
ri)yi Vokietijos.
Teisėjo protas.
Fašistinis bizūnas.
Mokykla ir sportas.
Nuo kalbų prie darbų.

Rašo A. BIMBA

Visi ženklai rodo, kad tu
rėsime dvi Vokietijas. Viena 
bus socialistinė, kita — kapi
talistinė. Rytinės ir Vakarinės 
Vokietijos suvienijimui - nesi
mato jokių galimybių.

įCaip tokia padėtis atsilieps 
j viso pasaulio reikalus, tik 
ateitis parodys. Vienas daly
kas aiškus: Galinga suvieny
ta kapitalistinė Vokietija Eu
ropos širdyje sudarytų pavojų 
taikai. Tokia Vokietija pir
miau buvo ir davė pasauliui 
du pasauliniu karu.

Prie tokios padėties nebe
galima dasileisti. Tik socialis
tinė suvienyta Vokietija ne
sudarytų taikai pavojaus. Bet 
argi kapitalas paleis iš savo 
rankų Vakarinę Vokietiją ?

Ji LctKai išgarsėjo New Yorke 
federalinis teisėjas Ryan. Jis 
nori istorijon įeiti-gudriausiu 
žmoguli. Jis mano, kad jį 
ton vieton pastatys jo elgi
masis su komunistais.

Turi jis ant rankų septynio- 
liką komunistų. Nori jis juos 
pasiųsti ilgų metų kalėjiman. 
Bet negalima visiškai nesi
skaityti su žmonių teisėmis. O 
viena pačių pamatiniųjų Ame
rikos žmonių teisių yra ta, 
'kad kiekvienas turi teisę gau
ti apgynėją, advokatą, lega- 
lišką patarėją.

Išgąsdinti advokatai bijo 
juos ginti, nes gali užsitrauk
ti teisėjo Ryan ir visos valdo
vų pakalenijos rūstybę. Taip 
sako kaltinamieji.

Bet teisėjas Ryan giriasi 
suradus net dešimt advokatų, 
kurie už pinigus sutiktų arba 
apsiimtų komunistus teismo 
apgali.

Labai galimas daiktas. Tik 
tuojau iškyla du įdomūs klau
simai : Kas tiems advokatams 
apmokės tiek, kiek jie reika
lauja, ir kaip jie tuos apkal
tintus žmones apgins? Kur 
užtikrinimas, kad jie nepadės
teisėjui Ryan tuos žmones nu- 
kryžiavoti ? \

Amerikos istorija pilna 
x nuotikių, kur advokatai yya 

padėję teisėjams kaltinamuo
sius pasiųsti į elektros kėdę. 
Ypač tas lengva politinėse by- 

. lose.
Tik įsivaizduokime, kaip 

nuoširdžiai advokatas Ryan 
už pinigus apgintų įkaitintus 
komunistus!

Transporto darbininkų uni- 
'jos prezidentas Quill paslėpė 
sąrašą policistų unijos narių. 
Neišduosiąs jų komisionieriui 
Monaghan už jokius pinigus.

’U«i matote, kaip bijomasi 
^2p?tinio bizūno prieš New 
Yorko Ipolicistus. Nevalia 
jiems susidraugauti su unijis- 
tais, nevalia patiems priklau
syti prie unijos. • Uždrausta! 
Ir atliktas kriukis...

i }

. ^Komisionierius Monaghan 
policistų uniją paskelbė “sub- 
versyviška” organizacija, kaip 
valstybės prokuroras Mc
Grath yra paskelbęs subver- 
syviškomis šimtus darbininkiš- 

, kų organizacijų.
Kaip jaučiasi Michael Quill, 

kuris taip entuziastiškai pa- 
į deda persekioti komunistus, 

kuomet ir jis pats su savo 
suorganizuota policistų unija 
turi slapstytis? O kaip bus, 
kai bus pareikalauta, kad jis 
tą sąrašą išduotų? Ar jis eis 
į tą patį kalėjimą, kuriame 
sėdi komunistai, už atsisaky- 
mą U'bfyo’s narių vardus iš- 
dtyoti ?

Glorias yra naudingas ir 
gUvus dalykas, šių dienų mo
kykla neįmanoma be sporto 

B veiklos. Tik vienas kitas jau-
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Dar nepadaryta progreso 
panaujintose derybose

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 348 balsais 
prieš 2 priėmė valdžios bi- 
lių, reikalaujantį paskirt 56 
bilijonus dolerių kariniams 
reikalams per 12 mėnesių 
nuo pereito liepos mėnesio 
iki 1952 m. liepos 1 d.
Reikalauja dar 16 bilijonų

Kongresmanų komitetas 
užsieniniais reikalais, prie- 
dan prie to, užgyrė $7,848,- 
750,000 svetimiem kraštam 
ginkluoti ir medžiaginiai 
stiprinti prieš komunizmą.

Be to, valdžia, ragina

8 rumunai prisipažino 
kaip Amerikos šnipai

Bucharest, Rumunija. — 
Prasidėjo teismas prieš 8 
įžymius rumunus kaip A- 
merikos ir Anglijos šnipus. 
Visi prisipažino, jog nuo 
1946 metų išdavinėjo an
glam - amerikonam karines 
ir kitokias Rumunijos slap
tybes; už tai gaudavo daug 
pinigų.

Tarp teisiamųjų yra ge
nerolas Mihail Romanesco, 
du pulkininkai, vienas teisė
jas, vienas geležinkelių in
žinierius ir kt.

Lenkija uždarė 
“Amerikos Balsą”

Washington. — Lenkijos 
valdžia įsakė tuojau užda
ryti Varšuvoje “Amerikos 
Balso” žinių įstaigą, kaip 
kurstymų lizdą prieš lenkų 
valdžią ir kitas naująsias 
demokratijas.

Amerikos vyriausybė to
dėl liepė uždaryti -Polish 
Research and Information 
Service (Lenkišką Tyrinėji
mų ir Žinių Įstaigą) New 
Yorke.

Pa. bilius reikalauja 
ikalint komunistus v

Harrisburg, Pa — Tapo 
Įneštas bilius Pennsylvani- 
ios seimeliui, reikalaujant 
bausti' iki 20 metu kalėjimo 
ir $10,000 už priklausymą 
Komunistų Partijai, taipgi 
užgrobti pinigus bei kito
kią nuosavybę, vartojamą 
komunistiniam judėjimui.

Jau nuo seniau Pennsyl- 
vanijoj veikia įstatymas, 
reikalaujantis iki 20 metų 
kalėjimo vadinamiems 
“maištininkams.” Bet se
nasis įstatymas neįvardina 
Komunistų Partijos.

Naująjį bilių prieš komu
nistus pagamino ragangau- 
diškas valstijinis teisėjas 
Michael Musmano.

Karachi, Pakistan. — A- 
merikinė Fordo kompanija 
peršasi Pakistanui patar
nauti, atidarant bei išvys
tant tam tikras pramones.

★ ★ ★ ★

Kongresą paskirti 4 bilijo
nus, 500 milijonų dolerių 
karinėms amerikonų stovy
kloms statyti svetimose že
mėse. O dar reikalaus pri
dėti 5 bilijonus dolerių kaip 
Korėjos karo lėšų.

TAKSAI BŪSIĄ PAKELTI 
DAR 20 PROC.

Washington. — Praneša
ma, jog, didėjant karinėms 
išlaidoms, valdžia reikalaus 
pakelti dar 20 procentų 
taksus nuo asmenų uždar
bių.

Daug jankių grįžta 
su maliarijos drugiu

Atlanta, Ga. — “Pusėti
nai daug” apsikrėtę bei 
persirgę maliarijos drugiu 
grįžta iš Korėjos į Jungti
nes Valstijas, kaip prane
ša Associated Press. Jau 
kiekvienoje valstijoje yra 
sugrįžusių su tos ligos pe
rais.

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Karinė 
valdyba rugp. 8 d. paskelbė, 
jog per mūšius Korėjos 
fronte, sekamai nukentėjo 
80,430 amerikonų:

Užmušta 11.954, sužeista 
56,215 ir be žinios dingo 
12,261.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio pranešimo amerikiniai 
nuostoliai pakilo 351.

Oficialiai pranešimai apie 
Amerikos karių nuostolius 
pavėluoja 7 iki 14 dienų.

Anglai nori nuverst 
Irano valdžia c*

Teheran, Iran. — Iranie
čių Tautos Fronto vadas H. 
Makki, kalbėdamas seime, 
tvirtino, kad Anglijos kapi
talistai su o kalbiau j a nu
versti esamąją Irano val
džią; todėl jie kursto viso
kią suirutę Irane. Anglija 
nori tokios valdžios, kuri 
sugrąžintu anglam aliejaus 
pramonę Irane.

Graikų fašistai planuoja 
naują savo diktatūrą

Athenai, Graikija— Grai
kų fašistai suokalbiu ja 
įsteigti naują diktatūrą, va
dovaujant generolui Al. Pa- 
pagosui, kaip praneša FHef- 
theria, vadinamas kairiųjų 
laikraštis.

Esamasis premjeras “li
beralas” Venizelos sakė, 
“jeigu toks suokalbis yra, 
tai 'aš jį ištaškysiu,”

Gen. Papagos yra vienas 
dešiniųjų kandidatų atei
nantiems seimo rinkimams.

Washington. — Preziden
tas Trumanas sakė kores
pondentams, kad rengiasi 
pasiųsti antrą laišką Niko
lajui Švernikui, Sovietų Są
jungos prezidentui.

Trumanas neminėjo pa
siūlymų dėl taikos, kuriuos

Amerikos imi įisty 
delegacijos raportas 
apie Sovietų Sąjungą

New York. — Sugrįžo 11 
unijistų delegatų iš Sovie
tų Sąjungos, kur jie pralei
do tris savaites ir laisvai, 
plačiai keliavo. Dabar jie 
paskelbė savo raportą, kad:

Sovietų darbininkai gerai 
minta, gerai apsirengę ir 
gyvena tinkamuose butuo
se.

Tie amerikinių unijų de
legatai taipgi lankėsi Fran- 
cijoj ir Italijoj per 5 savai
tes; suKido, kad dauguma 
Franci jos darbininkų gyve
na mizernose lūšnose, o Ita
lijos darbininkai sunkiai 
vargsta ir skursta.

Tarp delegatų buvo Leon 
Straus, Tarptautinės Kai- 
liasiuvių Unijos vice-prezi- 
dentas; Lee Candea. buvusi 
federacinės Viešbučių Dar
bininkų Unijos vadovė, ir 
kiti.

Žadama vakarų Vokietijai , 
beveik nepriklausomybė 
mainais už vokiečių armiją

Washington. — Aukštoji 
amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų komisija atsiuntė savo 
planą iš Vokietijos, kad tu
rėtų būti vakarinė Vokieti
ja pripažinta beveik nepri
klausoma šalim; už tai va
karų Vokietija turėtų duo
ti gana didelį skaičių vokie
čių kariuomenės į tarptau
tinę Atlanto kraštų armiją 
atspirčiai prieš Sovietų Są
jungą. — Vyriausias tos ar
mijos komandierius yra ge
nerolas Eisenhower.

Pranešta, kad Jungtinės 
Valstijos reikalauja 350,000 
vokiečių kariuomenės.

—y--------

Amerikos kapitalas užplūsta 
Vidurinius Rytus

Geneva, Šveic. — Soviętii 
atstovas ekonominėje Jung
tinių Tautų taryboje kalti
no amerikonus, kad jie ty
čia grūda savo kapitalą į 
Vidurinius Rytus, siekdami 
užviešpataut įvairius kraš
tus toje srityje—Iraną, Sy- 
riją, Iraką, Turkiją, ir kt.

Amerikos atstovas Isa- 
’dor Lubin atsakė, jog Ame
rikos kapitalas ir toliau sti
prins Vidurinius Rytus 
prieš įtaką iš Sovietų pu
sės.

Švernikas išdėstė, atsaky
damas į pirmąjį Trumano 
laišką.

Trumanas nenorėjo tikėti 
Šverniko pareiškimu, kad 
Sovietų Sąjunga, “nestato 
jokių kliūčių susisiekimams 
tarp Sovietų žmonių ir kitų 
šalių žmonių.”

Anglija organizuoja 
Viduriniu Ryty 
karinį sąryšį

London.— ^nglija steigia 
karinį Vidurinių Rytų są
ryšį tarp Turkijos, Graiki
jos ir arabiškų ’kraštų. Ža
da sudaryti tam sąryšiui 
komisiją iš ^Anglijos, Ame
rikos, Franci jos, Turkijos 
ir Graikijos atstovų.

Vyriausias komisijos va
das būtų Anglija . O aukš
čiausiu bendrosios armijos 
komaiidierium anglai ski
ria turkų generolą.

Jungtinės V a 1 s t i j o s ir 
Francija remia šį karinį 
Anglijos planą prieš Sovie
tų Sąjungą.

GILI ŽIEMA 
AUSTRALIJOJ

Sydney, Australija.—Ne
paprastai daug prisnigo 
pietiniai - rytinėje Austra
lijos dalyje. Šaltis buvo 28 
laipsnių virš zero.

Irano valdžia tariasi su 
anglais apie aliejaus 
biznio pasidalinimą

Teheran, Iran. — Angli
jos pasiuntiniai davė pasiū
lymą sudaryti bendrą kom
paniją iš anglų ir Irano 
valdžios atstovų dėl žibalo- 
aliejaus biznio.

Vieni ir kiti kompanijoje 
turėtų po tokį pat atstovų 
skaičių ir po lygų balsą. 
Kompanija tvarkytų alie
jaus pardavinėjimą ir da
lintųsi pelnais tarp iranie
čių ir* anglų.

Šį planą svarsto Irano mi
nistrai su anglų atstovais. 
Tarpininkauja prezidento 
Trumapo pasiuntinys Ave- 
rell Harrimanas.

Irano Masių Partija (Tu- 
deh) reikalauja vykdyti ša
lies įstatymą, kuris įsake 
perimti visą aliejaus pra
monę į Irano valstybės ran
kas. Smerkia Irano val
dovus už daromas anglams 
nuolaidas.

Izraelio socialistai 
nesidesią su Sionistais

Tel Aviv. — Izraelio Soci
alistų (Mapai) Partijos ko
mitetas atmetė savo vado 
premjero Ben Gurion o siū
lymą sukurti sudėtinį mi
nistrų kabinetą išvien su 
“laisvojo biznio” Sionistais.

ORAS.— Daugiausia gie
dra ir šilta.

Tokio, rugp. 10.—Admiro
las C. Turner Joy ir kiti 
Jungtinių Valstijų atstovai 
sugrįžo į Kaesongą ir per 4 
valandas tarėsi su Šiaurinės 
Korėjos komandierium gen. 
Nam II ir kinų delegatais 
apię karo pertrauką Korė
joje.
' Anglų žinių agentūra 
Reuters praneša, jog dery
bose nepadaryta jokio 
žingsnio pirmyn, bet jos 
bus toliau tęsiamos

Amerikonai buvo per
traukę derybas per 5 pa-

Detroito teisėjas 
užgyrė senąsias belas

Detroit. — Šalies valdžia 
reikalavo naujų belų už 6 
sveturgimius, kurie buvo 
areštuoti deportavimui kaip 
sveturgimiai komunistai.

Bet federalis teisėjas The
odore Levin užgyrė senąsias 
belas, užstatytas Michiga- 
no Civilinių Teisių Kongre
so.

Jaunuoliai demonstravo 
Berlyne už taiką

Berlin. — 20 tūkstančių 
jaunuolių delegatų iš 62 ša
lių maršavo rytinio Berly
no gatvėmis, demonstruo
dami už taiką. Smerkė A- 
meriką kaip aršiausią karo 
kurstytoją.

Maršavimą stebėjo šimtai 
tūkstančių berlyniečių.

Demonstruojančių skai
čiuje, tarp kitu, buvo 350 
šiaurinių korėjiečių ir 50 
Vietnamo liaudininkų.

Valdžia atideda bet 
kokius nupiginimus

Washington. — Valdžia 
atidėjo neribotam laikui 
žadėtus kainų numušimus 
fabrikiniams dirbiniams ir 
farmų produktams . Dabar 
skaičiuoja, kiek reikės tuos 
daiktus pabranginti pagal 
nąująjį kainų kontrolės 
įstatymą.

Indijos premjeras gerinasi 
Nepaini prieš Tibetą

________ v

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Nehru kvietė 
Nepal valstybėlę sumegsti 
diplomatijos ryšius su Indi
ja.

Nepal yra tarp Tibeto ir 
šiaurinės Indijos.

Nehru bijo, kad Nepal ne- 
sigiminiuotu su Tibetą Ti
betas neseniai pasirašė są
junginę sutartį su Kinijos 
Liaudies Respublika. Su
tartis pripažįsta Tibetą su
dėtine Kinijos respublikos 
dalim, bet duoda jam vieti
nę savivaldą.
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skutines dienas todėl, kad 
būrys šiaurinių korėjiečių 
kariuomenės ėjo per Kae
songą. Amerikonai reika
lavo’ užtikrinti, kad Kae- 
songas ir artimoji apylinkė 
bus palaikoma kaip neutra
li, neginkluota vieta, kol eis 
derybos.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai rugpiūčio 9 d. antru 
kartu užtikrino, kad dau
giau nepasirodys jų kariuo
menė tame sklype, kol bus 
tęsiamos derybos, jeigu 
“patys amerikonai tyčia ne
sudarys kokį incidentą, no
rėdami suardyt derybas.”

