
Kyla Jos, Kyla!
Kas Kaltas?
Jei Būtų Rooseveltas!
Išvien su Wallace’u!

Rašo R. MIZARA

Gyvenimo produktų kainos 
tebekyla: mėsos ^svaras—vie
nas doleris; sviesto svaras — 
vienas doleris; kiaušinių tuzi
nas—vienas doleris!

Proporcionaliai su tuo kyla 
kitokių produktų kainos.

Kainoms kylant, sunkėja 
gyvenimai visiems darbo žmo
nėms. Tik pagalvokit, kaip 
šiandien gali pragyventi ketu
rių asmenų darbininko šeima, 
kurios duondarbis teuždirba 
vidutinę, sakysime, $40 algą 
per savaitę!

Prieš vienerius metus Ame
rikos Fabrikantų Associacija 

• skelbė: tik panaikinkit kainų 
kontrolę, viskas “išsitiesins,”-- 
išnyks juodoji rinka, nukris 
kainos ir gyvenimas sunorma- 
lės, bus kiekvienam išteklin
gas ir smagus.

Kur šiandien tos Associaci- 
jos propagandistų pranašavi
mai ?

Mes sakėme,' jog taip . bus. 
Tūli mūsų skaitytojai, smul
kūs biznieriai, net tūli darbi
ninkai, užkrankti fabrikantų 
ir jų agentų propagandos, 
mums netikėjo. * šiandien gal 
ir jie supras, jog klydo!

Stambiojo kapitalo agentai, 
modamiesi nukreipti žmonių 
dėmėsi nuo vis sunkėjančio 
pragyvenimo, šūkauja apie 
komunizmą ir jo1 pavojų,—ta
rytum komunizmas šiandien 
gręstų Amerikai.

Tegu tiems liaudies prie
šams atsako buvęs mūsų kraš
to vice-prezidentas Henry A. 
Wallace:

“Supraskime tai, jog ne ko
munistai atnešė mums krizę. 
Asmenys, atsakingi dėl aukš
tų kainų, aukštų nuomų ir vis 
tebedidėjančio nesaugumo yra 
MONOPOLISTINIAI K AP I- 
TALISTAI ir jųjų klapčiu
kai.”

Ar dabar aišku ? !
★ ★

Kur link gyvenimo sunkėji- 
mas mus veda?

J krizę — didžiulę, gilią, 
baisią krizę, — gal didesnių 
proporcijų, negu buvo prieš 
virš desėtką metų.

Kada krizė ateis?
Niekas negali pasakyti da

tos, bet kiekvienas, protaująs 
asmuo žino, kad ji pas mus 
bus, gal 1948 metais, gal pra
džioje 1949 metų, — gal anks
čiau aivVėliau.

Kapitalistinėje santvarkoje 
krizė neišvengiama, kaip ne
išvengiamas pietiniuose kraš
tuose uraganas.

Tiesa, jei mūsų krašto prie
šakyje stovėtų toki asmenys, 
kaip mirusysis Rooseveltas, 
arba Wallace, tai krizė 
galima būtų nustumti 
tolyn, o jei ji ir užgriū
tų, tai ją būtų galima suma
žinti, sušvelninti, kad ji nepa
darytų perdaug didelių žmo
nėms nuostolių.
z** Rooseveltas stojo už 'pla
ningą’kapitalistinę santvarką; 
jis sėtojo už aprėžimą kapita
listams pelnų ir pagerinimą 
darbo žmonėms gyvenimo; jis 
stojo prieš amerikinį imperia
lizmu — už draugišką sugy
venimą su Tarybų Sąjunga, 
naujojo pasaulio atstove; jo 
politikos siekimasis buvo: su
mušus fašistinę ašį, — turi 
būti pasaulyj taika, ilgametė 
.taika!

Deja, Rooseveltas mirė, 
šiandien jo principai, jo mo
kymai ne tik,per duri£, bet ir 
per'langus ir per kaminus mė
tomi laukan.

V,ienintėlis.tikras, agresyvus 
ir konstruktyvus rooseveltie-, 
tis, Henty A.'Wallace, jau 
prieš vienerius metus buvo iš
vytas iš kabinėto. Jis apšauk
tas komunistu; jis visaip der
giamas komercinėje spaudoje. 
Dėl to, kad asmuo eina į ma-'

' Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Egipto Valdininkai 
Prašo Anglus Laukan 
Iš Egiptinio Sudano

, • ——r
Kairo. — Specialiai su

šauktas Egipto ministrų 
kabinetas reikalavo, kad 
Anglija pasitrauktų iš E- 
giptinio Sudano ir atiduotų 
jį Egiptui. Kabinetas parei
škė, kad jeigu anglai mė
gins ir toliau valdyti Suda
ną, tatai Egiptas laikys 
priešišku veiksmu iš Angli
jos pusės. Tuo tarpu Egipto 
valdžios policija puolė pat- 
rijotų demonstraciją Alek
sandrijoj prieš Angliją. De
monstrantai taipgi šaukė: 
“Šalin Egipto premjerą No- 
krašy, Anglijos įrankį!”

Maistas Pabrango 
Jau Daugiau Kaip 
100 Nuošimčių"

Washington.— Už du do
lerius dabar mažiau galima 
pirkti maisto ar kitų reik
menų, negu už vieną dolerį 
laikotarpyje nuo 1935 iki 
1939 metų. >Tokį pabrangi
mą atrado specialė kongre
sinė žinovų komisija.

Senatorių ir kongresma- 
nų komitetai ketina tyrinė
ti įvairiose valstijose, kodėl 
tokia brangenybė pakilo.

Newyorkietis republiko- 
nas senatorius įves įspėjo, 
kad kongresas turės “ką 
nors daryti, jeigu speku
liantai nesiliaus kėlę kainas 
mėsos ir kitų valgių.” Bet 
įves priešinasi specialės 
k.oųgreso sesijos 1 šaukimui 
brangininkams pažaboti. O 
republikonų vadas senato
rius Taftas pararė tik ma
žiau valgytituomet, girdi, 
maistas savaime atpigsiąs...

.------------ j—

Patvirtintos Sutartys su 
Buvusiais ftaciy Palydovais

Paryžius, rugs. 15.—Pir
madienį didieji talkininkai 
Paryžiuje ir Maskvoje pa
tvirtino taikos sutartis su 
penkiais buvusiais kariniais 
nacių padėjėjais — su Ita
lija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija ir Suomija. Pa
gal šias sutartis, talkinin
kai furi per 90 dienų nuo 
šiol ištraukt visą savo ka
riuomenę iš minimų kraštų. 
Amerikonai sakosi jau pra
dėsią kraustytis iš Italijos.

—i-------------
ORAS.—Būsią vėsiau.

4 MILIŪNAI INDUSŲ IR MAHOMETONŲ BĖGA, PERSIGANDĘ VIENI KITŲ
------------------------------- ----------------- ,—0

sinį mitingą, kuriame Wallace 
sAko kalbą, ir toks asmuo ap- 
šaukiamaą-komunistų ;■ o jei jis
turi valdžioje tarnybą, — iš
vedamas iš jos!.'. .

štai, ko susilaukė mūsų ša
lis!

Bet tai nepalaužia mūsą va
lios ir ryžtp kovoti už gražes
nį ir laimingesnį gyvenimą sau 
ir visiems darbo žmonėms.

Didžiuodamiesi Wallace’u, 
jo narsa, drąsa, darbštumu ir 
politine dairą, mes ryžtingai 
visi išvien kovosime ir laimė
sime !

Milioniniai Italy Darbininkų Streikai 
Grūmoja Pavojum de Gasperio Valdžiai 
—--------------- ■----------------- a ' . ______________ ra-------------------------------------------------- --------

N . ___  .

Paskelbtas Visuotinas Plieno
Darbininkų Streikas; Rengiasi 
Stręikan Gelžkeliėčiai ir Kt.

Roma.— Milžiniška strei-

Italy Komunistų Vadas Sako, 
Amerika Ruošiasi Karan dėl 
Pasaulinės Diktatūros
•'Roma. — Italijos Komu

nistų Partijos vadas, Pal- 
miro Togliatti s m e r kė 
Jungtines Valstijas už tai, 
kad jos “ruošiasi naujam 
karui, per kurį sieks užkart 
amerikinę diktatūrą išti
sam pasauliui.” „ Togliatti 
kalbėjo Monzos ir Florenci
jos miestuose šimtui tūks
tančių susirinkusių žmonių, 
ir kaltino Italijos klerikalų 
de Gasperio valdžią, ban
kininkus ir fabrikantus, 
kad jie bando įtraukt ita
lus į karą dėl Amerikos 
viešpatavimo pasaulyje.

Togliatti tvirtino, jog Ru- 
sija siūlė Italijai daugiau 
gero, negu Amerika. Įta- 
riantiem, kad komunistai 
gręsia religijai jis atsakė: 
“Sovietupse daugiau krikš
čioniškos doros, negu ame
rikinėje visuomenėje.”

Amerika Susirūpino 
Dėl Italų Streikų

Washington. — United 
Press praneša, jog Ameri
kos valdžia planuoja tam 
tikrus veiksmus, kuriais 
galėtų padėti Italijos de 
Gasperio valdžiai atsilaiky-1 
ti prieš bendrąjį komunis
tų-- socialistų frontą. Wa- 
shingtono valdžia ypač su
sirūpinus plintančiais italų 
streikais, kurie gręsia nu- 
šluot de Gasperio klerikalų 
vyriausybę. Jungtin. Valsti
jos laiko Italiją labai svar
bia sau kariniai-politine po
zicija vakarinėj Europoj ir 
visame Viduržemio ? Jūros 
ruožte (prieš Sovietus).

Atsidaro J. Tautų Seimas
Flushing Meadows, N. Y. 

Šį antradienį atsidaro 
Jungtinių Tautų seimas. 
Sovietus atstovauja And
rius Višinskis, užsienio rei
kalų ministro Molotovo pa
vaduotojas. Buvo pranešta, 
kad anglų-amerikonų blo
kas stengsis pervaryti sei
me tarimą, siekiantį aprėžt 
veto teisę Saugumo Tarybo
je. Toks tarimas būtų at
kreiptas prieš Sovietų -Są
jungą-.

New Delhi, Indija, r—Ka
da mahometonų gyvenan® 
plotai atsiskyrė, nuo Indi
jos, ir sudarė nepriklauso
mą savo valstybę Pakista
ną, tai užsikūrė juo aršęs- 
nės skerdynės tarp'indusų 
ir mahometonų, ypač, di
džioje šiaurinėje Punjabo 
provincijoje. Per kelias pa
skutines savaites ten maho
metonai ir indusai išžudė 
iki 45,000 vieni kitų.

Indusų. - sikhų mažuma 
persigandus bėga šimtais 
tūkstančių iš mahometoniš- 
kos žemės vakarinėje Pun

kų banga gręsia parblokšti 
premjero de Gasperio kleri
kalų valdžią Italijoj.

Italijos Plieno Darbinin
kų Federacija paskelbė vi
suotiną 800,000 savo narių 
streiką, kuris sustabdys au
tomobilių fabrikus ir kitas 
plieno darbų įmones visoj 
šalyj.

Plieno Darbininkų Fede
racija yra stipriausia uniji
nė organizaciją Italijoj. Fe
deracijos centro sekreto
rius yra komunistas Giuse
ppe di Vittorio.

Apie 1,000,000 žemės ūkio 
darbininkų tęsia streiką 
derlingojoj Po srityj, šiau
rinėj Italijoj.

" Dar apie 2,000,000 darbi
ninkų ruošiasi „ streikuoti, 
jeigu nebus pakelta jiem al
ga bent tiek, kiek pabrango 
maistas ir kiti būtinieji 
daiktai. Darbininkai taip 
pat reikalauja pagerint į- 
vairias darbo sąlygas.

Pirmadienį 500,000 uniji- 
Ynų audėjų-yerpėjų ruošėsi

Ką Veikia Nauja Amerikos 
Kariuomene Greenlandijoj
Kopenhagen, Danija. — 

Jungtinės Valstijos atsiun
tė naują savo marinų būrį 
į Greenlandiją, didžią šiau
rinę Danijbs salą. Praneša
ma, kad tie marinai jau 
dirba su kokiais' ' ten in
strumentais. Menama, kad 
jie matuoja Greenlandiją ir 
daro .jos žemlapius. Taipgi 
nužiūrima, kad amerikonai 
ieško sprogstamųjų atomi
nių uraniumo medžiagų.

Danijos užsienio reikalų, 
ministras Gustav Rasmus
sen žadėjo užklausti Ame
riką, kokiais tikslais ji da
bar pasiuntė marininkus į 
Greenlandiją. Esą, pagal 
]|941 metų sutartį, Amerika 
jau neturėtų teisės siųsti 
savo karius į Greenlandiją. 
Ta sutartis leido karo metu 
Jungtinėms Valstijoms įsi- 
taisvti lėktuvų ir laivų sto
tis kovai prieš nacius.

