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Tai autoriaus atsiminimai 
iš gyvenimo Brazilijoje, kur 
Jokubka praleido pačias ge
riausias savo jaunatvės die
nas.

Tai odisėja iš Lietuvos į 
Braziliją, į kavos plantacijas, 
kur jam ir tūkstančiams kitų 
mūsų tautos sūnų ir dukrų te
ko vargti ir kentėti didį iš
naudojimą ir pažeminimą.

Man rodosi, šitie atsimini
mai turėjo būti išleisti knygo
je, nes mūsų visuomenė apie 
Braziliją tiek mažai žino, 
tiek nedaug tesupranta, kas 
teko mūsų tautiečiams, iš
blokštiems iš smetoninės Lie
tuvos, panešti.'

Sį J. Jokubka yra pastabus 
ir apdairus; jis moka įspūdin
gai plunksna pavaizduoti tai, 
ką maj-e, ką girdėjo, ką išgy
veno. » .

Tarp neseniai suareštuotų
jų darbininkų veikėjų Kali
fornijoje yra plačiai žinomas 
ž u rnalistas - laikraštininkas 
Phillip M. Connelly.

Jam ginti įsikūrė iš žymių 
Kalifornijos vyrų ir moterų 
komitetas, kuriam vadovauja 
advokatas Robert W. Kenny.

Komiteto tikslas: ginti 
' spaudos laisvę, ginti tuos, ku

rie laikraščiams rašo, nes jei 
reakcijai pavyktų palaužti 
spaudą, tuomet būtų po vis
kam!

Mr. Kenny primena kai 
kuriuos istorinius faktus, ro
dantis, kaip praeityje reak
cija siekėsi terorizuoti ameri
kinius laikraštininkus, bet jai 
tas fjepavyko atlikti.

1789 metais buvo suareš
tuotas New Hampshire valsti
jos laikraštininkas Matthew 
Lyon, — jis buvo suimtas ei
nant Alien ir Sedition įstaty
mais.

1750 metais, dar britams 
valdant mūsų kraštą, buvo 
persekiotas ir areštuotas niū- 
jorkiškis laikraštininkas John 
Peter Zenger. t.

Tais pačiais metais buvo 
suareštuotas anglas laikrašti
ninkas John Wilks, kurio su
ėmimas amerikiečius uždegė 
didesniu noru kovoti prieš 
britus.

Nei vienas tų suimtųjų laik
raštininkų, tačiau, nebuvo nu
baustas, nes visuomenė už 
juos kovojo, o kovojo vyriau
siai dėl to, kad ji žinojo, jog 

z spaudos laisvė privalo būti ap
ginta.

^hos Angeles mieste jau į- 
4 vjijko du masiniai mitingai 

protestui prieš areštavimą 
darbininkų judėjimo veikėjų.

Viename mitinge dalyvavo 
apie 1,500 žmonių, kitame — 
apie 1,000.

Niūjorko mieste neseniai 
tuo pačiu klausimu įvyko di
džiulis mitingas Carnegie

• Hall, kur dalyvavo apie 3,000 
į žmonių. •

Mūsų vyriausybės pareigū
nai pranašauja, jog gyvenimo 
produktų ir kitų reikmenų 
kainos per sekamus metus pa
kils nuo 5 iki 8 procentų.

Dėl to džiaugsis pelnagro-
* biai, bet dėl to liūdės darbo 

žmonės.

Senatorius George D. Aiken 
(republikonas iš Vermont) 
aną dieną sakė kalbą Missou- 
ryfatmerių susivienijimui Co- 
lUįmbia mieste.

Sirp kitko, šis senatorius 
karą Korėjoje, sakyda

mas, jog šis karas “nustūmė 
šalin rimtą ekonominę krizę.”

Tai, iš tikrųjų, atviras se
natorius ! •

1,500,000 maršavo už taiką MIRĖ MOČIUTE BLOOR
Pašarvota New Yorke; bus palaidota Canidene, N, J.tarptautiniame jaunuolių

festivalyje Berlyne
Smerkė Amerikos politiką, šaukė, 
‘Amerikonai, keliaukit namo!’

Berlin. — Pusantro mili
jono žmonių sekmadienį de
monstravo rytiniame Ber
lyne ,reikalaudami išlaikyti 
taiką. Dar pusė milijono 
kitų, sustoję ant šaligatvių, 
stebėjo taikos šalininkų 
maršavimą, kuris tęsėsi per 
9 valandas.

Maršavimas buvo suruoš
tas vardan pasaulinio jau
nuolių ir studentų festiva
lio už taiką. Festivalyje 
dalyvauja desėtkai tūkstan
čiu jaunuolių iš 70 įvairių 
šalių

Demonstrantai dainomis, 
šūkiais ir didžiais nešamais 
plakatais smerkė Ameriką 
kaipo karo kurstytoją ir 
šaukė: “Amerikonai, ke
liaukite sau namo!”

Buvo nešami didžiuliai 
paveikslai Stalino ir kitu 
šalių komunistu vadų bei 
kovotojų.už taiką; taip pat 
buvo nešamos karikatūros 
Trumano, Eisenhowerio ir 
kitų kaip karo kurstytojų.

Raudonbaubis įkalintas 
14 metų kaip melagis

Los Angeles. — Buvęs še
rifas Al Guasti tapo nuteis
tas iki 14 metų kalėjimo už 
melavimą teisme po priesai
ka.

Guasti, aršus komunistų 
persekiotojas, bandė teisme 
užginčyti parodymus, kad 
jis globojo gemblerius, im
damas iš jų kyšius.

Italijon atsiųsta 
1,400 jankių

Livorno, Italija. — Jung
tinių Valstijų laivas atga
beno Italijon 1,400 Ameri
kos kareivių.

Prieš jankių iškėlimą 
krantan streikavo laivakro- 
viai ir kiti Livorno darbi
ninkai.

Italijos kariuomenė ir po
licija apsaugojo amerikonų 
išlaipinimą iš laivo.

MĖSOS jgabenimai 
AMERIKON

Washington. — Pernai į 
Jungtines Valstijas buvo 
įgabenta 368 milijonai sva
rų mėsos iš Argentinos, 
Meksikos ir kitų kraštų, o 
iš šios šalies išgabenta į už
sienius 87 milijonai svarų 
mėsos, .kaip raportuoja 
žemdirbystės valdyba.

Namaža mūsų vyriausybės 
aukštų pareigūnų nesako tie
sos savo piliečiams.

Jų tikslas tik gąsdinti, tik 
bauginti krašto žmones, kad 
jie “tylėtų ir dievą mylėtų,” 
kuomet pelnagrobiai kraunasi 
naujus bilijonus dolerių iš 
“nepaprastos padėties.”

Rytinės Vokietijos prem
jeras Otto Grotewohl ir 
kiti valdininkai savo kalbo
se įspėjo, kad vakarinės Vo
kietijos darbininkai eis į 
daugmeniškus protesto 
streikus, jeigu to Vokietijos 
ruožto valdovai mėgins pa
naudot vokiečius kaip Ame
rikos talkininkus karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Prasidedąs karas tarp 
Ekvadoro ir Peru, 
Pietinėj Amerikoj

Kvito, Ekvador. — Ekva
doro valdžia pranešė, kad 
Peru kariuomenė keliose 
vietose įsiveržė į Ekvadoro 
žemę. Įvyko keturi mūšiai 
tarp ekvadoriečių ir įsiver
žėlių. Ekvadoras davė skun
dą Jungtinėms Valstijoms, 
Argentinai ir Brazilijai. Sa
ko, Ekvadorui turi priklau
syti pasienio ruožtas su pri
ėjimu prie didžiosios Ama
zon upės.

Didėja nedarbas New 
Yorko valstijoje

Albany, N. Y. — Birže
lio mėnesį šiemet New Yor
ko valstijoje buvo 300.736 
bedarbių, imančių valdinę 
pensiją. O liepos mėnesį 
skaičius reikalaujančių be- 
darbiškos pensijos pakilo 
iki 418,000.

Dėl karinės pramonės bu
vo susiaurinti bei uždaryti 
įvairūs civiliniai darbai.

Argentinos fašistai suėmė 
80 už gelžkeliečiu streiką

Buenos Aires.— Fašistinė 
Argentinos valdžia areštavo 
80 asmenų, kuriuos kaltina 
už geležinkeliečių streiko 
sukurstymą. Tarp suimtų
jų yra ir 15 socialistų.

Streiko pradžioje nežinia 
kas išsprogdino kelis .gele
žinkelių tarpus.

Valdžia skelbia, kad jos 
kariuomenė ir policija grei
tai sulaužė streiką.

KERENSKIS IŠLĖKĖ 
Į MUNICHĄ

New York. — Aleksan
dras Kerenskis, trumpai 
buvęs Rusijos valdžios va
das 1917 metais, išlėkė da
bar Vokietijon į Munichą. 
Ten jisai kalbės konferen
cijoje pabėgusių iš Rusijos 
bei Sovietų Sąjungos. Ke
renskis mokys juos, kaip 
reikėtų nuversti Sovietų 
vyriausybę.

Troy, N. Y. — Griūdama 
nuo laiptu namie, užsimu
šė Hulda . Welch’iene, 100 
metu amžiaus.

Quakertown, Pa. — Mirė 
Ella Reeve Blpor, 89 metų 
amžiau^, įžymioji kovotoja 
už darbininkų reikalus ir 
vadovaujanti komunistė. Ji 
buvo pjačiai žinoma darbi
ninkų judėjime, kaipo Mo
čiutė Bloor.

Po nugarkaulio susižei- 
dimo savo farfnoje jinai ke
lis mėnesius sirgo Quaker
town ligoninėje.

šermenys ir laidotuvės
New York. — Močiutės 

Bloor kūnas pargabentas į 
New Yorką ir pašarvotas 
salėje St. Nicholas Arena, 
69 West 66 St., New Yorke. 
Trečiadienį bus išlydėtas į 
Camdeną, N. J., palaidoji
mui Harleigh kapinėse.

Močiutė Bloor buvo duk
tė turtingo republikono že
mės savininko Staten Is
lande, Didžiojo Nėw Yorko 
dalyje. ,

Darbininkų jud ėjime ji

Naujas Francijos ministrų 
kabinetas mišrus, silpnas 
Susitaria tik karo klausimais

Paryžius. — Rene Pleven, 
Demokratinės Sąjungos va
das, pagaliau, sudarė naują 
Francijos ministrų kabine
tą už dviejų mėnesių po to, 
kai pasitraukė senasis ka
binetas. Ir pereita šešta
dienį šalies seimas 390 bal
sų prieš 222 už gyrė naują
jį kabinetą. [

Per 8 savaites pirmiau 
septynis kartus politikieriai 
iš įvairių partijų bandė su- 
organizuot kabinetą, ir vis 
iškriko bandymai .
KARŠTIEJI KLAUSIMAI 

TIK TOLYN ATIDĖTI
Dabar premjero Pleveno 

sulipdytas ministrų kabine
tas iš skirtingų partijų taip 
pat silpnas. Jo nariai nesu
sitaria ypač dėl dviejų opių
jų klausimų, kurie suardė 
senąjį kabinetą.

Vienas klausimas buvo ir 
tebėra katalikų respublikie- 
čių partijos reikalavimas— 
duoti iš valstybės iždo pini
gų katalikiškoms moky
kloms palaikyti. Kitas klau
simas — tai spaudimas iš 
darbininkų pusės, reikalau
jantis pakelti algaš.

Taigi Pleveno kabinetas 
šiuos klausimus tik tolyn 
atidėjo.