Amerikonai atmetė skundą
Šiauriniai korėjiečiai 

skundėsi, kad Amerikos la- 
kūnai»apšaudė keturis šiau
riečių trokus, kuriais su 
baltomis vėliavomis važiavo 
derybiniai jų atstovai per 
vadinamą* nekarinę sritį į 
šiaurę nuo Kaesongo.

Amerikonų vadas adm. 
Joy atmetė skundą, pareikš
damas, kad nebuvo iš anks
to pranešta, jog važiuos tie 
trokai.

Šiuo tarpu buvo visai ap
tilę karo veiksmai fronte.

Įvairios Žinios
Washington. — Valdinis* 

Darbo Biuras paskelbė, jog 
maisto produktai dabar lė- 
šuoja 128 procentais bran
giau kaip 1939 metais.

Tel Aviv. — Paskutiniuo
se Izraelio seimo rinkimuo
se komunistai gavo 27,000 
balsų, tai yra 80 procentų 
daugiau negu 1949 metais.

New York. — U. S. Gu
mos (robo) kompanija pra
nešė, jog per 6 pirmuosius 
šių metų mėnesius gavo 86 
procentus daugiau pelno, 
negu pernai per tuos pačius 
mėnesius.

Berlin. — Amerikos val
džia stengiasi per savo ko
respondentus sužinoti var
dus amerikiečių, dalyvau
jančių pasauliniame jau
nuolių taikos festivalyje, 
kuris vyksta rytiniame Ber
lyno ruožte.

Ottawa, Kanada. — Tapo 
paleistas iš kalėjimo Fred 
Rose, kuris 1946 metais bu
vo įkalintas kaip įtariamas 
atominių Kanados “sekre
tų išdaviu ė t o j a s ” Sovie
tams. Pirmiau jis buvo Ka
nados seimo narys .

Dallas, Tex. — Karščiai 
Texas valstijoje siekė 100 
iki 107 laipsnių virš zero 
ir numarino 19 žmonių.------ <_

Reedsburg, Wis. — čia 
pradėjo plisti rauplės^ to
dėl įskiepyta visi 7,000 
miestelio ir apylinkės gy
ventojų. '
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ADVOKATŲ UŽDAVINYS GINTI
NE VIENAM ŽMOGUI atrodys keista, kad šiandien, 

baisios isterijos ir persekiojimo metu, suareštuotieji dar
bininkų judėjimo veikėjai negali gauti gynėjų, negali 
gauti advokatų!

Ar tai reiškia, kad mūsų krašte permaža juristų, per- 
maža advokatų?

Ne! Advokatų yra daug ir gerų advokatų.
Advokatų nestokuoja gengsteriams, požemio kara

liams, vagims, žmogžudžiams ir kitokiems kriminalis
tams, kuomet kuris jų pakliūva į nelaisvę.

Bet advokatų “stokuoja,” kaip sakėme, darbininkų ju
dėjimo veikėjams, ypatingai komunistams, suareštuo
tiems pagal Smitho įstatymą.

Kodėl jų “stokuoja”?
Todėl, kad advokatai yra įgąsdinti justicijos depart

ment©, įgąsdinti teismo. Advokatas, ištikimai gindamas 
asmenį, teisiamą dėl jo galvosenos, dėl to, kad jis ar ji 
marksistiškai mintijo, bijosi susilaukti to, ko susilaukė 
advokatai, gynę vienuolika komunistų vadovų, ko susi
laukė advokatas, gynęs Harry Bridges’ą,—bijosi kalėji
mo.

Teismai, žiauriai traktuodami teisiamuosius marksis
tus, taip pat žiauriai traktuoja ir jų gynėjus.

Be to, advokatas, apsiimąs ginti komunistus, jei jis 
ištikimai juos gins, bijosi, kad nebūtų komercinės spau
dos pats apskelbtas komunistu, bijosi boikoto!

Dėl to nūdieną geriausias advokatas gali drąsiai gin
ti kriminalistus, gengsterius, žmogžudžius,—juos ginda
mas jis tegali savo karjerą pataisyti, pakelti; gindamas 
žmones dėl jų politinių įsitikinimų, jis gali susilaukti sa
vo profesijoje nelaimės.-

Štai, prie ko priėjo mūsų krašto teisėtumas!

■ŽMONĖMS, KURIE YRA TEISIAMI dėl politinių įsi
tikinimų, dėl galvojimo ne taip, kaip nori valdančioji 

. klasė, reikalingi tokie advokatai, kurie yra susipažinę 
• gerai su šalies konstitucija, su istoriniai-politiniais veiks
mais mūsų krašte. Tokiems žmonėms, kurie teisiami 
dėl marksistinio galvojimo, reikalingi advokatai, susipa
žinę su marksizmu, su tarptautiniu darbininkų judėjimu, 
su Amerikos'darbininkų judėjimo praeitimi ir dabartimi.

Netenka nei sakyti, jog ne visi advokatai yra tam 
tikę, ne visi toje srityje yra ekspertai.

Ir štai, čia atsistoja klausimas, ką daryti tiems,’ kurie 
laukia teismo, kurie privalo savo bylas paruošti?

Septyniolika suimtųjų darbininkų judėjimo veikėjų 
Niujorke neturi advokatų byloms paruošti, teisme ginti. 
Teisėjas Ryan paskiria eilę advokatų jiems ginti ir pa
sako: šitie, štai, advokatai, yra jūsų prieteliai, todėl juos 
skiriu.

Tačiau, kaip aiškina patys suareštuotieji, jau tik šis 
teisėjo pasakymas rodo, kad jo paskirtieji advokatai 
negali jų sėkmingai ginti: džiūrė tuojau supras, kad jie 
juos gina tik dėl to, kad “patys esą tokie patys, kaip 
teisiamieji.”

Dėl to suareštuotieji darbininkų veikėjai protestavo, 
atsisakydami nuo tų advokatų, kuriuos teisėjas Ryan 
paskyrė jiems ginti. Jie atsisakė ne dėl to, kad tais ad
vokatais nepasitikėtų, o dėl viršpaminėtosios priežasties.

Teisėjas Ryan tuomet paskyrė dešimt kitų advokatų. 
Nežinome, ką į tai atsakys tie, kurie bus teisiami. Bet 
vienas aišku: eilė žymių advokatų, kuriuos suareštuotieji 
prašė ginti, atsisakė ir atsisakė dėl to, kad bijosi teroro.

MŪSŲ TĖVŲ KRAŠTAS 
TEBEžYGIUOJA
PIRMYN

Rašydamas apie 1941 m. 
liepos 21 d. paskelbimą Lie
tuvos tarybine respublika 
(ją paskelbė Liaudies Sei
mas) žymus Lietuvos vi
suomenininkas M. Junčas- 
Kučinskas rašo iš Vilniaus:

Hitlerines okupacijos lai
kais 90 procentų Tarybų Lie
tuvos pramonės buvo išvesta 
iš rikiuotės. Visi vertingiau- 
sieji įrengimai buvo išvežti į 
fašistinę Vokietiją, žymiai su
mažėjo pasėlių plotai, žemė 
buvo be galo nualinta. Ka
tastrofiškai sumažėjo stambių 
raguočių, arklių ir kiaulių 
skaičius. Bluvo suardytos visos 
kultūrinės įstaigos, uždarytos 
mokyklos, teatrai.

Tačiau: .
Per pokarini penkmetį res

publikos pramonė ne tik at
statyta, bet ji žymiai prašoko 
prieškarinį lygį. Atstatytosios 
pramonės įmonės buvo iŠ pa- 
šaknų rekonstruotos ir aprū
pintos naujausia technika. Su
kurtos naujos pramonės ša
kos, kurių seniau Lietuvoje 
nebuvo.

Tarybų Lietuvos darbinin
kai, būdami įmonių šeiminin
kais, rūpinasi gerinti gamybą, 
pakelti produkcijos kokybę, 
pateikia pasiūlymų darbo pro
cesams patobulinti. Tiktai 
1950 metais Tarybų Lietuvos 
darbininkai pateikė daugiau 
kaip 4 tūkstančius pasiūlymų, 
dėl kurių įdiegimo gamyboje 
valstybė turėjo daugiau kaip 
17 milijonų rublių ekonomijos 
per metus.

Junčas - Kučinskas rašo, 
jog šiandien “daugiau kaip 
90 procentų valstiečių ūkių 
jau susivienijo į kolūkius” 
Lietuvoje. Kas metai iš 
broliškųjų respublikų Lie
tuva gauna tūkstančius 
traktorių, kombainų ir ki
tų sudėtingų žemės ūkio 
mašinų.

Kalbėdamas apie krašto 
kultūros augimą, Junčas- 
Kučinskas, žymi:
Lietuvos bendrojo mokslini

mo mokyklose 1950 metais 
mokėki 415,000 žmonių. Kau
ne šiemet atidarytas Medici
nos institutas. Lietuvos TSR 
Mokslų akademija, aukštosios 
mokyklos ir mokslinio tyrimo 
institutai teikia veiklią pagal
bą pramonei ir kolūkiams.

Stojęs į socialistinio realiz
mo kelią, klesti lietuviškasis 
teatrinis menas. “Boriso Go- 
dunovo” pastatymas Lietuvos 
Valstybiniame Operos ir bale
to teatre buvo aukštai įvertin
tas, o artistai Kipras Petraus
kas, Jadvyga Petraškevičiūtė, 
Rimantas Siparis ir kiti susi
laukė stalininių premijų. Di
delių laimėjimų pasiekė lie
tuvių muzikantai. Stalininė 
premija paskirta kompozito
riui Stasiui Vainiūnui už jo

rapsodiją lietuviškomis temo
mis smuikui su orkestru. Sta
lininė premija šiemet paskir
ta taip pat skulptoriui P. 
Aleksandravičiui už jo skulp
tūrą “Rašytoja žemaitė.” Ner 
paprastai paplito lietuviškas 
spausdintasis žodis. 1951 me
tais Lietuvoje leidžiami 215 
laikraščių ir žurnalų. Pernai 
Lietuvos leidyklos išleido 
tūkstantį knygų pavadinimų, 
kurių tiražas — 8,144.400 eg
zempliorių.

Didžiuliais tiražais leidžia- /
mi lietuvių klasikai: Donelai
tis, Baranauskas, Maironis, 
žemaitė, tokių rašytojų, kaip 
Cvirkos, Venclovos, Mikolai- 
čio-Putino, Salomėjos Nėries 
ir kitų knygos. Lietuvių rašy
tojų kūriniai leidžiami taip 
pat rusų kalba ir broliškųjų 
tautų kalbomis. Lietuvių lite
ratūra didžiuojasi savo nau
jaisiais laureatais —- Teofilių 
Tilvyčiu, gavusiu Stalininę 
premiją už poemą “Usnyne,“ 
ir Aleksandru Guzevičiumi, 
gavusiu premiją už romaną 
“Kalvio Ignoto teisybė.“

Lietuvos darbo žmonės, 
kaip ir visos Tarybų Sąjungos 
tautos, nenori karo.

Kodėl gi pati Amerikos 
valdžia dolerius vienus da
ro negerais, o kitus gerais?

Kame būtų skirtumas, jei 
Edward Conger paimtų iš 
savo kišenės dolerinę ir ap
simainytų su W. Z. Foste
rio dolerine? Ar jau ta iš 
Fosterio gauta dolerinė 
liktųsi ponui Congeriui be 
vertės?

Daugiau negu keisti daly
kai dabar dedasi. Ameri
kos pinigai ne visi geri A- 
merikos valdžiai!

Ar teisinga buvo žinia 
Laisvėje, rugpjūčio 1 die
nos laidoje, apie atšaukimą 
W. Z. Fosterio kaucijos $5,- 
000? Ir jog buvo pareika
lauta, kad iš kito žmogaus 
kišenės būtų uždėta 
ja toje pat sumoje?

Vartau tos pačios dienos 
vietinio laikraščio 
pius. Matau štai ką: “Tru-

manas įteikte garbės meda
lį marinui, kuris užmušė 7 
raudonuosius.” Tai yra, 
anapus didžiojo Pacifiko 
vandenyno nuvažiavęs už
mušė septynis korėjiečius 
ir gavo garbės medalį nuo 
Truma.no.

Kiek fosterinių reikės už
mušti ar kitaip sukoneveik- 
ti, kad gavus Trumano me
dalį? Tėmytojas

kauci-

didla-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
GAMYBINIS LENKTY
NIAVIMAS KINIJOJE

PEKINAS.—Kasdien vis 
plačiau vystosi patriotinis 
gamybinis lenktyniavimas 
Kinijos liaudies respubli
kos darbo žmonių tarpe. 
Laikraščiai praneša apie 
naujus1, gamybinius rekor
dus, kuriuos pasiekė Kini-

jos da?bo •žmbnė's; apie nau
jus įmonių ir ištisų pramo
nės'šakų kblektyvus, įsijun
giančius į gamybinį lenkty
niavimą. •

Laikraštis “Gunženaibao” 
pranešė, kad lenktyniavimo 
dėka šensi provincijos Sia- 
no miesto tekstilės fabriko 
darbininkai pasiekė naują 
verpalų gamybos rekordą. 
Šiaurės Vakarų Kinijos vy
riausybė ir visuomeninės 
organizacijos pareiškė fa
briko kolektyvui padėką ir 
įteikė vėliavą.

Laikraštis 
bao” praneša, 
nio profesinių
rybos iniciatyva patrioti
niam gamybiniam lenkty
niavimui išplėsti buvo su
šauktas gamybos žymūnų, 
spartuoliškų brigadų vado
vų, partinių, administraci
nių ir visuomeninių orga
nizacijų atsakingų- vadovu 
pasitarimas, kuriame daly
vavo daugiau kaip .600 žmo
nių. Pasitarime kalbėjęs 
Tianczinio miesto meras 
paragino dalyvius išplėsti 
patriotinį gamybinį lenkty
niavimą taip, kad jis 
tu visus darbo žmones, v

“Tianczinži- 
kad Tianczi- 
sąjungų ta-

Kas dedasi Argentinoje

skai-

“LAIKAS JAU 
YRA PRAĖJĖS. .” 

4.-

Chicagos Sandara 
čiuoja, kiek Tarybų Sąjun
ga mažai pagamina plieno, 
anglies, aliejaus. Tarybų 
Sąjunga ir jos talkininkai, 
esą, tik žmonėmis skaitliu- 
gesni už “vakariečius.”

Dėl to, girdi, T. Sąjunga 
skubina kelti savo pramo
nę ir “laikas veikia raudo
nųjų naudai.”

Pagaliau:
“Vakariečiams darosi aiš

ku, jog delsimo laikas jau 
yra praėjęs...” Kitais žo
džiais: jau reikia prieš Ta
rybų Sąjungą pradėti ka-
ras !

To nori sandariečių orga
nas.

Už karą, kaip matome, 
agituoti galima visaip: sa
kant, jog Tarybų Sąjunga 
yra silpna, ir sakant, jog 
Tarybų Sąjunga yra tvirta. 
Tie karo troškėj ai, kurie 
sako, jog T. Sąjunga dabar 
yra silpna, reikalauja, kad 
būtų pradėtas prieš-ją ka
ras dabar, nes ji bus ka
da nors tvirtesnė. Tie karo 
reikalautojai, kurie sako, 
jog T. Sąjunga esanti la
bai tvirta, ragina pradėti 
prieš ją karą dabar, “nes 
ateityj ji bus dar tvirtes
nė.”

Kaip matome, visaip gali
ma už karą agituoti.

Teheran. —. Irano valdžia 
pareikalavo, kad Anglija 
atšauktų savo konsulą Fr. 
Capperį, kuris kišosi į vi
dujinius Irano dalykus.

TIESA, ATSIRANDA vienas kitas žymus advokatas, 
• kuris pats pasisiūlo ginti komunistų vadovus.

Vienu tokių yra advokatas John Raeburn Green, iš 
St. Louis, Mo.

Jis apsiėmė ginti Daily Workerio redaktorių John 
Gates, šiuo metu sėdintį kalėjime,—nusmerktas penke- 
riems metams.

Advokatas Green įteikė aukščiausiam šalies teismui 
peticiją, prašant, kad Jo 

Šis advokatas nėra k?
priešas. Jis gina John Gates nemokamai. Jis ištikrųjų, 
apsiimdamas ginti Gates, gina Jungtinių Valstijų kon- 
sįituciją, gina Teisių Bilių.

Savo apeliacijoje aukščiausiajam šalies teismui, adv. 
Greem tarp kitko, sako: aukščiausiojo teismo sprendi
mas Smitho akto reikale (jo užgynimas) kerta smūgį 
ne tiek nutineretiesiems, ne tiek Jungtiniu Valstijų ko
munistų partijai, kiek pirmajam priedui prie mūsų kraš- 

3- to konstitucijos.
Taip turėtų galvoti ir veikti ir kiti žymūs mūsų kraš

to juristai, nepaisydami, kad jie dėl to bus reakcijos 
f ^persekiojaMi. x
S ' Gindami tuos, kurie šiandien areštuojami dėl galvo

senos, dėl savo politinių idėjų, advokatai gins mūsų 
I krašto konstituciją!