1 Danijos mokslininkas As- 
ger Lundback neseniai tvir-

jabo provincijos dalyje, b 
mahometonų mažuma su
mišime masiniai bėga iš ry
tinės Punjabo dalies, indu
sų srities. ‘ ’

Traukiniai, - ąuto-sunkve- 
žimiai ir vežimai urmu ga
bena indusus iš mahometo- 
niško, Punjabo ruožto, o 
mahometonus krausto iš 
priklausančios Indijai Pun
jabo palies. Tuo pačiu laiku 
indusai ir m a'h o m etonai 
šimtais tūkstančių pėsti 
traukia- iš priešingų jiems 
sričių į draugiškas sau vie
tas.

streikan.
Geležinkelių ir gatveka- 

rių darbininkai buvo nusi
tarę pradėt'visuotiną strei
ką pirmadiefiį, bet dar suti
ko tęsti derybas.

300,000 biznio įstaigų 
darbininkų - tarnautojų ir 
1,100,000 valdžios raštinin
kų ir kitų samdinių taip pat 
grūmoja streikuoti, jeigu 
nebus jiem pridėta algos.

Praeitos savaitės pabai
goj įvyko visuotinas dviejų 
valandų streikas Modenos 
mieste, paremti streikuo
jantiems laukų darbinin
kams. Florencijoj streikuo
ja elektros, geso ir kitų 
miesto įmonių darbininkai.. 
Messinoj, Sicilijoj, spaustu
vių darbininkų streikas už
darė laikraščius. Foggioj 
buvo paskelbtas visuotinas 
streikas pirmadienį. Vyksta 
streikai ir eilėje kitų mies
tu.

Premjero de Gasperio 
klerikalų valdžia rengia 
policiją, girdi, “riaušėms 
malšinti.”

tino, kad Greenlandijos že
mėje esą 2 iki 3 bilionų to
nų medžiagų,. tinkamų ato
minėms bomboms gaminti. 
Paskdi prof. Arne Noe-Ny- 
gaar^a,sakęs, kad Greenlan- 
dijoj nesą uraniumo. Bet 
suprantama, jog danai ne
galėjo visko 'ištirti, kas yra 
visuose tos 500,000 ketvir
tainių mylių salos pože
miuose, po storais jos ledy
nais ir sniegynais.

14 METŲ BERNIUKAS 
PAGROBĖ IR NUŽUDĖ
11 METŲ VAIKĄ

Newark, N. J. — Areš
tuotas Fred. Walter Smi- 
gelski, '14 metų, prisipaži
no, kad jis pagrobė ir nu
žudė 11 metų vaiką S. K. 
McKee, troko Vežiko -sūrių. 
Smigelskis buvo pakišęs pa
grobto vaiko tėvams raštu- 
ką, reikalaujantį $Ų000 iš
pirkimo.

Viso. 4 milionai indusų ir 
mahometonų turės būti per
kramtyta .per kelias savai
tes iš vienų plotų į kitus, 
kaip sakė Indijos premje
ras Jawaharlal Nehru.

Savitarpines -Bėglių 
žudynės
i

Tarp susitinkančių kelio
nėje mahometonų ir indusų 
bėglių kartojasi mirtini su
sikirtimai. Indijos ir Pakis
tano valdžios todėl tariasi 
paskirti po tris dienas 
kraustytis indūsam į vieną 
pusę, o mahometonam į Įei

Užginčija Gandus, Būk Ko
munistai Planuoją Ginklais 
Nuversti Italijos Valdžią •

Roma. — Buržuazinė Ita
lijos ir kitų kraštų spauda 
meluoja, būk komunistai 
rengiąsi ginklais nuversti 
esamąją Italijos valdžią, 
pąreiškė italų komufiistų 
vadas Palmiro Togliatti. Jis 
reikalavo įvesti cenzūrą, 
kad neleistų Italijos laikra
ščiams skleisti ir kartoti to
kius išmislus. O kas liečia 
vadinamus komunistų gink
lus, tai Togliatti užreiškė:

“Aš pabrėžiu, kad mes ne
turime ginklų; o jeigu kas 
turi . (slaptų) ginklų, tai A- 
merika padalino juos, tik 
ne darbininkam, bet fašis
tam.”

Jungtinių Valstijų amba
sadorius James C. Dunri pa
skelbė, kad Amerika “supy
lė jau bilioną ir 750 milionų 
dolerių Italijos ūkiui gai
vinti.”

Chinų Komunistai 
Pradeda Ofensyvą

Nanking, Chinija. —Chi
nų komunistų radijas pa
skelbė, kad jie pradėję vi
suotiną kontr - ofensyvą 
prieš Chiang Kai-sheko val
džią. Naujais savo žygiais 
komunistai, girdi, tikisi 
“pasiklupdyt” Chiango tau
tininkus.

Trys komunistų brigados 
dabar atakuoja tautininkų 
miestus Hsiunghsieną ir 
Pahsieną, ypač puola jų ge
ležinkelius. O tautininkai 
sakosi atgriebę Shangchen- 
gą. Be kitko, jie iš ameri
kinių lėktuvų bombarduoja 
komunistų miestus.

1 - 4 -

Fašistinis Sąmokslas Prieš 
Čechoslovakijos Prezidentą

Praga, rugs. 15. — Tapo 
susektas naciškų teroristų 
sąmokslasvnųžudyt čechos
lovakijos prezidentą Bene
šą ir nuversti demokratinę 
respublikos valdžią. Suimta 
80 sąmokslininkų, tame 
skaičiuje ir tūli valdininkai.

Praeitą savaitę buvo ras
ta bombos siuntiniuose, ad
resuotuose trims Čechoslo
vakijos ministrams, bet 
bomįbos laiku užgesintos.

tą, kad galima būtų išveng
ti kruvinų susidūrimų tarp, 
jų. Dienomis, kada vieni 
kraustysiu,' tai kiti bus su
laikyti. •

Besikraustančių būriai 
taip pat apstatomi kariuo
menės sargyba.

Laikinose stovyklose bėg
liams išsivystė cholera, 
rauplės ir kitos apkrečia
mos ligos.
Pakrikęs žmonių Protas.
Premjeras Nehru sako, 

jog užsieninė spauda per
daug pabrėžia Skerdynes
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Marshallas Šaukia 
Jungtines Tautas Neva 
Graikiją Apsaugoti

New York. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar
shallas sekmadienį per ra
diją atsišaukė į Jungtinių 
Tautų seimą, girdi, “ap
saugot Graikijos čielybę ir 
nepriklausomybę” nuo jos 
kaimynų Jugoslavijos, Bul
garijos ir Albanijos. Mar
shallas kartojo pasakoji
mus, kad jugoslavai, alba
nai ir bulgarai duc^ją pa
ramas graikų partizanams 
kovoti prieš monarchistų 
valdžią.

Jis sutiko su tūlais siūly
mais “pataisyt” Jungtinių 
Tautų čarterį.

Franc. Komunistai 
Kaltina Valdžią už 
De Gaulle o Sekimą

Paryžius. — Francijos 
Komunistų Partijos centro 
komitetas atsišaukė į poli
tiniai pažangias partijas 
bei grupes sudaryti bendrą 
frontą su komunistais mie
stiniuose rinkimuose spalių 
mėnesį ir balsais sumušti 
f asistuojančio generolo de 
Gaulle’o neva liaudies kan
didatus. Komunistų komite
tas kartu kaltina Ramadie- 
ro socialistų valdžią, * kad 
jinai “seka de Gaulle’o poli
tiką, nors be de Gaulle’o 
savo eilėse.” Ramadiero 
valcĮžia “duoda papėdę, 
veikti provokatoriams ir 
asmeninės^ galios ieškoto
jams.”

Įvyko demonstraciniai 
streikai Breste, Amiense, 
Paryžiuj ir kitur prieš Ra
madiero valdžią, kuri nesu
valdo pelnagrobių iif alkina 
miestų žmones. Duonos kie
kis sumažintas iki 7 uncijų 
per dieną; nors bulvės pui
kiai užderėjo, bet jų nėra 
Paryžiaus darbininkam.,

AR VIESULAS KLIUDYS 
FLORIDĄ?

. Miami, Fla. — Dar nėra 
žinios; ' ar viesulas jūroje 
kliudys Floridą ir Georgi- 
jos valstiją. Viesulas siau
čia 140 mylių smarkumai. 
per valandą.

’1 .. tUr" •

Paryžius. — Francijos 
klerikalai šaukia kitus der 
šiniuosius padėt jiem lai
mėti ateinančius rinkimus.

tarp indusų ir mahometonų. 
Milžiniška‘dauguma Indijos 
gyventojų, girdi, yra ramūs 
ir švelnaus būdo žmones. 
Anot Nehru,'“vidutinis in- 
dusas neužmuštų musės, 
uodo ir net gyvatės, bet 
paskutiniai įvykiai (kaip 
kad Pakistano atskyrimas 
nuo Indijos) taip sujaudino 
žmones, kad laikinai pakri
ko jų protas.”

Nanking. — Pranešama, 
jog chinų komunistai artėja 
prie Nankingo, Chiang Kai- 
sheko valdžios sostinės.
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Rumunijoje Suokalbis
Iš Bucharesto praneša, kad ten valdžia suareštavo pen

kis generolus, keletą karininkų ir keturis užsienio rei-J 
kalų raštinėje tarnautojus. Jie visi kaltinami suokalby
je nuversti dabartinę Rumunijos valdžią.

Tas tik parodo, kad naujosioms demokratijoms yra 
sunku atsistoti ant kojų. Nelabai seniai buvo susektas 
platus suokalbis nuversti Vengrijos valdžią. Čechoslova- 
kijoje suokalbininkai pradėjo paštu siuntinėti minis
trams bombas. Lenkijoje smarkiai nubausti suokalbinin
kai, kurie, kaip paaiškėjo, palaikydavo ryšius su mūsų 
ambasadoriumi Varšavoje ponų Lane. '

Kas gi tie suokalbininkai? Suokalbininkų kadrus su
daro armijos generolai, karininkai, buvę fabrikų savinin
kai, valdininkai, kurie per klaidą pateko į dabartines tų 
šalių Raidžias. Jie nepasitenkinę dabartinėmis valdžio
mis tose šalyse. Jiexmato, kad jųjų pasaulis nyksta prieš 

-jų akis.Visose tose šalyse įsigalėjo liaudis ir bando susi
kurti naują ir laisvą gyvenimą. Visose tose šalyse pra
dėta pirmieji žingsniai į socializmą. ^Stambiosios pramo
nės ir bankai sunacijonalizuota.

Valdžių priešakyje stovi žmonės, kurie dar taip ne
seniai buvo laikomi ir pūdomi fašistiniuose kalėjimuose.

Pagaliau įtaka iš užsienio.. Reikia nepamiršti, kad iš 
Anglijos ir Amerikos eina milžiniškas spaudimas. Ame
rika nė už pinigus neparduoda duęnos naujosios demo
kratijos kraštams. Tie nuolatiniai protestai, plaukią iš 
Londono ir Washingtono į Lenkiją, Bulgariją ir Vengri
ją palaiko viltis tų šalių reakcijonieriuose, kad jų diena 
dar ateis. Jie vis dar tikisi, kad istorijos ratas atsisuks 
atgal ir iš naujo pakils jiems jų taip žiauriai prarastas 
kapitalistinis rojus. *

Štai, kaip reikia žiūrėti į tuos suokalbius. Demokrati
nės vyriausybės priverstos budėti ir saugotis.

JKas dabar tose šalyse eina, tai klasių kova aštriausio
je formoje. Toje kovoje laimi liaudiškosios jėgos. Senojo 
svieto jėgos nenori pasiduoti. Jos darys viską, kas tik 
galima, kad pakenkti socializmo laimėjimui. Su pagalba 
iš užsienio, suprantama, jos daro ir darys daug žalos.

ambasadoriaus Wil- 
C. Bullitt* — ir visi,

Išsimokino pas Bullittą
Tais keturiais vyrais yra 

Elbridge Durbrow, Loy 
Henderson, George Kennan 
ir Charles Bohlen. Visi vir
to Rusijos ir sovietinės sis
temos ir jos žmonių, “žino
vais” tarnaudami Maskvoje 
prie 
Ii am
pasirodo, daug ko išmoko iš 
Bullitto.

Po trumpo darbo Wash
ingtone kaip • department© 
rytinės Europos reikalų gal
va, Durbrow sugrįžo į Mas
kvą, metai atgal, pavadavi
mui Kennano kaip ambasa
dos patarėjo. Hendersonas 
tebevadovauja A r t i m ų jų 
Rytų skyriui, Kennanas

Duonos Problema Vokietijoje
•Prie dabartinių sąlygų visiškai natūralu, kad beveik 

visos žinios iš Vokietijos kalba apie padėtį anglų ir ame
rikiečių okupacijos zonoje, apie didžiuosius Ruhr ir Saar 
industrinius centrus. . Tik labai retai kada komercinių 
žinių agentūrų pranešimuose prasiveržia viena kita ži
nia iš sovietų zonos.

Kaip visose europinėse šalyse, taip Vokietijoje šiuo 
tarpu svarbiausias klausimas yra duonos <reikalas» Ir 
štai dabar ateina žinių iš sovietų zonos apie ten duonos 
padėtį. Sovietinės Militarinės Administracijos agrikul
tūros departmento* viršininkas Alexander Kabanov tei
gia, kad sovietų zonoje duonos problema pasekmingai iš
spręsta. Tai pasiekta pagalba plačios žemės*reformos. 
Toje zonoje buvo paimta ir išdalinta bežemiams ir ma
žažemiams 12,355 didžiųjų dvarų su 6,691,300 akrų že
mės. Iš jų 6,986 dvarai priklausė junkeriams, 3,280 ka
ro kriminalistams; 2,089 nacių partijos nariams arba 
armijai. Reforma aprūpino žeme 496,7|95 šeimas, arba 
apie du milijonu žmonių.