Socialistai atsisakė eiti į 
naująjį sudėtinį kabinetą, 
bet seime balsavo už jį ir 
pasižadėjo toliau jį remti, 
jeigu kabinetas užgirs tam 
tikrus socialistų siūlymus.

Katalikai ministrai šiame 
kabinete, vėl reikalaus val
dinės paramos bažnyti
nėms mokykloms. R a - 
dikalai ir “nepriklau
somieji” ministrai tam 
priešinasi; jie taipgi sto
ja priėš užmokesnio kėli
mą darbininkams. Kai ku
rie katalikai respublikiečiai 

veikliai dalyvavo per 62 
mętus.

1918 m. ji buvo socialistų 
kandidatė i New Yorko v

%

MOČIUTĖ BLOOR
Valstijos g u b e r n a t o rius. 
Paskui kartu su kitais kai
riaisiais socialistais persikė
lė į Komunistų Partiją.

Už veiklą streikuose ir 
demonstracijose Močiutė 
Bloor buvo šimtus sykių 
areštuota.

kalba už algos priedus dar
bininkams, o kiti nesutinka 
su tuom. . 4

Socialistai, dabar stovėda
mi nuošaliai, siūlo pakelti 
algas, bet neduoti katali
kiškoms mokvkloms para
mos iš valstybės iždo.

• KARO KLAUSIMAIS 
SUSITARIA

Visos minimos partijos, 
tačiaus, remia karinę A- 
merikos programą prieš 
Sovietų Sąjungą ir palaiko 
karą prieš Vietnamo liau
dininkus Indo-Kinoje.

NAUJOJO MINISTRŲ 
KABINETO SĄSTATAS
Svarbieji ministrai nau

jajame kabinete yra šie:
Premjeras Rene Pleven, 

dešiniojo vidurkelio politi
kierius iš vadinamos Demo
kratinės Sąjungos.

'•Katalikai respublikiečiai: 
Georges Bidault, vice-prem- 
jeras; Robertas Schuman, 
užsienio reikalų ministras; 
Paul Bacon, darbo minis- 
tras.

Radikalai — Rene Mayer, 
vice - premjeras; Maurice 
Bourges — Maunoury, apsi
ginklavimo ir ginkluotų jė
gų ministras; Andre Marie, 
švietimo ministras; Henry 
Queuille, valstybės minis
tras.

Kairesnysis respublikietis 
Charles Brune, vidaus rei
kalų ministras.

Nepriklausomųjų politi
kierius Paul Antier, žemės 
ūkio ministras.

Komunistai seime balsavo 
prieš šį ministrų kabinetą; 
vadino jį karinės ameriko
nų politikos Įrankiu.

Fašistuojantis generolas 
Chas, de Gaūlle norėjo tap
ti premjerių bet kai nepa-

Manoma, Šiaurine Korėja . 
darys nuolaidų kas liečia 
pcrtaikos ruožtą
Bet derybos dar neduoda vaisių, 
sako amerikonų komandieriai

Tokio, rugp. 13. — Šiau
rinių korėjiečių komandie- 
rius generolas Nam II per 
derybas Kaesonge rodė 
amerikonams žemlapį, kur 
turėtų būti pravestas nu
ginkluotas ruožtas dėl mū
šių sulaikymo tarp šiauri
nių korėjiečių ir kinų, iš 
vienos pusės, ir amerikonų, 
iš; antros;

Marshallo planas 
suvargino Francijos 
darbininkus

New York. — Iš Europos 
sugrįžę CIO ir Darbo Fede
racijos unijistų delegatai 
pranešė, jog amerikinis 
Marshallo planas patarna
vo tiktai Francijos fabri
kantams. bet ne darbinin
kams. Tas planas juo la
biau suskurdino darbinin
kus. Vidutinė Francijos 
darbininko alga dabar tė
ra tik 37 centai valandai, o 
pragyvenimo reikmenys ne
žmoniškai- pabrangę ir dar 
brangsta.

Anglą šautuvas esąs 
geresnis už jankių

Warminster, Anglija. — 
Buvo išbandytas naujasis 
automatinis anglų šautu
vas, lyginant su Amerikos 
automatiniu šautuvu.

Anglu šautuvas paleido 
po 84 kulkas per minutę, 
o amerikinis—tiktai 43 kul
kas. Bet amerikinio šautu
vo kulka giliau lindo i me
di.

Indonezy valdžia šimtais 
medžioja “neištikimuosius”

Jakarta, Indonezija.—In- 
donezų valdžia suėmė kelio
lika komunistų bei kairiųjų 
socialistų vadų Javos salo
je.

O Sumatroje, kitoje Indo
nezijos saloje, kariuomenė 
ir policija, važinėdama .ka
riniais automobiliais, sume
džiojo kelis šimtus nužiū
rimi! “neištikimųjų” pačio
se Medanos miesto gatvėse.

Dewey kaltina Sovietus 
už Korėjos karą ir 
už 5 naminius karus

Wellington, N. Zelandija. 
—Čia atvykęs Tomas Dew
ey, New Yorko valstijos 
gubernatorius, kaltino tik
tai Sovietus už Korėjos ka
rą ir už naminius karus Fi
lipinuose, Malajoj, B u r - 
moj, Thailande ir Indo-Ki- 
noje. ■ ;

vyko, tai ir jų sekėjai sei
me balsavo prieš mišrųjį. 
Pleveno kabinetą. j

Amerikonų komandieriai 
sekmadienį sakė, gen. Nam 
II darosi sukalbamesnis ir 
gal nusileis kas liečia neka
rinio ruožto nustatymą.

Bet pirmadienį jie prane
šė, jog šiauriniai korėjiečiai 
pakartojo, kad neginkluotas 
ruožtas turi būti įsteigtas 
tik paliai 38-tą paralelę. 
Taigi naujas derybų posė
dis nedavė jokių vaisių.

Amerikonai laikosi to pa
ties savo pasiūlymo — su
daryt nekarinį ruožtą pa
liai dabartinį frontą, dau
giausiai Šiaurinėje Korėjo
je, į žiemius nuo 38-tos pa
ralelės.

Karo veiksmai
Amerikos lakūnai vėl 

daugmeniškai bombardavo 
ir apšaudė Šiaurinę Korė
ja.

Šiauriniai korėjiečiai už
ėmė vieną kalną ties Indže, 
rytiniame fronte. Ameriko
nai stengiasi atgriebti tą 
kalną. Kitur buvo tik vie
tiniai žvalgų susidūrimai .

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas smerkė Ame
rikos lakūnus už nekari
nių miestų ir kaimų* bom
bardavimą ir pranešė, kad 
liaudininkai nušovė dar 5 
amerikinius lėktuvus.

Sen. Cain ragina sutraukyt 
ryšius su Čechoslovakija

Washington. — Republi
konas senatorius Harry P. 
Cain reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos sutraukytų 
prekybos ir diplomatijos ry
šius su Čechoslovakija, jei
gu ji dar nepaleis ameriki
nio laikraštininko Williamo 
Oatis’o.

Oatis yra dešimčiai me
tų įkalintas už šnipinėjimą 
Amerikai ir Anglijai prieš 
Čechoslovakiją .

Irakas atideda sutartį su 
anglais dėl žibalo biznio

Bagdad, Irak. — Anglai 
siūlė Irakui naują sutartį, 
leidžiančią jiem toliau iš- 
naudot žibalo-aliejaus vers
mes tame krašte. Anglai 
ketino pakelti Irakui atly
ginimą viso iki $5.46 už to
ną ištraukiamo aliejaus.

Irako valdžia reikalauja 
įrašyt į sutartį, kad vėliau 
galėtų būti dar padidintas 
jam atlyginimas. Anglų ži
balo kompanija nesutinka 
su šiuo reikalavimu. Irakas 
todėl atideda saujos sutar
ties darymą.

Irako patrijotai šaukia 
perimt visą žibalo pramonę 
į savo valstybės rankas, 
kaip jau nutarta gretimaja
me Irane.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir netaip šilta.
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LIKVIDAVO
ĮDOMIĄ ŽINIĄ aną dieną paskelbė Niujorko Times 

iš Hong Kongo, kur šis dienraštis turi savo korespon
dentą. Jis rašė apie dalykų eiseną Kinijos Liaudies Res
publikoje.

Dienraščio korespondentas komentuoja Kinijos liau
dies vyriausybės pranešimus, tilpusius viename Cantono 
dienraštyje,—pranešimus apie likvidavimą taip vadina
mųjų čiangkaišekiškų partizanų, banditų, siautėjusių 
Kinijos plotuose.

Atsimename, kai Čiang Kai-šeko klika buvo iš Ki
nijos išmušta, jis, Čiangas, skelbė: aš palieku ginkluotus 
būrius “partizanų,” kurie Kinijos liaudies vyriausybei 
neduos ramybės.

Pasirodo, tų “partizanų” buvo palikta labai daug: jie 
buvo ginkluoti, jiems ginklų Čiangas pristatydavo ir lėk
tuvais, ir jie tūlose Kinijos provincijose gyventojams 
nedavė ramybės: ardė geležinkelius, padeginėjo žmonių 
nąmus, naikino viską, ką tik galėjo.

Prie “originalių” Čiang Kai-šeko paliktų “partizanų” 
prisidėjo įvairūs padaužos ir dvarponiai, taipgi buvę 
čiangkaišekininkų klikos valdininkai. Jie žinojo, kad jų 
viešpatavimo dienos .suskaitytos, todėl rinkosi į būrius 
ir draskė, degino, naikino viską.

Prieš juos buvo griežtai kovota. Ir tų kovų pasek
mes dalbai’ skelbia Kinijos Liaudies vyriausybė.

Iš viso organizuotų banditų buvo virš vieno milijono. 
Praėjusį gegužės mėnesį organizuotas banditų veiksmas 
buvo likviduotas taip: apie 60,000 banditų buvo užmuš
ta susirėmimuose, 440,000 paimta į nelaisvę, 245,000 pa
tys pasidavė nelaisvėn, o kiti—perėjo liaudies vyriausy
bės tarnybon.

Netenka sakyti, jog čia ir ten banditų liekanų dar bus 
pasilikę, tačiau svarbu tai, kad organizuoto.s jų armijos 
jau palaužtos ir jos niekad negalės daryti tos žalos, ku
rią darė.

Visa tai, aišku, Čiang Kai-šekui labai nepatinka, bet 
kas gi jo šiandien paiso!

MIRĖ JUOZAS 
GĄBRYS-PARšĄITIS

Šią metų rugpjūčio mėn. 
3 d., rašo klerikalų spauda, 
Šveicarijoj mirė Juozas Ga
brys - Paršaitis. Jis turėjo 
71 metus amžiaus.

Paršaitis gimė 1880 m. 
vasario 22 d. Garliavoje. 
Vėliau, kada jis nuvyko į 
Paryžių, tai ir savo pavar
dės išsižadėjo, pasivadinda
mas Gabriu. Paršaitis jam 
jau buvo “no good.” Vė
liau vadino save “markizu 
iš Garliavos.”

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Gabrys buvo suorga
nizavęs “Lietuvos Informa
cijos biurą” Paryžiuje, ku
riam dėjo aukas klerikalai.

Karo metu buvo atsibel- 
dęs ir į Ameriką pinigų ko- 
lektuoti.

Tuojau po pirmojo pasau
linio karo vieną kartą Ga
brys siūlėsi V. Kapsukui- 
Mickevičiui “talkon.” Vė
liau jis buvo apsigyvenęs 
Klaipėdoje ir ten sudaužė 
Smetonos biustą, — jis bu
vo prieš Smetoną.

