valstiečių šeimoje, 
Žemaitijoje, apie Tytuvė
nus. Būdamas dvylikos me
tų, pėsčias išvyko į Vilnių, 
kur, savarankiškai versda
masis ir be galo skurdžiai 
gyvendamas, mokėsi gim
nazijoje. Baigęs gimnazi
ją, išvyko į Kijevą ir dve
jus metus mokėsi universi
tete. Universitete arčiau 
susipažino su rusų literatū
ra, su rusų priešakine vi
suomenine - politine minti
mi, nukreipta prieš bau
džiavą, prieš dvarininkišką 
priespaudą, prieš caro val
džią.

Kijeve, rusų priešakinės 
visuomeninės-politinės min
ties įtakoje, Mackevičius 
galutinai išsiugdė jau ir se
niau puoselėtą pasiryžimą 
stoti į aktyvią pagalbą dva
rininkų ir caro valdininkų 
engiamiems Lietuvos vals
tiečiams, tiesiog rengti juos 
kovai" prieš prispaudėjus. 
Mackevičius ieškojo kelių 
suartėti su liaudimi, kad 
galėtų betarpiškai, dirbti 
drauge su ja. Ano meto 
sąlygomis jam atrodė, kad 
arčiausia prie, liaudies pri
eiti ir jos pasitikėjimą įgy
ti galįs kunigas. Padaręs 
tokią išvadą, A. Mackevičius 
pasitraukė iš Kijevo uni
versiteto ir įstojo į Varnių 
kunigų seminariją, kurią 
baigęs ir pradėjo kunigau
ti, iš pradžių Krekenavoje, 
o paskui Paberžėje, Pane
vėžio apskr. Būdamas ku
nigu, per visus 12 metų A. 
Mackevičius stengėsi būti 
kuo arčiausia prie valstie
čių, kėlė jų susipratimą, vi
sada nurodinėdamas ir de
maskuodamas jų vargo ir 
skurdo priežastis — carinės 
valdžios administraciją ir 
dvarininkus ir rengdamas 
jų nuotaikas sukilimui, tam 
panaudodamas ir bažnyčią.

(Daugiau bus)

Anekdotai
Melagių dėdes

Du šaltųjų kraštų tyrinė
tojai pasakoja savo pergy
venimus. Vienas sako:

“Kur mes buvome, buvo 
tiek šalta, jog net žvakės 
'liepsna sušaldavo ir mes ne
galėdavome jos užpūsti.”

Antrasis, lenktyniuojan- 
čiosios grupės atstovas, at
siliepė :

“Tai niekis, kur mes bu- 
vome, šaltis buvo tiek smur

Dykumos pertvarkymas
(Pabaiga.)

Išskyrus Pribalchanės ra
joną, kuris iš esmės skiria
mas priemiesčio ūkiams, li
kusieji plotai bus skirti il- 
gapluoštėms medvilnės veis
lėms ir sodų kultūroms au
ginti, o taip pat aliejinių 
kultūrų giraitėms. Čia nu
matoma taip pat auginti ci
trusines kultūras ir kaučia- 
kinius augalus. Pačiuose 
pietuose, Kizyl-Arteko ban
dymo stoties duomenimis, 
gali subręsti datulių vaisiai.

Medyilnė
Svarbiausiojo Turkmėni

jos kanalo drėkinamuose 
rajonuose bus išauginama 
medvilnės daugiau, negu 
visame Egipte. Kanalo 
vanduo iriguos ir apie sep
tynis milijonus hektarų dy
kuminių ganyklų. Žemė, 
esanti prie vidurinės kana
lo dalies, neskaitant dide
lių Amu-Darjos žemupyje 
esančių masyvų ir prie Ko- 
pet-Dago esančių didelių 
lygumų plotų, nelabai tinka 
žemės ūkio kultūroms au
ginti. Į rytus nuo Uzbojaus 
yra smėlėta Kara - Kūmų 
dykuma, o į vakarus ir į 
šiaurę nuo jo — aukštai iš
kilusios vadinamojo Šiau
rės Vakarų Turkmėnijos 
“Zauzbojės plynakalnių — 
raukšlinių kalnų rajono” 
plokštikalnės. Šie dykumi
niai rajonai, nuo seno buvo 
naudojami gyvulininkystei. 
Čia gyvuliai ištisus metus 
aprūpinti ganykla. Ust-Ur- 
to plokštikalnė ir iš pietų 
pusės prie jos esančios 
plokštikalnės yra daugiau
sia rudens-žiemos ganyklos, 
o Kopet-Dago kalnai — pa
vasario - vasaros ganyklos. 
Tačiau gamtinės sąlygos 
neleido tolygiai panaudoti 
visas šias ganyklas, nes 
daugelyje rajonų trūksta 
vandens. Septynių milijo
nų hektarų ganyklų iriga- 
vimas užtikrins milžinišką 
gyvulininkystės pakilimą.

Plane dykumai iriguotiir 
jai panaudoti gyvulininkys
tės reikalams numatoma 
eilė1 svarbių priemonių. Pa
gal Uzbojų numatoma 
įrengti apie 30,000 hektarų 
ploto drėkinamus skėlypus. 
Šie sklypai bus gyvulinin
kystės ūkių žemdirbystės 
bazės. Tuo pat tikslu bus 
sudrėkinti daugelis prie 
Uzbojaus esančių duburių; 
tai teiks gyvulininkystei 
reikalingą papildomų ‘paša
rų kiekį.

Šuliniai
Zonoje, kur įžemio van

duo valymo iš kanalo dėka 
taps gėlu, numatoma pa
statyti mechanizuotų šuli
nių tinklą. Į atskirus dy
kumų rajonus nusitęs spe
cialūs irigaciniai kanalai; 
kai kuriais iš jų vanduo te
kės savitaka, o į kai ku-' 
riuos vanduo iš Svarbiau
siojo Turkmėnijos kanalo 
pateks mechaniniu būdu. 
Standžiuose, molėtuose 
grumtuose - takyruose vie
tinių kritulių vanduo bus 
panaudojamas sūriam šuli
nių vandeniui pavesti gėlu 
ir nedideliems sklypams bei 
arbūzų laukams drėkinti. 
Ten, kur nėra gėlo van
dens, jis bus gaunamas iš- 
šaldant sūrų įžemio vande
nį pagal metodą, kurį pa
rengė^ TSRS Mokslų akade
mijos ' Geografijos institu
tas. Eilėje rajonų numato- 
. ____ ......... ........................
kils, jog, kalbant, žodžiai 
birdavo iš burnų jau sule
dėję ir mums reikėdavo 
juos ilgai kepinti, idant iš
girst, ką mes viens kitam 
sakydavom.”

Surinko žemaitis

ma įrengti artezinius šuli
nius. Visa tai įgalins su
kurti tvirtą pašarų frazę ir 
žymiai pakelti gyvulinin
kystės produktyvumą.'