Nieko panašaus su didžiosiomis žemėmis nebuvo pa
daryta nei anglų, nei francūzų, nei amerikiečių zončse. 
Dvarininkai pasiliko' dvarininkais — junkeriais. O tie 
junkeriai, žinoma, sabotažuoja anglų, amerikiečių ir 
francūzų zonose pastangas maisto problemą išspręsti.

Egiptas ir Amerika
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje mūsų atstovas 

nepalaikė Egipto reikalavimo, kad Anglijos ginkluotos 
jėgos išsinešdintų iš Egipto ir Sudano. Tai sukėlė Egipto 
žmonėse gilų pasipiktinimą link Amerikos. Rezultate to, 

. Egipto sostinėje įvyko plačios žmonių demonstracijos, 
kuriose neapsieita be eksesų. Akmenimis ir plytomis ta
po apmėtyti, ne tik Anglijos, bet ir Amerikos ambasados 
pastatai. . . "

Anais metais Willkie sugrįžęs iš Europos pasakė: 
Amerikos vardas stovUlabai aukštai žmonių akyse vi
sur. Reikia neleisti jam nupulti. O jį nupuldyti gali Ame
rikos netikus politika. . '

Dabar jau matome tokios politikos rezultatus Egip
te. Kodėl’mes turėtumėme palaikyti plėšikiškus Anglijos 
imperialistų interesus prieš Egipto žmones?

Ne tik Elgipte, bet tfisur, kur tik męs koją įkeliame 
su Trumano Doktrina, atsistojame reakcijos ir'fašizmo 
pusėje prieš liaudies interesus. Amerikiečius jau keikia 
Graikijos ir Turkijos žmonės. Amerikiečių vardas visiš
kai žemai nupuolė Chinijos žmonių akyse. Tame milži
niškame krašte mes palaikome ir šeriame supuvusią pu
siau fašistinę Chiang Kai-šeko diktatūrą prieš Chiiiijos^ 
liaudies interesus. * ‘

" Tegul dar ilgiau Trumano Doktrina pavyraus Ame
rikos užsieninėje politikoje, ' o bus sunku surasti tokį 
kraštą, kuriame, paprastas žmogus su pagarba ir meile 
kalbėtų apie didžiąją, garsiąją Ameriką.

Roosevelto prezidentavimo laikais Amerikos ir ame-

t

Diplomatai, Kurie Griauna 
F. D. Roosevelto Darbą

Žibalas ir Tautų Savistovybe, ir Laisve

Rašo JOHANNES STEEL
WASHINGTON, — Nuo 

pat tos dienos, kada mirė, 
p r e z i d e ntas Rooseveltas, 
Amerikos užsieninės politi
kos kontrolė perėjo į rankas 
tokių žmonių, kurių vyriau
sias siekis buvo, .sugriauti 
Roosevelto didelius darbus 
padėjimui, paūiatų pasitikė
jimui tarp vakarinio pasau
lio ir Sovietų Sąjungos.

Kuomet slapta Amerikos- 
Sovietų santykių blogėjimo 
po Roosevelto mirties istori
ja bus parašyta, -vyriausia 
atsakomybė bus uždėta ant 
keturių palyginamai jaunų 
vyrų, kurie dabar yra galin
giausi valstybės departmen- 
te. Be abejonės, reikia su
prasti, kad tie vyrai, kurie 
mano, kad jie yra politikos 
nustatytojai,/yra tiktai lė
lės didžiųjų ‘ korporacijų, 
kurios šiandien kontroliuoja 
užsieninę Amerikos politi-

remdamas Marshallo per
duotu Hendersono žodžiu, 
prezidentas Trumąnas nu
tarė nedaryti trumpo rekor
do dėl žymiausios žydų or
ganizacijos susirinkimo, bi
jodamas nusidėti Henderso- 
ųo arabiškiems draugams.

Bohlena^ nuolatos prie 
Marshallo alkūnės ir turi 
daugiau įtakos šiuo lailai, 
negu, kad turėjo kada nors 
pirmiau. Būdamas gudrus 
ir gerai žinodamas rusų kal
bą, jis tarnavo prezidentui 
Rooseveltui už perkalbėtoją 
Teherano ir Jaltos konfe
rencijose, ir Trumanui- Pots
damo konferencijoj. Bohle- 
nas, kurs tapo Europos rei
kalų skyriaus* galva sausio, 
mėnesį, 1944 metais, o me
tais vėliau specialiu patarė
ju valstybės sekretoriui dėl 
ryšių Baltajame, Name, bu
vo taipgi politiniu patarėju 
Jungtinių Valstijų delegaci
jai San Francisco konferen- 
cijoj. ?

Iki pat vasaros jis buvo 
tiktai sekretoriaus padėjė
jas, bet per praėjusius me
tus jis dirbo sušilęs stum
damas Ben Coheną iš pata
rėjo raštinės. Kada Byrnes 
apleido departmentą, buvo 
aišku, kad Bohleno įtrau
kimo problema daug leng
vesnė — ne todėl, kad Boh- 
lenas buvo simpatiškesnįs, 
ar inteligentiškesnis, bet dėl 
to, kad jis turėjo daugiau 
galios. Kokios priežastys ten 
bebūtų, jokios abejonės ne
gali būti, kas liečia Bohle
no pamatinę poziciją.

Jis turėjo įtaką formuo
jant politiką Vokietijoj ir

yra Marshallo naujos poli- Austrijoj ir kitose rytinėse 
tikos komiteto , pistonas ir Europos šalyse. Z „ ...„„1 

^epartmento žvalgas Armi
jos Karo Kolegijoj, o Boh- 
lenas eina departamento pa
tarėjo pareigas. •

Mistiški Raportai
Kol kas nėra žymių, kad 

Marshallas vestų kitokią 
politiką, negu kad reko
menduoja šis kvartetas. 
Kennano ilgi, mistiški 
(slaptingi) pranešimai iš 
Maskvos buvo pamatiniais 
f a k t o r i a is ankstyvesnio 
T r u m ano administracijos 
atsinešimo linkui SSRS for
mavime.

Kennanas sako, kad jis 
yra didelis Rusijos žmonių 
mylėtojas.- Jis pareiškė sa
vo oficialiuose pranešimuo
se valstybės departmentui, 
kad jų valdžia yra “netu
rinčio sau lygaus žiaurumo 
ir pavydo režimas.” Kitame 
raporte jįig sako, “Labda
ringas užsienietis negali pa
gelbėti " Rusijos žmonėms; 
jis gali pagelbėti . tiktai 
Kremliui. Iš kitos pusės-, jis 
negali pakenkti Kremliui, o 
tik Rusijos žmonėms. Taip 
tai sistema užtaisyta.”

Kaip antras žmogus Mas
kvoje, Durbrow yra nuola
tinis rodytojas rusams, kad 
Bullitto diplomatinė moky
kla , Washingtone tebekyla 
aukštyn.

Dublikacijos Rekor^kis
Hendersono dublikacijos 

rekordas, ypač sąryšyje su 
Palestinos situacija, yra ge
rai žinomas. Bartley Grum, 
būdamas už šilkinės uždan
gos, uždėjo pirštą ant Hen-

Du metai 
atgal, buvo Bohlęnas, o ne 
kas kitas, kurs buvo’atsako- 
mingas, kad valstybės de
partamentas 
porto-Importo 
koslovakijai, 
Vengrijai.

' Bohleno šešėlis
Šiandien Bohleno šešėlis 

matomas visuose žygiuose 
pakelti vokiečių gerovę jų 
aukų sąskaitą, sugrąžinti 
Silezijos kasyklas į senas 
rankas, ir, pačiu vėliausiu 
laiku, nukirsti maistą ir 
kreditą Lenkijai, Vengrijai 
ir kitoms šalims, politiniai 
artimoms Sovietų Sąjungai, 
•taipgi apginkluoti Vokietiją 
industriniai.

sulaikė ' Ex> 
paskolą Če- 
ir pagalbą

Prasidėjus P e t r o p o lio 
konferencijai, Brazilijos pa
žangesnieji sluoksniai iškė
lė, per savo oficialinius or- 
ganizūius taip, kaip “Con- 
s'ello Nacional de Petrelio” 
ir “Liga., de Defesa Nacio
nal” (Tautinė Žibalo Tary^ 
ba” ir “Tautinės Apsaugos 
Lyga”) opų žibalo klausi
mą ir, ^matomai, dės visas 
pastangas, kad padaryti 
įtaką į suvažiavusius kon
ferencijoj, gavimui reikia
mų paramų kapitalu ir ma
šinomis iš J. Valstijų, nes 
kitaip gręsia pavojus patek
ti į Amerikos trestų rankas 
visų vietinių žibalo turtų!

, Ir tas pavojus yra taip 
artimas, kad vietinė spau
da jau atvirai pareiškė, jog 
“Standard Oil” agentai uo
liai šnipinėja, tarpe minist
rų ir kitų pareigūnų Brazi
lijos valdžios, kad išgavus 
teises išnaudojimui čia jau 
veikiančių - šaltinių ir tyri
nėjimui naujų žibalo klodų.

Viename iš didžiųjų Rio 
de Janeiro laikraščių bū
dingas topikas, vieno iš gar
siausių vietinių žurnalistų 
plunksnos, Samuel Waine- 
r’io, straipsnis, kuriame jis 
vaizdžiai komentuoja tą po
litiniai - ekonominį klausi
mą. S. Wainer’is neseniai 
lankėsi Venezueloje, ir aiš
kiai pastatė neperginčija- 
mųjų faktų .šviesoje tos ša
lies žibalo gamybą® ir jos iš
naudojimą svetinitauęių ka
pitalo. Be to, jis* baigda
mas, daro puikų perspėjimą 
Brazilijos valdžiai ir visuo
menei, parodydamas, kokią 
naudą turi iš žibalo pramo
nės svetimose rankose' pa
tys Venežuelos gyventojai, 
ir. kategoriškai užtvirtina, 
kad kas šiandien darosi Ve
nezueloje, ryt gali įvykti 
čia pat Brazilijoje.

Štai ką, tarp kitko, sa
ko S.- Wainer’is: “Juodojo 
aukso istorija duoda skau
džią pamoką visoms tau
toms, kurios perleido savo 
žibalo šaltinius ir refinaci- 
jas svetimtaučių kapitalui 
išnaudoti, pasekmė: tų tau
tų laisvės netekimas Ar di
džiausio skurdo kentėjimas.

“Efektingai,” — toliau 
sako jis — “suradime, jog 
kiekviena pasaulyj tauta, 
kurios žibalas yra eksploa
tuojamas tarptautinių mo
nopolių, gyvena skurde ir 
tamsybėje, ir* tik vos šian
dien kai kurios iš jų prą- 
deda bruzdėti savo išsilais
vinimui iš tų trestų jungo!Lenkijos valdžios oficia- 16 L1.^bL.1 Junsu-

lai yra tikri, kad JBohlenas , ekonomikai pavergtų

dersono tokiu būdu, kurio kajp galimd. 
būtų užtekę ■ išrūkymui jo Todėl tai
lauk. Bet Marshallas dar 
pasitiki Hendersono spren
dimais. Dar neseniai, ipasi-

pastojo kelią diskusijoms 
Lenkijos pasiūlymo keli mė
nesiai atgal dėl išsprendi
mo problemų sąryšyje su 
Amerikos investmentais Si
lezijos- kasyklose. Anaconda 
Copper ir komercijos sekre
torius Harriman veikiau
siai stebėjo manevrą su nu
sistebėjimu.

Užpakalyje
Henderson, Kėnnan, Boh

len turi pasisekimą forma
vime .Baltojo Namo tarimų 
užsieninės politikos reika
luose. Abejotina, • tačiau, 
kad Kennan ir Henderson 
gerai susipažinę su prezi
dentu. Bohlęnas pasižįsta, 
bet visi trys dirba per se
kretorių Marshajlą, laiky
dami save toli užpakalyje,

odėl tai Marshall reko
mendavo, kad prezidentas 
atsisakytų pasisakyti prieš 
britff piratystę Viduržemio

rikiečių vardas buvo' iškilęs labai aukštai. Užteko metų 
kitų iškraipytos ir neišmintingos politikos, kad jam pa
kenkti, kad jo garbę numažinti.

tautų turime visą eilę, kaip 
Venezuela, Indonežija, Sa-' 
udi-Arabija, Irakas, Iranas 
(Persija) ir kitos.”

“Dar būdamas Caracas 
mieste, aš rašiau: trisde
šimts ' metų, kaip .< žibąlp, 
okeanas liejasi IŠ Venezue
los žemės. gelmių; nuogais 
skaičiais šio skystojo, turto 
versmė sudaro 63 nuoš. pa
saulinio žibalo kiekį—-išski
riant Jungtines,Valstijas ir 
Sov. Bąjungą'— kuris ver
žiasi^ iš Venezuelos šaltinių! 
Pavertus pinigais, tai neiš?

jūroj, nors'tai buvo Hender- 
sonas, kurs aktualiai nusta
tė Baltojo Namo politiką 
šiuo reikalu. Netikėtai, 
Henry Morgeųthau, Jr., ra
gino prezidentą duoti pa
reiškimą.' ir patarė asmeniš
ką' reikąlo apdiskusavimą 
(nuo kurio i prezidentas iš
sisuko) ; Franklin Roose
velt, Jr., ir Gąel Sullivan 
taipgi- lankėsi Baltajame 
Name ir ragino duoti pa
reiškimą, bet pareiškimo ne
buvo. (Iš “L? B.”)