Prieš savo mirtį Gabrys 
skelbėsi “tautos vadu” ir 
jau organizavo valdžią su 
savo “ambasadoriais”— vie
nas tokių sutvėrimų gyve
na Uruguajuje.

Gabrys — didelis avan
tiūristas, bet reikia pasa
kyti, kad jo avantiūroms 
labai sekėsi: jis visuomet 
susirado durnių, kurie jam 
davė pinigų, kurie jį šelpė.

KRAUJU PASIRAŠĖ ...
TARP INDIJOS IR PAKISTANO ramybės dar vis 

nėra.
Po to, kai Indija buvo suskaldyta, — padalinta į Indi

ją ir’Pakistaną, — kivirčiai tarp tų dviejų šalių tebe
sitęsia.

Šiuo metu ginčai eina dėl Kashmiro teritorijos. Pa
kistanas skelbia, jog Kashmiras priklauso jam, nes ten 
gyvena dauguma musulmonų, gi Indija skelbia,, jog toji 
teritorija priklauso jai, nes valdovas yra indusas ir visa 
valdininkija stoja už Indiją.

Pakistanas nori, kad Kashmiro gyventojai nubalsuotų, 
kuriam kraštui jie norį priklausyti, bet Indija su tuo 
nesutinka.

Nežiūrint Jungtinių Tautų pasiuntinių darbavimosi, 
-Kashmiro ateities klausimas dar vis nėra galutinai iš
spręstas, ir dėl jo šiandien rimtai kalbama apie- karą,— 
karą tarp Indijos ir ̂ Pakistano.

Nacijonalistų suapcuoti abiejų kraštų tam tikri karš
tuoliai rėkia už MFa.

Niujorko Tiineso korespondentas New Delhi mieste 
skelbia, jog Pakistano mieste Karachi atsirado tokių 
“didelių patrijotų,^ kurie savo pačių krauju rašėsi po 
peticijomis valdžiai, kad ji pradėtų karą prieš Indiją. 
, Atsakydami į tai, Mahasabha miesto (Indijoj) tūli 
karštuoliai taipgi pasirašė savo krąuju po reikalavimu, 
kad Indijos valdžia skelbtų karą Pakistanui.

Tai fanatikų, tai žabalų žmonių “žygiai.”
. Jei tarp tų dviejų naujų valstybių prasidėtų karas, 

jis gali turėti baisiausias pasekmes. Tuomet žmonių 
• skerdynės būtų atliekamos ne tik fronte, o ir užfron
tėje: indusai skerstų Mahometo pasekėjus, o pastarieji— 
indusus.

Ne karo, o taikos, ilgametės taikos privalo reikalauti 
abiejų kraštų žmonės, neatsižvelgiant į tai, kas bus su 
•Kashmiro teritorija!

DAUGIAU RAŠYS
‘ PREZIDENTAS TRUMAN AS, aną dieną besikalbė
damas su spaudos korespondentais, prasitarė, kad jis 
mano daugiau laiškų rašyti Tarybų Sąjungos prezidentui 

j Švernikui.
Ką mūsų prezidentas rašys, nepasakė; veikiausiai jo 

laiško turinys bus paskelbtas spaudoje, kai jis jį pa
siųs į Maskvą.

Mums; žinoma, patinka tai, kad Trumanas ryžtasi 
. dažniau susirašinėti su socialistinio krašto prezidentu. 
Laiškai, kaip susisiekimo priemonė, yra geras daiktas.

Mes vis manome ir tikimės, jog ilgainiui, apsikeitus 
vienu kitu žodžiu, bus eita prie konkrečių darbų, prie 
penkių didžiųjų konferencijos, kurioje būtų išsiaiškinti 
visi nesusipratimai ir būtų užtikrinta pasauliui pastovi, 

H ilgametė taika.

GALVOJ NEGERAI
Montrealio Kardelis rašo 

savame laikraštyj, būk Mi- 
zara “nepaprastai paten
kintas” ir “džiūgauja” del 
to, kad arabų nacionalistai 
užmušė Transjordano Ab
dullah.

Kaip žinoma, niekur nie
ko panašaus nebuvo, bet gi 
Kardeliui tai mažiausiai te
rūpi. Jam rūpi plepėti tai, 
“kas užeina ant liežuvio.”

PROTESTUOJA
Marijonų Draugas rašo, 

jog, girdi, kyla pasipiktini
mai prieš tūlas įstaigas, 
kam jos, ruošdamos savo 
naudai piknikus, skelbia 
juos esant “lietuvių diena.”

Pasak Draugo, “lietuvių 
dienas” teturi teisę rengti 
tik “tos mūsų organizaci
jos, kurios atstovauja visų 
lietuvių organizuotą visuo
menę.”

Draugns būtų teigus, jei 
tokios organizacijos pas A- 
merikos lietuvius būtų. De
ja, ligi šiol dar nebuvo ir 
nėra nei vienos organizaci
jos, kuri atstovautų “lietu
vių organizuotą visuome
nę.”

APIE “SOVIETINES 
ROMBAS”

Marijonų Drauge labai 
dažnai plepama apie Tary
bų Sąjungos ginklus, apie 
atomines bombas, apie tą ir 
kitą. Ir plepama tokiu to
nu, tarytum tie plepėtojai 
žino, ką jie plepa.

Štai viename Draugo nu
meryje tūlas Alšėnas, pasi
remdamas francūzų “Figa
ro” “patikimomis žinio
mis,” rašo:

Pagal tas žinias visos so
vietų atominės bombos, esan
čios vienoj vietovėj — 240 ki
lometrų į pietus nuo Tomsko, 
vadinamam Kuzniecko rajone. 
Toje pačioje vietovėje yra 
vienas iš keturių atominių 
bombų fabrikų. Trys likusie
ji — išdėstyti Kaukaze, Ka
zachstane ir Turkestane. Ne
užilgo visi tie fabrikai su vi

sais įrengimais turėsią būti 
perkelti į Sibiro gilumą.

Pats atominių bombų arse
nalas, esą, paslėptas sandė
liuose, kurie įrengti 45 mtr. 
po žeme. Netoliese nuo ato
minių sandėlių esąs didžiulis 
poligonas, kurio plotas siekiąs 
6,000 kv. kilometrų. Visas tas 
rajonas saugomas 2,000 nai
kintuvų, išdėstytų 55 aero
dromuose.

Be viso šito, rytinėj Sibiro 
dalyje randasi dar dvi naujos 
bandomosios atominės stotys.

Neperseniai tie patys ple
pėtojai skelbė, būk T. Są
junga neturinti ir dar ne
žinia, kada turėsianti ato
minę bombą, o dabar jie jau 
surado ir tai, kur įos bom
bos sukrautos.

Aiškių šis rašymas ne be 
reikalo: juo yra akstina- 
mas mūsų kraštas pradėti 
karą prieš Tarybų Sąjungą.

Už karą juk galima agi
tuoti visaip.

PERONO ČEBATLAIŽIAI
Urugųąjaus lietuvių laik

raštis Darbas rašo:
“Argentinos lietuvių bal

sas” Nr. 927, tarp daugelio 
nešvankiausių melų, įdėjo ir 
“paaiškinimą” dėl įvykio su 
Argentinos narsiuoju taikos 
kovotoju studentu Ernest Ma
rio Bravo. “Arg. liet, balsas” 
sako^ kad “paaiškėjo', — kaip 
skelbiama, — kad jis beveik 
mėnesį laiko gyveno savo dė
dės namuose, o tuo tarpu da
lis studentų streikavo, kad jis 
sekvestruotas.”

Esą, “nepavyko komunisti
nės provokacijos.”

Taip sakyti tegali tik “Arg. 
liet, balso” šmeižikai, kurie 
pasižymi . didžiausiais kelia- 
klūpčiautojais Perono fašisti
nei diktatūrai. Jie Peronui 
taip stengiasi įsiteikti, kad Pe
roną sugretina su San Marti
nu, o Perono fašistinę san
tvarką vadina “justicializmo” 
santvarka! Tad ir nenuosta
bu, kad “Arg. liet, balso” po
nai taip begėdiškai tyčiojasi 
iš Argentinos demokratinės 
liaudies ir jos kovų už laisvę.

Be Perono oficialiosios spau
dos gal tik vienas “Arg. liet, 
balsas” .paskelbė šį “Seccion 
especial” žvalgybos praneši
mą, kad Bravo buvo apsigy
venęs savo dėdės namuose, 
kai tuo tarpu pats Perono 
žvalgybos pasamdytas gydy
tojas išgelbėti studentą Bravo 
nuo mirtinų žaizdų, padary
tų jam tardymo metu, turė
jo pakankamai drąsos apie 
tai paliudyti teisėjams ir su
pažindinti visuomenę.

Gydytojas Dr. Alberto Ju
lian Caride, pagydęs Bravo 
policijos naguose ir vėliau 
įteikęs savo liūdimo raštą tei
sėjui, turėjo pats pasišalinti į 
užsienį, nes veikiausiai Pero
no smogikai jį būtų nužudę. *

Argentinos liaudis išplėšė 
iš budelių kovotoją Bravo. O 
“Arg. liet, balsas” meluoja 
savo skaitytojams, kad tai bu
vo tik “nepavykusi komunis
tinė provokacija.”

Paskutinių dienų žinios 
praneša, kad Buenos < Aires 
teisimas keturiems Bravo bu
deliams pravedė kaltinamąją 
bylą.

Budeliams paslaugauti gali 
tiktai tie, kurie neturi nė 
kiek sąžinės.

ATITAISYMAS
' Laisvės Nq. 156-jne, Įvai
rumų Puslapyje liko neiš
taisytą klaida; kurią čia pa
taisome. Straipsnyje “Kaip 
totoriai kariavo,” trečioje 
špaltoje, septintoje eilutėje 
nuo viršaus atspausdinta: 
“sugrįžo į Rusiją 1941 me
tais.” Turi būt: “sugrįžo į 
Rusiją 1241 metais.” -

Atsiprašome autorių ir 
skaitytojus.

STRAIPSNIS ŠEŠTAS
Dabar gali apsidrausti ir 
dirbantieji sau, bet ne visi

Valdinę visąšališkąją so
cialio saugumo (social se
curity) apdraudą dabar ga
li gauti ir dirbantieji sau 
daugelio industrijų žmonės.

Naujuoju įstatymu, įga
lintu 1951 metų sausio 1-mą 
dieną, tapo prileisti apsi
drausti socialio saugumo 
įstaigoje apie 10,000,000 as
menų, kurie pirmiau netu
rėjo tos teisės.

Tarpe naujai įgalintų ap
sidrausti darbininkų yra 
nuolat dirbantieji ant far- 
mų (samdiniai ,ne samdyto
jai), tarnaitės ir tarnai, 
taipgi tūlų v visuomeniškų 
įstaigų darbininkai.

Dirbantieji sau dabar ga
li apsidrausti patys save 
neinkorporuotų biznio įstai
gų savininkai, kurie uždir
ba ne mažiau $400 metams.

Tačiau labai daug dirban
čiųjų sau vis dar nepaeina 
nei po naujuoju įstatu, ne
gali save apsidrausti valdi
nėje socialio saugumo įstai
goje . Tarpe tų neįgalintų 
yra farmų savininkai, dva
siškiai, valdi n i n k a i, visų 
medikališkos profesijos ša
kų žmonės, architektai, in
žinieriai, sąskaitų vedėjai, 
graboriai.