O tai yra jų šventa pareiga!

ft'

yla būtų persvarstyta, 
inistas, jis yra komunizmo

A

Šį kartą apšišaudoma ne kulkomis. Derybų už pertai- 
ką centre Kaesong, Korėjoje, šiaurietis ima amerikono 
paveikslą, o amerikonas Šiauriečio.

Spauda ir atbėgę politi
niai emigrantai pasakoja 
baisius Perono diktatūros 
darbus Argentinoje. Tenai 
ne tik spauda, susirinki
mai, politinės partijos ir fi
lantropinės organiz a c i j o s 
sunaikintos, bet paskuti
niuoju laiku siaučia toks 
šiurpus teroras, kurį tega
lima palyginti su Hitlerio ir 
Musolinio režimais. Čia pri
siminsime tik paskutiniųjų 
savaičių įvykius; jie ganė
tinai mUms pavaizduos, kas 
darosi anapus La Platos, 
kur taip pat gyvena gana 
gausi ir lietuvių darbo žmo
nių kolonija.

. Užniaužęs visą demokra
tinę spaudą ir smurtu už
daręs Buenos Aires dien
raštį “La Prensa,” Peronas 
dabar jam dar uždėjo 32 
milijonu pezų pabaudos 
kaip muitinės mokesčio už 
popierių, o dienraščiui “La 
Nation” 20 milijonų. Taip 
jis nori baigti su opozicine 
spauda ir kalbėti vienas.

Be nakties metu žmonių 
areštų ir jų dingimų, bir
želio 2 d. ginkluota ir spe
cialiai išdresiruota banditų 
gauja užpuolė ir sunaikino 
darbininkų profs ą j u n g o s 
būstinę Lanus priemiestyje. 
To paties mėnesio 9 d. ir to
kia pat gauja užpuolė komu
nistų partijos patalpas Flo
res rajone, kur sudaužė, iš
vogė ir padegė. Už savaitės 
tą patį padaro kitoje Bue
nos Aires pusėje — Parque 
Patricios rajone ir čia ne 
tik būstinę sunaikina, bet 
žiauriai nužudo to rajono 
komunistų vadą Blanco.

Tokie kruvini banditiški 
užpuolimai dabar Argen
tinoje virto dienos reikalu.. 
Retai be jų jau apsieinama. 
Juos vykdo nusamdyti įvai
rūs niekšai, valkatos ir iš
sigimėliai, kuriuos apgin
kluoja, apmokina ir garan
tuoja jų neliečiamybę poli
tinė policija, kurią Argen
tinoje vadina “Section espe
cial” ir kuriai vadovauja 
budelis L o m b i 11 a, savo 
žiaurumais toli pralenkęs 
nacių Himlerį.

Taip policijos apmokami 
ir globojami šie valkatos 
naktimis pagrobia iš butų 
ir žudo Perono diktatūrai 
nepatinkamus žmones, dau
žo, plėšia bei degina visuo
menines būstines ir niekas 
bei niekur jų nepaliečia. 
Pavyzdžiui, plėš darni ir 
degindami Flores komunis
tų namą, užpuolikai tenai 
išbuvo 5 valandas ir atlikę 
savo darbą išėjo, o paskui 
pasirodė policija. Taip jie 
daro ir kitur, nes “Section 
especial” dabar valdo ir vie
šąją policiją ir vidaus rei-

kalų ministeriją.
Kaip jau visi žinome, 

gūžės 17 a. iš buto buvo 
grobtas ir išvežtas jaunas 
teisių studentas Ernesto 
Mario Bravo. Jį banditai 
grobė todėl, kad .jis buvo 
sekretorius studentu komi
teto Taikai ginti. Naktį pa
grobus Bravo, jo namiškiai 
tuojau sukruto ieškoti, bet 
viskas buvo veltui. Polici
ja sakė, Itid nieko rėžine., 
spauda negali nieko kalbė
ti. teisėjai turi tylėti, kad 
patys nepatektų į Lombilla 
nagus. Laikas bėgo ir nie
kas nežinojo, kur dingo 
studentas Bravo. Bet tuo
met pakėlė savo protesto 
balsą visų Argentinos uni
versitetų studentai. Jie pui
kiai žinojo, kad Bravo, jei 
dar nėra užmuštas, tai yra 
žiauriai kankinamas “Sec
tion especial” inkvizitorių 
rūsyse. Studentai vieningai 
išėjo į streiką ir pareiškė, 
kad negrįš mokytis, kol ne
bus išaiškintas Bravo liki
mas. Argentinos studen
tams pritarė ir kitų Pietų 
Amerikos šalių studentai. 
Iškilo tarptautinis judėji
mas ir Perono budeliams 
pasidarė labai nepatogu 
jaunuolį nugalabyti. Tuo
met jie dar gyvą Bravo iš
veža už Buenos Aires į ne
didelį ūkį. Į tą ūkį atveža 
gydytoją D r. Alberto J. Ca- 
ride; kad šis išgelbėtų jo 
gyvybę. Taurios sielos dak
taras apsiverkia, pamatęs 
baisiai sužalotą ir užkan
kintą studentą Bravo. Jis 
padeda visas pastangas ir 
jaunas Bravo organizmas 
greit atsigauna. Tuomet 
naktį vėl atvažiuoja polici
ja, pasiima Bravo ir patal
pinus 45-ton nuo vadi j on, po 
kiek laiko praneša, kad 
Bravo randasi 45-je nuo va
di j oje ir jam ruošiama byla 
už “priešvalsty b i n į ” vei
kimą. Tokių atsitikimų da
bar labai gausu Argentino
je, nes, viena, '“Section 
especial” kontroliuoja* A- 
merikos ambasada, o antra, 
artėja prezidento rinkimai 
Argentinoje, tai Peronas 
ir Peronienė, išstatę savo 
kandidatūras, siekia sunai
kinti visokią opoziciją.

Kaip ilgai siautės Argen
tinoje šis baisus teroras, 
dar anksti pasakyti, bet pa
skutinės žinios praneša, 
kad Peronas pradėjo areš
tuoti ir aukštus karius. 
Reiškia, kad pačioje armi
joje kyla jam opozicija i)' 
toji opozicija, vienaip ar 
kitaip, pagreitins fašistinės 
diktatūros žlugimą. V. D.

(Iš “Darbo”)

ge- 
pa-

ŽEMĖS KADRŲ RUO
ŠIMAS RUMUNIJOJE

BUKAREŠTAS. — Ru- 
munijos profesinėse moky
klose, tech nikumuose ir 
aukštosiose mokyklose, 
įsteigtose šalyje įvedus 
liaudies valdžią, ruošiami 
vadovaujantieji ir techniki
niai kadrai žemės ūkiui.

54 žemės ūkio mechani
zatorių mokyklose, kurios 
yra atidarytos prie MTS, 
mokosi 7,850 būsimų trak
torininkų. 26 mokyklose 
daugiau kaip 1,200 žemės 
ūkio pirmūnų ruošiasi tau

gadįninkais, įskaitinmkais • 
ir tt. Dešimtys kitų speci
alių mokyklų ruošia S 
mechanikus, a g r o n d m us, 
a g r o t e c h n ikus, ryžių ir 
medvilnės auginimo specia
listus.

6 tūkstančiai vaikinų ir 
merginų technikumuose 
studijuoja žemės ūkio 
mokslą, susipažįsta su Ta
rybų Sąjungos socialistinės 
žemdirbystės pat y rimu. 
Šiais metais bus išleista pir
moji žemės ūkio specialistų 
laida. Šalies aukštosiose 
mokyklose daugiau kaip 3 
tūkstančiai žmonių įsigys 
agronomų, žemės ūkio ma
šinų gamybos inžinierių ir 
kitas specialybes.

agrarinė Reforma
KINIJOJE

PEKINAS. — Laikraštis 
“Ciunčžunžibao” p r a ršiša, 
kad sėkmingai užbaigta 
agrarinė reforma 686 Šen- . 
si provincijos Sianjano ra
jono kaimuose. Preliminari
niais duomenimis, iš dvari
ninkų konfiskuotos bei rek
vizuotos žemės šiuose kai
muose bendras plotas siekia 
1,018,086 mu (1 mu — U16 
hektaro). Ši žemė paskirs
tyta 125,-734 bežemių ir ma
žažemiu valstiečiu šeimoms.

Be to, iš dvarininkų kon
fiskuota ir perduota vals
tiečiams 9,244 galvijai, dau
giau kaip 370,000 . žemės " 
ūkio padargų, daugiau kaip 
80,000 pastatų. 9,600 piku
lių grūdų‘(1 pikulis—60 ki
logramų), daugiau kaip 56,- 
000 keti medvilnės (1 keti— 
0.6 kilogramo). Visos vals
tiečių skolos dvarininkams 
anuliuotos. jL’į

Įvykdžius agrarinę ire- 
forma, valstiečių sąjm los 
narių skaičius šiame rajone 
pasiekė 531,696 žmones.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., RugpiūčioAug. 11, 1951

Truma.no
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J. BARKUS.

NUĖJO PAPLAUKIOTI -
IŠPLAUKĖ Į AMŽINASTĮ

Gyveno žmogus, dirbo, 
tiesos šviesą skleidė... 
Užstrigo kraujas gysloje 
— ir nebeliko žmogaus ...

Antradienį, liepos 31 dienos vakarą, 
Associated Press žinių agentūra iš Gi
rard, Kansas, paskleidė sekamą žinią:

— Visoje šalyje žinomas “Mėlinųjų 
Knygelių” leidėjas E. Haldem'an-Julius 
šį vakarą rastas numiręs prie jo namų 
esančiame plaukiojimui baseine...

Jo kūną aukštyn veidu plūduriuojant 
pir^ausiai pamatė jo moteris Sue. Iš 

r artimo Pittsburg, Kan., pašauktieji gai
srininkai 45 minutas darbavosi, steng
dami^ atgaivint, bet nepasisekė... 
Vietos' šerifas pareiškė, jog nesą jokio 
pamato šią mirtį skaityt saužudyste. 
Daktaras E. G. Lightfoot, ilgametinis 
mirusiojo sveikatos dabotojas, sakė jau 
per 18 mėnesių stengęsis sulaikyt tūlos 
.rūšies širdies ligą, kuri lėtai, bet tikrai 
artino jo pacijentui mirtį.

Ištyrus lavoną skrodimu, valdiškasis 
tyrėjas (koroneris) paskelbė mirtį įvy
kus nuo netikėto pritvinimo į plaučius 
vandens.

Haldeman-Juliuso moteris Sue pasa
kojo, jog tą dieną pas juos buvę svečių, 
kurie po pusiaudienio plaukiojo jų basei
ne. Svečiams išvažiavus, jinai išvažia
vus miestelin (Girard) kai kokib maisto 
parsivežti. Vyras sakes, kad, jai išvažia
vus, jis eisiąs paplaukioti, kol ji sugrįš. 
Už Valandos laiko sugrįžus, ji radus jo 
drabužius ant suolelio palei baseiną, o jį 
pati pamačius vandenyje plūduriuojant.

^Haldeman-Julius buvo 62 metų se
numo. —

Taip tai nutrūko gyvenimas šio darbš
taus žmogaus, kuris visą sąmoninu 
savo gyvenimą kiek pajėgdamas da 
vosi, platindamas žmonėse teisingąją ap

* svietą.
Gimęs Philadelphijoje neturtingo 

knygrišio Dovydo. Juliuso šeimoje, būda
mas vienu iš šešių vaikų, Emanuelis Ju
lius mažai turėjo progos mokytis bei dy
kinėti. Antrą jame savo amžiaus dešimt
metyje jisai jau radosi New Yorke, ban
dydamas rašyto jauti, vienam kitam 
dienraščiui reporteriaudamas. Vėliau jis 
dirbo radikaliame tuomet socialistų laik
raštyje New York Call. Paskiau nukly
do į vakarines valstijas ir ten, su kitais 
draugais, leido ir redagavo laikraštuką 
The Western Comrade. Vėliau, patyręs, 
jog Girard miestelyje, Kans’as valstijoj, 
leidžiamas laikraštis Appeal to Reason 
^^Jgalėsiąs gyvuot, Julius atsikraustė 
į t^irardą, perėmė minėtąjį laikraštį ir 
tęsė jo leidimą,

Pirmajam pasauliniam karui baigian
tis, Julius pamatė galimybės įvykint sa
vo senąją svajonę — pigiausia kaina 
leisti liaudžiai naudingas knygeles. Ji
sai paskelbė Įeisiąs seriją mažų knyge
lių, ant pigaus popieriaus, smulkiomis 
raidėmis, nuo 32 iki 96 puslapių. Turinį 
sudarysią geresnieji klasiškieji raštai ir 
mokslo bei visuomeniniais klausimais 
kūriniai, kurių kiti leidėjai nedrįso 
spausdint}. Kainą tų knygelių būsianti 
po 10 centų. Pirmutinis to plano paskel
bimas tilpo jo laikraštyje New Appeal 
1919 m., ir beregint 5,000 žmonių atsi
liepė, užgirdami tą sumanymą ir žadė
dami pirkt jo leisimąsias knygeles.

Pradėtasis darbas rado didelio prita
rimo visuomenėje ir per 30 metų, iki 
1949 m., E. Julius atspausdino ir išpar

pė'Saugiau 300,000,000 (taip, trijų 
ų milijonų) knygelių, žinomų vardu 

“M pilnosios Knygelės,” nes jos aplenk- 
K ymėlino popierio viršeliais. Dviejuo
se tūkstančiuose skirtingais vardais 
knygelių telpa desėtkai veikalų senovi-

%

nių ir naujovinių autorių, gausa rinkti
nių raštų politinėmis, socialinėmis, psi- 
choanalizo, lyties ir kitomis svarbiomis 
temomis.

Tam tikr’ais laikotarpiais leidėjas tas 
knygeles dar nupigindavo, pardavinė
davo jas po 5 centus, tai yra, po 20 kny
gelių už dolerį; bet tuomet reikėdavo 
pirktis jų bent dolerio vertės vienu kar
tu.

Be tos mažų knygelių serijos, E. Ju
lius leido daug ir stambesnių knygų, vis 
galimai žemiausia kaina. Padidinęs sa
vo spaustuvę, kurią įsitaisė farmoje, ša
lę Girard miestelio, jisai vieną po kitam 
buvo įkūręs daugelį periodinių leidinių, 
iš kuriu asmeniškai prisimenu šiuos: 
Life and Letters, Know Thyself, Halde
man-Julius Monthly, The Debunker, 
The Haldeman-Julius Quarterly. Pasku
tiniais keleriais metais jisai reguliariai 
leido du mėnesinius leidinius: didelio 
dienraščio formos, 12 puslapių laikraštį, 
The American Freeman, kuri veik išim
tinai pats savo raštais užpildydavo, ir 
žurnalo formos laikraštį, 128 puslapių 
smulkaus teksto, vardu Critic and Guide.

E. Haldeman-Julius buvo griežtai ra
dikalių pažiūrų visais visuomeniniais 
klausimais ir turėjo susitelkęs sau rašy
ti visus geriausius dabartinius rašyto
jus. Jisai asmeniškai pažinojo daugelį 
žymiųjų sąlaikininkų, tokių kaip Cla
rence Darrow, Frank Harris, Upton 
Sinclair, Georg Brandes, Mark Twain, 
Jack London, Eugene V. Debs, Theodore 
Dreiser, Joseph McCabe ir daugel kitų. -

Buvo neatlaidus priešas romiškosios 
hierarchijos: stojo už taikinga sugyveni
mą su Tarybų Sąjunga; skelbė, jog ir 
šios šalies liaudis tik tuomet galės savo 
jėgas ir gabumus savam gerbūviui pa- 

doti, kuomet p’ati kontroliuos ir tvar- 
s^ visus šalies turtus ir industriją.

damas griežtai susidurt su dabar- 
reakcija, savo peršamąją tvarką ji

sai vadino demokratiniu socializmu.
Suprantama, tokiuo savo veikimu E. 

H.-J. įsigijo daugybę priešų. Daug kartų 
jis buvo skundžiamas, teisiamas ir vi
saip bauginamas. Paskiausiu laiku jis 
buvo nusmerktas net 6 mėn. kalėti ir pi
niginei bausmei, būk tai už nesumokė j i- 
mą valdžiai taksų, ši byla liko dar neuž
baigta. y

Keli žodžiai apie jo pavardės dvily- 
piškumą. Jo paties vardas pavardė bu
vo Emanuel Julius. Pirmosios jo moters 
vardas pavardė buvo Marcet Haldeman. 
Idant atžymėt visišką abiejų lygybę, jie
du nutarė sujungt ir vartoti abiejų pa
vardes ; nuo to laiko ir ėmė vadintis Hal- 
deman-Julius.

Marcet Haldeman ir pati buvo žymi 
rašytoja. Pirm keliolikos metų ji numi
rė ir dabar E. H.-Julius buvo antru kar
tų vedęs.

Įdomu, kad mirtis Ę. H.-Juliusą pasi-s 
tiko vos tik jam užbaigus šešiasdešimts 
antruosius metus. Besklaidydamas jo 
leidinius, ką tik suradau atžymėtą, jog 
jisai gimė liepos 30 dieną, 1889 m. Mirė 
gi liepos 31 d., 1951 m.