(Specialiai “Laisvei”.).
kia 500 milijonų dolerių 
metinės eksportacijos, ir jei 
tas žibalas būtų visas refi- 
nuojamas vietoje, tai ta mil
žiniška suma pasiektų, virš 
1,000,000*000 dolerių!”

“ Bet kas atsitinka, tuo 
tarpu, Venezueloje?” Patsai 
Š. Waineris atsako į tai:

“ Netikiu, kad yra daug 
tokių šalių šių dienų pa
saulyje, kame skurdas ir že
mės turtai taip būtų susi
ję, kaip čia Venezueloje ... 
Taip, toje šalyje, kaip ka
ži kas jau y pa pasakęs, plau
kiančioje juodojo uiukso jū
roje, gyvena viena pačių 
.skurdžiausių ir * tamsiausių 
tautų mūsų planetoje.

“Bet kodėl? Atsakymą, aš 
gavau iš pačių Venezuelos 
gyventojų: Todėl, kad val
džia nemokėjo paversti tą 
lobį į derlingą sėklą kitų, 
turtų mūsų šalyje!”

Toliau, jis'cituoja vieną 
aukštą Venezuelos valdžios 
techniką žibalo klausimuo
se, /kurs atvirai jam pasa-

“Šis dalykų stovis mūsų 
šalyje, stato žibalo reikalą 
neigiamai; eksportuojant 96

nuoš. mūsų žibalo, kaipo ža
liavą, Venezuelos turtai iš
vysto pramonę, ir duoda 
darbą milijonams ‘ rankų 
svetimuose kraštuose, bet 
kas liečia mūsų gerbūvį, tai 
mes neturime jokios vilties 
mūsų pačių pramonės išvys
tymui !” .

Toliau Samuel Wainer’is 
daro griežtą perspėjimą: 
“Kokį skaudų ir reikšmin
gą pavyzdį teikia mums Ve
nezuela — šalis' pirma ži
balo eksportacijoj ir antra 
gamyboje pasaulyje vi
soms tautoms, kurios, kaip 
ir Brazilija esti išvakarėse 
įžengimo į nepavydėtiną šių 
dienų žibalo avantiūrinį 
prietykį. ;

“Kas gi, Sale> Yra 
Venezuelos skurdo kaltinin
kas? Šalies, kurią gamta 
apdovanojo tokiais turtais 
jos žmonių laimei ir gerbū
viui? Tas kaltininkas ir yra 
tai “Standard Oil” trustas, 
kurs daro visas pastangas, 
kad gauti žibalo eksploata
cijos pirmenybę Brazilijo
je ...”

šiauliškis,
S. Paulo, 22-8-47.

Dešinių Brazilijos Lietuvių 
“Memorandumas”

sumetimų, su kurių pagalba 
daug litų buvo iščiulpta 
prieš karą iš smetoniškos 
Lietuvos.

Paskutinės trys tą “me
morandumą” pasirašiusios 
pseudo - organizacijos, bu
vo ir yra ne kas kita, kaip 
paskutinę valandą prieš po- 
sėdį sutvertos, grynai sim
bolinės reikšmės ir “dėl ra
gaišių daugumos,” (kaip 
toje lietuviškoje dainelėje)!

Taigi, ■ kiekerio lietuvių 
vardu galėjo kalbėti tos pa- 
rapijiškos “bendrovės”?

Būdami duošhūs ir rie
biai dar skaičiuodami su
darysime apie 2-3 tūkstan
čius “asabų,” kurie, ar tai 
dalyvauja ar simpatizuoja 
toms kunigiškai - smetoniš
koms draugijoms, bet mes 
čia S. Paulyje turime apie 
12 tūkstančių lietuvių!

Taip, jie galėjo pasirašy
ti memorandumą nuo 17 iki 
25 nuoš. lietuvių vardu, o 
ne 12 tūkstančių!

Kokias teises turėjo, mes 
klausiame, būdami tokioje 
mažumoje, tie ponai kalbė
ti mūsų visų vardu ir dar 
kreiptis į tarptautinę kon
ferenciją? Kaip nachališki 
ir negudrūs yra tie mųsų 
smetoniški tautiečiai.!

Bet... šuns balsas neina 
į dangų J

Š, m. r u g p i ū č i o 22 
dieną S. Paulo lietuvių de
šinysis sparnas suŠąjjkė sa
vo organizacijų posėdį ir 
“12 tūkstančių lietuvių var
du” pasirašė “memorandu
mą,” kurį vėliau įteikė’Pe- 
tropolio konferencijai, “pra
šydami laisvųjų tautų atsto
vų ir vyriausybių užtarimo 
lietuvių teisės į laisvą tau
tų gyvenimą.” (“Žinios” 
No 10, 30-8-47). Dalyvavo 
posėdyje ir pasirašė tą “me
morandumą” sekančios S. 
Paulo lietuvių organizaci
jos': Katalikų Bendruome
nė, “Vyčių’7 S-ga, Liet. S- 
ga Brazilijoj, Lietuviai Pre
kybininkai ir Pramoninin
kai, Liet.' Komitetas^ prie 
Braz.’ Raudonojo Kryžiaus, 
ir pagaliaus, Tremtinių, at
stovai. s

Paskaičius tą žinutę, ky
la klausiamas, ką ir kiek lie
tuvių atstovauja, tos virš 
minėtos organizacijos?

S. Paulo lietuviams nėra 
paslaptis, bet verta pasaky
ti, pirmiausiai, kad tos virš 
išvardintos draugijos nėra 
kas kita, kaip “vienas die
vas keletoje asmenų,” .ki
tais žodžiais, visos <tos orga
nizacijos yra visokeriopo 
plauko vari j antas vienos,
galima ■ sakyti, buvusios 
smetoniškos ir bažnytinės 2-9-47 
sąjungos, kuri ir prieš karą ■ . ''

New Yorko Miesto Kole-

šiauliškis.

dar vęikė' tuo pat daugas- 
menišku būdu, žinoma,- dėl gija įveda ir kasdieninėj 
politinių, o ypač finansinių žydų kalbos pamokas.

> iM^uricė /Travis, CIO Mine, Mill & Smelter Workers 
prezidėntas,'> ragino unijos 43-čion konvencijbn suvyku- 
sius delegatus daugiau veikti politiniai, tapti kovinges- 
niai^, kad galima būtų atmesti Taft-Hartlfey įstatymą. 
“Kada pradėsite nusileisti, pasiduoti, negalėsite sustoti 
iki atiduosite savo uniją ir savo ląisvę?.’ ,

2 pusl^—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Antr., Ruąs. 16, 1947



Paulius Bakša— Nežinomas 
Vilniaus Architektas

Vilniaus Unix era'.toto vaid
muo, kuri jis atliko lietuvių 
tautos mokslui ir kultūrai 
plečiantis, yra, palyginti, ge
rai išnagrinėtas ir žinomas. 
Tuo tarpu pačius Universite
to rūmus mes tepažįstame tik 
labai paviršutiniškai. K a s 
buvo tų rūmų autorius — tai 
mįslė, ties kuria iki šiol nie
kas giliau nesustojo.

Vilniaus Universiteto Biblio
tekos rankraščių skyriuje 
saugojamas Įdomus sąsiuvinis 
su 2 seniausiais tų run-ų pla
nais. Viename j'i galima iš
skaityti tokį užrašą: “idea 
patris Boxae.” tai reikštų, kad 
planai sudaryti iki šiol Vil
niaus meno paminklų tyrinė
tojams nežinomojo architekto 
“tėvo Boksos” arba Bakšos.

.kurie

Šie planai braižyti apie 1600 
metus. Iš jų mes lengvai ga
lime pažinti šių,dienų Univer
siteto rūmus, .kurie statymo 
metu vadinosi 
Vilnense.” 
sų pirma 
kiemą prie 
teto rūmų 
planas vaizduoja pirmąjį 
mų aukštą (prima 
tio), antras — antrąjį aukštą

Collegium 
Planai apima vi- 

pagrindinį rūmų 
Vilniaus Universi- 

centro. Vienas 
rū-

condigna-

Lyginant architekto planus 
su dabartiniais Universiteto 
rūjnais, pastebimas tam tikras 
skirtumas. Pagal planus, kie
mas turėtų būti užstatytas įš 
visų keturių pusių. Tuo tarpu 
tikrovėje vienos sienos visai 
nėra, o kito sparno (iš šiau
rės) architektūros bruožai pa
keisti. Trūkstamą sieną at
stoja šv. Jono bažnyčios fa
sadas. Architektas norėjo 
Universiteto kiemą visai at
skirti nuo bažnyčios, tačiau 
statybos vykdytojai išmetė net 
du puikiomis arkadomis pa
puoštus rūmų sparnus.

Tačiau V realizuota plano 
dalis vaizdžiai • rodo nepapras
tus architekto sugebėjimus bei 
aukštą kompozicijos . grožio 
pajautimą. Šitoji Universite
to rūmų dalis ir šiandien rim
čiausių architektūros meno ži
novų laikoma vienu iš gra- j 
žiausių Vilniaus miesto baroko | pastatas 
paminklų, Prof P. Vėberis 
savo knygoje apie Vilniaus 
meną minėdamas šiuos rūmus 
pasisakė ,esą kažkoks nežino
mas architektas perkėlęs i 
šaltąją šiaurę šiltos Italijos 
nuostabųjį žiedą.

Kas gi pagaliau buvo tasai 
Boxa ar Bakša?

Apie jį mūsų literatūroje, 
neminint “Lietuviškojoje Enci
klopedijoje” tilpusių keturių 
eilučių, nėra jokių žinių. 
Tikslių duomenų iš jo jaunys
tės gyvenimo, deja, surasti ne
pavyko. 
Paulius 
Boxa) gimęs 1552 m. Slucko 
mieste. Jo tėvai kilę iš senojo 
Upytės pavieto, Biržų apylin
kes. šiuo metu Biržų apskri
tyje, netoli Vabalninko mies
telio, yra išlikęs Baksenų so
džiaus pavadinimas. Pagal 
1923 m. duomenis, Bakšėnuo- 
se buvo 36 ūkiai su 137 gy
ventojais. Tai greičiausiai i)’

žinoma 
Bakša

tik,- kad
(lotyniškai

Vilniaus miesto pakraštyje atstatomi *buvusio grafo Tiškevičiaus rūmai, kuriuose bus 
, įrengtas muziejus. \ ' f

&

J
H

U.

bus Pauliaus Bakšos tėvų gim
tinė. .

Pirmąsias žinias užtinkame 
apie jį, kai jis jau lanko vos 

j įsteigtą Vilniaus Akademiją. 
Po kelerių metų jį jau mato
me Romoje bestudijuojantį fi- 

: lologiją bei architektūrą.' Ten 
pat, Romoje,'jis išeina jėzui
tu ordino noviciatą ur, atsižy- 

imėjęs nepaprastais sugebėji
mais architektūroje, jis grįžta 
Lietuvon. Netrukus Vilniaus 

■Akademijos vadovybė kviečia 
jį užimti hebrajų kalbos pro
fesoriaus katedrą. Vėliau, 
Petro Skargos r^ktori avimo 

! kadencijai pasibaigus, nepai- 
i šaut, dar, palyginti, jauno 
j Bakšos amžiaus, jis buvo iš
rinktas tos Akademijos rekto
rium.

‘Collegium Vilnom 
pagarsėjo kaip vi- 
aukštesnioji moky-

Paulius Bakša, vadovauda
mas Vilniaus Akademijai, įve- 

nemaža pertvarkymų, ku- 
dėka 
staiga 
tobula

dė 
rių 
se” 
sai 
kla.

Stepono
III

yra paties Pauliaus 
projektuotas. Pagh- 
kalbamos bažnyčios 

buvo vykdoma Bakšai

Batoro ir Žygiman
to III viešpatavimo laikais 
Bakša buvo vienas įtakingiau
sių Lietuvos kultūrinių veikė
jų. Anais laikais, baroko sti
liaus sąjūdis suteikė nepapras
tai palankią dirvą, ypač ba
roko architektūrai plisti, o 
Paulius Bakša buvo baroko 
kūrėjo Viguolos mokyklos Ro
moje auklėtinis.

Vilniaus šv. Kazimiero baž
nyčia laikoma pačiu pagrindi
niu, pavyzdiniu baroko pa
minklu. Jos autorius yra Jo
nas Prokavičius, Bakšos moki
nys, tuo tarpu kai centrinis tos 
bažnyčios- vienuolyno korpu
sas su savo tipingomis arka- 
tūromis 
Bakšos 
liau ir 
statyba 
vadovaujant. M

Be to, netoli reprezentacijos 
rūmų, Universiteto gatvėje, 
yra charakteringas kiemas, 
-kurio pirmykštis stilius, nors ir 
labai sužalotas, tačiau aiškiai 
primena centrinio Universite- 

| to kiemo stiliaus bruožus. Tas 
yra sulaukęs net 

dviejų monografijų, kuriose 
minimas yra Bakšos vardas, 
nors ir ne kaip architektorius. 
Tad nėra jokios abejonės, kad 
kalbamojo alumnato namai 
buvo* pastatyti jei ne pagal 
Bakšos architektūrinį projek
tą, tai bent jam vadovaujant.