Norėd amas apsidrausti, 
dirbantysis sau asmuo in-

Lietuva Įsigys Tūkstantis
Hektarų Pagerintų Pievų

Lietuva įsigys tūkstantį 
hektarų pagerintų pievų

šlLUTĖf, birž. 6 d. — čia 
įvyko Lietuvos Mokslų akade
mijos žemės ūkio, Biologijos 
ir Melioracijos institutų moks
linė konferencija Nemuno 
žemupio užliejamų pievų pa
gerinimo klausimais. Konfe
rencijoje dalyvavo mokslinin
kai, žemės ūkio specialistai, 
Priekulės, Šilutės ir Pagėgių 
rajonų kolūkių bei tarybinių 
ūkių gyvulių augintojai ir ta
rybiniai darbuotojai.

Konferenciją atidarė Lietu
vos Mokslų akademijos pre
zidentas, visos Tarybinių Res
publikų Sąjungos Mokslų aka- 
d e m i j os n arys-koresp ond e li
tas J. Matulis.

Pranešamą apie Nemuno 
žemupio užliejamų pievų 
reikšmę produktyviajai gyvu
lininkystei išvystyti Pagėgių, 
Šilutės ir Priekulės rajonuo
se padarė Klaipėdos srities 
Darbo žmonių ^deputatų tary
bos vykdomojo komiteto pir
mininkas A. Barauskas.

Iškeltuose uždaviniuose pa
sisakyta :

Galvijų skaičius šiuose ra
jonuose palyginti su praėju
siais metais 1951 metais turi 
išaugti dvigubai. Pieno pri- 
melžimas 85 procentais turi 
viršyti prieškarinį lygį. Numa
tytas žymus sviesto ir kitų 
gyvulininkystės produktų ga
mybos augimas.

šiam uždaviniui įvykdyti 
reikia sudaryti tvirtą pašarų 
bazę. Pagrindinis šaltinis pa
šarų bazei sudaryti yra pane
munės užliejamosios pievos, 
kurios užipą dešimtis tūks
tančių hektarų plotą. Iki šiol 
Šios pievos buvo išnaudoja
mos nepatenkinamai. Būtina 
pagerinti užliejamųjų pievų 
būklę, pakelti , jų derlingumą.

Apie Nemuno žemupio pie
vų nusausinimo sistemą ir jos 
rekonstrukciją sAvo praneši
me papasakojo Melioracijos 
instituto direktorius V. Čei- 
čys. Patobulinus sistejną ir at
likus nusausinimo darbus, 
yisos pievos bus išartos ir ap
sėtos geromis pievinėmis žo
lėmis. Tai įgalins gauti iš 
kiekvieno hektaro iki 70 cent*

formacijas ir aplikaciją 
gaus vietiniame social se
curity field pfise. O kur 
tokios raštinės nėra, ten 
aplikaciją gaus vietos paš
te.

Apsidraudžiantieji patys 
save duoklę mokės sykiu su 
taksais. Užtenka raportuo
ti socialio saugumo įstaigai 
savo uždarbį ir duoklę mo
kėti vieną kartą per metus, 
pasibaigus metams. Pirmą
ją duoklę mokės kada nors 
po Naujų Metų, bet ne vė
liau 1952 metų kovo 15-tos 
dienos.

Duoklę ims tiktai nuo 
pirmųjų $3,000 metams. 
Tačiau duoklės nuošimtis 
bus skirtingas dirbančiojo 
sau nuo to, kuris dirba už 
algą. Taip yra dėl.to, kad 
dirbančiojo kitam iš algos 
išskaito tik dalį social se
curity (SS) duoklės, o kitą 
dalį sumoka jo samdytojas. 
Dirbantysis sau moka visą 
duoklę pats, tad jis turi 
mokėti 2į nuošimčio. (Sam
domasis moka lį ir jo sam
dytojas lį.)'

Gavimui senatvės pensi
jos ar pomirtinės taisyklės 
yra tos pačios visiems, kaip 
samdomajam, taip ir tam, 
kuris dirba sau. Išmoka ne 
pagal asmens turtą ar ne
turtą, bet vadovaujantis 
tuo, kaip ilgai išbuvo ap
draustu ir po kiek uždirb
davo darbo metais.

nerių šieno. Melioracijos insti
tutas jau paruošė pievų nu
sausinimo schemą. Šilutės ma- 
šinų-melioracijos stotis papil
domai gaus naujas mašinas 
nusausinimo darbams vykdy
ti.

Pranešimą apie Pagėgių, 
Šilutės ir Priekulės rajonų 
tarybinių ūkių patyrimą nau
dojant Nemuno žemupio už
liejamąsias pievas padarė 
Klaipėdos tarybinių ūkių tres
to vyriausiasis agronomas K. 
Bųčiūnas. Jis nurodė, kad bū
tinai reikia laiku atlikti pir
mąjį ir antrąjį šienavimą, pa
pildomai tręšti pievas mine
ralinėmis ir vietinėmis trąšo
mis, pagerinti pievų žolių su
dėtį, valyti pievas nuo įvairių 
sąnašų. Tai igalins žymiai pa
didinti šiepo derlių.

Apie Nemuno žemupio už
liejamų pievų dirvožemius 
pranešimą padarė žemės ūkio 
instituto mokslinis bendra-; 
darbis J. Vaitiekūnas. Biolo
gijos instituto botanikos 'po
skyrio vedėjas K. Brundza ir 
žemės ūkio instituto mokslinis 
bendradarbis A. Meklenbur
gas savo pasisakymuose papa
sakojo apie Nemuno žemupio 
užliejamų pievų augmeniją ir 
pašarinę šieno vertę. Konfe
rencijos* dalyviai išklausė 
Visasąjunginės Lenino vardo 
žemės ūkio mokslų akademi
jos tikrojo nario J. Kriščiūno 
pranešimą tema “Pievų ir 
ganyklų būklė Klaipėdos sri
tyje ir jų našumo pakėlimo 
perspektyvos.” Pranešimus 
taip pat padarė Šilutės MMS 
direktorius A. Šimkus, Ž. 
Naumiesčio MTS direktorius 
A. Bačėnas, žemės ūkio insti
tuto mokslinis bendradarbis 
J. Grigalauskas.

Diskusijose dėl pranešimų 
kalbėjo respublikos meliora
cijos valdybos viršininko pa
vaduotojas Velička, Šilutės 
rajono “Stacha,novininko” kol
ūkio pirmininkas Gečas, pro-, 
fesorius V. Ruokis, bri
gadininkas Norvilas, ir \kt. 
Baigiamąjį žodį tarė Lietuvos 
Mokslų akademijos žemės 
ūkio instituto direktorius Va- 
zalįnskąs.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
BULGARIJOS VYRIAU
SYBĖS RŪPINIMĄSI 
PIRINO KRAŠTO V 
IŠTYRIMU b

SOFIJA.—Kasmet vis la
biau ’ turtėja ir tvarkosi 
praeityje atsilikęs ir žiau
riai išnaudojamas Pirino 
kraštas (Bulgarų Makedo
nija). Dabar šis kraštas 
griežtai skiriasi nuo Varda- 
ro Makedonijos, kurią Ti
to pakalikai pavertė nunio
kota sritimi, kurioje piljja 
koncentracijos s tovyklų. 
Pernai Bulgarijos liaudies 
demokratinė vyriausybė iš
leido statybos darbams vien 
tik Gocedelčevo okolijoje 
daugiau kaip 200 milijonų 
levų. Gocedelčevo mieste bu
vo pastatyti kultūros namai 
tabako pramonės darbuoto
jams, ligoninė, keli vaikų 
namai; dabar baigiami sta
tyti tuberkuliozinis dispan
seris ir mokyklos.

Daugelyje krašto kaimų, 
jų tarpe Žostove, Gostune, 
Ęorove, statomi poilsio na
mai, liaudies skaityki^ li\ 
goninės. Plačiu mastu sta
tomi gerai įrengti namai 
darbo kooperatinių žemdir
bystės ūkių nariams ir vals
tiečiams pavieniui n k a m s. 
Šiais metais valstybei pade
dant buvo pastatyti šimtai 
naujų namų Gocedelčevo, 
Blago j e vgr ado ir kitose 
okolijose.

PENKMEČIO PLANAS 
DOBRUDŽAI IŠVYSTYTI

SOFIJA. — Bulgarijos te
legramų agentūros praneši
mu, Tolbuchino mieste įvy- f. 
ko pasitarimas, kuriame bu
vo svarstomas penkmečio ’ 
planas Dobrudžos žemės 
ūkiui išvystyti, Dobrudžai ‘ 
elektrifikuoti ir jai aprū
pinti vandeniu. Pasitari
me dalyvavo 600 delegatų, 
atstovavusiu darbo koope
ratiniams že m d i r by<tės 
ūkiams, mašinų - traktorių 
stotims, liaudies taryboms, 
vietinėms partinėms ir vi
suomeninėms - politi n ė m s 
organizacijoms .

Dobružiečiams iškeltas • 
uždavinys — pastatyti iki 
1956 metų 20 siurbiamųjų 
stočių, 200 vandens tvenki
nių, nutiesti 250 kilometrų 
vandentiekio vamzdžių.

11952 metais Dobrudžoje 
bus nutiesti 275 kilometrai 
aukšto voltažo elektros Ii- ; 
nijų; bendras žemos įtam- • 
pos elektros tinklas padi- : 
dės 1,000 kilometrų.

Apsauginiams miško ruo
žams pasodinti 261,000 įę- 
karų plote (1 dekaras—0.1 
hektaro) valstybiniai miško., 
ūkiai patieks 160,2 72,000- ’ 
medelių ir 1,500 tonų gilių. 
Bus nutiesta 1,600 kijwe- 
trų plentų ir kelių. Teltfo- 
no tinklas pailgės 300 kito- 
metru, k.

LENKIJOJE STATOMAS
NAUJAS MIESTAS : 

VARŠAVA. — Lenkijos j 
vyriausybė, siekdama su
kurti gyvenamąjį pentrą 
pramoningojo Silezijos ra- , 
jono darbių inkų klasei, į 
1950 metais priėmė nutari- : 
mą pastatyti naują Tychų 
miestą.

Šiuo metu busimojo mies
to teritorijoje jau padėti 
pirmųjų gyvenamųjų namų- 
pamatai, pradėti tiesti ke
liai, jungiaiitieji Silezijos 
rajoną su Tychų miestu.

Po pusantrų metų nau
jajame mieste gyvens apie 
7,000 žmonių, baigiau^ vim
dyti šešerių metų planų, 
Tyęhų miesto gyverUpų 
skaičius sieks 30,Q00 
nių, o vėliau padidės iki, j 
100,000.
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Ą. NOVĮKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ

J. Žiugžda ’

ANTANAS MACKEVIČIUS -KOVOTOJAS
DEL LIETUVIU TAUTOS LAISVES

Aitumas jūros baidyklės, palyginus 
stKlturia valtis atrodė žaislu, nugąsdino 
žmones. Kai kurie griebėsi ginklų, bet 
šauti neteko. Banginis, kilstelėjęs galin
gą uodegą, staigiai pasisuko į kairę. 
Aukšta vilnis užpylė valtį, apliedama 
žmones šaltu sūriu vandeniu. Kai kurie 
aiktelėjo nei tai iš išgąsčio, nei tai iš 
nustebimo, bet visi iš karto pajuto, kad 
šaltis siekia kelius. Valtis ligi suolų bu
vo pilna vandens. Visi šoko semti vande
nį, kuo kam papuolė, arbatinukais, puo
deliais.

• Valtis, pasukusi nuo banginio į deši
nę, keliavo toliau išilgai Frizo sąsiaurio, 
pasirodė Iturupo salos šiaurės rytų ga
las. Vadas iš karto pažino ją iš aukšto 
ir skardaus rago su žinomais trimis kal
nų uolų speneliais, pažymėtais jūrei
vystės vadovėliuose.