Pastačius Svarbiausiąjį 
Turkmėnijos kanalą, visa
me plote nuo Kaspijos jū
ros iki Amu-Darjos atsiras 
laivybos kelias. Šiuo tiks
lu prie kiekvienos užtvan
kos (Tachia-Tašo, viršuti
nės ir žemutinės Uzbojaus 
užtvankų), o taip pat prie 
tos vietos, kurioje kanalas 
išeina į jūrą, įrengiami šliu
zai. Nedideli vietinio van
dens transporto laivai galeš 
plaukioti ir žymia nulei
džiamųjų kanalų dalimi. 
Numatomasis dykumos iri- 
gavimas druskožemio Kel- 
Koro rajone įgalins baigti 
su dirvos išpustymu, o taip 
pat sutvirtinti smėlynus ir. 
apželdinti šį rajoną.

Miškai ir krūmai
Vyriausybės nu t arimu 

numatoma visur (išilgai 
kanalų, naujai drėkinamų 
žemių ribose, aplink .pra
monės įmones ir gyvehvie-’ 
tęs) sodinti miškus ir krū
mus. Rajonuose, kur nėra 
smėlynų, numatoma ’ paso
dinti laistomus arba panau
dojančius arti esantį įže
mio vandenį miškų ruožus, 
kurie bus vidutiniškai 100 
metrų pločio. Tuose miškų 
ruožuose augs įvairūs la
puočiai medžiai. Smėlynuo
se, priklausomai nuo rejefo 
sąlygų, medžių sodiniai už
ims siauresnį ruožą. Kai 
kuriose vietose vietoje miš
ko numatoma sodinti ne
laistomus dviejų kilometrų 
platumo ruožus iš saksaūlo 
ir krūmokšnių; už šių ruo
žų bus trijų kilometrų pla
tumo zona augalams ap
saugoti nuo iškirtimo ir nu
ganymo.

Gins kanalą nuo smėlio
Visa tai turi apginti ka- i 

nalą bei jo įrenginius nuo 
užpylimo smėliu. Vietose, 
kur smėlynai pliki (tarp 
mažųjų Balchanų kalnų ir 
Uzbojaus, prie Didžiųjų 
Balchanų pietinės papėdės 
ir Nefte-Dago aukštumos 
rajone), juos numatoma su
tvirtinti saksaūlų miško 
masyvais. Rajone tarp Ma
žųjų ir Didžiųjų Balchanų 
kalnų numatoma sudaryti 
du laukų apsaugos miško 
ruožus po tris juostas kiek
viename; juostų plotis — 60 
metrų. Be to, medžių juos
tos bus drėkinamų žemių 
pakraščiuose ir aplink vi
sas gyvenvietes.

Kokią milžinišką reikšmę 
turi šie nauji miškai, kurie 
augs dykumoje pusės mili
jono hektarų plote, apibūdi
na ’toks faktas: Ki^sno- 
vodsko mieste tik dieglio 
rūpinimosi dėka pavyko už
tikrinti išlaikymą mažučio 
skvero, užimančio tik dalį 
hektaro. Jame auga tik 
juodas druskožemio saksu- 
alas. Kai pradės veikti 
Svarbiausiasis Turkmėnijos 
kanalas, gyventojai tų ra
jonų, kuriuose dabar nėra 
jokių žalumynų, kur vaikai 
niekad nematė medžio lapo, •’ 
gaus vandenį, o kartu su 
juo—sodus, bulvarus, par
kus.

Kasdien didėja sriautas 
krovinių, siunčiamų iš visos 
Tarybų Sąjungos į pradinį 
kanalo įrengimą — Tachia- 
Tašo užtvankos ir hidro
elektrinės statybos aikštelę. 
Visa didžioji Tarybų šalis 
stato Svarbiausiąjį ^{Turk
mėnijos kanalą. Puolirifas j 
prieš dykumą vis labiaųpš- 
siplečia. f

B. Fiodoroviclus

4 gusi.—Laisvė (Liberty); Penktad., Rugpiūčio-Aug. 10, 1951
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
f (Tąsa)

adas ir čia palaikė tvarką ir draus- 
ę. Rytais vyresnysis karininkas Lei

manas išrikiuodavo įgulą frontu. Tregu- 
bovas išeidavo iš savo palapinės, priim
davo savo padėjėjo raportą ir iškilniai, 
kaip laive, sveikindavosi su jūrininkais. 
Kai kurie jų girdėdavo, kaip jis Įsaki
nėdavo savo padėjėjui:

— Prašau jus laikyti drausmėje že
mesniuosius pavaldinius. Jokiomis ap
linkybėmis aš neprileisiu netvarkos. Jei
gu kas ardys i drausmę — praneškite 

. man. Aš rasiu priemonių sudrausti nu
sikaltusius. I

Vyresnysis karininkas Leimanas- silp- 
nai prieštaravo:

—Mano manymu, mūsų įgula puiki. 
Ir man rodosi, nėra reikalo labai ją 
spausti. Jūs patys matėte, kaip jūrinin- 

• kai dirbo “Oldgamijos” avarijos metu. 
Čia^’isi stengiasi patys dėl savęs.

—Aš nesakau, kad mūsų jūrininkai 
blogi, bet jie geri tol, kol virš jų laikai 
suspaudęs kumštį. Reikia, kad kiekvie
nas iš jų kiekviename žingsnyje justų 
karininko valdžią, kaip arklys junta sa- 

} vfišeimininko apinasrį.
Tris dienas stovėjo rūkas. Per tą lai

ką žmonės nieko nedirbo ir tiktai gėrė, 
valgję ir miegojo. Pamainomis, dieną ir 
naktį budėjo sargybinis, saugodamas 
stovyklos ramybę ir sekdamas drumzliną 

Jrizontą — ar nepasirodys koks nors 
ivas. Gaidys, ilga virvute pririštas 
ie kuolęlio, kiekvieną aušrą sutikdavo 
,lsingu giedojimu. Tai suteikdavo nuo- 
džiaujantiems jūrininkams didelio 

džiaugsmo. Bet atėjo toks rytas, kada 
niekas neišgirdo jo balso. Pasirodė, kad 
naktį jį pagavo lapė. Jai irgi atkeršijo 
jūrininkai — išnešė jos lapiukus. Tris

Prieš jūrininkus iškilo klausimas: kas 
bus toliau? Pagal apskaičiavimus pro
duktų jiems užteks tiktai dviem mėne
siams. Per tą laiką čia gali nepasirodyti 
nė vienas laivas. Ir tada jiems grės ba
do mirtis. Liko tik viena išeitis — pa
siųsti kurią nors valtį su dalimi žmbnių 
į Sachaliną ir pranešti apie liku
sius. Vadas įsakė jūrininkams ieškoti 
tinkamo medžio stiebams. Toli nuo sto
vyklos buvo užtikti du stori rastai, iš
mesti į jūros krantą. Šlapi, jie buvo to
kie sunkūs, kad su vargu juos atvilko 
arčiau stovyklos. Iš jų reikėjo padaryti 
du stiebus — po vieną kiekvienai val
čiai. Iš pradžios nutarė paruošti vieną 
valtį. Be kirvio, be piūklo, be kirtiklio, 
vien su virtuviniais ir kišeniniais pei
liais ėmėsi darbo. Drožė ir piaustė sto
rą rąstą, paversdami jį reikiamo ilgio 
ir rankos storumo šliupkos stiebu. Nu- 
sidroždavo tik plonos skiedrelės. Ypa
tingai ilgai tekdavo užtrukti, kai po ran
ka pakliūdavo kieta lyg kaulas šakutė. 
Mašinistas Kučerenko, sėdėdamas apžer
gęs rąstą ir dirbdamas, murmėjo, prieš 
šalia stovintį bocmaną Gocką:

— Geras tu mūsų viršininkas, bet vis 
dėlto užmiršai patį svarbiausi — kirvį 
ir piūklą. Dabar -kniburiuok su tokiu 
įrankiu. Tai lygu, kaip kalną liežuviu 
laižyti.