Žemaitijos mokslo židinys 
Kražiuose buvo taip pat Bak
šos darbo vaisius. Reikia kon
statuoti, kad visos XVII 
žiaus pradžioje Lietuvoje sta
tytos jėzuitų bažnyčios ir 
nuolynai, kurie sudarė 
grindą taip ryškiai lietuviš
kam vėlyvajam barokui pasi
reikšti, buvo ne italų ar kitų 
užsienio architektų, bet vietos 
gyventojų mūsų tautos sūnaus 
Pauliaus Bakšpp nuopelnas.

Paulius Bakša mirė Vilniu
je, 1627 m. ir palaidotas šv. 
Kazimiero bažnyčios pože
miuose. Jo architektūrinių 
braižinių originalus bei kopi
jas galima rasti Bibliotheque

am-

vie-
pa-

CIO/United Public Workers visęje šalyje pradėjo kampaniją už lygias visiems 
progas dirbti. Unijos komitetas kovąi prieš diskriminaciją raportavo, kad 13 fede
rally agentūrų atsisako samdyti negrus. Komitetas (iš kairės) : Lokalo 316-to prez. 

Albert Scott, lokalo 10-to prez. Dorothy ailey, vice-prez. Thomas Richardson, New 
Yorko srities direktorius Ewart Guiniar, n. sekretorius Arthur Stein.

DR. A. PETRIKĄ , ' ,

Opiumas ir Japonų Žygdarbiai
Opiumas, tai aršus nuo- 

daą-narkotikas, gaunamas, 
kaip tirštos sultys iš ypa
tingų aguonų, auginamų 
tūluose Rytų kraštuose : 
Turkijoje, Persijoj/ Egipte, 
Indijoj ir Kinijoj. Tačiau 
geriausią opiumą pagamina 
turkai, nes jų augintų aguo
nų sultys duoda apie 16 
nuoš. alkaloido morfinas, 
kada kitų kraštų tasai pats 
produktas duoda tiktai 9-12 
puoš, morfinos. (Morfiną 
opiume atrado tiktai 1816 
m.) Opiumas turi apie 20 
įvairių alkaloidų, tarp jų 
randame žinomus kodeiną ir 
heroiną.

Opiumą, kaip skausmo 
tramdytoją, Asyrijos ir Ba- 
bilionijos gydytojai žinojo 
dar prieš krikščionybės erą. 
Kiek vėliau juos pasekė ir 
Kinijos gydytojai. Mūsų 
dienų medicinoje opiumas 
(įvairūs jo preparatai bei 
ekstraktai) irgi labai gau
siai vartojama: skausmo 
tramdymui, vėmimo, kon
vulsijų, spazmps ir nervin
gumo sulaikymui, nemigos 
šalinimui, cukraligės (dia
beto), bronchų, kosulio bei 
vidurių gydymui iu širdies 
stimuliavimui, kai digitalis 
negalioja. •

Tačiau patirta, kad opiu
mo rūkymas stimuliuoja 
fantaziją ir tuo patim kar
tu migdo protą. Atsirado 
silpnavalių - lengvatikių in
dividų, norinčių bent valan
dėlei pabėgti iš realios ap
linkumos ir paskrajoti po 
dausas, pasvajoti apie viso-

Nationale Paryžiuje, pateku
sius ten iš Romos 1772 me
tais kaip grafo de Breteuil ęįo- 
vana Prancūzijos karaliui.

Bakšbs vaidmuo mūsų kraš
to architektūros raidoje uži
ma vietą greta vėlesniojo jo 
įpėdinio kupiškėno Lauro 
Stuokos. ' ' ’

Vladas Abramąvičius. 

kias prašmatnybes, nors to
kie fantastiniai polėkiai ir 
suardo jiems nervus, susilp
nina valią, pakrikdo protą, 
užnuodija būdą. Kas blo- 
giaušia, tai kad tokie opiu
mo rūkytojai, kiek ilgėliau 
tuo “sportu” pasidžiaugę, 
tampa Jo veijgįųs-ligoniais 
ir negali juo nusikratyti. 
Net gydytojams sunku tokį 
ligonį išgydyti.

Kinijos ir Indijos archi
pelago gyventojai pradėjo 
opiumą rūkyti labai seniai 
— 17-tame amžiuje. '.Pra
džioje tik turčiai tuo “spor
tu” užsiėmė,-bet nuo jų už
sikrėtė ir varguomenė. Pa
protys tiek paplito, kad Ki
nijos vyriausybė jau 1729 
m. įstatymais draudė opiu
mo rūkymą. 1796 m. ji iš
leido dar aštresnius įstaty
mus u draudė opiumo ne tik 
rūkymą, bet ir gabenimą iš 
vietos į vietą bei importavi
mą. Tačiau įstatymo vy
riausybė griežtai nevykdė ir 
prekyba opiumu ėjo kaip 
ėjus iki 1836 m. Pradėjusi 
kinų vyriausybė opiumo 
spekuliantus persekioti (net 
mirčia bausti), ji užmynė 
“skaudžią užtriną”, esan
čia ant Anglijos vertelgų 
kojos! Ji palietė jų pelno 
šaltinį. Anglijos valdžia ge
rai žinojo, jog Kinijos įsta
tymai opiumu prekiauti 
draudžia, bet ji savo vertel
gų neįspėjo; jie vežė iš Ih- 
dijos opiumą ir juo nuodijo 
kinus. Žinoma, lai buvo pel
ningas biznis ne tik anglų 
vertelgoms, bet ir jų val
džiai. Dėl to, kai tik kinų 
valdžia pradėjo opiupio spe
kuliantus spausti, tai 1840 
m. Britanija paskelbė Kini
jai karą, kurį ji, būdama 
geriau pasiruošusi, aišku, 
laimėjo. 1842 m. buvo pasi
rašyta Nankinge taikos su
tartis, sulyg kurios Anglija 
išplėšė iš kinų ne tik didelę 
kontribuciją pinigais, bet 
gavo ir salą Hong Kong, 
kurioje ji įsisteigė uostą ir 
karo laivynui bązę. Be to, 
Kinija buvo priversta ati
daryti savo uostus Anglijos 
laivams, nors šie ir buvo 
prikrauti Indijos opiumu. 
Kinijos įstatymų niekas ne
paisė !

Taip dalykai ėjo iki 1906 
m., kol kinai, viešosios opi
nijos padedami, ne juokais 
pradėjo prieš opiumą kovą. 
Opiumo klausimu, susirūpi
no ir kiti pasaulio kraštai, 
nes jie pamate, jog opiumo 
rūkymas kaip gaisras ple
čiasi ir veda tautas prie 
degeneracijos. 1911 m. gruo
džio mėn.> Hagoj (Olandi
joj) įvyko Tarptautinė kon
ferencija, pagaminusi kovai 
prieš opiumą sutartį, kurią 
pasirašė Jungt. Ani. Vals

tijos, Rusija, A1nglija, 
Francūzija, Vokietija, Itali
ja, Portugalija, Persija, 
Olandija, Siamas ir Japoni
ja.' Mūsų krašte yra 1915 
m. išleistas priešnarkofinis 
Harrimano įstatymas, griež
tai draudžiąs bet kokį nele
galų narkotikų vartojimą 
ar jais prekiavimą.

Tačiau kai 1931 m. Ja
ponija įsibriovė į Mandžu- 
riją, visas narkotikų kon- 
•troliavimo darbas pašlijo. 
Hagos konferencijos nuta
rimai tapo pamiršti. Savo 
naujojoj kolonijoj japonai 
priveisė ne tik“ šimtus kek- 
šynų, kupinų venerinių li
gų, bet ir narkozės lindy
nių. Japonams rūpėjo vie
tos gyventojus demorali
zuoti ne tik fiziniai, bet pro
tiniai ir moraliniai. Tuomi 
jie norėjo parodyti “pil
niausią mandžių - kinų išr 
gverimą” ir savą “aukštes
nį kultūringumą.” Jie nesi
tenkino vien tik opiumo rū
kymo propagavimu; jie įve
dė dar smarkesnius nuodus 
— morfiną, kodeiną ir he
roiną. Šie, mat, greičiau ir 
tiksliau veikia savo auką! 
Jeigu kpksai įpročio vergas 
norėjo gauti heroino “šūvį,” 
tai janl nereikėjo net atitin- 
kamon “įstaigon” -užeiti — 
jis tik įkišdavo ranką (kar
tu su pinigais) pro duryse 
specialiai padarytą skylę, o 
jau viduje sėdįs japonas 
įšvirkšdavo jam reikiamą 
dožą. Ar ne puiki sistema?

Japonų rankose būdama 
M an džu r i j a p r i au gi n d a vo 
20 kartų daugiau opiumo, 
negu buvo reikalinga viso 
pasaulio 1 e g i t i m a elniam 
vartojimui. Visi buvusieji 
priešnarkotinį^i į s t atymai 
ten .buvo suniveliuoti, o kai- 
miečiai varu verčiami au
ginti opiumo aguonas. Jeigu 
kuris ūkininkas nepristatė 
vyriausybei jam nuskirta 
opiumo kvotą - normą, to 
žemė Įduvo ' konfiskuota ir 
atiduota japonui •- kolonis
tui. Harbihojr Daireno 
(Dainy) fabrikai dirbo 
morfiną bei heroiną visais 
garais; Narkotikus parda- 
vojančių krautuvių Man- 
džūrijoj buvo tris kartus 
daugiau, negu ryžiais pre
kiaujančių. Kad tik grei
čiau) įpratinus vietos gyven
tojus prie narkozės, japo
nai dirbo net heroinu už- 
nuodintu's pa'pirostis ir do
vanai dalino norintiesiems 
juos rūkyti.

Japoniją pradėjo Man- 
džūrijos bei Kinijos gyven
tojus opiumu nuodiriti tuoj 
po Rusų-Japonų karo 
(1904-5 m.). Jrišreikalavo 
iš kinų vyriausybės sau tei
sę siuntinėti. į japonų gyve
namas sritis savo prekes ne 
„ (Tąsa 5-me pusi.)

* United Nations Savaite
(Nuo Rugsėjo 14-20 d..)

Balandžio 25 d. 1945 m. I— vieną Europai ir kitą 
antrajam karui dar nepąsi-’Azijai ir Tolimuose Rytuo- 
baigus, delegatai iš- 50 tau- se.' Įsteigė Žmonių Teisių 
tų susirinko San Francisco Komisiją, kuri turi paga-
mieste ir paruošė . Jungt. minti žmonių teisių tarp-
Tautų čarterį.

Tie delegatai reprezenta- i 
vo visas rases, visokiu rū- z c
šių tikybinių ir politinių į- 
sitikinimų. Kaipo įspėjimą, 
jie atsiminė League of Na
tions. Tik ši karta Suv. Val
stijos ir Sovietų Sąjunga 
buvo atstovaujamos. Ir to
dėl naujos ir didesnės tarp
tautines pastangos organi
zuoti ramų pasaulį turėjo 
būti pasekm i ilgesnės*: Kaip 
Tautų Lygą, taip United 
Nations, rėmė pavargusioj i 
pasaulio žmonės. *

Nuo to istorinio susirin
kimo San Francisco, United 
Nations pasirinko įsisteigti 
Suv. Valstijose— New Yor
ke. Todėl gi amerikiečiai 
turi specialę atsakomybę 
dėl šios organizacijos.

United Nations Week tę
sis nuo rugsėjo 14 iki 20 d., 
nes rugsėjo 16 d. įvyks nau
ja sesija General Assembly, 
United Nations organo, ku
riame kiekvienas narys tu
ri balsą. Valstybės sekreto
rius Marshall duos įžanginę 
kalbą. Per visą savaitę bus 
visokiu festivalu, koncertu, 
parodų ir susirinkimų viso- 
je šalyje. Apvaikščiojimuo- 
se dalyvaus suvirs 80 tauti
nių organizacijii —- darbo, 
industrijos, biznio, agrikul
tūros, tikybinių grupių, ve
teranų ir jaunų žmonių.

American Association for 
the United Nations, .Natio
nal Broadcasting Associa
tion ir National Education 
Association remia United 
Nations Week. Svarbiau
sias tikslas yra užinteresuo- 
ti kiekvieną eilinį pilietį.

Per dvįejus metus, žmo
nės nežino ką manyti apie 
United Nations. Ypač kada 
Security Council negalėjo 
sutikti dėl svarbių pasauli
nių įvykių. Šią vasarą, ka
da olandai kovojo indone- 
zus ir reikalas buvo pave
stas Security Council, žmo
nės su atgaivintu pasitikėji
mu žiūrėjo į United Na
tions, nes abiejos pusės su
tiko klausyti • United Na
tions įsakymo., Vėl įvyko i 
nesusipratimai ir žmonių
viltys vėl puolė. United Na
tions davė antrą įsakymą 
“sustokite kovoję” ir naują 
planą.