Vėjas stiprėjo ir, pasiekęs penkių ba
lų, sukėlė didelį siūbavimą. Juo toliau 
keliavo valtis į sąsiaurį, tuo sunkesnis 
buvo plaukimas. Prisiėjo laviruoti tarp 
sriautų ir vandens sūkurių audringoje 
piestoje, atsiradusioje dėl susidūrimo 
potvynių bei atoslūgių priešingų srovių. 
Bijodami, kad vėjas nenulaužtų stiebo, 
sumažino burių plotą, bet kartu, kad 
nesumažėtų valties greitis, jūrininkai 
vėl pradėjo dirbti irklais. Vakarėjant, 
šiaip taip nugalėjo sąsiaurį ir išplaukė 
į Ochotsko jūrą. Tačiau šioje atkaklioje 
kovoje valtis buvo sužeista: daužymas, ir 
siūbavimas taip ištąsė ją, kad pro sulei- 
dimus pradėjo bėgti vanduo. Taip pat 
ir iš viršaus, per bortą, užliedavo ban
gos. Vanduo pakilo aukščiau kelių. Jū
rininkai nesustodami pylė jį lauk, bet 
jo vis daugėjo. Įgulos dalis buvo užsu
panti ir nieko negalėjo dirbti.

Bocmanas Gocka palikio Urupo salo
je, bet dabar jį prisimindavo su dėkin
gumu.

— Puikus bocmanas — privertė su
veržti valtį lynu. Be jo mūsų laivukštis 
būtų subyrėjęs, kaip sena gelda, — pir
mas prašneko mašinistas Kučerenko. •

Lekoncevas, žvilgterėjęs į vadą, įsigi
linusį į jūros žemėlapį, pritarė:

—7 Taip, jeigu ne lynas — seniai mes 
būtume jūros dugne.

Vadas tarsi negirdėjo šio pasikalbėji

mo. Matomai, jis ir pats dabar suprato, 
kad bocmanas buvo teisus ir, pakilęs nuo 
žemėlapio, pažiūrėjo į priekį. Prieš jį, 
banguodami, rūsčiai tyvuliavo Ochots
ko jūros ūkanoti toliai. Leistis į ilgą 
kelionę kiaura valtimi buvo rizikinga. 
Gausėjantis joje vanduo galėjo greitai 
pasiekti jūros lygį, o tada — visiems ga
las. • Tregubovas, kreipdamasis į įgulą, 
ramiai prabilo:

— Ką tik žiūrėjau žemėlapį. Visu Itu
rupo salos pakraščiu nėra nė vienos 
įlankėlės, kur būtų garlima mums pasi
slėpti nuo vėjo, ir pasilsėti. Taip pat ir 
valtį reikia pataisyti. Pamėginsime savo 
laimę Kunaširskio įlankoje. Per tą laiką, 
gal būt, pagerės oras.

Sąsiauriu atgal valtis plaukė beveik 
paveju. Irklai buvo jau nereikalingi, 
žmonės turėjo dabar tik vieną rūpestį: 
kovą su įbėgančiu vandeniu. Be Lekon- 
cevo ir Kučeresnkos pradėjo semti van
denį dar du: vairininkas Rekstenas ir 
jūrininkas Košeliovas. Taip plaukė apie 
dvi valandas. Iturupo salos šiaurės rytų 
galą aplenkė jau tamsoje. Čia buvo pa
togi Meškos buchta, kurioje buvo galima 
pernakvoti. Bet, artėdami prie jo, jūri
ninkai pastebėjo krante blykčiojant ži
burį. Neabejotinai, ten buvo japonų žve
jai. Kad nepatektų į nelaisvę, valtis nu
plaukė toliau ir pasislėpė už uolos išky
šulio. Apsaugota nuo vėjo, ji sustojo. 
Vadas norėjo pasukti ją arčiau kranto, 
bet jo pasiekti nepavyko: trukdė povan
deniniai akmenys. Visą tą tylią naktį 
pakaitomis sėmė vandenį iš valties. Bir
želio 24, auštant, visi pradėjo remontuo
ti valtį, užkamšydami suleidimus rūbų 
skudurais, signalinėmis vėliavėlėmis ir 
nosinėmis.

8 valandą ryto kdva dėl laivo išlikimo 
pasibaigė: vanduo nebesisunkė. Žmonės 
pradėjo pusryčiauti. Iš šiaurės rytų pa
kilo stiprus vėjas, išpūtė burę, valtis iš
ėjo iš uolos priedangos ir nuplaukė į pie
tus išilgai Iturupo salos. Vanduo dau
giau nebėgo. Tai džiugino žmones. Visą 
dieną buvo gražus oras. Žmonės galėjo 
pasilsėti ir atgauti jėgas. Tačiau vakare 
vėjas visiškai .nutilo, ir jūrininkai vėl 
griebėsi irklų. Valtis plaukė lėčiau.

(Daugiau bus)

(Tąsa)
Į 1863 m. pabaigą Lietu

vos, kaip ir Baltarusijos, 
.' sukilėlių padėtis darėsi vis 

sunkesnė. Muravjovas pa
statė visas savo dispozicijo
je turimas karo jėgas į ko
vą prieš sukilėlius. Jis rei
kalavo iš karinių dalinių 
viršininkų imtis ryžtingiau
sių ir žiauriausių priemo
nių prieš sukilėlius.' Masi
nis teroras prieš sukilėlių 
šeimąs ir artimuosius, atvi
ra dvarininkų ir dvasinin
kijos, priešakyje su vysku
pais, parama Muravjovui ir 
j^agentams — tokios ap
linkybės labai sunkino su
kilėlių kovą. Kuo toliau, 
tuo labiau trūko sukilė
liams ginklų. Kauną gu
bernijos sukilėlių ryšiai su 
Vilniumi ir tuo labiau su 
Varšuva taip pat silpnėjo, 
jokios paramos iš tų centrų 
1863 m. pabaigoje Kauno 
gubernijos sukilėliai negau
davo.

Susidariusios sunkios ap
linkybės vertė Kauno gu
bernijos sukilėlių vadovybę 
išplėsti ir sustiprinti savo 
ryšius ir ieškoti pagalbos, 
ypač ginklų. Tam tikslui 
pats Mackevičius turėjo už
davinį susisiekti, atrodo, su 
centrine sukilimo vadovybe 
Varšuvoje.

1863 m. gruodžio mėn. A. 
Maękbvičius išvyko šio už- 

M^vinio vykdyti. Savo atsi
sveikinimo •'žodyje kovos 
bendrininkams jis sakosi 
vykstąs į užsienį, į centrinį 
komitetą, iš kur kiek galint 
greičiau parvyksiąs. Tar

domas Kauno kalėj i m e 
Mackevičius sakėsi vykęs į 
Paryžių — “susižinoti su 
vyriausiąja tautos valdžia.” 
Iš tikrųjų, norint vykti į už
sienį, Mackevičiui būtų bu
vę patogiau pereiti sieną 
kur nors Tauragės linkme 
ir persikelti per Nemuną 
jau užsienio teritorijos są
lygomis. Matyti, kad kal
bos apie vykimą į užsienį, į 
Paryžių teturėjo tikslą už
maskuoti kelio linkmę.

Gruodžio mėn. viduryje 
su dviem palydovais A. 
Mackevičius ieškojo persi
kėlimo per Nemuną tarp 
Vilkijos ir Seredžiaus. Čia 
Mackevičius ir buvo aptik
tas ir suimtas štabo kapi
tono O z e r s k i o kareivių 
gruodžio 17 d. Generolas 
Ganeckis 2-asis, tuo metu 
Kauno ir Marijampolės ap
skričių kariuomenės virši
ninkas, apie Mackevičiaus 
suėmimą tuojau pranešė 
Muravjovui telegrafu, o 
gruodžio 20 d. — ilgu ra
portu, išdėstydamas visas 
M a c k e v i č i aus sugavimo 
smulkmenas, išvar d i p d a - 
mas visus asmenis, kurių 
veiksmai “atvedė prie tokių 
sėkmingų rezultatų.”

Kauno kalėjime
Suimtas A. Mackevičius 

buvo atgabentas į Kauno 
kalėjimą. Kauno guberna
torius tuojau viešai paskel
bė, kad “žinomasis maišti
ninkų gaujos vadovas Mac
kevičius” ir jo du palydovai 
pristatyti į Kauną ir “ati
duoti karo teismui.” Karo 

teismas pripažino A. Mac
kevičių kaltu tuo, kad jis 
“kuo veiksmingiausiai da
lyvavo maište ir platino re
voliucines idėjas liaudyje 
dar prieš sukilimo pradžią; 
paskui jis pirmutinis iškė
lė maišto vėliavą Lietuvo
je, stojo į kautynes su ka
riuomene, kurstė vietinius 
gyventojus į maištą ir pa
galiau visomis priemonėmis 
prisidėjo prie sukilimo iš
plitimo. Už tuos nusikalti
mus karo teismas nuspren
dė Mackevičių nubausti mir
timi—pakariant.”

Karo teismo sprendimą 
patvirtino Muravjovas - ko
rikas, gautąjį koriko vardą 
sutvirtinęs ir šiuo nauju 
kraugeriškų spr e n d i m u 
Antanas Mackevičius buvo 
pakartas Kaune 1863 m. 
gruodžio 28 (16) dieną 11 
vai. ryto. Prie bausmės 
vykdymo vietos buvo- susi
rinkę daugybė žmonių.

. ■■ III.

Lietuvos valstiečių sukili
mas, kaip ir sukilimas Bal
tarusijoje ir Lenkijoje, 1863 
metais ir 1864 metų pra
džioje buvo žiauriai numal
šintas. Sukilimas nelaimė
jo, kadangi jis, nepaisant 
įneštų į jį žymių organiza
cinių momentų, savo esme 
vis dėlto buvo gaivališkas, 
palaidas, apsunkintas daly
vavimo valstiečių reikalams 
abejingų ir net ^priešiškų 
elemehtų,^pasmerktas į pa
krikimą ir, palyginti, ne
sunkiai numalšinamas, kaip 
ir visi Valstiečių sukilimai,

IŠ URUGVAJAUS Cleveland, Ohio
Lietuvio tragedija

MONTEVIDEO. — Ligoni
nėje “Radiologia” birželio 22 
d., nebepakeldamas baisio
sios vėžio ligos kankinimų, 
nusižudė lietuvis Jurgis Gra- 
žulevičius, 54 metų amžiaus, 
kuris visą laiką gyveno Cerro 
Carmelo miestelyje.

Velionis kilęs buvo iš Seinų 
apskrities, Lazdijų valsčiaus, 
Btevirzių kaimo, kuriame pali
ko žmoną ir 3 vaikus.

—o—
Urugvajaus lietuvių 

pasigamintos plokštelės
MONTEVIDEO. — Įdaina

vo Veronika Šimanskaitė-Ba- 
nevičienė: “Čigonė,” “Jonas,” 
“Kaipgi gražus, gražus.” A- 
kordeonu akompanavo A. 
Sausys.

Įdainavo V. šimanskaitė- 
Ranevičienė ir Leonas Abra- 
činskas: “Sužibo skaisti žvaig
ždutė,” “Daug dainelių,” 
“Kalinio daina” — taip pat 
A. Sausiui akompanuojant.

Įgrojo vieną polką A. Sau
sys.