Bocmanas teisinosi:
— Ne tas man rūpėjo. Vadas mane 

užjodinėjo. Skubėjimas, sąmyšis. O 
tarp kitko, nenusiminkite, vyručiai. Vė
brai tiktai dantimis dirba, ir tai iš me
džio stebuklus daro. O jūs gi peilius tu
rite.

Stovykla atrodė kaip improvizuota 
laivų statybos verfė. Tuos jūrininkus, 
kurie pavargdavo, bocmanas tuojau pa
keisdavo kitais. Darbas nė minutėlės ne-

Montreal, Canada

naktis iš eilės ji ateidavo prie sovyklos 
ir tyliu lojimu bei cypimu viliojo savo 
vaikus iš žmogaus nelaisvės.

Karininkai dar tebespėliojo, kur jie 
paseko. Vadas tikino, kad “Oldgamija” 
užplaukė ant Iturupo salos. Bet koks bū
vą jo nustebimas, kai gegužės 25'išsi
skirstė rūkas ir pagal saulę galų gale 
pasisekė nustatyti vietą: šiaurės platu
ma 45/55 ir rytu ilgis 150 . O tai reiškė, 
kXd jie pateko' toliau į šiaurę — į Urupo 
salą, atskirtą nuo spėjamosios Frizo są
siauriu. Vadas paaiškino savo karinin- 

1 kams:
—Reiškia, mūsų klaida buvo štai ko- z C-

kia. Pagal vadovybės šturmano nurody
mus, “aš priėmiau dėmesin tėkmę į vest- 
ziud-vest. O čia jos visai nebuvo. Štai 
kodėl mes ir įsirėžėme į Urupo salos vi-

tai

ga- 
va-

Praporščikas Potapovas prieštaravo:
— Taip, betgi tas vodavybės šturma

nas perspėjo mus Kurilų salyne ' būti 
kiek galima atsargesniems. Mes nepri- 

k Valėjome plaukti į sąsiaurį, kol tiksliai 
nebuvome nustatę savo buvimo vietos. 
Priešingu atveju mums reikėjo palaukti 
rūko išsiskirstymo. Mes patys padarėme 
neapdairų žingsnį.

Tregubovas nukaito ir norėjo į 
griežtai atsakyti, bet susilaikė.

Žmonės ilsėjosi dar tris dienas, ir 
lų gale, surinkęs karininkus ir įgulą, 

’• das paskelbė:
— Plaukti į Sachaliną šliupkomis 

.Jmums pavojinga. Reikia ką nors kitą su- 
| galvoti. Pagal žemėlapį, per dešimtį my- 
* lių nuo mūsų, bus mažas Tovano uostas. 
* Jeigu ten pasirodys koks nors laivas, tai 

mes arba išnuomuosime jį arba paimsi
me ginklo jėga. Ar bus savanorių žval
gybai?

Pirmuoju atsiliepė mašinistas Kuče
renko, antruoju — jūrininkas Lekonce- 
vas, o paskui juos dar dešimt žmonių. 
Juos padalino į du atskirus būrius. Vie
nas iš jų, vadovaujamas praporščiko 
Leimano, išvyko į šiaurę, antras, vado
vaujamas paties vado, nuėjo į pietus. 
Produktų su savimi pasiėmė savaitei, 
apsiginklavo šautuvais ir pistoletais. 
Žygio sunkumai prasidėjo tuojau: jokių 
kėlių ir net takų nebuvo. Teko eiti tai 
per dygius krūmokšnius, tai laipioki 

J skardžiomis uolomis, tai nusileisti į tar
peklius ir bristi per kalnų upes ligi juos
mens vandenyje. Per dvi dienas nukelia- 

T x^vorne ne daugiau, kaip septynias mylias. 
’ vTas nuotolis buvo labai mažas, palygi

nus su salos didumu, kurios ilgis siekė 
d«ugiau negu penki šimtai mylių'. Nete
kusios jėgų, abi partijos grįžo atgal, ne- 
atnešdamos jokių guodžiančių žinių. U- 
rupo sala, matyt, buvo negyvenama.

•s*

4

nutrūkdavo. Ir vis dėlto darbas lėtai 
ėjo į priekį. Vakare nustebę žmonės pa
matė, kad rąstas mažai suplonėjo.

Tuo aiku, kai įgulos dalis buvo užimta 
stiebo dirbimu, antroji ardė plačius 
šliupkų antvalkalus. Iš jų siuvo bures, 
naudodamies atsuktomis kanapinio lyno 
gijomis. Iš tų pačių gijų suko škotus.

Galų gale, po keturių dienų valtis, nu
meris pirmas, buvo paruošta tolimai ke
lionei. Visi stovyklos gyventojai, apsi
džiaugę darbo užbaigimu, išėjo prie 
kranto. Vėjas išpūtė pačių gamintas 
bures, ir sparnuotas laivelis žvaliai iš
plaukė į jūrą bandymui. Jis praplaukė 
pro “Oldgamiją,” kuri dar tebedegė, ir 
sugrįžo į krantą. Vadas įsitikinęs, kad 
darbas nenuėjo veltui, tuoj pat paskyrė 
savo padėjėją, praporščiką Leimaną, 
pirmosios grupės, susidedančios iš 10 
jūrininkų, viršininku. Išplaukiantieji 
apsiginklavo, paruošė geriamo vandens 
ir produktų atsargas dviem savaitėm. 
Susitarė, kad vadas per 15-20/ dienų 
lauks saloje žinių nuo Leimano.

Per naktį ūkanotas oras pragiedrėjo. 
Birželio 4 rytą vėl visi nuėjo prie kran
to išlydėti valties. Atsisveikindamas su 
Leįmanu, vadas pasakė:

— Pasistenkite užgrobti kokią nors 
sutiktą japonų škuną. Tada mes visi ga- 

. lėsime palikti salą. Jeigu pakelyje nie-, 
. kas nepasipainios, tai skubėkite į Sacha

liną ir greičiau prisiųskite mums laivą. 
Na, linkiu jums gero vėjo!

Vadas buvo rimtas. Spausdamas ran-, 
ką savo padėjėjui, jis griežtai, viršinin
kiškai, žiūrėjo į jį juodomis akimis, pra
porščikas Leimanas šypsojosi, tarsi jis 
plauktų tik pasivažinėti jūra.