Social and Security Coun
cil pavesta daug įvairiausių 
pasaulinių problemų nuo į- 
steigimo 1946 m. Ji įsteigė 
naują International Refu
gee Organization, kuri rū
pinsis, UNRRA tremtinių 
reikalais. Įsteigė dvi svar
bias ekonomines komisijas 

IJ)arbo šventėje abieju didžiųjų unijų sąjungų pre
zidentai sakė unijistams kalbas. Abu ragino darbuotis 
už atmetimą Taft-Hartley įstatymo. AFL prez. William 
Green kalbėjo q£hicagoje, o Philip Murray — Kansas 
City. Murray įspėjo, kad nepasotinami ‘pelnagrobiai 
stumia Ameriką j depresiją. Darbo unijos, sakė jis, ko
vos prieš tai. Jos darbuosis išrinkti prodaębininkišką 
kongresą 1948 metais. ‘

3 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)>An/r., Rugs. 16, 1947

tautinį Kilių. Ir jo darbas 
kasdien auga su prisidėji
mu darbo, apšvietos, svei
katos, maisto ir žemdirbys- , 
tės tarptautinių organizaci
jų.

Žmonės nepasitikėjo Uni-
! ted Nations dėl visokių. . 
kompromisų ir nusileidimų.

i Narės-tau tos, kurios tikrai 
nori kooperuoti, negali at
sikratyti nuo visokių tauti
nių interesų, kurie juos 
praeityje perskaldė. Ypač 

! Security Council nėr jokio 
i vieningumo — negali su- 
i tikti apie atominės energi
jos kontrolę, veto, ir pan* 

Suv. Valstijos yra tauta
I specialių savaičių — nuo 
, Bovs Scout Week iki Bro- •' z
ithcrhood Week. Bet United 
Nations Week yra tikrai 

|speciali savaitė; tikslas už- 
I interesuoti kiekvieną pilietį 
pasauline organizacija.

United Nations Savaitė 
yra priminimas, kad “mes 

lesame” iš dalies atsakomin- 
igi už tai, ką United Nations 
įdaro mūsų vardu. FL1S.

New Haven. Conn.
Nežinia, kiek yųi tiesos, 'bet 

vienas draugas tvirtina, kad J. 
Kunca organizuoja iš jaunų 
žmonių lietuvišką orkestrą. 
Jei taip, tai puiku. Conn, vals
tijoje dabar meninėš jėgos su- 

imažėjusios; jei atsirastų vie
name kitame mieste meno mė
gėjų po grupę, būtų galima at- 

!steigti apskritį, kaip yra se
niau buvę. Seniau gyvavusi 

’menininkų apskritis, turėjo ge- 
]rų pasisekimų.

Sužinojome, jog d. O. I>at-* 
ivienė ir vėl nesijaučia tvirta, 
j sirguliuoja, tad nusprendėme 
i ją aplankyti, štai, rugsėjo 7 
d. atsidūrėme prie 231 Front 
St.. Jžengę į kambarį, radome 
draugę su šypsą ant veido, bet 
pritapus prie lovos, nesijaučia 
gerai ii’ gana, nors retkarčiais 
atsikelianti, bet greit pails- 
tanti ir vėl galvą priglaudžian
ti prie paduškos. /

šf draugą, kol/ buvo tvirta, 
nekankino jos liga, buvo užsi
ėmusi darbu pažangiųjų orga
nizacijų parengimuose; jos po
litinis nusistatymas yra geras, 
skaito spaudą, domisi pasauline 
padėtimi ir dabar, prie esamų 
aplinkybių, ji sako: lame, kad 
yra dienraštis Laisvė. O jos
žmogus jai gauna ir vilnį, tai 
ji sako: žinau, kas dedasi vi- 

įsam sviete. Ji skaito, ktudijuo-

Mums bebūvant pas )ją atsi- 
ilankė ją paguosti ir/daugiau 
geros valios žmonių /net ir iš 
Hartfordo miesto K/cai, o vie
tos Va 1 u cka L-ir^kijn.

Linkime Onutei greito pa- 
1 sveikimo. Svečiai.
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(Tąsa)
— E, Mikai, kas tau rūpi! Tesižino ji, 

— bara jis saw. — B’et ne, ištekėjusi ji 
nebus, negali būti! — Mikas to nenori. 
Jam nemalonu tatai įsivaizduoti. Pavy
das pagauna jį, net kerštaująs pasijuto 
jis. ’’Paskui nori jis vėl išjuokti save dėl 
kvailų minčių. Bet jos iš galvos vis vie
na neišeina.

—r Kaži, kad ją taip kartą sutikčiau, 
kaip būtų? Ar ji dar pyksta ant manęs?

Ne, Mikas Sobrys nežino ir įsivaizduo
ti negali Urtės nelaimės. Apie savo kū
dikį, kuris kur nors auga ir vargsta, jis 
visai nepamano.

O ten gyvena Šimoniai, ten jos tėviš
kė. Girdėti; piktą ji turi brolienę. Šitai 
Mikas kaži kur pripuolamai girdėjo, bet 
nei jam skaudu, nei jam graudu dėl to, 
kad Urte nebeturi tėviškės. Jis tėviškė
je gyvena, o kaip janb sekasi, kokia čia 
malonė... Ne kartą nusiminęs jis yra 
pagalvojęs eiti, eiti iš to pragaro; taip, 
jo žmona iš jo namų, iš jo tėviškės tikrą 
pragarą padarė! O dabar visą amžių 
gyventi — pririštam prie jos, tos biau- 
rios moters — gyventi. E, geriau negal
voti apie tai...

Vieškeliu važiuojant matyti, kaip šuli
nio svirtis Šimonių kieme giliai nusilen
kė ir vėl iškilo, lyg sū pašaipa nusilenk
tų ji, pamačiusi Miką Sbbrį — seną pa
žįstamą, kuris dedasi jos nepažįstąs. Mi
kas nusispiovė per vežimo kraštą. Nė 
patsai nežino, kodėl. Tik jam staiga taip 
nejauku. Kaži koks kylis įstrigo į gerk
lę, kad net susopėjo. Kodėl? Juk blogo 
padaręs jis nieko nėra. Kodėl širdis pra
dėjo nerimauti? Tur būt, dar vis kauluo
se tebėra ansai barnių vakaras.

Nuo tuokart jis su žmona daugiau ne
bekalba, kaip tiktai “taip” arba “ne.” 
Ji, taip, ji porėtų ir kalbėti ir vėl gera 
jam būti, lenda į akis, meilinasi, glostosi 
kartais kaip katė, bet jis jos nebegali

Čia visai be reikalo sukirto Sobrys 
skaudžiai arkliams botagu, kurie dabar 
pasileido šuoliais.

Mikas pastebi einančią per laukus mo
terį. Ko ji taip sulinkusi? Ak, ji neša 
maišą su grūdais ar miltais, gal būt, iš 
malūno. — Tokiu maišu nešina eis kar
tais — tur būt — ir Urtė .*. . Bet Mikui 
reikia visų jėgų sulaikyti jau stačiai 
siuntančius arklius.

Staiga suprunkštė vięnas arklys, pas
kui ir antras: mat, iš griovio iškilo vė
jo nešamas popieriaus lapas, ir stačiai po 
vežimu. Pilnu šuolių pasistojo arkliai 
piestu, o tada, lyg šūvis iš šautuvo —, 
pirmyn. Vos vos neišvirto Mikas iš ve
žimo. Bet dar pavojus ne pro šalį. Tik 
stipriau atvarslus laikyti! Betgi.. . Mi
kas pasijuto kaži kaip bekybąs ore ... 
vienas dunkstelėjimas ... ir ... ir dau
giau nieko.

— Mikai, ar tu negyvas? Pone dieve, 
būk nors jo dūšiai malonus! Mikai, Mi
keli, aš pykau ant tavęs iki šiandien, bet 
daugiau jau nebepyksiu. Mikai, kad nors 
kartą dar akis atvertum! — girdi Mikas 
Sobrys ne ‘tai kalbant, ne tai dejuojant. 
Jis manosi sapnuojąs. Nes tasai maldau
jąs, tasai ašaromis pasruvęs balsas juk 
jam rodos toks pažįstamas ir kaži kaip 
toks mielas. — Žinoma, kad tai tik sap
nas. Bet saldus sapnas, vis yiena ... Dar 
miegoti, dar toliau girdėti, nors kelis dar s 
tokius žodžius girdėti, kad ir tolstant ir. 
nykstant sapnui. Tikrenybėje jų negir
dėsiu. Rasi kalba Ir dar kalbės kitiems 
taip meiliai Urtė Šimonytė. Bet tai, ro
dosi, tačiau ne sapnas. Kaži kodėl taip 
baisiai sopa galva?— Sustingusi/sveti
ma ranka braukia jam per plaukus. Ne, 
ne svetima tai ranka, malonus, pažįsta
mas šitas palytėjimas. Taip tik viena, 
vienintelė temoka. Ko ieško jos rarfka jo 
plaukuose?

' ’Ir dabar' pamažu, pamažu'atsimena 
Sobrys, kad jis parvažiuoja iš Žemaiti
jos, arkliai pasibaidė, atvarslai trūko. t 
Pamažu pradeda blaivėti, ryškėti min
tys. Tik galva baisiai sopa. Ana sustyru- 
.sioji, šalta ranka dar tebeieško po pla
kus — bene žaizdos, ir tyliai verkia mo
ters balsas. Jau atsimena jis, kad matęs 
moterį, kuri ėjo maišu nešina — per lau
kus. Tai bene ta pati.

— Mikai, atsibusk^ Ką aš darysiu, kur 
tave nugabensiu? Kur prisišauksiu da-

Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Simonaityte -........ —

bar pagalbos!
Sobrys visai negalvoja, kur galėtų bū

ti dabar jo arkliai, rasi jie kur spran
dus nusisuko — vis viena! Viena tai te- 
švarbu: Urtė čia. Urtė, apie kurią visu 
keliu šiandien ir tegalvojo. Ir jo niintys 
virto tikrenybe. Pamažu, iš lėto jis mė
gina savo sąnarius —• ar jie sveiki? Ro
dosi, sveiki. Dabar jau laikas butų paga
liau ir akis atidaryti; Jis žino, kad jis,, 
Urtę pamatys, bet kokia ji dabar atro
do — to jis nežino. Ar ji tokia pat dar 
daili, kaip anąmet? Geriau būtų, kad 
būtų dingęs jos dailumas, geriau būtų, 
kad būtų ji biauri, atrodytų pasenusi. 
Bet jos balsas toks pat, kaip tuokart. Ak, 
kaip gerai jis tatai atsimena!

Pamažu atsidaro Sobrio akys ir įsmen
ga į ašaromis suvilgintą moters veidą. 
Taip, tai Urtė Šimonytė, visai ta-pati, 
kaip kitados. Bet ne, ne ta pati. Jos vei
das surimtėjęs, Jr, deja, keli gilūs skaus
mo ir rūpesčių bruožai yra išvagoję jos 
paakius ir kaktą. Ar ji dėl to biąuri, ne
daili? O, ne! Nė kiek neskriaudžia tatai, 
jos dailumo.

Yra žmonių, Icurie nerangūs* nepa
slankūs galvoti. Tokiems žmonėms kiek
vienas bruožas moters veide ar kaktoj 
daugiau nieko nereiškia, kaip tik artė
jančią jos senatvę.

Tą pat pamanė ir JMikas Sobrys iš 
karto, ir tuč tuojau dingo susidomėji
mas Urte Šimonyte.

— Mikai, tu gyvas!
Kaip jausmingai ir džiaugsmingai šie J 

žodžiai paskambėjo iš Urtės lūpų, — ap
rašyti negalima ir geriau nesistengti tai 
bandyti.

Ne, kraujo žymių Urtė nerado Miko 
galvoje. Stora žieminė kepurė ir nami
niai kailiniai atlaikė ir sušvelnino skau
dųjį trinkį į medį. Mikas tik apsvaigęs 
tebuvo. ,

Atsitiesė ir pamažu, pamažu atsikėlė 
Sobrys. Truputį susvyravo dar žemė jam 
po kojomis, dar reikėjo atsiremti į me
dį.- Reikėjo lyg ir jėgų rinkti.

Reikėjo ir ką nors sakyti, būtinai ką 
nors, bet Mikas Sobrys tyli, lyg kalbos 
nebetekęs! Tik akys dar vis įsmeigtos į 
Urtę, kuri dabar nebežino, ką daryti. Ar 
imti maišą su miltaiš ant kupros ir sku
bėti namo — nebeatsisukti^ Ar'. .. Pa
mažu, visai pamažu ji maunasi tumpi
nes. Atrodo, lyg ji lauktų, lauktų vieno 
žodžio, vis viena, koks jis pagaliau būt- 
tų! Bet į Miką ji jau nebežiūri. Nema
lonus, nebepakeliamas pasidarė jai jo 
žvilgis. Ji žvelgia į tolį, :lyg spręsdama, 

• kaip toli dar jai eiti. Ar stengs ji iki ke
lio galo nunešti tą sunkią naštą. Ir tik 
vieną mirksnį prisiminė jai ansai laikas, 
toks malonus ir saldus, kuris baigėsi 
kančia ir gėda. Bet... nebegalvoti apie 
tai! Tebūnie tai praeitis, nors ir jokios 
jau nebėra ateities. Tik nebežvelgti at- 
galion! /

.Sobrys tyli kaip tylėjęs. Tur būt, ir jis 
atsimena anuos laikus. Bet ir jam anos 
meilės pabaiga buvo nemaloni, tai ir jam 
geriau nebegalvoti apie- tai. ‘Praeitis — 
svajonė, dabar — tikrenybė.