Įdainavo Juozas Kanopkis 
ir Antanas Savickas: “Kur 
dingo tie laikai,” “Visur ty
la,” “Vakaras,” “Jojau' die
ną,” “Spragilų daina” ir 
“Geismai ir svajonės.” Pir
mąsias dvi dainas pianu a- 
kompanavo < muzikė M. Tro- 
jeiro, o likusias Maria Nagy. 
Juozo Kanopkio vieno įdai
nuota “Tykiai,” kuriam pianu 
akompanavo Maria Nagy.

Įgrojo smuikomis “Valsas,” 
P. Vičinas ir P. Lapinskas. 
“Valsas” akordeonu įgrojo A. 
Sausys. . “Lietuviškas popuri” 
akordeonu įgrojo A. Sausys. 
“Kupiškio polka” ir “Skapiš
kio polka” įgrojo P. Vičinas, 
A. Sausys ir P. Lapinskas.

P. R as.

Buenos Aires, Argentina.— 
Mirė Jose M. Behęty, 75 
metų, turėjęs milžiniškus 
žemės plotus ir ganyklas 
su milijonu avių.

vykę nesant susiformavu
sios darbininkų klasės, be 
darbininkų dalyvavimo, be 
darbininkų klasės vadova
vimo.

“Valstiečių sukilimai, — 
moko Stalinas, — tegali at
vesti į laimėjimus tik tuo 
atveju, jeigu jie derinasi su 
darbininkų sukilimais, ir 
jeigu darbininkai vadovau
ja valstiečių sukilimams. 
Tik kombinuotas sukilimas 
su darbininkų klase prieš
akyje gali atvesti prie tiks
lo.”

Kad ir nepasisekęs 1863 
metų valstiečių sukilimas 
Lietuvoje prisidėjo prie fe
odalinės eksploatacijos lie
kanų griovimo ir prie ka
pitalistinių santykių vysty
mosi paspartinimo Lietuvos 
kaime.

V. I. Leninas, kalbėda
mas apie pavienius valstie
čių sukilimus Rusijoje re
formos metu, nurodė, kad 
“buvo ir tuomet jau Rusi
joje revoliucionierių, stovė
jusių valstietijos pusėje ir 
supratusių išpūstosios 
“valstiečių reformos” visą 
siaurumą, visą menkumą, 
visą jos baudžiavinį pobūdį. 
Šių, labai negausingų tuo
met, revoliucionierių prieš
akyje buvo N. G. Černiševs- 
kis.”

Tokie revoliucionieriai, 
griežtai stoję valstiečių pu
sėje, buvo Lietuvos ir Bal
tarusijos sukilimo vadovai 
Z. Sierakauskas ir K. Ka
linauskas, toks revoliucio
nierius buvo ir A. Mackevi
čius.

Mackevičiaus veikimo po
būdis, jo revoliucinės-demo- 
kratinės pažiūros ryškiai 
atsispindi ir jo parodymuo
se, duotuose tardymo komi
sijai Kaune 1863 m. gruo
džio 18—27 dd. Tuose pa-

Maloniai atminčiai jdėjos 
drauges M. Yurk

Parvažiavus iš Meno Mo
kyklos ant rytojaus gavau 
skaudžią žinią. Pašaukė iš ry
to mane pirma, negu aš galė
jau pašaukti, ir pranešė, 'kad 
mano draugė Yurkšietienė 
mirė. Niekas negali žinoti 
mano širdies skausmo. Drau
gė Yurk buvo mano .artima 
draugė, ypač per šiuos pasku
tinius metus. Kada mano gy
venimo draugas staiga mirė, 
ji atvažiavo per blogiausį orą, 
kada daug žmonių negalėjo 
niekur išvažiuoti. Ji pribuvo 
su mašina. Pribuvo, nes sake 
puikiai žinanti, kokio stipraus 
suraminimo man reikės nelai
mėje esant. Mat, ji tai pui
kiai žinojo, nes anksčiau ji 
pati tokią pat nelaimę 'buvo 
pergyvenus.

Draugė Yurk visuomet’ rū
pindavosi draugais, ypač tais, 
kurięms reikėdavo užuojau
tos, pinigiškos ar morališkos. 
Draugijose ji dalyvavo daug. 
Jaunesnėse dienose daugiau, 
bet paskutiniuose metuose, 
toli gyvendama, nebotiek ypa- 
tiškai veikė. Bet pinigiškai vi
suomet parėmė.

Draugė Yurk buvo dienraš
čio Vilnies skaitytoja, net ir 
man atveždavo perskaitytą 
Vilnį pasiskaityti.
, Kada aš rengiausi važiuoti 
į Chicagos Taikos Kongresą, 
velionė rengėsi su manimi 
važiuoti, bet paskutinę dieną 
atsisakė, nes gyvenimo aplin
kybės nepavelino išvažiuoti, 
žinau, kad dėlei to jos siela 
ją kankino. Aš mėginau ją 
perkalbėti, nes žinojau, kad 
būtų tuos nesmagumus porlei- 
dus. Kada ji pati negalėjo 
važiuoti, ji rūpinosi, kad ma
no kelionė Chicagon būtų pa
sekminga, stengėsi kuodau- 
giausia, kad aš susipažinčiau 
su jos drauge Chicago j e, ku
rią jinai nuoširdžiai mylėjo. 
Sakė, jinai yra veikli draugė, 
kaip ir jūs pačios, todėl jums 
padės. Ta jos draugė yra 
Zix. Man teko susipažinti su 
šia gera drauge pas Daude- 
rius.

Rodos, kad draugė Yurk 
nujautė, kad ji ilgai nebegy
vens ir norėjo ką nors atmin
čiai nuo savęs palikti man. 
Turėjau jai prižadėti, kad 
kaip tik sugrysiu, tai pašauk
siu ją.

Parvažiavus iš Chicagos 
Kongreso tuojau pašaukiau. 
Ji atvažiavo pas mane ir pra- 
leido visą dieną. Papasakojau 
apie Kongreso darbus ir kad 
susipažinau su jos drauge 
Zix. Linksmai mudvi pralei
dome tą dieną.

Už poros dienų aš išvažia
vau į Meno Mokyklą. Vėl ji 
prašė, kad tuojau sugryžusi 
ją pašaukčiau, nes ji žingei- 
davo, kaip man viskas pasi
seks kelionėje ir mokykloje. 
Bet aš išbuvau ilgiau, negu 
maniau: po dviejų savaičių 
mokyklos atsidūriau Bostone, 
gimines aplankiau, paskui 
apsistojau New Yorke pas Jo
ną Valentį ir jo mamytę, kur 
buvau pakviesta. Jonas man 
padėjo surasti mano seserį, 
gyvenančią Rockaway Beach, 
kurios nebuvau mačiusi per 
14 metų. Taipgi aplankiau 
Raulušaičius, Grybus, Seme
pus, kurie gyvena Long Is
land, N. Y.

Nebuvus namie per penkias 
savąites, kai sugrįžau, man 
rūpėjo biskį daržą ir namą 
apvalyti. Ant rytojaus ma
niau .pašaukti draugę Yurk. 
Be galo man gaila, kad aš 
daržą ir namą turėjau minty
je pirma, negu ’draugę. Jinai 
būtų nepaisius, kaip pas ma-

rodymuose M a c k e v i čius 
griežtai užaštrina savo nu
sistatymą prieš carizmą, 
prieš dvarininkus, už dvarų 
žemes atidavimą valstie
čiams, už liaudies sukilimą, 
kaip priemonę kovoti prieš 
administracijos žiaurumus, 
prieš carizmo priespaudą..

(Daugiau bus) 

ne randasi. Jai bųivo svarbu 
žinoti visa mokyklos eiga. 
Man ir kitiems draug. lai bū
na svarbi pamoka, kad nie
kuomet nereikia atidėti ant 
rytojaus tai, kas šiandien turi 
būti padaryta.

Mudvi daug planavome, 
kaip toliau gyvensime. Bet pa
sirodo, kad džiaugkis šia die
na, nes rytojaus nėra...

Ilsėkis, drauge Yurk, šioje 
žemelėje. Lai tavo nuvargusi 
siela nusiramins; O tavo draur 
gai tave visuomet atsimins ir 
tęs toliau darbininkiško judė
jimo darbus.

Vietoje gėlių prie tavo kars
to, siunčiu dienraščiams Vil
niai ir Laisvei aukų, kad dar
bininkiški laikraščiai galėtų 
gyvuoti ir skleisti apšvietą.

Tavo idėjos draugė.
Anna Klivjngton 

(Sidabriute).

Lawrence, Mass.
Miesto majoras kalbėjosi 

su American Woolen kompa
nijos prezidentu White. Whi
te buvo užklaustas, ar jo kom
panija tikrai kraustysis iš 
Lawrence. Ponas White atsa
kė majorui: Jeigu miestas 
nekooperuos su kompanija, tai 
American Woolen kompanija 
iškraustys mašinas į pietus, 
nes negali operuoti Lawrence, 
nes čia per dideli taksai, štei- 
to ir lokaliniai taksai sudaro 
pusėtinai dideles išlaidas, o 
darbininkai esą brangūs.

Ponas White irgi užkirtęs 
majorui, kad jis nesirūpina 
apie tokius dalykus ir nesi
stengia fabrikantams taksus 
numažinti. Kompanijos prezi
dentas pareiškė, kad kompa
nija nesikraustys iš Lawren
ce, jeigu miestas kooperuos 
su kompanija, kaip kooperuo
ja unija.

CIO unija turėjo kelis susi
rinkimus New Yorke ir išdir
bo planus, kad kompanija 
pasiliktų ant vietos. Majoras 
pareiškė, kad taksai nebus 
keliami, ir kad kompanija ga
li būti Lawrence, kiek tik no
ri.

Kompanijos verkia, kad čia 
darbininkai brangūs, bet jos 
vistick susideda didelius pel
nus. Per šešis mėnesius pasi
darė įplaukų apie 8 milijonus 
dolerių. Bet paklauskime, 
kiek darbininkai uždirbo? Jie 
iš algų vos tik apsimokėjo sa
vo užtrauktas išlaidas, kurios 
buvo padarytos per nedarbą. 
Ponai to nematė. Kodėl nepa
sakė, kad šiandien viena dar
bininkė dirba už 8 darbinin
kes, kai sudėjo naujas maši
nas, ir daugiau duoda pro
dukcijos. ‘Tik vienam dažų 
skyriuje prieš 10 metų nu
dažėme 56,000 svarų per sa
vaitę, o dabar nudažome 
100,360 svarų ir 15 darbinin
kių, mažiau dirba. Tik iš šių 
vienų 15 darbininkių kompa
nijai lieka $869.86 per savai
tę. O darbininkai didesnių al
gų dar negauna, turi gyventi 
su tomis pačiomis algomis to
kioje brangenybėje.

Tai dar gerai tiems, kurie 

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

U13 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdėsio 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.

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Antrad., Rugpiūčio-Aųg. 14, 1951

dirba ir gauna nors tokias al
gas. Betgi yra tokių, kurie 
nieko negauna.

Kompanijos moka verkti ir 
miesto valdžia greitai jas už
taria. Bet kai darbininkas ne
pamoka $2 taksų į laiką, tai 
uždeda $1.60 daugiau, neatsi
klausę, ar tu turi ar ne iš ko 
pasimokėti. Parduok savo 
paskutinį žiponą, bet taksus 
užmokėk.

—o— •
Atęina dideli piknikai

Artinasi diYdideli piknikai: 
vienas Gintarų žemės, o kitas 
— dienraščio Laisvės. Ir abu
du bus Montelloje.

Dabar tik reikia visiems lie
tuviams organizuotis ir tuose 
piknikuose dalyvauti. Koloni
jos turėtų organizuoti busus 
piknikų pasiekimui. Taip pat 
privatiškomis mašinomis rei
kia važiuoti. Reikia, kad Mon
tello parkas būtų užpildytas 
žmonėmis per abu pikniku.