Ši mirtis išrovė iš gyvųjų tarpo jau 
veik paskutinįjį narį to šviesiapročių as
menų būrelio, kurie pirmojoje šio am
žiaus pusėje darbavosi, stengdamiesi iš
blaškyt iš žmonių sąmonės tamsybės 
miglas.

Grįžtant iš Floridos
Lik sveikas - gyvas, kro- 

kodyliuk, ir neverk, neil- 
gėkis, sulauksi dar ir tu 
sau garbės; dabinsi kokiai 
nors gražuolei rankinuką 
ar kokiam turčiui lagami
ną;... O kol kas “gudbai.”

VAIŽGANTAS.
Kaip Jonas su Petru kiaules ganė

'(Alegorija)
— Žiūrėkite, piemeniukai, neleiskite 

kiaulių namo, kol nesutems ir aš čia 
tvarkos nepasidarysiu!... — įgr'asė šei
mininkė, anksti rytą išleisdama pieme
nis ganytų. Kiaulės ganyklon ėjo neva
romos, nes tikėjosi pernakt ištuštėjusius 
pilvus prisikimšti.

Mieguisti piemens tylomis sekė: Jonas 
blusų nuėstas pašones draskydamas; ne- 
damiegojęs Petras — rimtas ir piktas. 
Neturėdamas ant ko tulžį išlieti, Petras 
ėmė Joną krimsti.

—Klausyk, Jonai! Kaip tau matosi, 
ar tu kiaules ganysi, ar kiaulės tave ve- 

, džiosis?
Jonas nei negrįžtelėjo. Viena ranka 

padraskė pakalį, antros rankos pirštą vi
są į nosi įgrūdo -ir atrėžė:

—Tai tu kiaulės uodegos nusitvėręs 
sekiosi. Aš — ganysiu.

— Ir kaip gi tu ganysi? — nesiliovė 
Petras.

— Klausimas!... Nubruksiu, kur no
rėsiu, kur nors subrukęs, laikysiu, kol 
norėsiu, šunimis papiudysiu. kai norė
siu, ir namo paleisiu, kada norėsiu. 
Tai ir bus ganymas, — jau supykęs’ 
atkirto Jonas;, smarkiai patraukė nosi^ 
mi: tai reiškė didį savo galybės suprati
mą; piktai čiaukštelėjo ilgu smaluotu 
botagu į paravės varnalėšas: tai jau bu
vo galybės parodymas, nes varnalėšų la
pai tuoj sudrisko; ir, pamulinęs kelines 
aukštyn, tekinas nusivijo kiaules į ūlyč-

šūkterėjo

Kol madragalviai barėsi, kiaulės, lai
ko negaišindamos, pradėjo žolę skusti. 
Ėdė,' kaip tik išalkęs temoka ėsti: skuto, 
rovė, kas pakliuvo, nesirinkdamos, tolyn 
nesidairydamos.

—Varykimės toliau! 
Jonas.

— Tai kam, kad gerai ganosi? — pa
sergėjo Petras.

— Na ,taip! Ne visą gi dieną ūlyčga- 
lyjgbus; reikės ir toliau pasivaryti.

— 'Kam? Jei joms bus čia gera, tai vi
są dieną išsiganys, — erzino Joną vis 
dar apkartęs Petras. Tačiau ėmė kartu 
su Jonų čaižyti kiaules ilgais botagais 
per liejas kiškas.-

Kiaulės žviegčiojo, kinkas kratė, bet 
parusenusios keletą žingsnių, vėl į žoly
ną kibo. Žolynas, tiesa, buvo menkas, 
striukas, nelyginant kaip vieną savaitę 
neskusta šeimininko barzda, ne ilgesnis; 
vis dėlto tai buvo žolė. Ilgai tačiau 
kiaulės neišturėjo: lengviau ėdžio išsiža
dėti, neg rundai ant kumpių kęsti, ir, 
gailėdamos pievos, užsigrūdo ’ant dirvo
nų.

Dirvonai buvo liesi. Kur-ne-kur ežia 
ir ta nuo saulės nusvilusi; kur-tmdmr 
karčiasultė usnis, kur-ne-kur piesčiukas, 
— ir viskas. Knisti nebuvo ko nė pradė

Maksimui Gorkiui
Ramus, kiek susimąsčiusiu žvilgsniu 
žvelgi tolyn nuo aukšto pjedestalo, 
Kur tiek statybų keliasi šaunių, 
Kviečiai liūliuoja be ribų ir galo.

Kur žengia sodai mūs šalies laukais, 
Didžiuliai miestai ryto saulėj šviįi, 
Ir tu kelionės lazdą vis laikai, 
Ir viską pats ruošiesi pamatyti.

Maksimai Gorki, viską tu matei,
Ir liaudies’skurdą, ir svajonę šviesią, 
Ir kad šioji diena čionai ateis, 
Kad komunizmo sąulėn žmonės tiesis.

Ir kai tu šiandien šalį apžvelgi, s 
Taikos ir laisvės didžiąją tvirtovę, 
Mums kiekviena tavą mintis brangi, 
Bešaukianti kasdien teisingai kovai.

Už okeano draskosi aršiai
Vergai, prisiekę dolerio malonei, — 
Kovon už taiką mokame išeit 
Tarybinės šalies laimingi žmonės.

Tu melą gangsterių visa širdim 
Kadais plakei pagautas pykčio švento,— 
Šiandieną milijonai su tavim,
Ir balsas jų aštriau už plieną krenta.

O ties tavim kasdien gėlė švelni
Ir tūkstančiai, akių kasdieną žiba, 
Širdy kiekvieno šiandien gyveni 
Kokios bebūt jis rasės ar tautybės.

Į širdį sminga žodžiai tavo raštų, 
Jiems ligi galo ištikimi būsim, 
Ir Baltijos laisvos laimingas kraštas 
Tau lenkia galvą, genijau šviesusis.

V. Valsiūnienė.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Paūgėjai pieno išteklius

ZARASAI, birž. 4 d. —Za
rasų rajono kolūkių nariai 
sėkmingai kovoja už visuome
ninės gyvulininkystės išvysty
mą. šių metų galvijų išvysty
mo planas jau įvykdytas 49 
procentais, kiaulių—40,7 pro
cento.

Nuolat gerinant gyvulių 
priežiūrą ir šėrimą kyla gyvu
lių produktyvumas. Pieno 
primelžimas rajono kolūkiuo
se padidėjo 10 procentų pa
lyginti su pereitais metais. 
Keliant gyvulių produktyvu
mą, gausius laimėjimus pasie
kė Stalino vardo kolūkio gy
vulių augintojai. Kolūkio.mel
žėja Vasiliauskienė primel- 
žė pernai po 2,306 kilogramų 
pieno iš kiekvienos ' karvės. 
Vasiliauskienė 1 įsipareigojo 
šiemet primelžti ' iš kiekvie
nos jos prižiūrimų 11 karvių 
po 2,500 kg. pieno. Gerinda
ma gyvulių priežiūrą, ji kas
dien primelžia po 19—20 kg 
pieno iš kiekvienos karvės.

Garbingai vykdo prisiimtus 
socialistinius įsipareigojimus 
ir daugelis kitų rajono kol
ūkių gyvulių augintojų.

Kolūkiečiai Įsipareigojo su
daryti šiais metais stiprią pa
šarų bazę.
Brigadų farpusavių pagalba 

MARIJAMPOLE, birž, 4 d.
— Tarp “Pavasario” žemės 
ūkio artelės laukininkystės 
brigadų plačiai išvystytas so
cialistinis lenktyniavimas pa
vasario laukų darbams sėk
mingai atlikti. Pirmauja pir
moji brigada, vadovaujama 
Mečio Karinausko. Ji ketu
riom dienom anksčiau, negu 
kitos brigados, baigė sėti grū
dines ir technikines kultūras, 
čia daugiau kaip 12 hektarų 
vasarinių kviečių, , avižų ir 
ankštinių kultūrų pasėta vir
šum plano. Labai gerai įdirb
tame ir patręštame arime 15- 
os hektarų plote pasėti cukri
niai runkeliai. Stachanoviškai 
dirba kolūkiečiai, ruošdami 
dirvą bulvėms ir ‘šakniavai
siams sodinti.

Apsvarstę savo galimumus, 
brigados nariai nutarė padėti 
su jais lenktyniaujančiai ant
rajai laukininkystės brigadai. 
Geriausieji artojai Juozas Ja
saitis, Jonas Vaškelis, sėjėjai 
Antanas Vaškevičius, Jonas 
Petkevičius bei kiti įdirbo ir 
apsėjo vikių-avižų mišiniu 
daugiau kaip 10 hektarų. Pa
dedant kaimynams, brigada, 
žymiai pralenkusi grafiką, 
baigė sėti ankstyvąsias kultū
ras ir laiku pradėjo sodinti 
bulves. Tarpusavio pagalba 
taip pat suorganizuota tarp 
Meškučio ir Žitkaus brigadų.

Stipriausių krepšinio 
komandų varžybos 

BIRŽELIO 4 d. — šiandien 
Į Leningradą išvyksta Tarybų 
Lietuvos vyrų ir moterų krep
šinio rinktinės dalyvauti šalies 
krepšinio taurės turnyre. Skir
tingai nuo ankstesnių metų 
varžybų, šiais metais sąjungi
nėmis respublikoms atstovau
ja ne taurės turnyrų nugalė
tojai, o rinktinės.

Tarybų Lietuvos vyrų ko
mandoje žais nusipelnęs spor- 
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ti: šaknių jokių, o be šaknių ir vikšro 
nė vieno. Dūlinėjo, dūlinėjo valandą; 
mato, kad niekai, ir ėmė viena prie ki
tos ant šonų ristis; sako, miegant susi
spaudus esą kur kas lengviau alkis kęsti.

Piemens tapo pilnai patenkinti. Kaip 
gi? Kiaulės aprimo, sugulė, tai aišku, 
jog priėdę. Susėdę sukrimto po storą rie
kę rupios, bet sočios duonos, plutas šu
nims numetė ir suvirto paantvalnyje pa
baigtų miegoti.

Saulė šviečia, žiogai čirškia, varlės 
valkose'kukuoja, uodai į ausį laibą savo 
malonėjimo giesmelę zirzia, kad kraujo 
nepasigailėtumei,—na, sapnas ir nemie
gant, o užmigus, nors nebenubusk. Taip 
ir knarkė piemens, net uodų ėdamos 
akys ir lūpos užtino.

Knarkė be galo.
O kiaulės? Kiaulėms, tašlos neragavu

sioms, greičiau poilsis pakyrėjo. Viena 
paskui kitą pakirdo ir išsivalkiojo, kur 
šiek tiek pelno tikėjosi gausiančios. Slin
ko vis tolyn, tolyn; išsisklaidė ir vėl ra
miai pradėjo dirbti savo vėdarui. Jis 
ne skolintojas: pabučiavęs nepermaldau
si.

Ag ir piemens pakirdo. Žiūri — kiau
lių nebėra... Kur gi. kad jas vilkai? 
Ogi, aure, už pusvarsčio! Ojei!. ..

— Cit, niekas, — padrąsino Petras.— 
Žiūrėkit, kaip gražiai ganosi.

—Kur čia tau gražiai? — burbtelė
jo nusiminęs rūpestingas ir uolus pie
muo Jonas. — Ar nematai, kaip išsi
skirstė? Dar kur jeibiu darytų nuriog- 
lins. .. Bėkiva, subrukiva į krūvą, kad 
lengviau būtu pridaboti!

Nubėgo, vėl pradėjo botagais kapoti, 
labiau nutolusias šunimis užpjudė. Laks
tė po visą lauką.

— Kur eini, kur eini, Kerše, Degle, 
Juode, Balte, Lėkause, Bevuodege, Rai
še, Riestanose!... — suskambėjo lermu 
visi pakraščiai.

Nusinuobodžiavę šunes, pajutę me
džioklę, lojo ,kaip pasiutę, dūko, kaip 
šernus miške užtikę, uodegas traukė, pa
kinklius kramtė, už ausų vedžiojo.

Kiaulės žviegė, lakstė padūkdamos, 
švaistės, iltimis gindamos, puldinėjo šen 
ir ten, nesuprasdamos, ko gi iš jų nori, 
kam ramu ganymąsi pertraukė. Matyda
mos, pavieniai nesą kur dingti, metės 
kita už kitos, kol visos į ankštą krūvą 
nesupuolė. . Akys joms paraudo, nuo 
kriugenimo putos iš snųkiij ėmė dribti. 
Puolė visu būriu šunis. Šunes, uodegas 
paspaudę, cypdami, tolyn, piemens strik
telėjo ant aukštų akmenų.

— Bene pasiuto ... — piktai ir bai
lingai tarstelėjo Jonas uždususiu balsu. 
— Nors imk šaudyti neklaužadas .. .

— O taip gražiai ganėva. Ko čia joms 
buvo siusti? — dilkterėjo Petras.

Jonas tylėjo.
Nušokę nuo akmenų, užbėgo nuo na

mų pusės, nes kiaulės, šunis nusiviju
sios, ilgai dar kriugeno, putojosi, pa
galiau, matyti, ta pati mintis visoms at
ėjo: “Neleidžia ganytis, tepašerie namie 
šeimininkė!” Ir pradėjo iš lengVb, koja 
už kojos, bet rimtai, neatlyždamos, na
mu link slinkti...

O saulė dar aukštai. “Neleiskite na
mo, kol -nesutems!” atsiminė piemens 
šeimininkės įgrasymą. Švaistas tad ilgais 
botagais už akių, kirto per akis; gavu
sios muistės, Let rodės snukių nebenu- 
leisiančios . ir rėmė piemenis. Piemens, 
dairydamiesi į užsėdančią, bet dar neuž- 
’sėdusią saulę, traukėsi koja už kojos,.

statinėjo, piemens gi vis platesniais 
žingsniais traukėsi. Dar šveitė Jonas.į 
desknę, Petras į kairę. Gavusios šmūkš
telėjo vidun pulko, būrys krūptelėjo, iš
iro. “Ką čia būriu? — staigiai susipra

to:—nebent, kad daugesniam kliūtų?...” 
Ir viena driūkt pro Joną—Jonas jai per 
kailį', kita driūkt pro Petrą — Petras 
jai per kailį; juodum šalin botagus nu
kreipus, kitos sprūkt pro vidurį. Dari 
pastarosios gavo per paskuigalius, ir 
tiek jų teregėjai: Jonas su Petru tik de
besį dulkių beišvydo ir paskutiniąsias 
būrio kojas, kurios, per greitumą, rodės 
vien iškeltos, nemaž žemės nebelieČian- 
čios.

Šeimininkė, šiokių tokių žemėtų lapa- 
palaikių kiaulėms loviuose prikapojusi, 
tik ką ąsočiuose karvėms gerąją ties šu- 

(Tąsa 4-tam puslap.)

tinci atstovaus sporto meist
ras Sviderskaitė, krepšininkės 
Briedytė, Bimbienė, Variako- 
jytė, Jakštaite ir kt.

šalies taurės turnyro susiti
kimai prasidės birželio 5 d.

“TIESOS” Taurės Futbolo 
Turnyras

KUPIŠKIS, birž. 4 d. —Čia 
pasibaigė “Tiesos” taurės tur
nyre dalyvaujančių rajono 
futbolo komandų susitikimai. 
Varžybose dalyvavo vienuoli
ka komandų jų tarpe — 5 
kolūkių kolektyvai. Turnyro 
nugalėtojais tapo Dvariškių 
apylinkės “Pirmūno” kolūkio 
futbolininkai, nugalėjusieji fi
nale Kupiškio “Viesulo” Il-ą 
komandą rezultatu 3:0.

S. Janilionis

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Rugpiūčio-Aug. 1951
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ANTANAS MACKEVIČIUS-KOVOTOJAS 
DEL LIETUVIŲ TAUTOS LAISVES
(Tąsa)

Su darbo žmonomis
Pats Mackevičius tardy

mo komisijai taip nusakė 
savo veikimą valstiečių tar
pe: “...aš nuolat važinė
jau. Ar sutikdavau aš vals
tietį, ar ką nors iš mokes
čių mokėtojų, mano pirmu
tinis rūpestis buvo išklau
sinėti apie jo buitį, jo gyve
nimą. Kalbėdamas aš duo
davau pajusti, kad jo vargų 
priežastis yra Rusijos vy
riausybė ir-kad ateis laikas, 
kada liaudis, visuotinai su
kilusi, išsivaduos. Aš sten
giausi aplankyti kiekvieną 
liaudies susirinkimą: 
krikštynas, vestuves, laido
tuves; tai buvo man propa
gandos vietos. O kadangi 
tai buvo daroma teisingu
mo pagrindais, tai žmonės 
tikėjo, tuo labiau, kad vy-j 
riausybinė policija ir admi-!. esn*u. buriu sukilėlių stojo 
nistracija spaude gyVento- 
jus... Be to, dvarininkai 

j taip pat daug man padėjo 
nežmonišku elgesiu su vals
tiečiais. Kai aš kalbėjau, 
kad ponai ir apskritai ba
jorai — jų rykštė ir kad, 
duos dievas, ateis • laikas, 
kada mes sutriuškinsim tą 
rykštę, tai žmonės kėlė ran
kas aukštyn ir žadėjo man 
savo visuotiną pagalbą... 
aš niekada nepraleisdavau 
progos sakyti pamokslus. 
Čia nebuvo niekam pasigai
lėjimo: ar jis kunigas, po
nas, šlėkta, valdininkas ar
ba net valstietis, aš kiekvie
nam rodžiau gryną tiesą... 
Ponų draugijoje aš buvau 
nekenčiamas u ž griežtą 
prieš juos teisybę, kurią aš 
sakiau garsiai, kad ir tar
nai girdėtų ir girdėtą per
duotų valstiečiams.”