Valtis krūptelėjo, kai lengvas vėjelis 
išpūtė jos bures, ir pasuko į Busolio są
siaurį. Stovykloje pasiliko dar trisdešimt 
žmonių. Visi jie stovėjo ir žiūrėjo į tols
tančius savo draugus, pergyvendami 
keistą jausmą: ir pavydą tiems, kurie 
greit bus tėvynėje, ir baimę dėl jų, kad 
jie gali pražūti bangose, ir bundančią 
viltį, kad tik iš jų gąlima laukti pagal
bos. Taip žmonės neišsiskirstė tol, kol 
valtis visai išnyko.

Urupo saloje keletą dienų truko poil
sis. Smalsuoliai bastinėjosi pakrante, 
apžiūrinėdami laukines .vietoves. Dar 
kartą susiorganizavo grupė ieškoti ap
gyvendintų vietų, bet ir ji sugrįžo tuš
čiomis. Iš jos sužinojo, kad už trijų my
lių nuo stovyklos yra upelis, stebinantis 
žuvies gausumu. Jūrininkai pradėjo da
žnai ten vaikščioti ir vis galvodavo, kaip 
pasinaudoti vandens gėrybėmis. Jie ne
turėjo nei meškerių, nei tinklų.

x (Daugiau bus)

Baisi žmogžudyste

Pereitą savaitę, liepos 27 
d., Verdune įvyko baisi žmog
žudystė. Jaunuolis sunkiai nu
kankinęs nužudė mažą 'mer
gaitę. Veikiausiai padaręs tai 
iš sumišimo. '

Policijos padavimais įvyko 
taip: Caroline Windsor, 7 me
tų amžiaus mergaitė, kuri 
tuo laiku buvo pas savo mo
čiutę, 30 — 3rd Ave., Verdun, 
vakare lauke žaidė. Senutė 
rengėsi eiti į ligoninę aplan
kyti savo sergantį Vyrą. Prieš 
jai išeinant, į kambarį atėjo 
jaunuolis, Edwin Yule, 23 me
tų afmžiaus (kuris gyveno 
kaimynystėje ir, sakoma, atei
davo dažnai). Senutė paliko 
jį klausant radijo, o mergai
tę dar vis bežaidžiant kieme. 
Staiga kaimynai užgirdo jį 
bėgantį gatve ir šaukiantį, 
“aš užmušiau mažą, mergai
tę.” Už kiek laiko policija pa
gavo jį ant LaSalle bulvardo. 
Nesipriešindamas pasidavė 
policijai ir prisipažino užmu
šęs mergaitę. Pasakė ir adre
są, kur. Policija atvykus at
rado tragediją. Mažametė 
mergaitė sudaužyta, sugnai
byta ir sukramtyta, o ant ga
lo, keturiais skirtingo dydžio 
peiliais kūnas subadytas. Me
dicinos žinovams ištyrus, sa
koma, neatrasta nedorybės 
ženklų.

žmogžudys, sakoma, buvo 
paimtas į Verduno protesto- 
nų (psichinę) ligoninę, kuo
met jis tebebuvo 16 metų am
žiaus. Manoma, šis pats jab- 
nuolis pabėgęs iš' ligoninės’ 
tris kartus, buvo perkeltas į 
Bordeaux kalėjimo protinę 
ligoninę. Iš ten paleistas apie 
18 mėnesių atgal. Našlaitis, 
jo tėvai abu mirę. Tačiau, 
manoma, jis tuiri brolį.

Tyrimas eina apie šią tra
gišką žmogžudystę ir koks, 
teismo sprendimu, jeigu pa
vyks ištirti, kad silpnaprotis, 
bus jo likimas, šiuos žodžius 
rašant, dar nežinoma.

—o—
Duonos-pieno kainos pakils
Stambieji kepyklų savinin

kai praneša, kad neužilgo, 
kada nors rugpiūčio mėnesį, 
kainos vėl pakils ant duonos. 
Lig šiolei už duonos kepalą, 
24 uncijų svorio, čia yra mo
kama 17 centų.

Taipgi pienininkystės savi
ninkai praneša, kad apie, ru
denį pieno kaina irgi pakils. 
Lig šiol už kvortą pieno yra 
mokama po 19 centų. Tačiau 
rudeniop kaina pakils iki 21. 
cent. u>ž kvortą. Arba bus 
$2.10 10 tikietų.

Jeigu šis spėliojimas dėl 
kainų pakilimo įvyks, tai pie
no kainų kilimo istorija štai 
kaip stovi:

1945 m. gruodžio mėnesyj 
101/2 c.

1946 m. sausio mėnesyj
121/2 c. «

1946 m. spalių mėnesyj
151/2 c.

1947 m. lapkričio mėnesyj 
I6I/2 c.

1948 m. sausio mėnesyj 
171/2 c. .

1948 m. spalių mėnesyj 
18i/2 c,

1951 m. gegužės mėnesyj 
19 c.

'1951 m. rudenį 21 c.?
,—o—

Shower pare
Birutai Zaganavičiūtei, jos 

tetos, Mrs. M. Paula pastan
gomis, pereitą savaitę buvo 
surengta priešvedybinė sho
wer pare.

Vestuvės įvyks, su Jonu 
Meilučiu), rugpiūčio 25 d.'

,—o—
Serga

Pranas Ilgūnas liepos 31 d. 
išėjo į ligoninę sveikatos tyri
mui. Manoma, kad reikės ap- 
laikyti vidurių operaciją.

»—o—
Staiga mirė

Liepos 31 d. staiga mirė 
Povilas Gudas, sulaukęs 49' 
metų arpžiaus. Paliko nuliūdi
me žmoną Mikaliną (Navits- 
kiūtę) ir du vaikučius, sūnų 
ir dukrą.

Rugpiūčio 2 d., taipgi stai
ga mirė Pranas Bačiulis, 50 
m. amžiaus. Paliko nuliūdime 
seserį Bronę Petronienę. J.—

Detroit, Mich.
Detroitiečiai buriasi į gru

pes važiuoti Chicagon į Vil
nies rudeninį pikniką. Jis įvyks 
šio menesio 26-tą, Liberty 
Grove, Willow Springs, 111. 
Tarpe man žinomų pasisakiu- 
s’ių už tokią kelionę randasi 
daktaras ir Mrs. Palevičius, 
Krakaitięnė su dukra Floren
ce, Kirvėla, F. Nakas, Var
nas, Zygmantienė ir sūnus.

1—o—
Detroito lietuvių veikėjas 

A. Gotautas apsigyveno prie 
Michigan ežero netoli Stevens
ville.

.Petras ir Marytė Smalsčiai, 
kartu su Aranuk šeima, atos
togavo pas B. ir O. Stakėnus, 
gyvenančius kur nors Scottvil
le srityje. T.