Kurie iš Lawrence norėsite 
važiuoti, tai paduokite vardus. 
Reikia iš kalno žinoti, kas 
nori važiuoti, kad kiekvienam 
būtų užtikrinta sėdynė, kad 
nereikėtų stačiam važiuoti.

Radijo piknikas įvyks rug
pjūčio 19 d., o Laisvės — rug
sėjo 16 d. S. Penkauskas

Montello, Mass.
Automobiliaus didelė nelai

me patiko čikagiečius Joe Kli
mą, Jr., ir jo žmoną Bronę, 
5 metų sūnų ir Praną Mocka- 
petrį, iš Indiana valstijos. Jie 
viešėjosi vieną savaitę pas sa
vo tėvus, Petrą ir Oną Kli
mus, kurie gyvena Brocktone. 
Su jais buvo ir Pranas Moc- 
kapetris, Ąnn Klimienės bro
lis.

Jie linksmai atsisveikino 
rugpjūčio 1 d. ir gryžo namo. 
Bet rugpjūčio 2 d., už ketu
rių šimtų mylių nuo Chica
gos, patiko juos nelaimė. Bro
nė Klimas daugiausia sužeis
ta. Ji vairavo automobilių.

Išreiškiame užuojautą ne
laimę patikusiems, taip pat ir 
jų tėvams.

South Eąston, Mass., stai
ga mirė Katrina Mineikienė, 
Laisvės skaitytojo Adomo Mi- 
neikio žmona. Ji buvo išva
žiavusi svečiuose į Georgia 
valstiją. Grįždama namo mi
rė kelionėje. Ji priklausė prie 
pažangiųjų moterų judėjimo 
ir laisvų organizacijų. Rem
davo mūsų spaudą.

Geo. Shimaitis

Detroit, Mich.
Demokratiniai lietuviai pa

rėmė aukomis Lietuvių Lite
ratūros Draugijos apšvietos 
reikalus. Po $1 aukavo: A. 
Budgin, Pr. Gustaitis, Pr. Ja- 
čionis ir K. Rinkūnas.*

Po 50 c. aukavo: Jonas Ur
bonas* G. Nausėda, Joseph 
Pauls, J. Bubliauski, A. Pet
rui, J. C. Wleber, John Aldon, 
J. Stankaitis, J. Ginaitis ir J. 
Kazakevicz. Kiti 'po mažiau. 
Viso aukų sukelta $9.25. Di
delis ačiū! A. D-is.
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“David and Bathsheba”

Senatinė komisija čia 
nebevykdys posėdžio
Buvusi žadėjusi ateinantį 

trečiadienį posėdžiauti New 
Yorke, senatinė kriminaly- 
bėms tyrinėti komisija savo 
posėdį iš New Yorko nukėlė 
į Washingtoną. Turinčius jai 
liudyti newyorkiecius šauks į 
Washingtoną.

Dėl posėdžio atšaukimo 
tuojau kilo kalbos, kad New 
Yorko demokratų viršenybė 
(Tammany) sprendžia, jog 
komisija galėjo “prikelti ši 
numirusių” daug nemalonių 
demokratams dalykų. Kad tas 
būtų galėję pakenkti jų kan
didatui į miesto tarybos prezi
dentą. Demokratų kandidatu 
tai valdvietei yra brooklynie- 
tis Sharkey.

Liaudis reikalauja 
atsteigti teises

jų apleidimą, 
pirmoji, buvu- 
duktė, be ku-

galėjęs tapti

Rivoli Teatre, New Yorke, 
rugp. 14-tos vakarą įvyks 
premjera naujausios 20th 
Century-Fox filmos “David 
and Bathsheba,” su Gregory 
Peck rolėje Dovido ir Susan 
Hayward jo mylėtinės Betše- 
bos. Gamino Darryl F. Za- 
nuck, direktorius Henry King. 
Scenarijų parašė Philip Dun
ne.

Tema maždaug tokia:
Senovės izraelitų karalius 

Dovidas tarp savųjų turi di
džią galią. Tačiau dvasiškiai, 
kaip ir . šiandien, valdo tam
sios minios nuotaikas ir nori 
valdyti ir karalių. Tam šnipi
nėja, intriguoja. Intrigosna 
įtraukia net paties karaliaus 
sūnų ir bent vieną iš būrio jo 
pačių.

Karalius, atrodo, dvasiš
kiams mažai tiki. Bet ir pasi
priešinti nedrįsta, nes bijosi, 
kad be jų nors vidutinės pri- 
tarties neišgalėtų valdyti. Prie 
to jis turi ir paslaptį, kurią, 
jam atrodo, dvasiškiai bus su- 
uodę. Tuo sekretu yra B'etše- 
ba, vieno jo kariškio gražuolė 
žmona, kurią jis paviliojo. Jis 
temyli ją vieną, o kitos pa
čios pyksta už 
Ypač pikta jo 
siojo karaliaus 
rios jis nebūtų 
karaliumi.

Gal tikslu karaliui pagrą- 
sinti, o gal tik pripuolamai, 
ties karaliaus su mylėtine ka
rieta gauja akmenimis užmu
ša tūlą moteriškę už neištiki
mybę vyrud, nes toks esąs die
vo įstatas.

Persigandęs, karalius ban
do savo numylėtinę paslėpti 
nuo žmonių akių ir liežuvių, 
bet sužino, kad jinai jau nėš
čia. Apie tai kalbos jau pasie
kė ir paločių. O jos vyras ne
buvęs namie arti metai. Jos 
laukia baisioji mirtis.

Karalius paršaukia iš fron
to jos vyrą. Patiria, kad jis 
savo žmonos nepaiso. Sfuoti- 
kyje neištikimybės mielai ati
duotų ją akmenimis užmušti. 
Karalius bando jį nusiųsti -pas 
žmbh^, bet jis nenueina. Pas
tangose ją išgelbėti, galėti ją 
Vesti, karalius įsako jos vyrą 
pasiųsti į pavojingiausią ka
ro vietą, kurioje jis ir žūsta. 
Bet įsaką girdėjo netoli pasi
slėpusi karaliaus piktoji pati.

Užeina baisi sausra. Viesu
lai bangomis rita smėlį iš vie
tos vieton, jame laidoja dar 
gyvus troškulio prisvaigintus 
žmones, gyvulius ir augmenis. 
Vyriausias dvasiškis Nathan 
Raymond Massey jau1 atvirai 
kalba, būk dievas baudžia 
kraštą už karaliaus ‘griekus/ 
Miršta karaliaus naujagimis 
kūdikis. Išbadėję žmonės pa
siduoda intrigoms, seka gau
jas, šaukiančias naujosios ka
ralienės kraujo. - 
. Pastatęs sargybą prie jos 
durų, Dovidas pats išeina pa
sitikti minią. Jis sako, kad jei
gu dievas skaito jį kaltu, lai 
jis pats ir nubaudžia. Minios 
akyse dvasiškiai nedjųsta to 
nuginčyti, praleidžia karalių 
melstis “skryniai sandoros.” 
Dvasiškiai įtikinėdavo, kad ją 
palietęs “nusidėjęs” žmogus 
krinta negyvas, tad gauja ne
drįsta sekti paskui karalių 
Šventyklom

Puolęs prieš tą skrynią ant 
kelių, karalius maldauja, kad 
jeigu* yra dievas danguje, lai 
jis išgelbsti jo žmones nuo 
bado ir jų žemę nuo pavirti
mo tyrlaukiais. Ir, virš /visko, 
lai išsaugo Betšebą.

. Užbaigę^ maldą, pakėlė 
rankas prie tos “šventos” dė
žės, numirti, bet mirtis neatė- 
jb. Tiktai prisvaigintoje rū- 
pesties ir nuovargio mintyje 
jam pasivaidino visas jo gyve
nimas nuo piemenėlio, kuo
met jis nukovė Galijotą, tap
damas karaliumi ir viskas iki 
jis, nuodėmingas, atėjo šven
tyklom

Jį išbudino trenksmas. Plis- 
* kėjo žaibai. ' Pasipylė lietus. 

Už šventovės sienų liaudis 
pragydo dėkingumo giesmę.

Civilinių Teisių 
skyrius Harleme 
penktadienį surengė 
sėtką mitingų atvirame ore, 
prie gatvių sankryžų. Reika
lauja atsteigti Teisių Bilių ir 
išlaisvinti buvusį kaunsilmaną 
Benjamin J. Davis.

Davis’as, uolus darbininkų 
reikalų gynėjas, yra vienu 
pirmiausia nuteistųjų 11-kos. •

Kongreso 
praėjusi 

apie de-

Sullivano peticijose 
neranda blogumų

Perklausinėjus šimtus pasi
rašiusių už demokratų sukilė
lį Sullivaną, pasirodė, kad 
beveik nėra galimų atmesti 
parašų. Jis vis tebeturi apie 
porą tūkstančių parašų dau
giau, negu/ jam reikia, kad 
būtų nominuotas į teisėjus.

Susirūpinę, demokratų par
tijos valdovai teismo keliu ieš
ko ’priemonių šaukti pas teisė
ją 17 rinkėjų tų parašų. Mat, 
jeigu atrastų bent vieną rin
kėją kuo nors prasižengus 
taisyklėms, bandytų atmesti 
visus to asmens surinktuosius 
parašus.

Nunešė lengvatikiu 
sutaupąs

Tikintieji į galimybes ką 
nors gauti neuždirbus, leng
vai pralobti, sukrovę tūlam 
Harry Schooler $200,000. čio
nai kiek pasišienavęs, jis pra
sišalinęs kur nors į žalesnes 
lankas. Policija jo ieško.

Pelnikavęsis jis sekamai: 
Atsidaręs Metropolitan Pass
book ofisą 118 E. 28th St., 
New Yorke. Už tam tikra 
mokestį, kaipo dalininkams, 
jis suteikęs pasų knygeles, 
kurias, sakė jis, užteks tiktai 
parodyti ir be 
į teatrą, gausi 
gražinsi grožio 
į taverną. Ir
“loskų” buvę priskaičiuota.

Kuomet apgautieji apsižiū
rėjo, jis jau buvo prasišalinęs.

■

Brooklyniečiai remia Vilnies 
finansinį vajų

Legijonieriai rodė 
plačius norus

anie

pažangūs 
dienrašti

Nors Brooklyno 
lietuviai turi savo 
Laisvę ir juomi daugiausia rū
pinasi, bet jie niekuomet ne
pamiršta ir tos pačios idėjos 
Chicagos dienraščio Vilnies, 
štai dabar eina Vilnies finan
sinio susistiprinimo vajus. At
sišaukimas paleista po visas 
kolonijas. Brooklyniečiai ne
atsiliks nuo kitų kolonijų. 
Kai kurie jau atsiliepė į Vil
nies leidėjų atsišaukimą.

Jau paaukojo sekami: 
h

A. Bimba .......... ...$10
V. Rudaitis'........ . .. .10
Vilnietis ............ . . .10
D. M. šolomskas . . /. .’5
M. Grigas .......... ..... 5
Mary Kreivėnienė ... .2
V. Tauras ........ ......... 2

. Visiems širdingas ačiū. 
Prašome ir kitus brūklynie- 
čius prisidėti su auka pagal 

I išgalę. A. B.