A; Mackevičiaus veiki
mas, visą ' laiką kurstęs 
valstiečius prieš dvarinin
kus ir caro valdžią, kėlė su
sirūpinimą ne tik policijos, 
bet ir katalikų dvasinės vy
riausybės. ’

<1861 m. ir 1862 m. pra
džioje cariniai valdininkai 
oficialiai kval i f i k a v o A. 
Mackevičių, kaip valstiečių 
pasipriešinimo kurstytoją. 
Vilniaus generalgubernato
rius Nazimovas 1862 m. va
sario 6 d. kreipėsi į vysku
pą Valančių, prašydamas jį 
imtis sudraudimo priemo
nių prieš A. Mackevičių. 
Savo rašte Valančiui Nazi
movas kaltina Mackevičių 
“ne tik slaptu įtraukimu 
savo parapijiečių į visas 
įvykusias manifestac i j a s, 
bet ir atviru, viešu skelbi
mu busimajam laikui riau
šių, kurios turinčios nu
versti vyriausybinius su-

tvarkymus ir teisėtą val
džia.” U

Valančius padėjo caro 
valdžiai

Vyskupas Valančius, visą 
laiką padėjęs caro valdžiai 
kovoti su valdžios priešais, 
tų metų vasario 17 d. atsa
kė Nazimovui, , kad apkal
tintasis Mackevičius perke
liamas Suvainiškiu filialis- 
tu, Zaras# apskr., ir pave
damas Rokiškio klebono 
priežiūrai.

Tačiau A. Mackevičius, 
apeidamas policijos ir dva
sinės vyresnybės priežiūros 
priemones, ir toliau dirbo 
tarp valstiečių, kaip jis 
pats sakosi, “nurodydamas 
liaudžiai, kad atėjo visuoti
nio sukilimo valanda.”

Mackevičius p i r m a s i s 
Kauno gubernijoje su di-

i į atvirą kovą. “Į mano 
šaukimą, — pareiškė Mac
kevičius tardymo komisijai, 
—jaunimas paliko savo tė
vus ir susirinko su ginklu 
rankose ir su tvirtu pasiry
žimu sieloje ginti tėvynę.” 
1863 m. vasario mėn. antro
je pusėje su 250 žmumę, be
veik v;cnu valstiečiu, būriu 
A. Mackevičius išvyko1' .i 
Krekenavos mišką su aiš
kiu uždaviniu — kovot’ už 
valstiečių išvadavimą nuo 
priklausomybės d v a r i nin- 
kams, už Lietuvos išvadavi
mą iš caro valdžios.

“Mackevičius pasirodo ga
biausiu vadovu, kuris nuo 
vasario mėn. iki gruodžio 
5 d.... suteikė daug rūpes
čio- Rusijos vyriausybei,” — 
taip apibūdino Mackevi
čiaus kovų kelią carinis ap
žvalgininkas. Per visą tą lai
ką Mackevičius su savo bū- 
čiu daug kartų kovėsi su ca
rine kariuomene, derino sa
vo žygius su kitais* sukilėlių 
būriais, telkė naujas jėgas 
j sukilėlių būrius, žymu lai
ko tarpą vadovavo visiems 
Kauno gubernijos sukilėlių 
būriams.

1863 m. balandžio men. į 
Kauną atvyko Z. Sierakaus
kas, dar 186'2 m. paskirtas 
sukilusios Lietuvos vaiva
da. Sierakauskas sujungė 
visus iki tol veikusius bū
rius į bendrą sukilėlių ka
riuomenę. Su didžiausiu 
būriu įsijungė Mackevičius. 
Nuo to laiko Mackevičius 
veikė bendrame Sierakaus
ko vadovavime iki Siera
kausko suėmimo. Balan
džio 9 (21) d. jungtinės su
kilėlių jėgos, apie 2,000 
žmonių, su 3 falkonetais 
(mažomis patrankomis), 
Sierakausko vadovaujamos,

prie Raguvos miško susi
kovė su pulkininko Kavero 
vedama kariuomene. Suki
lėliai laimėjo mūši, paėmė 
visą gurguolę. Ypač pasi
žymėjo mūšyje Mackevi
čiaus vedami valstiečiai 
dalgininkai, žymia dalimi 
nulėmę mūšio rezultatus.

Arti Anykščių
4

Sukilėliai kiek ilgiau ap
sistojo netoli Anykščių. Čia 
Sierakauskas ir jo bendra
žygiai mokė sukilėlius karo 
meno, telkė naujas jėgas, 
ugdė jų karinę drausmę, 
skelbė ir populiarino revo
liucinius - demokrat i n i u s 
sukilimo uždavinius. Vals
tiečiams buvo skelbiamas 
pilnutinis baudžiavinių prie-: 
volių panaikinimas ir ati
davimas dvarininku žemės 
valstiečiams be užmokesčio. 
Susitelkė iki 2,500 sukilusių 
valstiečių. Sierakau s k u i, 
Mackevičiui ir kitiems 
vadovams išryškėjo Lietu
vos valstiečju sąmoningas 
pasiryžimas Kovoti už savo 
išsivadavimą iš baudžiavi
nės priklausomybės, iš feo
dalinės - nacionalinės prie
spaudos. Su pilnutiniu pa
grindu vėliau tardomas su
imtas Sierakauskas pareiš
kė cariniams budeliams: 
“Per dvi savaites aš turė
jau du tūkstančius kariuo
menės, o per du mėnesius 
būčiau t u r ė j ę s dešimtį 
tūkstančių lietuviškos ka
riuomenės.” Kalbėd amas 
apie “lietuvišką kariuome
nę,” Sier a k a u s k a s tu
rėjo galvoje būtent lietu
vius valstiečius, besifor
muojančios lietuvių nacijos 
pagrindą.

Vi 1 n i aus- gene ralgube r na- 
torius Nazimovas, kuri ne 

7 L-

be dvarininkų pagalbos pa
siekė žinios apte Sierakaus
ko vadovaujamų sukilėlių 
laimėjimus ir jų jėgos au
gimą, pasiuntė iš Vilniaus 
generolą Ganeckį su 3,000 
gerai ginkluotos kariuome
nės specialiai prieš Siera
kauską (Dolcngą) į Anykš
čių pusę.

Jėgos dalinamos
Sužinojęs apie pavojų iš 

Ganeckin pusės, Sierakaus
kas padalijo savo jėgas į 
tris dalis ir patraukė į Bir
žų pusę. Centrinę grupę 
vedė Sierakauskas, kairiojo 
sparno grupę — Kolyšką, o 
dešiniąją — Mackevičius. 
Ties Medeikiais Kolyškos 
grupė drauge su suspėjusią 
Sierakausko grupe susidūrė 
su carinės kariuomenės da
liniu, kurį nugalėjo. Tačiau 
tuo tarpu priartėjo Ganeę- 
kis ir miške netoli Gudiškių

KAIP JONAS SU PETRU 
KIAULES GANĖ

* •
< jį f (Tąsa iš trečio pusi.)

liniu užplakė, veršeliams putrą priean
gyje pasistatė, manydama vis tai apsau
goti, kad tos kiaulės nepaverstų. Bet 

. žvilgterėjusi į neužsodusią saulę, “dar 
x gi,” sako, “vakarienę užkabinsiu,” ir 
i įbėgo į kaminą. Akimirką trukus, išeina

— ogi veršiukų katiliukas prieangyje 
jau ant šono, tuščias; į ąsočius jau po 
penketą su visomis kojomis sulipusių tik 

*, geria,, tik maudosi aukščiau ausų, gal
vas, anot to, geru gėralu trinktas; kitos 

• * baigia vakarienę gardžia užkanda joms 
J pačioms pataisytais lapais.

- Jį Nustėrusi šeimininkė spyrė koja pas
kutinę, katiliuką beritinėjančią; pliaukš- 

j, telėjo rankom sau per strėnas, bet jau 
Stiek’ beradosi.

B O šelmiai... O paleistuviai mie- 
U gukliai!. .x. Tokie jūs piemens? Palauki- 
Y: ta, pareisi ta... kur čia tik mano šer- 

f O mukšninė už durų pasistatyti... Patai
sysiu judum vakarienę. .. kitokios nesu- 

;■ lailksita!. >« Tatai gerąjį ėdesį buvau

raguočiams patiekusi, o kam kliuvo — 
beragėms. O kiaulės, kiaulės...

Jonas su Petru kuo gi buvo kaltu? Ganė 
net pernelig rūpestingai; padarė visa, 
ką tik mokėjo. Mulkiais tačiau virtę, vi
sai negudriai/ kits į kitų žvilgsėjo ir, 
nemaž susigėdę, kojomis akmenėlius 
spardė. Šeimininkės riksmą už pusvars- 
čio girdėjo.

— Jonai, pabaiki va paskui kiaules 
sekti. O kaip tau tiks žadamoji vakarie
nė už gerą ganymą? — kiršino Petras.

Jonas tik pasivaipė.
—Neduok dieve, kiaules ganyti! — 

tarė jis pusverksmis. — Galvijai kur 
kas geriau. Jie kad ir veržiasi kur, tai 
vis iš lengvo; na, ir sutūrėsi. O čia 
šmukšt, šmukšt į visas puses, ir atsakyk 
šeįmininkei, kad nesutūrėjai. Sutūrėk 
gi, kad geras. Pamėgintų pati... Grįžk 
tu' dabar, ganomųjų nebtekus!

—-Tai kaip gi dabar, Jonai, ar mes 
ganėva, ar tik sekiojova gaišindamu?—- 
vis neliovės Petras.

—Prašykivos geriau galvijų ganyti! 
— neatsakydamas patarė Jonas.

1907.

sodžiaus geg. 8 d. užpuo
lė Sierakausko ir Kolyškos 
būrius. Mūšis truko 4 va
landas. Sukilėliai, apgin- 

I klūoti daugiausia dalgiais 
ir tik nedaugelis turėję 
šautuvus, atkakliai gynėsi, 
tačiau buvo nugalėti ir iš
blaškyti. Sierakauskas bu
vo sunkiai sužeistas ir pa
imtas j nelaisvę, taip pat 
buvo suimti ir kai kurie bū
rių vadai. Sierakauskas bu
vo nugabentas i Vilnių, kur 
Muravjovo-koriko įsakymu 
birželio 27 d. pakartas.

Sukilėlių pralaimėjimas 
prie Gudiškių ir Sierakaus
ko suėmimas buvo skaudus 
smūgis ,Lietuvos valstiečių 
sukilimui. Nors tą pat die
ną vakare, į mūšio vietą su
spėjo atvykti tolimiausią 
kelią padaręs Mackevičius 
su savo grupe, tačiau suki
lėlių padėtis čia nepasikei
tė.

Kitą dieną, gegužės 9 d. 
(sen. stil. balandžio 27 d.) 
Ganeckis puolė Mackevi
čiaus vadovaujamus sukilė
lių būrius prie šniurkiškių 
palivarko. Mackevičius su 
valstiečių - sukilėlių batali
onais gynė užimtąsias pozi
cijas, vežimus su sužeistai
siais, tačiau gerai ginkluota 
Ganeckio kariuomenė ir 
šiuo kartu palaužė sukilė
lių jėgas ir privertė jas 
trauktis.

Nepaisant skaudžių pra
laimėjimų prie Gudiškių ir 
prie Šniurkiškių, valstiečių 
sukilimas Lietuvoje plito ir 
toliau, sukilėliai aktyviai 
kovojo su carine kariuome
ne.

Tuo metu A. Mackevičius 
vadovavo ne tik atskiram 
sukilėlių būriui; po Siera
kausko suėmimo jis buvo 
laikomas visų Kauno guber
nijos sukilėlių būrių vado
vu, Kauno vaivadijos virši
ninku. “Lietuvos valdymo 
skyrius,” kaip nuo gegužės 
mėn. buvo pavadintas suki
lėlių vadovaujantis centras 
Vilniuje, pripažino ir pa
tvirtino A. Mackevičiaus 
vadovavimą Kauno guber
nijos sukilėliams.

' 1863 m. vasarą Lietuvos 
ir Baltarusijos sukilėliams 
teko pakelti sunkias kovas 
su stipriomis carinės ka
riuomenės jėgomis, teko 
patirti daug skaudžių smū
gių. Siautė masinis teroras 
—Muravjovo įsakymu žmo
nės buvo masėmis suimami, 
tremiami, šaudomi, karia
mi. v

Dvarininkai, kurie visą 
laiką su baime žiūrėjo į be
siplečiantį valstiečių sukili
mą Lietuvoje, į sukilėlių 
skelbiamą ir daugelyje vie
tų jau vykdomą dvarininkų 
žemių paėmimo programą, 
pagaliau stojo atvirai į pa
galbą caro valdžiai, Murav
jovui prieš sukilėlius. Jau 
1863 m. vasarą jie ėmė ra
šyti raštus su ištikimybės 
carui pareiškimais ir orga
nizuotai rinkti parašus po 
tais raštais. 1863 m. rug
pjūčio 8 d. M'uravjovui bu
vo įteiktas pirmas toks dva
rininkų carinės ištikimybės 
raštas su 235 dvarininkų 
parašais.
Vyskupai prieš sukilėlius 

. valstiečius
Tuo pačiu metu Vilniaus 

ir Žemaitijos vyskupai savo 
raštais kreipėsi į sukilusius 
valstiečius, ragindami juos 
mesti ginklus ir pasiduoti 
caro valdžios malonei, nu
rodydami jiems, kaip pa
vyzdį, dvarininkus. “Atsi
duokite visiškai,— rašė Že
maitijos vyskupas Valan
čius, kreipdamasis į. sukilu
sius valstiečius, — malonei 
ir mielaširdystei aukščiau
sios jūsų krašte vyresnybės, 
kuriai šviesiausias ciesorius 
suteikė •' galią dovanoti yi-

. sierns, kurie, pametę gin
klus, parodys tikrą gailestį 
ir maldaus pasigailėjimo.” 

. Dvarininkų ištik i m y b ė s 
i raštai po to plaukė į Mu- 
! ravjovo rankas su keliais 

tūkstančiais parašų.
Nepaisant dvarininkų ir 

dvasininkijos išdav y s t ė s 
valstiečių sukilimas nema
žėjo. A. Mackevičiui esant 
viso Kauno gubernijos vals
tiečių sukilimo priešakyje, 
nuo 1863 m. birželio 18 d. 
iki lapkričio 27 d. (nauj. 
stiČ) įvairiose Kauno • gu
bernijos vietose įvyko ofi
cialiai užregistruoti 79 gin
kluoti susirėmimai su cari
ne kariuomene, tame tarpe 
devyniuose susirėmimuose 
pažymėtas betarpiškas A. 
Mackevičiaus vadovavimas 
sukilėlių būriams. Per 10 
mėnesių laiko tarpą Mac-' 
kevičius su sukilėlių bū
riais, kaudamasis 
nes kariuomenės daliniais 
ir palaikydamas 
kitais būriais, 
Surviliškio valsčiaus 
įvairias vietas Kauno, Uk
mergės, Panevėžio, Šiaulių 
apskrityse, paskui vasarą 
ir rudenį kovėsi Telšių, 
Šiaulių, Raseinių, Panevė
žio ir Kauno apskrityse. 
Vadovavęs carinei kariuo
menei susirėmimuose su 
Mackevičiumi pulkininkas 
Čertkovas 1863 m. liepos 31 
d. pranešė Kauno guberni
jos kariuomenės vadovybei, 
kad jo daliniai liepos 24 d. 
visiškai sutriuškinę Macke
vičių. Tačiau Mackevičius 
su savo būriais veikė toliau. 
Rugsėjo mėn. pabaigoje pa
pulkininkis Davydovas vėl 
raportavo apie Mackevi
čiaus sutriuškinimą ties 
Gegužyne, Panevėžio Ap
skrityje, o spalio 119 d. ge
nerolas Lichačiovas pranešė 
savo viršininkams, kad 
“Mackevičiaus ir Liutkevi
čiaus būriai veikia iki šiol,” 
kad “valstiečiams milžiniš
ka įtaka turi Mackevičius ” 
kad “i 
riai, kaip ir pirmiau, randa ’ 
prieglaudą, maistą ir gauna' 
visas reikalingas žinias” 
apie kariuomenės judėjimą.