Cleveland, Ohio
Moterų Klubo piknikas da

vė gražaus pelno, o jo daly
viams gražų pobūvį. Apsi
džiaugusios padidėjusiu tur
tu, moterys paskyrė $25 pa
remti Vilnį. Taipgi paskyrė 
ilgai ir sunkiai sergančiai na
rei Račkaitienei dovaną $10.
Klubas dėkingas savo komi

sijai, darbininkams, apdova
nojusiems pikniką ir atvyku
sioms su klubiętėmis sykiu 
praleisti dieną. •

Savo susirinkime liepos 19- 
tą klubietės girdėjo Mary Ni
kas raportą iš Taikos Kongre
so ir bendrai apie darbuotę 
už taiką. O po raporto įvyko 
draugiškas pobūvis, kuris, ta
čiau, nepraleista veltui, sudė
ta $12 darbininkų spaudai.

•—o—
Sąryšis energingai rengiasi 

prie spaudos pikniko, įvyk
siančio rugp. 19-tą, pas Rū
bus. Bus gera muzika, įvairu
mų. Visi prašomi darbuotis už 
jo sėkmingumą. Visi kviečia
mi jin rengtis.

—o—
Gigai Račkaičiutei mūsų 

klubietės Selen ir Teisenhus 
surengė sužadėtuvių puotą. 
Svečių dalyvavo daug. Gigai 
įteikta dovanų, daugiausia pi
nigais. Gigą susižiedavo su ki
tataučių. N.

Išgirsime raportą iš 
Taikos Kongreso

J Amerikos Liaudies Taikos 
Kongresą, kuris įvyko birže
lio 29-30 ir liepos 1, taiką my
linčių delegatų buvo suvažia
vę iš įvairių Amerikos vietų 
apie 5,000, nuo įvairių orga
nizacijų ir grupių, visokių įsi
tikinimų bei rasių ir jaunimo. 
Todėl šis Taikos Kongresas 
turėjo būti nepaprastai svar
bus. Delegatė, kuri Kongrese 
atstovavo Clevelando lietu
vius, t draugė Klevingtonienė, 
yra iš naujosios mūsų genkar- 
tės ir todėl galime pilnai ti
kėtis iš jos gero ir įspūdingo 
raporto. Taipgi ir kita dele
gatė Mariutė Nikos, kuri, ro
dosi, buvo delegatė nuo Prog
resyvių Partijos, galės papil
dyti raportą. O taika šian
dien yha pavojingiausiame 
stovyje,, negu bet kada. To
dėl visi, kuriems taika yra 
miela, ir norime išgirsti, ko
kius planus Amerikos Liau
dies Taikos Kongresas pasi- 
briežė taikos išlaikymui, ne- 
praleiskime progos išgirsti ra
portą.

Taikos Kongres'o raportui 
išklausyti susirinkimas įvyks 
sekantį 'šeštadienį, rugpiūčio 
11, 8-tą valand. vakaro. Vieta 
9305 St. Clair Ave. Kaip šio 
susirinkimo rengėjai sako, ra
portams pasibaigus galėsime 
pasišokti ir draugiškai baigti 
vakarą.

-—o—
Kas veikiama už taiką 

abelnai Clevelande
Delegatams grįžus iš Taikos 

Kongreso, tuojau tapo suor-

ganizuotos taikos grupės po 
visą miestą ir jo apylinkę: 
unijose, bažnyčiose, įvairiose 
organizacijose ir tautose ir 
tarpe jaunuolių veikimui už 
taiką sulyg jų geriausios išga
lės. Ir nekurios iš jų veikia 
labai gerai. Daugelis protes- 
tonų bažnyčių, baltų ir negrų, 
laiko pamaldas ir pasitarimus 
už taiką.'

Tik centrinis veikimas buvo 
kiek atslūgęs, nes šiuo laiko
tarpiu dirbtuvės leidžia darbi
ninkus atostogoms, tai lygiai 
keli ir iš vadovaujančių Tai
kos žygio darbuotojų buvo iš
važiavę poilsiui. Bet dabar 
jau teko matyti vieną iš veik
liausių Clevelando Taikos žy
gio vadų, Don Rothenbcrg’ą. 
Ir dar keli kiti grįžę jau ima
si už darbų koordinuoti visų 
veikiančių taikos labui grupių 
veikimą ir rengiasi išleisti 
tam reikalingos literatūros. 
Tik, kaip jau žinoma, kad vi
sos tos organizacijos, kurioms 
reikia pasilaikyti vien iš au
kų, jos labai sunkiai verčiasi 
ir to privalome nepamiršti.

J. N. S.

San Francisco, Cal

ren atsilakė bilių pasirašytu 
Jis pareiškė, kad šis seimelid 
priimtas bilius yra priešrau- 
doniškos isterijos padaras, it! 
daugiau niekas.

šiuo žygiu. gubernatoriui 
Warren išpildė Californijos 
žmonių norus. Tasai seimelio’ 
greitomis iškeptas bilius buvo 
griežtai pasmerktas Californi- 
jos liaudiškų organizacijų. 
Gerai, kad jis nevirto įstaty
mu. Tai gražus žmonių lai
mėjimas. Rep. ’

__i_________ _—

Worcester, Mass.

Gubernatorius nepasirašė 
biliaus

Cali foru i jos reakcijonie- 
riai buvo pasini o ję įvesti į 
apšvietus sistemą fašistinę 
minties kontrolę. Jų pastan
gos valstijos seimelyje buvo 
pravarę bilių, kuris leistų iš 
kolegijų ir universitetų išmes
ti laukan mokytojus ir profe
sorius, kurie turi kitokius po
litinius įsitikinimus, negu tie, 
kurie šalį valdo. Pirmoje vie
toje šis nelemtas bilius buvo ! 
atkreiptas prieš San Diego i
State College psichologijos 
profesorių Dr. Harry Stein
metz, kuris yra veiklus Inde- 
penden Progressive Party na
rys.

Tačiau reakcionieriams šis 
piktas žygis nepavyko. Vals
tijos gubernatorius Earl War

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems, 

kurie skaitlingai susirinko 
atiduoti paskutinį atsisvei
kinimą mano draugei Onai 
Butkevičienei. Ačiū už gė* 
les, kurių prisiuntė L. S. ir 
D. B. Draugija, Progresy
vių Partija, Aido Choras, 
Literatūros Draugijos Mo
terų kuopa 155.

Ačiū Sukackienei už gra
žią, pritinkamą atsisveiki
nimo prakalbą.

Ačiū graboriui Karoliui 
už gražų patarnavimą.

Geros širdies ir darbščios 
draugės moterys pagamino , 
skanių užkandžių visiems 
palydovams pavaišinti, už 
ką joms tariu širdingai 
ačiū.

Ačiū tiems, kurie laike 
užkandžių/išreiškė gražių 
minčių Opi e velionės gyve
nimą.

Petras Butkevičius 
ir visi artimiausi 
giminės

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir- • 
nia pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

AT YDAI SOUTH BOSTON, MASS.!

PIKNIKAS
Rengia

' Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas
So. Boston, Mass. \

Sekmadienį, Rugp/Aug. 12
Lietuvių Tautiškame Pušyne

Keswick Rd., Montello, Mass. 
t *

Basas išvažiuos, nuo 318 Broadway, So. Boston,
Mass. — 12:30 valandą dieną.