Vinco ir Onos Čepulių 
pagerbimui pare

kaipo visuomeniniai 
žmones. Mes norime 

vieną vakarą iš ilgų 
pažinties su Vincu ir 
Čepuliais draugiškam

Jau sukako 25 metai 
Vinco ir Onos Čepulių vedy
binio gyvenimo. O1 gerokai 
daugiau metų sukako Čepulių 
visti(yn.c*ninio darbo. Vedybi
nio gyvenimo sukakties ir il
gų metų jų visuomeninės veik
los progomis pasinaudodami, 
norime juos pasveikinti ir pa
gerbti 
gerus 
turėti 
metų 
Ona
pasikalbėjimui, gilesniam su
sipažinimui su jų gyvenimu, ir 
visuomenine veikla. Todėl 
rengiame parę, kuri įvyks šeš
tadienį, spalio (Oct.) 6 d. 
Bus Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic' Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 7-tą 
vai. vakare. Bilietas $3.

Vincas ir Ona Čepuliai yra 
ilgų metų Brooklyno gyvento
jai, malonūs ir draugiški žmo
nės, uolūs rėmėjai lietuvių 
apšvietos ir kultūrinių darbų, 
mylinti meną, nuolatiniai

lankytojai meniškų pramogų. 
Triūsu ir finansais jie remia 
kiekvieną rimtesnį darbą me
no bei kultūros srityje. Pra
leisti vakarą su Čepuliais, aiš
ku, bus didelis malonumas 
kiekvienam padoriam žmogui. 
Taigi, kviečiame visus į Čepu
lių pagerbimui parę.

Barės bilietai jau platina
mi. Kada bilietų platintojas 
paprašys1* jūsų įsigyti bilietą, 
būkite 
ti, nes 
žinoti, 
lietus 
Laisvės
Auditorium.

Nesivėlinkime, ruoškimės iš 
anksto tai gražiai parei. Rū
pinkimės, kad joje būtų skait
linga publika ir linksma 
mums visiems.

šios* parės surengimui ini
ciatyva kilus iš skaitlingos 
grupės brooklyniečių, Čepu
lių draugų1 ir bendradarbių 
visuomeninėje veikloje.

Rengėjai

Susirinkusi i Manhattan 
Center šios valstijos legijonie- 
rių konvencija, susidedanti iš 
priešdarbininkiškos smetonė- 
lės, priėmė rezoliuciją, kuria 
parodo norą kamandavoti 
visą žmoniją (jeigu pirštai 
pasiektų).

Jie įsako nenusileisti Korė
jai (jiems į frontą nebereikia 
eiti). Jie' nutrauktų prekybą 
su Rusija Ijeigu netrokštų 
jos rublių). Jie neįsileistų į 
kolegijas tų, kurie nenusilenk
tų lojalumo priesaikoms (taip 
ir būtų, jei sėdėdami Stork 
Klube ponaičiukai galėtų tuo 
pat sykiu valdyti sudėtingą 
mūsų šalies techniką ir vis
ką). Norėtų Amerikoje kon
centracijos kempių visiems, 
kurie jiems atrėdytų raudoni, 
rausvi ar linkę prie tų spalvų.

Nei.

naujo

dova- 
dova-

Neleido kelti fero
va
li e-

Ir majoras grasina 
policistams

sau or- 
pareiš-

— mes 
galimy-

prieš

mokesties įeisi 
pietus, pasi- 

salione, užeisi 
kitokių ten

Majoras Impellitteri ir tei
sėjas DiFalco praėjusį ketvir
tadienį pasisakė prieš uniją 
policistams ir už disciplinari
nes pabaudas tiems, kurie iš
drįso patys pasirinkti 
ganizaciją. Majoras 
kė:

“Mes netoleruosime 
negalime toleruoti —- 
bės policijos streiko 
miestą.”

Majorui buvo nurodyta, jog 
policijai unijos taisyklės yra 
taip sušvelnintos, kad atsisa
ko streiko. Ir kad policija ke
liose dešimtyse kitų miestų 
turi savo unijas. Tuomet ma
joras atsakė, kad jam “rūpi 
tiktai New Yorko miestas.”

Teisėjas DiFalco atsisakė 
patenkinti CIO Transporti
ninkų Unijos prašymą neleis
ti policijos viršininkui veikti 
prieš unijas. Unija kreipėsi į 
miestinio vyriausio teismo tei
sėją Breitel, kad neleistų per
sekioti uniją.

Nukritęs ar nušokęs iš vieš
bučio Towers dešimtojo aukš
to New Yorke užsimušė new- 
havenietis Albert Roos, 45 m.

Dabar dvasiškiai nebedrįstų 
karalių teisti. Laimingas Do- 
vidas sugrįžo į savo palocių.

Meno atžvilgiu .filmą — 
graži. Tema diskusuotina. Iš
vada gausis pagal kiekvieno 
supratimą. Nors monarchijai 
nepritariu, tačiay atrodė, kad 
šioje filmo j e karalius atsto
vauja progresą prieš už vis 
tamsiausias jėgas.

Prignintina tas, kad filmą 
gaminta vadovaujantis 
liniais padavimais, kurie 
patikrinami istoriškais 
niais.

bib- 
nėra 
davi- 

S.

molonus tuojau įsigy- 
labai svarbu iš anksto 
kiek bus publikos. Bi- 
taipgi galima gauti 

raštinėje ir Liberty

Valdinė tarpvalstijinės 
žiuotės komisija nutarė 
leisti kelti priemiesčiuose kur
suojančių traukinių fėrą. še
šios kompanijos, kurios turi 
tarp New Yorko ir artimos 
apylinkės miestų daug nuola
tinių keleivių, reikalavo leidi
mo fėrą kelti. Bet komisija 
tą klausimą atidėjo iki 1952 | 
metų 
buvo 
kelti

kovo 9-tos. Kompanijos 
pasiruošusios fėrą pa

rų gp. 10-tą.

Brooklyniete sumušta 
ant kelio

New Yorke esama ir 
kiniečių

Šiomis dienomis kinietis 
Thomas H. Lee, 46 metų, ta
po J. V. prokuroro Saypol 
pasiskirtas asistentu New Yor
ke. Paskirtims yra jau senas 
politikierius, vadinamojo chi- 
natown’o “majoro” Lee bro
lis.

Eleanor Feierstein, 17 me
tų, tapo atrasta pavojingai 
sudaužyta ant kelio netoli 
Ellenville miestelio Catskills 
srityje.

Mergina dirbo Brills vieš
butyje. Anot jos pasakojimo, 
ji buvo nuvykusi miestelin į 
filmu teatrą. Pavėlavo busą. 
Pravažiuojančio paprašiusi 
pavėžėti. Bet tas pevežėtojas 
jai sudavęs per galvą ir iš
metęs ją ant kelio.

Brooklyniete Ruby E. Cal
lender tapo sukriušinta 7th 
Avė. traukinio 157th St. sto
tyje. Motoųmanas matęs ją, 
bet nespėjęs sustabdyti trau
kinį.

sevičienės — visai gera pie
vutei plaunamoji mašinė
lė.

Tenka pasidžiaugtu kad 
ne vien Centro laJ’Jdftojai, 
bet ir kitataučiai kainynai 
daržu labai grožisi. <

Daržininkas

Pamatęs pranešimą 
draugo Waresono penkinę 
Lie. Kult. Centro daržui, 
$2'pridėjo ir d. Petras Gra
bauskas. Taigi, daržo fon
de jau yra $7.

Pirmu kartu tenka pra
nešt, kad į šį daržą vieno 
asmens yra įdėta, neskai
tant važinėjimo išlaidų, 
apie $19: už sėklą ir trąšas 
Dievai, už įrankius ir kitką. 
Pirmą sėklą ir trąšas audra 
nuplovė; reikėjo iš 
sėt ir tręšt.

Visi žolynai gauti 
nomis. Jurginai yra
na Jono Valenčio ir pora— 
Globičiaųs. Didelį kalifor- 
niškos rožės krūmą ir 
šermukšnį dovanojo Ant. 
Balčiūnas. Zinijų ir šurpių 
rasodos davė d. Višniaus- 
kas. Gvazdikai—pernykštės 
savos sėklos. Vilkdalgiai— 
huntingtonietės K a u 1 inie- 
nės. (Apie kitas dovanas 
buvo pranešta rudenį.)

Savaitė atgal parvežtas 
ir įsodintas įdomus žolynas 
iš draugų Mureikų ūkio, iš 
Connecticut valst.

Puiki dovana draugės Mi-

Poniutė suvaidino 
perekšlės rolę

Tūla poniutė, kuri sakėsi 
atstovaujanti jos neįgalinu
sius atstovauti Amerikos ven
grus, buvo nubėgusi pikietuo- 
ti rusų UN delegacijos rašti
nę. Ir iš ten išeinančius ban
dė apdaužyti, norėdama, kad 
kas ją užkabintų, kad galėtų 
iššaukti muštynes. Niekas į ją 
nekreipė dė(mesio, tad ji pa
darė tiktai tiek, kiek padaro 
savaitę ant kiaušinių sėdėjusi 
perekšlė. Policija ją nuvarė 
namo.

MOKYTOJA NUSIŽUDĖ
Helen Sauber užsimušė nu

kritusi ant gatvės iš Gimbels 
krautuvės 9-to aukšto. Krisda
ma vos nepataikė praeivius, 
kurių tame miesto distrikte

žaidžiant gatvėje ties na
mais Brooklyne užmigtas 3 
metų berniukas. Pamačiusį 
užvažiuojantį ant vaiko au
to, motina apalpo.

N audokite 
Medų 
Karščiuose

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

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—-FEMALE

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

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

(152-157)

KVORTA $1.10
' PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus 
naudokite jį.

ir

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

(156-60)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAM

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Lee yra pirmasis kinietis 
paskirtas žymiu pareigūnu.

Mieste per laikus gyvena 
daug tūkstančių kiniečių, bet 
niekas jų “nežinojo” politi
niams darbams, kol nebuvo 
“raudonosios Kinijos.” Taigi, 
Lee patapo valdininku dėka 
tiems raudoniesiems, nors jis 
ir paskirtas tik dėl to, kad 
jis priešiškas dabartinei Kini
jai, kad jis prietelingas Kini
jos žmonių atmestojčiang 
Kai-šeko režimui.

Miestinės dūmų kontrolės 
inspektoriai dabar nesistaipo 
nuo šaligatvio stebėti kami
nus. Jie skraido helikopte
riais. ''-ūyO,

1
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< >
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Miesto išmatų naikintuvėje 

Birooklyne darbininkas John 
Gunderson nukrito 20 
cementu grįstą skiepą, 
ma, kad jis pasveiks,

pėdų j
Mena-

ikiNewyorkieciai tikisi
lo metų sulaukti 1,900 kariš
kių rezervistų sugrįžtant iš 
militariškos tarnybos. Liepos 
mėnesį sugrįžo 120.

ga-

VISUOMENES ATYDAI!
Kada kreipsitės į Laisvės įstaigą asmeniškai, telefonu ar laiš

kais, turėkite po ranka šias informacijas:
Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, yra at

dara nuo 8-toš 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.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų, ar bile ko

kių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai neparanku, pašau
kite per telefoną ir pasakykite savo reikalą, o mes jums atliksi
me taip, kaip reikės. Mokestį galėsite prisiųsti ar kada prie 
progos užėję į Laisvę užsimokėsite savo bilią.. ..

<♦>

<♦>

4 pusi.—Laisve (Liberty)- Antrad., Rugpiūčio-Aug. 14, 1951

EGZAMINU  O J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS r-

TONY’S
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<♦>
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(BUYAUBKA8)

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

’ 394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
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 Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street \
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdl- 
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PĖIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288

Matthew A 
BUYUS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Įjafayette Št. 
Newark 5, N. JČ 

MArket 2-5172