Artimi Mackevičiaus ry
šiai su valstiečių masėmis, 
jo būrių valstietiška sudė
tis, judrumas bei kovingu
mas, jo paties sumanumas 
ir revoliucinės - demokrati
nės programos skelbimas 
padarė jį ilgą laiką nepa
gaunamą. Dėl Mackevičiaus 
reikšmės valstiečių sukili
me ir jo būrių kovinio veiks
mingumo susirūpino pats 
Muravjovas. 1863 m. spa
lio 27 d. rąstu Muravjovas 
pavedė generolui Gancckiui 
2-ajam, vadovavusiam ka
riniams veiksmams prieš 
sukilėlius Panevėžio ir Uk
mergės apskrityse, sunai
kinti Mackevičiaus būrius; 
“pasistenkite paimti patį 
Mackevičių”—rašė korikas.

su cari-

ryšius su 
perėjo nuo 

per

SKAITYK IR MOKYKIS
Paukščių lizdas. Lizdus 

paukščiai suka, kąd turėtų 
kur dėti kiaušinius, peręti ir 
maitinti vaikus. Tačiau ne vi
si paukščiai peri, šiukšlinės 
vištos, gyvenančios Australi
joje, savo kiaušinius užkasa į 
pūvančių augalinių liekanų 
krūvas. Krūvai pūvant, joje 
atsiranda šilumos ir išsivysto 
kiaušinio gemalas. Kai kurie 
paukščiai nesuka lizdų: lėliai 
deda kiaušinius- miške tiesiog 
ant plikos žemės; tilvikai, 
pempės, perkūno oželiai deda 
kiaušinius tiesiog į duobutes. 
Labai paprastas jerubės -liz
das. Tai duobutė, išklota šape
liais ir sausais lapeliais. Meis
triškai padaryti lizdai pečia
lindų, karietaičių, ilgauode
gių zylių. Geniai, kai kurios 
pelėdos ir žalvarniai suka liz
dus medžių drevėse. O tulžiai 
ir pakrančių kregždės suka 
sau lizdus ilguose urveliuose, 
išraustuose stačiose “pakrantė
se.

Rūpinimasis busimąja karta. 
Paukščiai, padėję kiaušinius, 
juos peri, t. y. šildo savo kūno 
šiluma.
dienomis patelė dažnai palie
ka lizdą ir minta normaliai. 
Vėliau ji 
čiau ir rečiau, o perėjimo pa
baigoje tupi beveik ištisas pa
ras, dažnai nė nelesusi.

Pagal paukščiukų išsivysty
mo laipsnį, išriedėjus jiems iš 
kiaušinių, paukščiai skirstomi 
į dvi grupes. Viščiukinių 
paukščių vaikai išsirita iš 
kiaušinių apaugę tankiais pū
kais, atmerktomis akimis; jie 
tuojau palieka lizdą, gali bė
gioti, savarankiškai lesti. Vi
sur jie sekioja paskui besirū
pinančią jais motiną. Tokie 
yra, sakysim, vištiniai paukš
čiai, antys, žąsys, gervės ir kt.

Paukščiukinių paukščių vai
kai prasikala akli, pliki, su 
menkučiais pūkeliais. U. i e .be
jėgiai ir gana ilgai pasilieka 
lizde, maitina juos tėvai sna-1 
pu. Prie paukščiukinių paukš
čių priklauso: plėšrieji paukš
čiai, žvirbliai, geniai, karve-

Pirmomis perėjimo

Ickia iš lizdo vis re

JAČA LLU1 ivičtunc V ĮGILUS, 1 j. .

Mackevičiaus sambfi-į I)aukščiukiniai paukščiai 
i jauniklius-nė tik maitina, bet 
ir saūgo juos nuo šalčio, lie
taus, gina nuo priešų.

Abiejų grupių paukščiai 
jaunikliais rūpinasi tol, kol 
jauni paukščiukai pradeda vi
siškai savarankiškai gyventi.

Biologiniai reiškiniai, susiję 
su paukščių veisimusi (burka
vimas, lizdų sukimas, perėji
mas, rūpinimasis jaunikliais) 
parodo, kokie, su'dėtingi būna 
paukščių poelgiai, palyginti 
su anksčiau nagrinėtomis gy
vūnų grupėmis.

t—o—
73. PAUKŠČIŲ KELIONĖS

Paukščių sudėtis kurioje 
nors vietoje per metus labai 
kinta. Lietuvoje tik nedidelės 
paukščių dalis pasilieka žie
moti. Tai sėslieji paukščiai, 
kurie kiaurus metus gyvena

Paskutinis mušis
Paskutinis žinomas Mac

kevičiaus būrių mūšis su ca
rine kariuomene, įvyko prie 
Lebedžių kaimo, Vilkijos 
valsčiaus. Mūšis, vyko 26 
verstų ilgume. Iš-oficialio
jo aprašymo ir iš tolesnių 
pasekmių galima spręsti, 
kad sukilėliai buvo smar
kiai sumušti. Pranešdamas 
apie šio mūšio rezultatus, 
papulkininkis Gorelovas pa
žymi, kad tarp nukautųjų 
sukilėlių buvę specialiai ieš
koma Mackevičiaus kūno, 
bet “tarp rastųjų nukau
tųjų Mackevičiaus kūno nep
rasta.” - i

(Daugiau bus)

Sussex, Anglija. — Susi
dūrus dviem traukiniam, 
užmušta 8 žmones ir sužeis
ta 50.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

toje pačioje vietoje. Vidurinė
je TSRS dalyje prie sėsliųjų 
paukščių priklauso žvirblis, 
naminis karvelis, šarkM, te
tervinas, jerube, kurtinas Jr 
kiti.

Nepalankios gyvenimo sąly
gos vėlybą rudenį bei žiemą 
ir su tuo susijęs maisto trūku
mas verčia daugelį paukščių 
skristi į šiltuosius kraštus. 
Paprasčiausias kelionės būdas 
— tai klajonės. Traukdamie
si vis toliau į pietus, klajok
liai paukščiai, pagaliau, pa
tenka į geresnes mitybos sąly
gas ir čia pasilieka. Bet tos 
klajonės nelabai tolimos ir 
neišeina iš kurios vienos pa
saulio dalies ribų. Taip antai, 
kovai ir kiti paukščiai iš šiau
rinės ir centrinės Rusijos at- 
sibasto į Ukrainos pietus ir į 
Kaukazą.

Didelė mūsų paukščių dalis 
išlekia rudenį į tolimus šiltuo-

I sius kraštus, o pavasarį vėl 
sugrįžta į tėvynę perėti. Tai 
keliaujantieji paukščiai. Yra 
paukščių, sakyshn, žąsys, kai 
kurie tilvikai, kurie vidurinėse 
platumose pabuvoja tik pra
lėkdami. Kai kurie jų, pavyz- t 
džiui, tilvikai, perintieji wu- )• 
rėš poliarinėje srityje, nu-' 
skrenda 10-15 tūkstančiu kilo- ' 
metrų į pietinę Afriką.^. Ten 
skrenda žiemoti ir Amūro ki
rai (pietrytinis Sibiras), pada
rydami 15-20 tūkstančių kilo
metrų kelionę.

Mūsų krašto keliaujančiųjų 
paukščių žiemojimo vietos bū
na labai įvairios, paprastai 
ten, kur gausu maisto. Indiją, 
karštoji Afrika ir ypač Egip
tas sui Nilo baseinu- — svar
biausios mūsų keliaujančiųjų 
paukščių žiemojimo vietos. 
Egipte žiemoja kregždės, put
pelė, garnys ir daug kitų.

Kelionių laikas ir keliai.
Kiekviena keliaujančių paukš
čių rūšis turi savo išskridimo 

, ir parskridimo laiką. Kovai 
pavasarį pirmieji parskr^Uda 
į mūsų kraštą, o truputį vė
liau — vieversiai. Vabzdiniai 
paukščiai parlekia kiekjVė- 
liau, negu grūdiniai (grūdale- 
siai). Ištirpus sniegui ir ledui 
upėse ir balose, parskrenda 
vandeniniai ir pelkiniai paukš
čiai.

Rudenį įvairių rūšių paukš
čiai susirenka į didelius bū
rius ir keliauja savo keliones . 
tam tikrais, vis 
skridimo keliais. Upių slėniai, 
jūrų pakraščiai — štai kas 
dažniausiai nulemia paukščių 
kelių kryptį. Bet kartais tam 
tikrose vietose skrisdami pa
jūriu, paukščiai staiga pasuka 
į atvirą jūrą ir paskiau vėl 
grįžta atgal į krantą. Pasiro
do, kad tas kelias atviroje jū
roje atitinka senovės laikais 
išnykusį jūros krantą.

tais pačiais I

i

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

I

PROŠVAISTES
v

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalų^
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A.'NOVIKOVAS-PRifeOJUS. r '

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
\ r

A. L. D. L. D. REIKALAI

(Tąsa)
^Pisus jūrininkus išgelbėjo Lekoncevas. 

Jo čemodane išliko tinkleliai, kuriais 
tarnyboje krosniakuriai šluostydavo 
prakaitą. Iš tų tinklelių jis slapčiomis 
surezgė grėbtuvą, kurio šonuose prinė- 
rė dvi paklodes. Šitaip padarė beveik 
dvibridį tinklą. Kada Lekoncevas vi
siems girdint paskelbė, kad jis tikrai pa
gaus žuvies, jam nepatikėjo ir jį išjuo
kė. Vadas šypsodamas, pareiškė:

— Jei nors vieną žuvį pagausi, dova
nosiu tau butelį romo.

Lekoncevas pasikvietė tris draugus ir 
išėjo žūklauti. Po keturių valandų grįžo, 
sutikti džiaugsmingų šūkavimų. Buvo 
atitempta apie du su puse pūdo žuvies— 
ir kokios žuvies! Čia buvo kizmučiai ir 
ketos. Ir visa tai atsirado labai laiku: 
produktų atsargos kiekvieną dieną ma
žėjo, o papildyti jas nebuvo 'kuo. Visi dė
kojo Lekoncevui už išradingumą. O pats 
vadas stebėjosi, bet savo žodį tesėjo —■ 
noriai atidarė jam butelį romo. Žuvis 
buvo riebi ir skani. Dalis žuvies buvo už
kasta į išlikusį slėniuotą sniegą. Nuo 
tos dienos žuvies atsargos gamtos dova
notame stovyklos šaldytuve neišsibaig
davo.

Vadp įsakymu pradėjo ginkluoti antrą
ją v’aiCį. Vėl pakaitomis vienais peiliais 
jūrininkai drožinėjo iš rąsto stiebą. Jie 
jau turėjo šiokį tokį patyrimą. Šį kartą 
stipriau ir geriau pasiuvo bures ir susu
ko iš gijų škotus. Darbui baigiantis, 
bocmanas susiginčijo su vadu. Gocka įti
kinančiu tonu įrodinėjo, kad valtis tokia, 
kaip yra, netinka tolimam plaukimui—• 
nuo stiprios vilnies ji gali subyrėti. Kei
kia po valties kyliu pakišti plieninį lyną 
ii’ pritvirtinti jį prie stiebo. Tuo būdu ir 
valtis bus patikimesnė, ir stiebas tvir
čiau laikysis. Tregubovas prieštaravo, 
kad tos priemonės padidins trintį ir su
mažins greitį. Ilgai ginčijosi, karščiavo
si. Vis dėlto bocmanas pasielgė savaip. 
O sekančią dieną jūrininkų grupė kalno 
papėdėje kasė rūsį. Bet niekas iš jų ne
galėjo įspėti — kodėl staiga jo prireikė 
vadui. Tai paaiškėjo visiems, kai į tą 
rūsį, lyg į karcerį, buvo uždarytas boc
manas Gocka. Prie jo įėjimo stovėjo 
sargybinis. Bocmano areštas padarė sle
giančio įspūdžio įgulos nuotaikai. Vaka
re prie laužo mašinistas Kučerenko, kal
bėdamas su draugais, piktinosi vado ne
teisingumu:

— Juk štai kas skaudu — žmogus ne
tuščią patarė. Galima sakyti, savo vir
šininko gyvybe rūpinosi. O tas svetimoje 
žemėje—areštavo, jį. Na, ten, Peterbur
ge, amžiais akmeniniai kalėjimai buvo 
statomi. Turtuolių valdžia, suprantama, 
gundo paieškoti gyventojų už tų grotų. 
Bet kam čia kalėjimą rengti? Juk ir be 
to mes esame toliau, negu pats Sachali
nas, kur katorgininkus ištremia. Ir ap
lamai nežinia, ar liksime mes gyvi.

— Teisingai, mums ir taip čia blogiau 
negu kalėjime, — prašneko kažkas rūs
čiai.

Kučerenko pagalvojęs pridūrė:
— Nejaugi žmonės niekur ir niekuo

met negali apsieiti be kalėjimų? Ir iš 8 
vi^p mūsų čia tik trys dešimtys. O jeigu 
si^oije pasiliktų du, vadinas, ir tada vie
nas kitam įrengtų kalėjimą?

Praėjo dvi savaitės nuo tos dienos, kai 
išplaukė pirmoji valtis, bet iš Rusijos 
dar nebuvo jokios pagalbos, jokių žinių. 
Stovykloje, visus jaudino klausimas — 
kas su ja atsitiko. Arba ji pateko į japo
nų nelaisvę, arba žuvo jūroje. Vadas nu
tarė pats išbandyti laimę ir išvykti į ri
zikingą kelione. Jis žinojo, .kad valtyje 
bus ankšta, ir vis dėlto pasiėmė su savi
mi trylika jūrininkų. Jis norėjo, kad 
pasiliekančių būtų kiek galint mažiau, 
kitaip dviem likusiomis šliupkomis jie, 
prireikus, negalės persikelti net iš vienos 
salos į kitą. Vakaras praėjo besiren
giant kelionei. Į valtį pakrovė maisto, 
inkariuką ir žibalo indus, pripiltus ge
riamo vandens, apsirūpino kompasu, 
chronometru, sekstantu ir žiūronu. Be 
to, paėmė keturis šautuvus ir penkis 
pistoletus. Paleistas į laisvę bocmanas 
triū^apie valtį, stengdamasis sudėstyti 
{Vairius daiktus taip, kad jie nekliudytų 
dnrbti irkluotojams.

ilki vėlyvos nakties karininkų palapi
nėje girdėjosi sujaudinti balsai. Tai gin
čijosi tarpusavy vadas Tregubovas ir 
praporščikas Potapovas. Pasirodė, Pota

povas buvo nepatenkintas vado raštišku 
įsakymu. Juo buvo patvarkoma, kad sto
vykloje viršininku krante •— pagal metų 
senumą — pasilieka mechaninės dalies 
praporščikas Zajončkovskis, o Potapo- 
vui, kaip daugiau patyrusiam laivo va
dovui, buvo skiriamas vadovavimas jū
roje.

!

Ankstybą birželio 22 rytą prasidėjo 
sėdimas į valtį.

Tuo laiku įsikarščiavęs praporščikas 
Potapovas pavijo vadą ant kranto ir įtei
kė jam raštą. Vadas paskubomis per
skaitė jį, sėdo į valtį ir iš ten, mojuoda
mas raštu, griežtai šūkavo:

— Tai jums, praporščike Potapovai, 
lengvai nepraeis! Jūsų nedrausmingą 
raportą aš pristatysiu į Peterburgą vy
riausiam jūrų štabui!

— Aš šito tiktai, ir tenoriu—ten mus 
išaiškins,—atsakė Potapovas ir, apsisu
kęs, nužingsniavo į stovyklą.

Palydint valtį, nuo kranto sklido atsi
sveikinimo linkėjimai, o ji, varoma leng
vo vėjelio, ištemptomis burėmis išnyko 
salos pakraščiu į pietus. Vadas tikėjosi 
Frizo sąsiauriu įplaukti į Ochotsko jūrą. 
Visi keturiolika bendrakeleivių pajuto 
palengvėjimą. Seniai jau nebuvo tokios 
linksmos nuotaikos. . Kitokiomis akimis 
ir be liūdesio jie paskutinį kartą pažiū
rėjo į tą vietą, kur taip skausmingai nu
trūko jų kelionė. “Oldgamija” išstojo 
stovėjo savo pirmykštėje padėtyje, tik 
jau gaisro apgraužta ir panaši į sudar
kytą skeletą. Kapitono tiltelis, šturmano 
būdelė ir kiti viršutiniai antstatai, pir
miau blizgėję emalio dažais, virto sude
gusios geležies laužu su kyšančiais stie
bais ir kaminais. Padegta prieš mėnesį 
laiko ji vis dar rūko, ugnis vis dar ras
davo degalo didžiuliuose šito vandenynų 
garlaivio triumuose.

Pilki debesys, tartum nusileisdami, 
pakibo žemai virš vandens. Vėjas silpnė
jo. Valtis suglaudė savo burinius spar
nus, bet tebejudėjo į priekį. Aštuoni irk
luotojai, lankstydami nugaras, rūpestin
gai spaudė irklus. Jūrininkams nutirpo 
aukštai sulenktos kojos, bet visi buvo 
žvalūs. Juk su kiekvienu irklo mostelėji
mu trumpėjo jų kelias. Rytas buvo ūka
notas, be vėjo, su liūtingu lietumi. Irk
lais varoma valtis lėtai slinko į priekį ir 
laikėsi arčiau kranto.

Vidudienį pastebėjo, kad aukštas U- 
rupo salos kalnynas darėsi vis žemesnis, 
paskui jo šlaitas baigėsi ragu. Toliau 
prasidėjo Frizo sąsiauris.

— Nobunotus, — pranešė vadas loty
nišką šio rago pavadinimą. — Čia apie 
mylią tęsiasi povandeniniai akmenų ri
fai. Iš karto nesuksime į sąsiaurį, plauk
sime tiesiai į prieš mus gulintį Iturupo 
salos krantą.