Pikniko dalyviai pasivaišinsite šaltu alučiu, South 
Bostone pagarseėjusiom gardžiom kilbasom ir kito
kiais užkandžiais. Klubas savo patalpa padeda vi
siems, todėl laukia svečių iš tų, kuriems padeda.

Kviečiame visus — Komisija.
-„r.------ — ---- -----------------

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

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie ipanęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. t

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

5 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugpiūčio-Aug. 10, 1951
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Kolūkietiška”

Iš šokių ratelio išaugo 
ansamblis

> - •
VILNIUS,'geg. 29 d. —Prie 

Profesinių sąjungų, klubo su
kurtas lietuvių liaudies šokių 
ansamblis, kuris išaugo iš bu
vusio čia ratelio.

Pirmoji didesnė ansamblio 
programa
siuita,” sudaryta iš 11 šokių, 

" jų tarpe eilės naujų, vaizduo
jančių socialistinį Tarybų 
Lietuvos kaimą: “Kolektyvi
nio darbo šokis,” “Traktori
ninkų šokis” ir kiti. Kolekty
vui vadovauja. Lietuvos TSR 
daintj ir šokįų ansamblio,auk
lėtinis V. Jąkelaitis.

Ansamblis ruošiasi visasą
junginei profesinių sąjungų 
meno . saviveiklos , apžiūrai 
Maskvoje. Vyksta repeticijos, 
“Dailės” kombinate 
tautiniai rūbai. Prie 
llo kuriama kaimo 
Jai bus naudojami
o taip pat ir kiti, . labiausiai 
kaime paplitę, instrumentai. 
Vadovauja kapelai konserva
torijos studentai V. 
ir A. Krogertas.

siuvami 
ansąmb- 

kapela. 
liaudies,

Baumilas

priežiūra
4 d. —

Technikinių kultūrų
KYBARTAI, birž.

Stalino vardo kolūkio namai 
didelį dėmesį skiria techniki
nių kultūrų auginimui. Jų pa
sėlių plotas kolūkyje palygin
ti su praėjusiais metais padi
dėjo pusantro karto. ’ Labai 
gerai paruoštoje dirvoje, pa
tręštoje dideliu kiekiu natū
ralinių ir mineralinių trąšų, 
pasėta ^daugiau kaip 50 hek
tarų cukrjnių runkelių, t. y. 
žymiai daugiau, negu buvo 
numatyta planu. Marijos Ja- 
sevičiūtes vadovaujama gran
dis augina koksagyzą, Sėja 
atlietą strafi f ikuota sėkla 
kYadrątiniu-lizdiniu bųdu. Ge
ras sėjos atlikimas „davė teu- 
giamą. rezultatą.. Gražūs bai
gai žada aukštą derlių. t .

Grandys pradėjo u .pasėlių 
priežiūrą. 6 hektarų cukrinių 
runkelių pasėlių plote - attik? 
tas tarpueilių purenimas ir 
pasėlių papildomas tręšimas. 
Baigta vėluoti kpksagyzo 
plantacijas. Pavyzdingai dir
bo Jurgita žolinytė,* Danutė 
Eidukevičiūtė, Janina Piliu- 
kaitytė ir kitos, kuries pus
antro karto .viršija užduotis.

kviečių

d. —Sri- 
Sėkmin-

MB

Linksma nuotaika yra 
naudinga sveikatai

Tikrieji žmonių sveikatos 
sargai visuomet mus įspėja:

“Nebūk surūgęs, nes tai 
kenkia tavo sveikatai. Links
minkis. Susieik su draugais, 
pabuvok su jais tyrame ore. 
Geroje nuotaikoje užtrauk 
dainelę!”

Bet, ar visi tą supranta? 
Ar visi nori suprasti ? Tūlas 
sako, kad nuvažiuoti į orga
nizacijos pikniką ar kitą ku
rią programą kainuos pinigų. 
Tariasi galėsiąs juos nusineš
ti. Tačiau. > iš to. • dažniausia 
gaund’savo Šerą daktaras, 
daug didesnį šėrą gauna kokia 
kompamšk'a ligonihe, dar (Jj 
ka graboriui. Kitkas 
valdžiai palikimų 
jeigu yra šeimos. O jeigu 
šeimos, tai viską pasiima val
džia. Nieko nusinešti netenka.

.Argi ne verčiau pasilinks
minti su draugais ir tuomi 
dar organizacijai padėti ge
rai gyvuoti ?

Kurie apie savo sveikatą 
rimtai galvoja ir vis dar te
beturi pakankamai spėkų iš 
lovos pakilti, tie bus LDS 
New Yorko ir New Jersey 
kuopų piknike šį sekmadienį, 
rugp. 12-tą; Lindene. Bet ne
atidėkite paskutinei minutei 
užsisakymą buse vietos.1 Išeis 
nuo Liberty Auditorijos 
12:45, o nuo Pil. Klubo 1:15. 
Visa kelionė,, kainuos tiktai 
$1.75. LDS-erė,

moka 

 

takįais, .

jra

Jaunimas reikalavo 
išleisti jaunąjį 

Robesoną Vokietijon
Darbininkų Jaunimo Lygos 

New Yorko Valstijos Taryba 
kreipėsi; į;Valstybės 'Departa- 

jmentą ‘su prašymu- atkeisti 
ipirmespį’ ’ nuspl-ęndį. ' Prašė 
i leisti Paul Robeson’ui Jr., pa- 
skilbusiojq/t artisto sūnui .ke
liauti rytinėn Vokietijon, kur 
prasidėjo Jaunimo Festivalis 
Taikai. Mūsų šalies valdžia 
jaunajam Robesonui nedavė 
paso.Kolūkiečiai plečia 

pasėlius
KAUNAS, birž. 4 

ties pietiniai rajonai
gai baigia sėti varpines kul
tūras. Šiais metais kolūkiai 
ypatingą dėmesį skiria vasa
rinių kviečių pasėlių išplėti
mui. Alytaus rajono “Taba- • 
Įlankos” kolūkis apsėjo šia 
kultūra 4 kartus didesnį plo
tą, negu buvo nustatyta pla
nu. “Naujo gyvenimo”, “Ne
muno” ir kiti kolūkiai žymiai 
išplėtė kviečių pasėlių plotus 
palyginti su praėjusiais me
tais. .

IŠ viso rajone kviečių sėjos 
planas žymiai viršytas. Daug 
"kviečių viršum užduoties pa
sėta Veisėjų rajone, žymiai 
padidinti šios kultūros pasė
liai Lazdijų,, Simno ir kituose 
šritięs Rajonuose. ( > • . , . ,

Vertingos, maisto .kultūros 
sėja atliekama gerai įdirbtoje 
ir patręštoje dirvoje.

Ambulansy vairuotojai 
paskelbė streiką

Devynios dešimtys ambu- 
lansų vairuotojų, technikų ir 
pagelbininkų paskelbė streiką 
praėjusį antradienį.