Dešinėje visų dėmesį patraukė savo 
ryškiu vaizdu atskirai iškilusi .uola. 
Šiaurės vakaruose už mylios nuo rago ji 
stovėjo lyg ant postamento. Savo keista 
forma ji buvo panaši į senovinio laivo 
maketą. Atrodė, kad ne gamta, o meniš
ka skulptoriaus ranka iškirto iš akmeni
nio luito ir jo korpusą ir aukštas, vėjo 
išpūstas virš jo bures. Tikriausiai, toks 
šios uolos panašumas į tikrą laivą su
jaudino pirmo ją pamačiusio jūros kelei
vio vaizduotę, ir visiems laikams išliko 
ir įėjo į jūreivystės vadovėlius pats tin
kamiausias jai pavadinimas — “Burė.”

Sąsiauris turėjo apie 30 mylių pločio. 
Jo erdvėje iš karto pasikeitė oras: papū
tė šiaurės vakarų vėjas, jis vis stiprėjo 
ir šviežėjo. Jūrininkai apsidžiaugė juo ir 
iškėlė bures. Plaukti palengvėjo. Nuo 
jūros gumulais skirstėsi rūkas.

Staiga kairėje pusėje pasigirdo stip
rus šniokštimas, kurio priežasties iš kar
to negalėjo atspėti net prityrę jūreiviai. 
Jis artėjo nuo vandenyno.

— Nesuprasi, kas tai!
— Nejaugi japonų kuteris?
Tuos baugius riksmus nustelbė sėdė

jusio ant valties nosies jūrininko Koše- 
liovo stiprus suktelėjimas:

— Banginis! Tiesiai į mus plaukia!
Iš ūkanos prie valties artėjo didęlės 

baržos ilgumo juodas blizgantis kaubu- 
ras, o priešakyje aukštai virš jo, lyg vė
duoklė, tryško šniokščiantis purslų fon
tanas.,

■— Laikyk į dešinę! — sukomandavo 
vairininkui Tregubovas.

(Daugiau bus) o

Grąžinkite nominacijų 
blankas

Visoms LLD kuopoms yra 
išsiuntinėta blankos dėl no- 
minavimo kandidatu i Cen
tro Komitetą ir alternatų 
1952-1953 metams. Blankas 
reikia grąžinti į centrą ne 
vėliau 30 dienos rugpjūčio 
(August), 1951.

Kada blankos bus sugrą
žintos, tai reikės užklausti 
Kandidatų, paskui atspaus
dinti balsavimų blankas, 
jas kuopoms išsiuntinėti ir 
balsavimai turi būti atlikti 
ne vėliau 15 d. gruodžio. 
Taigi, kurios kuopos nesu
grąžins blankų iki 30 die
nos rugpjūčio, tai ' toliau 
laukti nebus galima.

Dar daugelis gan didelių 
kuopų neprisiuntė blankų. 
Kaip kur būna atsitikimų 
kad kuopa nubalsavo, bet 
valdyba pamiršo pasiųsti. 
Kiekvienos kuopos valdy
bos pareiga pasirūpinti, 
kad blankos būtų laiku su
grąžintos.

Mokėkite duokles
Šį mėnesį labai susilpnė

jo pasimokėjimas duoklių. 
Suprantama, kaip kurios 
kuopos vasaros laiku ne
laiko susirinkimų. Bet na
riai gali pasimokėti duokles 
kuopos valdybai sueigose, o 
kuopų valdybų pareiga duo
kles pasiųsti į centrąc

Centro Komitetas prašo 
visus narius ir nares su
mokėti duokles tuojau!

Knyga ir “šviesa”
Šiemet Centro Komitetas 

ruošia labai svarbią knygą, 
kuri gal bus ‘ nariams su

teikta už du metus, tai yra,Į 
1951 ir 1952. Knyga bus 
didelė. Vargiai vienų me
tų narinių duoklių, prie šio 
brangumo, užteks jos išlei
dimui. Tai bus knyga apie 
žmogaus sveikatą. Kaip ją 
užlaikyti, kaip kovoti prieš 
ligas. Tokia knyga dabar 
mums visiems ir visoms la
bai reikalinga. LLD atliks 
dar vieną labai didelį ir 
svarbų darbą/ją paruošda
ma. '

Žurnalo “Šviesos” No. 3 
yra spaudoje. Netrukus jis 
bus gatavas ir siuntinėja
mas nariams . Nariai, jeigu 
kurie pakeitė gyvenimo vie
tą, tai prašomi tuojau apie 
tai pranešti į centrą.

Ačiu už aukas
LLD Apšvietos ir Knygų 

Fondas pastaruoju laiku 
gavo sekamai aukų:

LLD 113 k p., Hamilton, 
Canada ....... $10.00

A. Dapšis, Detroit ,
Mich.................... 9.25
(Jis yra LLD 10 
Apskr. organizato
rius. Surinko aukas 
ant blankos.)

A. Grinius, Cleveland,
Ohio .................... 2.75

Po $1 aukojo: J. Mažei
ka, Pittsburgh; Fr. Žavis, 
Bethlehem, ir J. Budris, 
Lake Forest, 111.

Visiems ačiu už aukas!* 
Prašome kuopas, apskritis, 
LLD narius ir šiaip demo
kratinius lietuvius paauko
ti pagal išgalę kultūros ir 
apšvietos darbui .

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr. 

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

ELIZABETH, N. J.
_________________________'

I

^įvairios Žinios

Ar visi Elizabethiečiai žino
te, kad netolimojo ateityje 
mūsų miesto konsilmanai ga
lės pakelti savo metines algas 
nuo vieno dolerio ligi $2,500?

Miesto konsilmanai tą ga
lės padaryti remdamiesi New 
Jersey legislatures išleistu į- 
statymu, po kuriuo pasirašė 
gubernatorius A. Driscoll.

Ligi šioliai miesto konsilma
nai, sulyg įstatymo, gaudavo 
metinės algos po vieną dole
rį. Keli metai atgal miesto pi
liečiai didžiuma balsų (refe
rendumu) konsilmanų prašy
mą gavimui nuolatinės algos 
atmetė.

Reiškia, New Jersey legis- 
latūra paneigė Elizabetho pi
liečių referendumą.

,—o-—
Čionai neseniai atvykusi 

lietuvė dipuke, dar visai jau
na, 24 .metų, P. Jurčakienė, 
gyventi po 356 Bond St., 
dėlei kokios tai nežinomos 
priežasties, prarijo nuodų.

Tapo nuvežta į Elizabeth 
General H'pspital. Ją išgelbė
jo jos kaimynka, radusi, P. 
Jurčakienę dideliuose skaus
muose.

.—o—
Elizabetho Peter Breidt 85 

metų alaus bravoras yra / ant 
$1,000,000 pardavimui.

Senieji Elizabetho gyvento
jai kalba, kad kadaise šis 
alaus bravoras gamino geriau- 
sį ir skaniausi alų visoje šioje 
apjelinkėje.

—o—
Singerio siuvamų mašinų 

darbininkai grįžo darban po 
keleto savaičių vakacijų.

Kalbama, kad siuvamų ma
šinų produkcija bus sumažin
ta, nebus dirbama “over
time” ir šeštadieniais.

Tarpe Singerio unijistų ei
na ginčai už “Independent 
Singer -Union” ir CIO uniją. 
Vieni ir kiti veržiasi pagauti 
vądovybę. z

Ligi šiol Singerio darbinin
kus atstovauja International

būtų pilnai užtekę padengti 
darbininkų reikalaujamam 
algų pakėlimui per ištisus du 
metus?

Tai ką reiškia vieno valdi
ninko užsispyrimas. Mat, ma
joras Cobo pamanė, kad jis 
labai lengvai galės sulaužyti 
darbininkų streiką State Hu
tcheson Act įstatymo pagal
ba. Jo tos pastangos pridarė 
miestui daug žalos.

Kaip tuos nuostolius pa
dengti? Majoras Cobo turi 
vieną atsakymą: pakelti fėrą. 
Ai1 Detroito žmonės pasiduos 
šiam miesto majoro sauvalia
vimui? Ateitis parodys. Rep.

Home”). Draugė važiavo į 
amžinuosius . namus, kaip 
daina skambėjo. Ten ji il
sėsis be skausmų, be širdies 
graužimų, be liūdnumų. Su
diev, drauge Yurk, sudiev...

Anna Klivington

Windsor, Conn.

Cleveland, Ohio

| Union of Electrical Workers, 
Local 4 61 CIO.

—o—
Rugpjūčio 3 d. teko daly

vauti LDS Klubo susirinkimo, 
buvo gražus susirinkimėlis.

LDS Klubas gerame finan
siniame stovyje, turime daug 
narių. Nutarta laikyti klubo 
susirinki,mus, kaip visados, 
kas pirmą sekmadienį kiek
vieno mėnesio.

—o— 
Atsiminimai

Kaip nesmagu, bet reikia 
prisiminti, kad rugpjūčio 23 
d. 1947 metais mirė mūsų ge-| 
ras nuoširdus LDS 33 kuopos 
finansų sek. Walter. Seralis. 
Rleiškia, šį mėnesį sueina ly
giai kėturi metai, kaip nete
kome gero, darbštaus draugo. 
O rugsėjo 3 dieną sueis lygiai 
keturi metai, kaip netekome 
Charlie Simono, linksmaus 
dainininko.

Ilsėkitės, gerieji draugai, 
pies jūsų neužmirštame.

Elizabethietis
------------------------------------------------------------------- p

V r

Detroit Mieli.
Miesto majoras padare du 
milijonus dolerių nuostolių

Dabar turimo raportą apie 
šio miesto gatvekarių finan
sinę padėtį. Atminkime, kad 
gatvekariai yra miesto savas
tis ir miesto valdžia arba 
miesto majoras juo operuoja. 
Finansinė Detroit Street. Rail
ways padėtis yra apgailėtino
je padėtyje. Pasirodo, kad vi
sa atsakomybė krinta ant 
miesto majoro Alber E. Cobo 
ga I vos. J o pastangos' su 1 aūzy- 
ti gatvekarių vairuoto.)ų strei
ką padarė din milijonus dole
rių nuostolių.

Kaip žinoma, streikas tęsėsi 
per 53 dienas. Dabar visas 
reikalas yra pavesta arbitra- 
cijai.

Darbininkai pareikalavo 
algų pakėlimo apie 13 centų 
per valandą. Ar žinote, kad 
šių dviejų milijonų dolerių

Amžinai atsisveikinome su 
gera, veiklia drauge

'Rugpjūčio 2 d. mirė ge
rai žinoma veikėja ir darbi
ninkiško ’ judėjimo rėmėja 
draugė Margaret Yurk 
(Ziburis),. Velionė buvo gi
musi Lietuvoje ’1892 metų 
balandžio 30 d., Suvalkų 
gubernijoje,' Virbaliu para
pijoje, Daugėliškiu kaime. 
Į Ameriką atvažiavo 1910 
metų vasario 3 d., apie 18 
metip amžiaus . Už metų 
laiko apsivedė su J. Yurkš- 
taičiu. Užaugino dukrelę 
Heleną ir sūnų Alberta. 
Paliko nuliūdime tėvą, tris 
seseris, dukrelę, sūnų ir 
anūkus.

Apie velionę man daug 
nereikia rašyti, nes kurie 
ją'pažinojome arba turėjo
me laimę būti jos ypatiškais 
draugais, tai žinome ią kai
po malonią ir nuoširdžią 
draugę. Ji niekuomet ne- 
užgaudavo.nė vieno, neieš
kodavo jokios garbės dėl 
savęs. Draugė Yurk visuo
met dalyvavo, kur tik bu- 
vo pakviesta, visuomet ju
dėjimą paremdavo ar pini- 
giškai ar morališkai. Mes 
ją matydavome visuose .pa
rengimuose ir suėjimuose.

Ir rugpiūčio 4 d. susirin
ko giminės, kaimynai, drau
gai ir draugės suteikti liūd
ną ir skaudų paskutinį at
sisveikinimą ir patarnavi
mą idėjos draugei Marga
ret Yurk. Palaidota Hill
crest kapinėse, kur velionė 
dar gyva būdama išsirinko 
vietą. Man sakė, kad jai 
ta vieto patinka dėl to, kad 
kai laidotuvės būna, tai ma
loni muzika groja. Mudvi 
buvome nuvažiavusios ten 
pažiūrėti vietos, nes ten ir 
jos vyras J. Yurk taipgi pa
laidotas. Tik pora mėnesių 
atgal iš Rūbų ūkio grįž
tant namo, draugė Rubienč 
suteikė puikių gėlių, tai mu
dvi sustojome jas padėti 
ant jos gyvenimo draugo 
kapo.

O šiandien! Mes visi ją 
ten guldėm tarp daugybės 
kvietkų, o liūdna muzika 
skambėjo “Važiuoju Namo” 
( a m e r i k o n i š ka, “Going

Liepos 28 d., pasiliuosavę 
nuo kasdieninio darbo ir ga
vę taip vadinamas vakacijas, 
sumanėme aplankyti savo 
idėjos senus draugus ir drau
ges, su kuriais sykiu kada tai 
veikėme. Aš su savo drauge 
sėdome į busą ir už 4 valandų 
jau buvome Fitchburg, Mass. 
Apsistojome pas draugus J., ir 
O. Samulėnus. Kaip buvo ma- • 
Jonu pasikalbėti su draugais . 
apie praeitį ir apie šių dienų 
įvykius.

Juk mums anais laikais te
ko matyti ir pergyventi reak
cijos siautėjimą, Palmer i o lai
kus. Bet visgi tai buvo tik še
šėlis, palygint su šių dienų 
reakcija. Tada ir doleris turė
jo lygią vertę, nebuvo skirtu
mo, iš keno rankų gautas, o 
šiandien jis jau “nekošer,” 
jeigu gautas iš demokratiją 
ir taiką mylinčių žmonių.

Dėkui draugams Samulė- 
nams už vaišes ir apvažinėji- 
mą po apylinkę. J. M.

Iš Lietuvos
Plečiasi kova už gausų derlių

TRAKAI, birž. 4 d. —Lent
vario tarybinio ūkio <larbinin- 
kų kolektyvas trumpais ter
minais ir aukštu agrotechni
kos lygiu įvykdė grūdinių ir 
technikinių kultūrų sėjos pla
ną. Tarybinio ūkio darbinin
kai, siekdami išauginti gausų 
grūdinių ir technikinių kultū
rų derlių, gerai prižiūri pasė
lius. Tarybinio ūkio laukuose 
gražiai sužaliavo linų pasė
liai. šiomis dienomis lauki
ninkystės brigadų nariai pra
dėjo papildomą linų tręšimą 
mineralinėmis trąšomis ir nai
kina pirmąsias atsiradusias 
piktžoles.

Prižiūrint pasėlius, gerai 
dirba lauko darbininkai drg. 
drg. Ųazarickas, Malekaus- 
kas, Paulauskaitė ir kiti. Na
šaus darbo dėka pirmieji li
nų pasėlių priežiūros darbai 
jau baigiami.

Lygiagrečiai su pasėlių 
priežiūros darbais, sparčiais 
tempais sodinamos bulvės ir 
pašariniai šakniavaisiai, šių 
kultūrų pasėlių plotai žymiai 
išplečiami. Tarybinio ūkio 
traktorininkai Tichanavičius 
ir Dambyauskąs ruošia dirvas 
viršumplaninei pašarinių kul
tūrų sėjai.

Vykdant dirvų paruošimą 
viršumplaninei’ sėjai, tarybi
nio ūkio traktorininkas Ticha
navičius kasdien suaria po 11 
ha . dirvų, savo darbo normą 
įvykdydamas 220 procentų. 
Dažnai viršija išdirbio normą 
ir traktorininkas Dambraus
kas.. Traktorininkai dirvų 
paruošimą atlieka aukštu ag
rotechnikos lygiu. SŲ Noreika

i

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

■
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
TeL Poplar 4110
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Ten taip patogu 
pasilinksminti!

LDSKalbu apie paskutinį 
pikniką užmiestyje šią vasarą. 
Į jį susibėgs LDS nariai, jų 
šeimos, jų prieteliai iš visos 
šios apylinkės, iš abiejų 
didžiosios upės šonų.

Newjersiečiai skelbiami 
gautuosius po kėlės dešimtis 
įžangos tikietų visus sunau
dosią. Jie piknike dalyvaus 
masiniai ir užpelnys savo 
kuopai turto. Atėjus galui 
metų jiems nereikės dejuoti, 
būk nesama kuo atmokėti 
valdyboms tų menkučių atpil
dų už jų sunkų triūsą ir iš- 
kaščius kuopoj reikalais per 

• visus metus?
■ Rimtai kalbaht — brookly- 
niečidihš bhtų nėgražu, jeigu 
isldištume į pikniką birią bent 
su' vieria tuščia vieta; O komi
sija mari'sakė, ka^ vietą ' dar 
turi. ' ‘’ 11' ;

Ii4 taip pat suteiktume meš
kos patarnAVimą; jeigu dėl 
pavėlavimų registruotis nebe- 
gautume vietos buse. Juk vi
siems smagiau, kad pramoga 
turtinga svečiais. Gi organiza
cijai naudos atžvilgiu kiekvie
nas ’ įriisidejęs svečias yra 
brangus. Registruotų iš anks
to komisija nepaliks namie, 
jiems vietas buse užleistų ga
lintieji važiuoti savo mašino
mis. Paskutinę minutę to ne
bepadarysi.