Vyriausiu unijistų reikala
vimu: yra darbo valandas nu
mažinti nuo 48 iki 40. Dėl to 
buvo pradėję ’ derybas, bet 
jos nutrūko. Streikas nepalie
čia miestinių ligoninių, tik 8 
privatiškas ambulansais pa
tarnavimo firmas. /

J Viešoje įstaigoje 
apraišė merginą

Milionierius nuduoda 
esąs neturtingas

Demokratai vos nesukele 
kumščių karą

Apie 1,300 suvykusių į 
Queens apskrities vyriausio 
teismo rūmus Jamaikoje de
mokratų sukėlė tokį protestą, 
kad vos nepriėjo prie apsi- 
kumščiavimo.

Karščiuotis žmonės turėjo 
rimto pamato. Tie vyrai ir 
moterys, daugelis.: jau antra 
diena, buvo ' priversti sųgai-, 
šuoti iš darbo ir prakaituoti 
teismabutyje. Už ką? ,Gal už 
kokią blogdarybę?

Pačių sukviestųjų teisma- 
butin prieš jų norą piliečių 
nuomone jie buvo persekioja
mi. Juos sukvietė kamantinė
ti už tai, kad jie pasirąšė de
mokrato prokuroro Charles P. 
Sullivano peticijas, nominuo
jančias jį į apskrities teisėjus. 
Jie, kaipo piliečiai, turėjo 
teisę ir prievolę pasirinkti tą, 
kuris jiems atrodė geriausiu.

Juos (gautu nuo teisėjo į- 
saku) šaukusieji oficialieji 
demokratų politinės mašinos 
toje apskrityje (Tamrnanės) 
lyderiai mano atlieką jiems 
prideramą darbą. Kaip tai 
dabar išdrįso Sullivąnas kan
didatuoti ir jie už jį pasirašy
ti prieš partijos viršininkų no
rą? Jie ryžosi tuos sukilėlius 
suvaldyti.

Tačiau suvaldymo darbas 
pasirodė ne taip jau lengvas. 
Sukilėliai, Sullivano šalinin
kai, surinko virš 4,000 parašų 
ir piiestinė rinkimų taryba

tuos parašus užtvirtino, kaipo 
teisėtus. Gi rinkiminis įstaty
mas tereikalauja toje apskri
tyje surinkti tiktai 2,500 pa
rašų, kad pastatyti kandida
tą. Tad partijos tūzams likosi 
kaip nors išravėti parašų per
viršių., Kaip nors parodyti 
juos esant nelegaliais.

Tam ravėjimui sušaukti 
žmonės buvo laikomi valandų, 
valandas teismabutyje ir, aiš
ku, sulaukus savo eilės pasi
tinkami su daugybe visai ne
reikalingų, jiems neprivalo
mų, neužpelnytų klausimų. 
Dėl to piliečiai pasipiktino.

Tūli demokratai dabar kal
ba, kad jiems tenka praryti 
karčius diktatoriškus nuodus, 
kurie, jų manymu, buvo tai
komi kitiems. Kai kas čia 
garsiai išsitarė:

-— Mums ir gerai. Kada 
mūsų ^partijos bosai atimdinė- 
jo vietas ir kandidatūros tei
ses nuo komunistų ir kitų pa
žangiečių, mes tylėjome, o 
kai kurie savo tūzams net pa
dėjome. Įsigalėję, tie diktato
riai atsisuko prieš mus pačius. 
Mes tuomet manėme, kad 
raudonieji to persekiojimo 
verti, šiandien aš jau kai ko 
išmokau...

Jie tai parodė viešai. Dau
gelis čia pat išrašė plakatus. 
Vyrai ir moterys, daugelis su 
kūdikiais ant rankų, išėjo de- 
montruoti priešais tęismabutį.

Farley giria Ispaniją Išsigando savo laimės
Sugrįžęs iš Europos Jim 

Farley iškėlė Coca-Cola toas- 
tą už. naująjį “mūsų talkinin
ką” Ispaniją, kuri “tikriausią 
yra priešiška komunizmui”, ži
noma, jis kalbėjo ne apie liau
dį, bet apie Franco.

Farley, vadovaujantis de
mokratų politikierius (turįs 
Coca-Cola gėrimėlyje didelį 
finansinį interesą), nuo seno 
myli Franco. Bet jis nemylėjo 
žymiausio mūsų gyvenamoje 
gadynėje demokrato prezi
dento Rloosevelto (atsimenate 
prieš Rooseveltą baublių cho
rą Farley kontroliuotoje de
mokratų konvencijoje Brook- 
lyne?)\

Nuvykęs ligoninėn atlanky
ti žmoną po pagimdymo kū
dikio,' Louis Reda 
kuomet slauge . jam 
vieton vieno kūdikio

apalpo, 
parode 

vienu 
kartu gimusius tris. Išsigandęs
angiųimo iškaščių. O kiti spė
lioja, kad gal jis tik suvaidi
nęs apalpusį tikslu pasiskelb
ti ir gauti geraširdžių para
mos tai netikėtai gamtos do
vanai išlaikyti. 1

Kaip . ten nebuvę 
jausmais, dabartiniame 
brangume ir stokoje 
trijų kūdikių priedas 
kartu bile kurį galėtų 
blokšti, • "o

su j o 
visko 
namų 
vienu

pri

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA
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GARSINKITĖS LAISVĖJ!

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-40 Stagg St. Brooklyn, N. Y
• Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Policijos viršininkas 
nusiėmė pirštines

Policijos viršininkas Mona
ghan buvo sakęs, kad jis vi
sai nekreipsiąs dėmesio į 
orgahįzuojamą policistų 
ją, ignoruosiąs.

Taip buvo prieš keletą 
nų, kol buvo 
unija pasiliks 
Bet pradžioje 
dalykai pakito, 
policijos unijos 
kad jau įsirašė 
Įleistų.

Policijos k o,mi si j on i er i u s 
praėjusį antradienį paskelbė 
įsaką, visiškai uždraudžiantį 
bent kam iš policijos stoti į 
darbininkų uniją ir įsakė jau 
įstojusiems skubiai iš jos išei
ti.

Pastangose išvengti unijos, 
bet dėka unijos, ir majoras 
Impellitteri prižadėjo policis- 
tams, kad miestas užmokėsiąs 
75 nuošimčius jų pensijų 
duoklės, kuri iki šiol praryda
vo didelę dalį policistų uždar
bio, ypač jaunesniųjų, naujai 
įstojusių.

Išsilaikymui policistų nau
jokas tūlais atvejais turi iš
mokėti iki 22 nuošimčių savo 
uždarbio, kuris pradiniams 
lig šiol buvo tiktai $3,400 
metams už 48 valandų savai
tę, su dideliu priedu ekstra 
valandų, už.kurias nemokėjo 
ekstra mokesties. Tas.

CIO 
uni-

(lie
ka dmanoma, 

tik kalbomis, 
šios savaitės 
CIO paskelbė 
lokalą 240 ir 
virš 4,000 po-

Iš Korėjos parvažiuos 
į svetimą skiepą

Newyorkietis Samuel Jaco- 
belli išeidamas militariškon 
tarnybon paliko motiną, gyve
nančią 4 kambarių bute prie 
E. 42nd St. Jie ten gyveno 
jau per 10 metų.

Tarnyboje Jacobelli dasi- 
siekė \korporalo laipsnio ir 
buvo generolo Ridgway as
mens ąargu. Bet tas nepadėjo 

savininkai jo 
prašalino su 
pagalba, 
dienomis ga-

išsergeti butą, 
motiną iš ten 
valdinės įstaigos 

Motina šiomis
vo žinią, kad jos Samuelis, 22 
metų, parvyks trims mene- 

Parvyks į 
Bay Chester 
prisiglaudė

siams atostogų, 
skiepą prie 3311 
Avė., kur dabar 
jo motina.

SKELBKITeS LAISVeJE
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John A. (Fishooks) Mc
Carthy per pastaruosius kelis 
metus visada verkšlendavo, 
kad jis esąs neturtingas, ne- 
beturįs jokio turto. Jis taip 
pradėjo kalbėti nuo to laiko 
kai parpuolęs ' galvą susimu
šė.

Kuomet visas dalykas nuė
jo į tyrinėto jų 
paaiškėjo, kad 
iki 9 milijonų 
pusę tų pinigų 
ir bankuose, o
dėjęs be investmento.

Pasirodė taipgi, kad jo se
suo yra paėmusi iš jo vieną 
milijoną dolerių, Tai vienati
nė artima jo giminė. Dabar 
jis reikalauja ir tą milijoną 
grąžinti.

McCarthy yra 83 metų am
žiaus viengungis, su milijonais 
dolerių, bet už centą mušasi.

Edison firma sakosi 
neprirūkanti miesto
Consolidated Edison f'jnftos 

atstovas buvo pašauktas į bal
dinę dūmams kontroliuoti 
misiją paaiškinti, kaip jie pri
silaiko įsako neužversti suo
džiais miesto. Atstovas sakė, 
kad jų pečiai (nors 
giau, negu
švariai kūrenami. Jis 
apžiūrėti tuos, kurie 
daugiau už jo firmos 
nūs.

rankas, tai 
jis turi nuo 8 
dolerių. Apie 

turi investavęs 
kitą pusę pasi-

Kainų stabilizacijos valdinė 
įstaiga žada baūsti tuos krau
tuvių savininkus, kurie neiš
pildė kainų sąrašų. Baus ir 
tus, kurie neįteikė atgal jiems 
sugrąžintus pataisyti sąrašus.

Policija tardė tūlą vyriškį, 
prasilošusį $500 Frankiui Sor
rentino, kurį atrado nušautą.

Naudokite 
Medų 
Karščiuose

Atsivedinimui karščiuose, 
* gerkite lemonadą su medum. 
Laisvės įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10
PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus 
naudokite jį.

jų dau- 
keno kito) esą 

patarė 
rūksta 
kami-

ir

firmosWeisman ir Jasnow 
kailinių modeliuotoją Marga
ret Wolton banditas sustabdė 
nešant firmos darbininkams 
algas. Atėmęs $1,238.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Puikiausia vieta namų darbinin
kei, viduramžiai, turi but virėja, pa
tikima, su paliudijimais. Yra skalbi
mui ir džiovinimui mašinos, 5 kam
barių namas, puikiausia mokestis, 
reikalingi paliudijimai. Šaukite va
karais: Flower Park 4-0856.

(156-60)

SUSIRINKIMAI^ ;
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos susirinkimas jvyks 
penktadieni, 30 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje. 
Visus narius kviečiame dalyvauti 
susirinkime, nes turime
Centro Komitetą ir daug kitų svar
bių reikalų apsvarstyti. — Valdyba.

(355-6)
WORCESTER MASS.

nominuoti

LLD 31 kuopos susirinkimas jvyks 
rugpjūčio 12 d., 10:30 ryto, 29 En
dicott St. Čia draugai, bus raportai 
iš Laisves pikniko, ir iš atostogų 
mokyklos. Todėl visi būkit. Taipgi 
J. Dovidonis raportuos apie narių 
stovj. — J. M. Lukas, sekr.

(155-6)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadieni, 7:30 va), vakare, 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti ir 
atsiveskite naujų. — A. W.

(15&6)
ėjoHd,cmfwy

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN. N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—3.2 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

t

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

894-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
I»

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

o
<)

<!>

<♦>

<♦>

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Plungės MTS įvykdė 
pavasario laukų darbų planą

PLUNGĖ, birž. 4 d. —Vyk
dydami žemės ūkio pirmūnų 
pasitarimo nutarimus, Plun
gės MTS mechanizatoriai pa
siekė stambią pergalę. Pava
sario traktorinių darbų planą 
stotis viršijo. Kolūkiams įdirb
ta 840 ha daugiau, negu nur 
matyta planę. Sutaupyta 5,- 
423 kilogramai degalų ir te
palų. Vieno hektaro žemės 
įdirbimo savikaina sumažinta 
3 rubliais.

“Šimulių,” “Kregždės
“Pergalės” kolūkiai baigė sė
ti grūdines kultūras, viename- 

■ tęs ir daugiametes žoles.
Dabar Plungės MTS mecha

nizatoriai pradėjo, .arti .pūdy
mus.

Didžiojoje miestinėje bib
liotekoje New Yorke praėjusį 
antradienį peiliu suraižytas 
veidas jaunuolei Jeanne Pe~ 
razzo, gyvenančiai Long Is
land City. Ją apraižęs 23 me
tų kariškis Rudolph Galli, iš 
Williamsburgo, bandė save 
pasipiauti, bet tik biskį susi
žeidė. Ją raižęs už tai 
ji ėjusi su kitais.-

Aido Choras

ir

kad

Aido Choras pradeda pasi
ruošti ateinančio sezono prog
ramoms. Pirmosios pamokos 
įvyks šio penktadienio vaka
ro 8 vai., rugp. 10-tą dieną, 
Liberty Auditorijos Music 
Room. Visi nariai pfasomi at
vykti.

Pirmininkė.

MLv«.

Tik kepėjai težino 
sekretą Vprpo pro
duktų gebamo.

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai europiškos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolikos rūšių.

Vedybom ir parėm keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik vi
sokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, 
Piragus ir Piragaičtus.

SUFFOLK COUNTY FARMERS,
Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. I., arti 25 kelio,

Yaphank 3218 ar 3202.
c

Varpo kepykla dabar atidarė 
Įj. I. penktadieniais ir

Tel.

<■:>

O

MARKET

savo skyrių 
antradieniais' 

HICKSVILLE HARMERS MARKETE, Norintieji 
užsisakyti Yarpo kepyklos duonos ar pyragų^ pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

Hicksville,

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦)

<f>

<♦>

<♦>

PEIST LANE 
DRUGS, Ine,

405 So. 4th Street \
4

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

REPUBLIC BAR & GRILI
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau I 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto i

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonai v
EVergreen 4-8969

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6233

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette Sp 
Newark 5, NfJi 

MArket 2-5172 I
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