Busas išeis iš Richmond Hill 
nuo Liberty! 
12:45, o
nuo Pil. Klubo 1:15.

Piknikas įvyks rugp. 
šį sekmadienį, Linden, 
vių Liberty Parke.

Auditorijos 
iš Williamsburgo

12-tą, 
Lietu- 
N-e.

Svečiai
Yur-

į restaurąną
'lietuvius už

atostogaują

NewWko^a^Zlnlos
Ir kūdikiai išgudrejo

Jau buvo minėta, kad 
Lotus Reda ’ išsigando, kuo
met jo žmona pagimdė triple- 
tukus kūdikius.

— Kur aš juos padėsiu vie
no kambario bute? Kuo iš
laikysiu, teuždirbdamas $54 ? 
— aimanavo jaunas tėvas.

Tačiatr gimusieji 
kūdikiai pasirodė
niais už tokius p£įt kūdikius, 
kurie gimė po vieną, šeimai 
jau 
butas. Norėdamos pasigarsin
ti, tūlos firmos suteikė vys
tyklų, baltinių ir kitokių .daik
tų, o samdytojas pridėjo tė
vui'algos.
' Visi pripažįsta, kad šeima 
tą viską gavo ne vien dėl to, 
kad jai reikalinga buvo —-to
kių reikalingų mūsų
milijonai. Reda kūdikiai 
gaun'a tiktai dėl to, 
atėjo gyventi

Būrimasis į 
šiųjų kalboje 
zuotumu. •

gru pėje 
galinges-

pasiūlytas 4 kambarių

šalyje 
tai 
jiekad 

grupėje.
grupes suaugu-
vadina organi-

Kalbama apie naują 
projektą Harlemui

Bet

Jau vėl pradėta kalbėti 
apie naują gyvenamų namų 
projektą Harlemui. Planuoja
ma .statybai Jefferson Houses 
išleisti $20,492,000. Ten būtų 
patalpos 1,495 šeimoms,
planai rodo į pradėjimą sta
tybos tiktai 1953 metais.

— Tas paskelbimas planų 
tikriausia rodo į artėjančius 
rinkimus taip, kaip pasirody
mas kregždės rodo artėjant 
pavasarį, — sako gyventojai. 
Jie skundžiasi, kad daug to
kių. puikių planų užmirštama 
po rinkimų.

Filmos—Teatrai

Policistai Organizuosis,
Pareiškė Unija

CIO Transportininkų Uni
jos viršininkas Quill pareiškė, 
kad policistų unija organizuo
sią, nežiūrint komisijonieriaus 
įsako nestoti jokion unijon.

Policistai tapo pastūmėti 
rimtai ir greitai apsispręsti:

Viršininkas uždraudė stoti 
bent kokion unijon, o jau į- 
stojusioms buvo įsakyta ri 
unijos išstoti ne vėliau rugp. 
9-tos vakaro.

Unijos viršininkas pareiškė, 
kad unija organizuosis “vie
šai ar slaptai.”

Atrodo, kad jeigu , policis- 
tams būtų gerai gyvenosi be 
unijos, jie būtų nei nepradė
ję derėtis su unija. O jeigu 
jie pradėjo, tai toks viršininko

įsakas tik pastūmės greičiau 
įstoti.

Kad paskiri nariai nebūtų 
persekiojami, sakoma, unija 

'būk pašalinusi iš raštinės vi
sus ryšium sir policistų organi
zavimu turimus dokumentus.

Unijos viršininkų paskiau
sias paskelbimas sakė, kad 
susirašiusių unijon buvo 9,500 
iš apie 19,000 esančių tarny
boje ir kad 4,500 buvo 
pasimokė j ę duokles 
mą mėnesį.

Unija skelbia, kad 
naghan įsako nebuvo
jos rezignacijų nei nesitikima 
gauti. Sako, policistai unijon 
stojo sąlygų priversti, žinoda
mi, ką daro. T-as.

u z

po

jau 
pir-

Mo
li n i-

Lerner darbininkai 
pasisakė už taiką

Roxy Teatre

Čia rodomoji filmą 
Belvedere Rings the 
pradėjo antrą savaitę,
je taip pat tebepasilieka. ta 
pati asmenų programa.

“Mr.
Bell”

Sceno-

i-Lerner Shops centralinės 
staigos darbininkams New 
Yorke buvo įteikti slapti ba
lotai, su dviemis klausimais. 
Pirmasis klausė, ar mūšiai 
Korėjoje turėtų būti sustab
dyti tuojau ir tada vedamos 
derybos? Už tuojautinį sustab
dymą mūšių balsavo 531, 46 
balsavo prieš, 36 visai nebal
savo.

Antrasis buvo grynai savo 
reikalais klausimas:

“Akyregyje pakilusių kai
nų ant maisto, drabužių, ren- 
dų ir darbo žmonėms pakeltų 
taksų, ar mūsų uniją (65-tas 
Distriktas) turi reikalauti al
gų, priedo, nežiūrint algoms 
užsaldyti įstato?”

Už reikalavimą algų pakė
limo pasisakė 590, prieš 
savo 12, o 10 susilaikė.

Radio City

Teberodo - šiltai žmonišką 
filmą “Show Boat”.

—o—
RivoK Teatre

Rugp. 15-tą pradės rodyti 
biblišką romaną “David 
Bathsheba.”

and

vai-
ga-

bal-

Nusukęs $100,000, 
bet laisvas ,

Harry R. Dash, apdra^dų 
brokeris Brooklyne, yra kalti
namas, kad jis nusukęs šimtą 
tūkstančių dolerių iš to fon
do, kuris buvo sukeltas pas
tatymui paminklo Iwo Jima 
didvyriams marinams. Jis pri
sipažino sukčiavęs ir bus tei
siamas. Bet paleistas laisvėn 
po $10,000 kaucijos iki teis
mo.

Sunkvežimiam įveda 
naujus taksus

Prispyrė atmokėti 
uždraustą kainą

/ J <• -------------
Laisviečius atlankė St. 

kūnas ir jo dradgas kitatau
tis iš New Britain, Conii. Taip
gi apžiūrėjo Lietuvių Kultūri
nį. Centrą ,ir jame1 įsikūrusias 
įstaigas, užėjo 
užkąsti. Pagyrė 
gražią įstaigą. ' 

; Svečiai sakėsi
gražiojoje, atostogoms- vieto
vėje, Arow Farm, Monroe, 
N. Y. Užėjus lietingai dienai, 
nusprendę aŲaųkyV mus» 
miestiečius. > * ’ ’ * ‘ ‘

Klausėme, kaip dabar far- 
moje, ar galima gauti vietos 
neužsisąkius iš anksto, šiuo 
tarpu, sale ė jie, savaitės die
nomis pasitaiko liuosų vietų. 
Tačiau norint ilgiau ten pa-' 
gyventi, verta paskambinti 
pirm važiuojant, šiaip sau pa
buvoti pusdienį, be nakvynių, 
bile kas gali užsukti? Yra vie
tos pasistatyti mašiną, pasi
vaikščioti, Ir. visuomet veikia 
geras restauranas. Rep.

Wi 11 iamsburge areštu otas 
jaunas vyriškis, kaltinamas 
pavogus prieplaukoje $500 
vertės baltinių. Begiu apie 
savaitės laiko trys kiti asme
nys buvo areštuoti tokiu 
kaltinimų.

pat

Spalių 1-mą. įeis galion 
naujasis sunkvežimiams tak
šnoti įstatymas. Tą dieną visi 
naudojantieji New Yorko 

1 valstijos vieškelius ir gatves 
sunkvežimiai, kurie sveria 

' 18,000 ar daugiau svarų pri
valo jau turėti ant vežimo po
žymį, kad jie pasimokėjo 
valstijai specialių taksų $5.

Taksai priimami ir leidimai 
(permits) gaunami jau dabar 
ten pat, kur ima paprastuo
sius metinius leidimus.

Greta tos penkinės, dar bus 
važinėjimo tolio (mileage) 
taksai. Tuos priskaitys atsi
žvelgiant į nuolatinio važinė
jimo toli ir į sunkvežimio 
svorį, šešios dešimtosios dalys 
cento už mylią kainuos 18,001 
iki 20,000 svorio sunkveži
miams. O turintiems 62,000 
ar daugiau svarų svorio kai
nuos iki 2.4 centų už mylią.

Naujasis
iš kitų valstijų 
čius 
tenka 
liūs.

Valdinė kainų stabilizato
riaus įstaiga New Yorke pri
vertė Corn Exchange Bank 
Trust Co. atmokėti apie $80,- 
000 turintiems to banko spe
cialius checking accounts. Jie 
kiekvienas gavo po dolerį, tai 
yra po 25 centus už kiekvieną 
mėnesį, kuriais buvo po tiek 
sumokėję už teisę vartoti to 
banko čekius.

Bankai turi teisę imti mo
kestį už kiekvieną čekį. Bet 
šis pakėlimas buvęs įvykdy
tas be valdinės įstaigos lei
dimo.

Uždraudė žaislini 
šautuvėlį

įstatas paliečia ir 
atvažiuojan- 

sunkvežimius, kuriems 
vartoti New York o ke-

Gemblerių tūzui tik 
$5,000 kaucijos

—o— 
Criterion Teatre

Teberodo amerikinės 
kams pasakėčios sėkmė
mintą Walt Disney’s filmą 
“Alice In Wonderland.” Tai 
daugiausia taikoma jaunu
kams, bet lanko ir suaugusie
ji.

Taip pat ta pačia tema ir 
vardu miešto teatruose rodo
ma kito autoriaus filmą. Vie
ni giria vieną, kiti kitą. Man 
neteko matyti nei vienos.

—o—
Victoria Teatre

Jautriai draminė filmą 
“Bright Victory.” Vaizduoja 
praėjusiojo karo veteranų gy
venimą.

New Yorke areštuotas John 
Palmieri, 40 metų. Jį kaltina, 
kad jis privatiškame bute 
priiminėjęs nelegališkus “be- 
tus” ir jais per dieną susirink
davęs iki $700. Jį atradę lo
šiant taip, būk jis ten prižiū
rįs buto savininkės kūdikį.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Rankinė embroider, patyrusi, prie 
kūdikių drabužiukų, 40 valandų sa
vaitė, gera .mokestis. Taipgi pri
ima ir mokines.

SHARI STECKLER
50 Columbia St., Newark, N. J.

(152^57) .

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

(156-60)

KRISLAI
Tąsa nuo 1 n.)

ž-mogus tiek apsileidęs

virši- 
uždraudė 
žaislinius 

atom
Dasiprotėta tai pada-

ir

Sveikina iš atostogų
r Laisvės bendradarbis Joniš
kietis rašo iš So. Falsburg, 
N.Y.:'

Mieli Draūgait
Jums ir visiems visur esan- 

tierhs mūsų dfauganri siun
čiame šiltus sveikinimus nuo 
kalnų, kur mes atostogauja
me. Či oriai'1 galima matyti
Motinos Gamtos stebuklus 
pilhahfie pdikurriė/ Naktys čid 

• /TabaY Šaltos ir gaivinančios.
Cicilija ir Steponas

■< • Joniškiečiai. -

nas 
sugriuvęs, jog neinteresuoja- 
si jokiu sportu.

Visa bėda tame, kad spor
to veikla mokyklose paver
čiama pasipelnymo bizniu. Iš 
“tymo” -nario reikalaujama 
tiek, kad jis negali kartu ir 
gerai mokytis, ir geru sporti- 
riinku būti. Beisbole arba fut
bole atima iš jo visą energiją 
ir suėda jo visą laiką.

Šv. Vincento ligoninei atsi
šaukus į visuomenę O-negati- 
ve rūšies kraujo, atsišaukė 
šimtas asmenų. Labai mažai 
žmonių turi tos rūšies kraują, 
tačiau' didmiestyje tarp mi
nios žmonių ir tokių esama 
daug.

New Yorko policijos 
ninkas Monaghan 
toliau pardavinėti 
šautuvėlius, vadinamus 
guns,
ryti po to, kai krautuvės savi
ninkas Sam Fisher, norėda
mas pagązdinti padykusius 
vaikus, šovė į juos ir vienam 
pataikė akin. Sakoma, kad 
pažeistoji akis neteko regėji
mo.

Po pašovimo vaiko tyrinė
ję tuos šautuvėlius ekspertai 
sako, kad jie pavojingi bile 
kam.

i

SILVER BELL BAKING 'CO

, Bellemore Manor gyvento
jas Charles Huxley mire sė
dėdamas kavinėje New Yor
ke. < . u '

. /

Mūsų Kongresas priėmė ir 
pasiuntė Tarybų Sąjungos 
žmonėms* draugiškumo notą. 
Prie jos įar pridėjo- preziden
tas Trumanas laišką.
..Dabar Tarybų Sąjungos 
prezidiumas atsiuntė panašią 
draugiškumo notą* Amerikos 
žmonėms. Prie jos savo laiš
ką pridėjo Tarybų Sąjungos 
prezidentas švernikas.

Labai puiku. Dabar tik rei
kia tas' draugiškumo notas 
pavels^i draugiškumo darbais. 
Deja, iš mūsų valstybės sek
retoriaus Dean Achesono pa
reiškimų neatrodo, jog prie 
tokio žygio 'būtų ruošiamasi. 
O tai blogai.

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Vedybom ir parėm keksu ekspertai

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

Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktų gerumo.

SUFFOLK COUNTY FARMERS

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

VISUOMENĖS ATYDAI!
į Kada kreipsitės į Laisvės įstaigą asmeniškai, telefonu ar laiš
kais, turėkite po ranka šias informacijas:
, Laisvės raštinė su pirmadienių, penktadienį įimtinai, yra at
dara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.

šeštadieniais nuo 9-tos ryto? iki- 12-tos dieną.
‘ Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.

Rašydami laiškus malonėkite adresuoti: . !

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.
Broo-klyniečiąi, kurie turite kokių parandavojim 

kių paskelbimų; jei atvažiavimas asmeniškai nepa: 
kite per telefoną ir pasakykite savo reikalą, o-mes jums atliksi- 
mfe. taip! kaip reikės. Mokestį galėsite, prisiųsti ar kada prie 
progos užėję į Laisvę užsimokėsite savo bilią.

u,-ar bile ko- 
ranku, pašau-

Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. L,

Tel.
arti 25 kelio.
Yaphank 3218 ar 3202.

kepykla dabar atidarė
L. I. penktadieniais ir

Market

Rugp. 8-tą buvo pašauktas 
pas teisėją vienas trijų stam
biųjų gemblerių, Joe Adonis, 
kuris New Jersey valstijoje 
jau atbūna kalėjime 2-3 metų 
terminą už prasižengimus į- 
statams tenai. Tuo pat sykiu, 
už tokius pat prasikaltimus, | • • • • 1 jį teis ir čionai.

Adonis čia buvo atgabentas 
tardymui. Jis sakėsi nekaltas. 
Teisėjas Edward J. Dimock 
nusprendė jį paliuosuoti iš ka
lėjimo po $5,000 kaucija, kad 
jis galėtų prisiruošti apsigyni
mui būsimame teisme.

Nuostabiai demokratinga 
mūsų teisdarybė ir geraširdys
tė kuomet patenka 
riai. Visai kas kita, 
patenka darbininkų

Naudokite 
Medy 
Karščiuose

Atsivėdinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisves įstaigoje galite gauti 
medaus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
rugp. 13-tos vakarą, 7:30, Piliečių 
Kliubo patalpose, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Nominacija Centro Ko
miteto ir kiti reikalai. — Valdyba.

(157)

gemble- 
kada ten 
vadai.

Šokių Festivalis 
Prospect Parke

Virš 700 mergaičių, nuo 6 
iki 16 metų, iš šokių mokyk
lų susiedijos susirinks į Pros
pect Parko Long Meadow šį 
šeštadienį, rugp. 11-tą. Prog
ramos pradžia 2:30 po pietų.

SKELBKITĖS laisvėje
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BROOKIYN. NV

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

savo skyrių 
antradieniais

V

t)

KVORTA $1.10
PUSĖ GALIONO $2.00

< M I

Tuojau įsigykite medaus 
naudokite jį.

ir

WORCESTER MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 

rugpjūčio 12 d., 10:30 ryto, 29 En
dicott St. čia draugai, bus raportai 
iš Laisvės pikniko, ir iš atostogų 
mokyklos. Todėl visi būkit. Taipgi 
J. Dovidonis raportuos apie narių 
stovj. — J. M. Lukas, sekr.

(155-6)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 7

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

WGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMI! 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometristfl 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone' EVergreen 4-8174

<♦)

<0

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

REPUBLIC BAR & CK II I
Savininkas

IGNAS SUTKUS•
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Ave. ir Hooper Street.

TelefonasTELEVISION

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEEMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

PEIST LANE
DRUGS, Inc,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

1 Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas

Recepty Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6283

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUBKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St j 
Newark 5, N. l(

MArket 2-5172

6 pusi.—-Laisve (Liberty)* ŠeŠtad., Rugpiūčio-Aug. llt 1951