Urtė Šimonytė stveria už maišo, su
purto miltus į vieną maišo galą, kad ge
riau būtų galima nusitverti ir sau ant 
kupros jį užmesti. . . *

•— Kur tu čia paklydai? — Sobrys ir 
patsai .nustebo dėl to kvailo, savo klau- 

’ simo, bet ką pasakysi kita! ’
' - — Ar toli gyveni?

— Rasi būsi toks geras ir užkelsi šį 
Kvaišą man ant nugaros? — Urtės atsa
kymas.- Bet baldas taip' staiga persimai
nęs, lyg pabarškęs, lyg užkimęs, visai ne 
Urtės Šimonytės tai balsas, o seno žmo
gaus, kuris jau savo laiką išgyvenęs ir 
kuriam jau nieko pasaulyje nebėra} ir jis 
jau nieko nebelaukia — tik mirties.

Mikas Sobrys labai mandagus: tikrai 
jis užkėlė jai maišą ant nugaros. Ir Ur
tės kupra sulinko daugiau, negu pirma, 
lyg ne miltų pusę maišo ji neštų, o kaži 
kokią daug sunkesnę ir baisesnę, bet ne- 

, niatorną naštą. ' x • \
— Ar matei, kur link arkliai nubėgo ?

— visai paprastas, šaltas Miko balsas: 
— Biaiirybės bus vežimą sudaužę..

Ur.tė tylėdama parodė kryptį ranka, ir 
pati nuėjo į priešingą pusę. - . .

Urtė skubina namo. Jos laukia Rože
lė, sergantysis jos kūdikis. Roželė šian
dien paliko viena namie..

(Bus daugiau)

Valdžios paskirtieji pravesti Taft-Hartley įstatymą 
susirinko Washington^ nusitarti tam būdus. Iš kaires: 
David vj?indling, Joseph C. Wells, generalis. patarėjas 
Robert Denham, Charles Brooks ir Ellison Smith. 
-----------------------------  —n--------- .------------- ——-------------

MONTREAL, CANADA
Susižiedavo

Rugpiūčio 30 d. susižiedavo 
Mary Ambrazevičienė su Jur
giu Pelakausku. Puikios su
žieduotuvės buvo iškeltos su
žieduotinės namuose Rose
mont, j,r gražus būrys draugų 
dalyvavo. *

Draugas Pelakauskas yra 
gerai, žinomas tarpe mo'ntrea- 
liečių kaipo nuoširdus darbuo
tojas progresyvių organizaci
jose ir jų bučiavo to j as. Jau 
keli metai paeiliui, kai jis 
darbuojasi didžios^ lietuvių 
pašelpinėse draugijose. Sūnų 
ir Dukterų draugijoj eina sun
kias vice-pirmininko pareigas.

liai. Namų skiepuose ant 
Greig ir Ontario gatvių pri
bėgo daug vandens ir savinin
kams padarė nemažai žalos.

Susilaukė Dukreles
Rugpiūčio 21 d.

Gene 'Zambarauskai susilauk
ite gražios sveikos

Petras ir

dukrelės. 
Pirmadienį,, rugsėjo 1, įvyko 
krikštynos. Kūmais buvo Juo
zas 
h ės

Kaušyla ir Zambarauskie- 
sesuo.

Labor Day
Pirmąjį pirmadienį rugsėjo 

mėnesio, kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiais, buvo šven
čiama Labor Day (Darbo die
na) per visą Kanadą, Suvieny
tas Valstijas ir daugelį kitų 
šalių. Ir kiekvienoj valsty
bėj ir atskiruose miestuose ši 
diena kuomi nors pasižymi. 
Montreale šių metų Labor 
Day atsižymėjo nepaprastai 
dideliu skaičium keliauninkų, 
šeštadienį, prieš Labor Day, 
traukinių ir busų stotys buvo 
perpildytos kupinai išvažiuo
jančių. Keliai pilni automo
bilių skubotai lekiančių į lau
kus. Daugelis turistų iš Su
vienytų Valstijų atvyko į 
Montrealą praleisti šventes. 
Dėl didelio trafiko ant kelių, 
per šventės pabaigą žuvo 
automobilių nelaimėse 5 žmo
nas ir 31 tapo sužeistas.

Tuo tarpu, pirmadienį mies
te buvo surengta didžiulė dar
bininkų demonstracija. 5,000 
darbininkų, atstovaują 25 at
skiras ąmatų unijas, maršavo 

‘nuo Lafontaine parko per 
miestą iki Viger aikštės. Siu
vėjų unijos demonstravo nau
jas ir senas madas. Uz ge
riausią pasirodymą demons
tracijoj buvo paskirtos, dova
nos. ’ *

Pirmą dovaną laimėjo ' 4 
mažiukės merginos ant dvira
čio dėl keturių, apsirengę 
duramžių drabužiais.

vi-

1 Pakele Algas
•sValleyfield tekstilės darbi

ninkai gavo pakelti algas. 
Tekstilės unijos . pirmininko 
pareigas einanti organizajprė 
Medelein Parent pasirašė su
tartį sti kompanija. Sutarty
je atžymėta, kad darbininkai 
gauna 6 apmokamas šventes 
per metus. 5 centus į valandą 
•daugiau algos ir unijos ‘teisę'1- 
laisvai rinkti unijinius mokes
čius ir laikyti susirinkimus.

Lietus Pridarė Daug Žalos
Po suvirs mėnesio laiko 

karštų dienų, rugsėjo 2 dieną 
pagaliau Montrealas susilaukė 
lietaus. Bet šis lietus, tiek il
gai, lauktas, pasirodė perdaug 
smarkus ir montrėaliečiams 
pridarė nemažai žalos. Dau
gelis gatvių ^ižsiprūdino van
deniu ir tps'ę vietosę sustojo 
ėję gatvekariai ir automobi-

NMMAMMMMiM

Į Buhay Vietą Paskyrė 
Naujų Konsilierįų

Į mirusio miesto konsilie- 
rio Mike Buhay vietą miesto 
taryba pati^Tšsirinko, arba,^ki
taip sakant, paskyrė Joseph 
Horn. Miesto ponai pasibijo
jo, kad kitas komunistas neį
eitų į miesto valdžią, tai, vie
toj leidę žmonėms nubalsian
ti, patys jį išsirinko. Miesto 
tarybos pirmininkas, P. Desa- 
Mrais, atsisakė balsuoti, pasi
priešindamas tokiam miesto 
valdžios elgesiui.

Rado Primuštą Merginą
Rugsėjo 1 d. ant Van Horn 

ir Wilderton gatvės, prava
žiuojančių atydą atkreipė ne
paprastas • riksmas iš netoli
mais esančių krūmų. Nuėję 
rado 23 metų, merginą su vie
lomis surištomis rankomis už
pakaly ir visa galva kruvina. 
Nuvežta į ligoninę, visą pa
rą išgulėjo be sąmonės. Dak
tarai rado galvos kaulą pra
muštą ir visą sudaužytą. Yra 
spęjama, kad mergina ėjo na- 
mo dabojusi .vaikus ir buvo 
užpulta ir išniekinta.

Reporteris.

čičmskaites, 
išteket už J\

apdovanota

• taipgi 
linkeji-

surengė 
kuriem

Gražiai Pagerbė 
Busimąją Jaunąją

Rugsėjo 5 d., lietuvių svetai
nėje, buvo susirinkęs gražus 
būrelis lietuvių moterų ir mer
ginų pagerbimui būsimos jau
nosios Stefanės 
jai besirengiant 
Vekterio.

Jaunoji buvo
gausiomis, gražiomis ir vertin
gomis dovanomis ir 
apipilta geriausiais 
mais.

Šią shower partiją 
jaunosios pamergės,
vadovavo Lilija Kleiziūtė. Sta
lai buvo' apkrauti įvairiais 
skanėsiais ir papuošti gėlėmis.

Tą pačią dieną įvyko par-z 
tifa pagerbimui jaunoj b Vek
terio, Point St. Charlio sve
tainėje. - 1 ' -
- • Abiems jauniesiems linkiu 
laimingo šeimyninio gyveni
mo. . P—re.

Inicagos Žinios
_ v ■’ » / "Y .Pašauti Du Asmeniu

Anksti pirmadienio ryte įė
jo į Ray Lazarini taverną1, jo 
buvusi žmoną^ nuo kurios ga
vo perskiras liepos 28 d. Pa
prašiusi išsigerti, vėliau a£sj;a- 
čiusi revolverį į Ray ir pasa
kiusi, kad atėjusi ^atskaitų su
vestu - ■ : ■

Taverne, 3159 Devon Ave., 
dirbo prie kauliukų žaislų “26. 
game,” Mrs, M, L. Meyers. Jį 
bėgo apginti savo šeimininko, 
/bet besiritant jai su Kay, Laza
rini, išsišovęs Kay revolveris 
ir perkovė Mrs, Meyers. Ray 
irgi bandęs' atlipti revolverį iš 
Kay, bet ji atbukusi į jį ranką 
ir peršo'yė jį^ . ..

šovikė ,pabėgo, nors iš jos 
praeinantis zipo^Ųs atėmė re
volverį; Ąbu sužeistieji nuvež
ti į ligoninę.\ Daktarai sako, 
kad Lazarini kritiškai pažeis
tas. ’ ;i i I ’ - O 11% 2 .

Policija ieško šovikės.
Rep. .

M

Teko praleisti porą dienų 
Budd Laky, N. J., pąs piliečius 
Čepinskius iš Harrison, N. J. 
Budd Lake randasi už 46 * my
lių nuo NewYorko, prie dide
lio vieškelio, kuriuo eina bu- 
sai. Mudu su motėria ir drau
gai Augučiai sumanėm ir su
manymą gyv$niman įvykinom, 
nuvykdami. Prie Budd Lake 
yra dvi lietuvių šeimynos, ku
rios turi savus vasarnamius”*— 
čepinskiai ir šeimyna iš Long 
Island City,'kurios pavardė ne
atmenu. Ežeras nemažas, mies
tiečių didžiuma suvažiavę iŠ 
New YorkA valstijos, kurie tu
ri įsigiję nuosavus nam'us. Yra 
ir viešbutis ir porą gertuvių, 
kuriose suvažiavę miestiečiai, 
ypatingai šeštadienio vakarą, 
smarkiai pasilinksmina/ Čepins- 
kių vasarnamis gražiai įtaisy
tas, turi gerą sklypą žemės ir 
prisisodinę pakankamai įvai
rių daržovių, šeštadieniais vie
noje gertuvėje įvyksta ūkinin
kų baliai ir, sakoma, ten šoka 
įvairius ūkininkų šokius. Mau
dymosi vieta, jeigu neturi tam 
tikro' guzikučio nuo savo pa
žįstamų,, tai prasta. Su guziku- 
čiais gali įeiti į privačią mau
dymosi vietą ir čia jau 
mesnė.

kiaušinį. Tačiau višta .gudri ir 
kartu keista. Višta vaikšto po 
platųjį .daržą ‘visą dieną ir ji 
maisto prisirenka pakankamai. 
Bet atėjus laikui kiaušinį dėtį, 
ji pareina namo prie virtuvės 
durų ir šeiminiųkė turi jai ati
daryti skiepo duris, kad tos 
dienos kiaušinį ten padėjus. 
Padėjus kiaušinį, jinai vėl at
eina prie virtuvės durų ir kvak
si. Toliau kvaksės ir neis nuo 
virtuvės durų, kol šeimininkė 
jai neduos maisto. Gavusi mais
to, prasišalina visai dienai.

Apie Šią Vietą
Turint pažįstamų, ar norint 

pasirenduoti viešbutyje kam
barį, yra geras ir sveikas bū
das prie ežero porą ar ir savai
tę laiko praleisti. Budd Lake 
nėra didžiai kalnuota vieta. 
Ežeras nemažas, čepinskiai tu
ri motorinį laivelį, kuriuo sve
čius, atvykusius miestiečius, 
pavažinėja. čepinskiaj yra 
draugiški ir svetingi žmonės. 
čepinskienėXyra gyvulių mylė
toja ir jų turi net šešis, kurie 
kiekvieną atvvstantį pasitinka.

Svečias.

šia mirtinas badas' milio- 
nam Indijos piliečių.

tinka-

Gudri Višta

Čepinskiai turi vieną 
kuri kiekvieną dieną padeda

vištą,

Washington.—Grupė kon- 
gresmanų plaukia Europon 
žiūrėti, kur amerikonam 
dar reikėtų įsitaisyti lėktu
vų stovyklas.

1
PADARYSIME VISOKIUS 

SPAUDOS DARBUS
Malonu pranešti, kad Laisvės spaustuvės pa

dėtis su darbininkais yra pilnai normali. Jau 
turime reikalingą sąstatą darbininkų ir galime 
atlikti visokius spaudos darbus.

Organizacijoms galime atspausdinti konsti
tucijas, mokesčių knygeles ir visokius kitus 
spaudos darbus. Taipgi greit galime padaryti 
parengimams plakatus, tikietus įr kitokius 'dar
bus.

. PAROME KALENDORIUS
Šiemet jau darome bizniams kalendorius. 

Turime didelį pasirinkimą visokių paveikslų. ,
Biznieriai, kurie norite apdovanoti savo kos- 

tumicrius kalendoriais, kreipkitės į Laisvės 
spaustuvę ir jūs būsite tinkamai aprūpinti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer StN Brooklyn 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-3878

M

I

B

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
• ■* • • . 'V •»• ' • . 4

. r.Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.

Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylintiems Pašarvoti Dovanai

' 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)’

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valando'j Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, fcreit suteiksi
me modernišką , patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruęštc mū
sų šermeninė. Mūsų pa- 

, tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pus!., Laisvė (Liberty,. Li th. Daily), Antr., Rugs. 16,

............ .......  Al i. .n ................   ....
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Opiumas ir Japonu Žygdarbiai South Bend, Ind. Cleveland Žinios
I V
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REIKALINGOS MOTERYS
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REIKALINČOS MOTERYS

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
tik be muito, bet ir bo jo
kios inspekcijos. Pėr Kini
jos uostus japonai didžiau
siais kiekiais siuntinėjo už
antspauduotus 
pakietus savo agentams, 
kuriuos, kaip Japonijos pi
liečius, kinai negalėjo areš
tuoti ar bausti. Nuo 1918 
iki 1920 m. Japonija įvežė 
Kinijon 60 tonų opiumo, iš 
kurio ji gavo $20,000,000 
specialių taksų. 1921 m. 
Port Arturo uoste kilo ne
mažas skandalas, kai libe- 
rališkesnėji Japonijos opo
zicinė spauda atidengė, jog 
nelegalioje opiumo rinkoje 
dalyvauja nemaža ir auk
štų valstybės pareigūnų. 
Mat, pelnas veikia visokius 
sluoksnius lygiai! Tačiau 
dėl šio incidento opiumo 
prekyba nebuvo sulaikyta: 
ji ėjo kaip ėjus per Korėjos 
(Čoseno) ir Formosos (Tai- 
wano) uostus. Nors oficia
liai Japonija ir žadėjo nar
kotikų produkciją bei pre
kybą sunormuoti, bet fakti- 
nai ji kas metai augino 
Mandžurijoj vis daugiau ir 
daugiau opiumo aguonų.

narkotikų

pilnos opiumo .dūmų, einan
čių iš narkozės lindynių. 
Kantone buvo 860 įregis
truotų opiumo rūkymo “įs
taigų,” o dar kita tiek nele
galių. Harbine buvo dau
giau 700 narkozės lindynių.

Tai tokiai pilniausios de
generacijos ir demoraliza
cijos padėtis buvo Man- 
džūrijoj, kol Sovietų Są
jungos pergalingos karinės 
jėgos išgrūdo iš ten japo
nus. Nestebėtina, todėl, kad 
taip širdingai sveikino Rau
donosios Armijos gretas iš
badėję ir ligų bei opiumo 
nukankinti vietos gyvento
jai! ' (Iš “V. K”)

Hartford, Conn
Jau labai seniai buvo rašyta 

apie Moterą Kliubo veikimą, 
tarytum mes būtum nustoję 
gyvavę. Taip nėra.

Praeitame susirinkime buvo 
nemažas skaičius narių,—dar 
ir nauja narė prisirašė, A.' 
Thomas.

Antanas

pradžia 
Distrik-

Komisija pranešė, kad ener
gingai rengiasi prie būsimų 
pietų, kurie bus rugsėjo 21 d.,

Be to, ji dar importuodavo*-Pas vis°ckienę, Kensing- 
nemaža opiumo iš Turkijos 
ir Persijos. Vieno 
Mukdeno fabrikai 
mindavo kasdien po 

morfinos ir heroino, 
kitų miestų produk-

tiktai 
paga- 
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opiumo vertelgos-ja-
darėsi turtingesni,

svarų 
O kur 
cija?

Juo 
ponai
tuo kinai darėsi biednesni: 
narkotikų trustui jie atida
vė ne tik savo ūkius, bet 
dukteris ir žmonas! Saužu- 
džių skaičius nepaprastai 
iškilo. Opiumu nuodijimasi, 
vargas ir badmiriavimas 
žmonių sveikatingumo lygį 
nupuldė iki negirdėtos že
mumos. Harbinę, kur gyve
na desėtkąi tūkstančių ru
sų (pirmojo pasaulinio ka
ro baltagvardiečių lieka
nos), japonai padarė savo 
biauraus biznio - sandarbi- 
ninkais net mokyklinio am
žiaus vaikus. Rusų gimna
zijose jaunamečių berniukų 
bei mergaičių narkotininkų 
skaičius kas metai augo. 
Šangajaus miestas tapo 
tarptautine narkotikų rin
ka, iš kurios tie nuodai pa
siekdavo Ameriką ir kitus 
kraštus. Siauros Šangajaus 
gatvės dieną ir naktį įuvo

ton, Conn., 1 vai. po pietų. 
Sakė, turės labai skanios ka
lakutienos su įvairiais pridėč- 
kais, taipgi ir gėrimų, 
to, gal ir pamarginimų 
Kliubo narėms įėjimas 
karnas, o pašaliečiams
Tai visai pigu, pagal šiuos lai
kus.

Busas išeis nuo 155 Hunger
ford St., kad nuvest laiku ir 
parankiai. Taigi kviečiami vi
si mūsų draugai ir draugės pa
sirūpinti tikietus iš anksto pas 
drauges.

Moterų Kliubas turi išrin
kęs komisiją rengt parengi
mą spaudos naudai, visos la
bai darbščios daugės. ' Tiki
mės, kad jos dės visas pa
stangas, kad parengimas būtų 
pasekmingas. Difcna bus pa
skelbta vėliau. " y

Nutarė užsimokėt Meno 
Sąjungai $5, kaip visada da
rydavo.

Tai tik 
darbuotės, 
kiek gali, 
neparašo apie tai.

Prie 
turės. 
nemo- 
Sl.50.

trumpai iš mūsų
Draugės dirba 

nors laikraštin ir

Washington. —■ Valdinis 
Statistikų Biuras paskelbė, 
jog per savaitę didieji mai
sto sandėliai dar dviem, 
nuošimčiais pabrangino val
gius.

LAWRENCE-LOWELL-NASHUA

PIKNIKAS
Lietuvių Literatūros Draugijos 7-tčis Apskr. I

Į SEKMADIENĮ

Rugsėjo 28 September
MAPLE PARK

. METHUEN, MASS.

PRADŽIA 1 VAL. DIENĄ

Bus graži programa iš dainų ir prakalbų: Dainuos. Nor- J 

woodo Vyrų Choras, vadovybėj S. Pauros; kalbės D. M. J 
Šolomskas, Laisvės redakcinio štabo narys ir LLD Cen- || 

tros Sekretorius iš Brooklyn©. x

Gerbiami lietuviai irHictuvaitės! Nuoširdžiai kviečia- J 
me visus ir visas iš plačiausios apylinkės atsilankyti į šį | 
kultūros ir apšvietos draugijos pikniką. Jis gal jau bus I 
ir paskutinis šį sezoną. Išgirsite gražių dainų, susieisite-Į 
ir pasikalbėsite su savo draugais ir pažįstamais. D. M. j 
Šolomskas sakys prakalbą apie svarbius pasaulinius įvy- J 
kius ir kaip Lietuva atsistato po karo. > Komitetas. J

. .... •

Puola Antaną Jasinską
Visai netikėtai tapo už

trauktas civilis teismas prieš 
Anton Jay (Jasinską) ir rei
kalaujama atimti jo piliety
bės popieras. Alex Campbell, 
distrikto prokuroras, kreipėsi 
į federalį teismą su reikalavi
mu, pasiremiant tuom, būk 
1935 metais ‘valdžia bandžius 
išdeportuoti Anton Jay, bet 
Sovietų Sąjunga nesutikus 
įsileisti išeivius, palikusius tą 
šalį pirm 1917 metų. Jay. at
vyko į Ameriką balandžio 15, 
1909.

Vienas kaltinimas prieš An
ton Jay yra tas, kad jis nau
doja ne savo vardą. Bet An
tanas, imdamas pilietybės po
pieras, reikalavo teismo, kas 
yra legališka procedūra, kad 
jo vardą sutrumpintų.. Teisė
jas sutiko, kad būtų Jay vie
toj Jasinsko, ir todėl 
ir vartojo tą vardą.

Aiškų,’ kad tai bus 
ateivių persekiojimo,
to prokuroro asistentas sako, 
kad tai trečias toks atšitiki- 
mas ir pirmas Indiana valsti
joj.

Ateivių Teisių Gynimo Ko
miteto Chicagos skyrius, suži
nojęs apie šį įvykį, pasiuntė 
atstovę dalykus ištirti. Komi
tetas teiks visokią pagelbą, 
kad piliečio'teisės nebūtų lau
žomos i> kad nedavus perse
kioti nekaltą žmogų.

Antanas Jay gyvena Misha
waka, Ind. Yra šapos darbi
ninkas . Jis išaugino du vai
kus ir turi jau 4- anūkus. Pri
klauso prie LDS 44 kuopos, 
prie automobilių darbininkų 
unijos (UAW-CI0) lokalo 995 
ir yra Vilnies skaitytojas.

šis įvykis rodo> kad reak
cijai įsigalėjus galima tikėtis 
ir daugiau puolimu ant nekal
tų ir ramių Amerikos piliečių. 
Už tai ir tenka daugiau kreip
ti atydos į Ateivių r Teisių 
Gynimo organizaciją ir remti 
ją finansiniai, l^ad būtų prisi
rengusi ginti užpultuosius. 
Kad ir šiame atsitikime ta or
ganizacija pasiuntė advokatą 
ištirti visą dalyką, duoti lega
lius patarimus ir teisme, kada 
jis atsibus, ginti nekaltą žmo
gų. • Antano Draugas.

GAISRAS PHILADEL- 
PHIJOS CITY HALL’E

Philadelphia. — Kilo gai
sras City Hali bokšte, po 
didžiule Williamo Penn’o 
statula, 350 pėdų nuo že
mės. Buvo bijomą, kad ne
nugriūtų ta varinė Š3,523- 
jų svarų statula Rennsylva- 
nijos valstijos tėvo. Bet 
gaisras mažai nuostolių 
padarė ir greit buvo užge
sintas.

New Yoykb komunistai išlei
do 75,000 lapelių, pasmerkian
čių anglų terorą prieš žydus.

Fotografas iĮ
Traukiu paveikslus familijų, ves- j 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.! 
Iš senų padarau . 
naujus paveiks- 
lūs ir krąjavus 
sudarau su aiųe-f^'i 
rikoniškais. Rėl- J 
kalu! esant iiS&Įv 
padidinu toki o JO 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- w 
pogi atmaldavo ju N 
Įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey> St., ^Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion'.-St., 'Brooklyn, 

Tel. GLennaoje 5-6191

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

/

DEGTINĖ, VtNĄS
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Darbo Dienoj Padarytas 
Prižadas

Darbo Dienoj čia kalbėjo 
AFL sekretorius William F*ine- 
gan. Fineg'an pasakė, kad jau 
praėjo daug Darbo Dienų, bet 
niekad ji nebuvo tokia reikš
minga darbo žmonėms, kaip 
šiemet. Amerikos Kongresas su 
savo naujais įstatymais visus 
pažabojo ir darbo, žmonės jau 
nėra laisvi. Tokie įstatymai, 
kaip Taft-Hartley ir Van
Akens, supančiojo darbo žmo
nes. Darbo žmopės, organizuo
ti ir neorganizuoti, šiandien yra 
retežiais . surakinti biaurių ir 
kvailų įstatymų, perleistų legis- 
latūrose. Tai tokį užmokestį 
mes gavome už slinkų darbą 
ir davimą produkcijos laike 
karo ir visokį pasiaukavimą, ta 
kad laimėjus karą.

Todėl šiemet Darbo Dienos 
minėjimas yra^skirtingas ir qr- 
ganizuoti darbininkai, abiejų 
didžiųjų unijų turime duoti 
vienodą atsakymą. Ateinančiuo
se rinkimuose -turime atsakyti 
išrenkant ne savo priešus, bet 
savo draugus į Kongresą ir 
į Ohio Generalinį Seimelį. Ta
da Taftas, Hartley, Van Akens 
ir Fergusonai negalės tęsti sa
vo žalingus darbus.

Taigi šių metų Darbo Die
noj mes paskelbiame karą prieš 
visas reakcijos jėgas ir daro
me prižadą, kad mes stengsi
mės pasiųsti liberališkus ir so
cialiai mąstančius žmones į 
Washingtoną ir į Columbus, O. 
!]• tai nėra grūmojimas, bet 
prižadas, sakė kalbėtojas.

Nuo CIUiC kalbėjo William 
F. Donovan, CIUC preziden
tas. Jis sakė: “Mes-švenčiame 
.Darbo Dieną šiais, 1947 metais, 
mobilizuodami visas darbo spė
kas į vieną! politinį mūšio Jau
ką. Ta politinė kova turi ap
imti didžiausį plotį, kad būtų 
galima išgelbėti darbo unijas 
nuo pražūties. Reakcija yra pa
singoj us jas sunaikinti ir ji 
maršuoja pirmyn, kad visiškai, 
sunaikinus darbininkų organi
zacijas ir kitas pažangias gru- 
peš.

Tai tokiais (ūbaisiais apvaikš
čiota Darbo Diena šiemet.

. V.'M. I).

3 Legislatures Nariai Gavo 
Garbės Ženklus,

Iš 10-ties Cuyahoga apskri
ties’ senatorių, kurie randasi 
seimelyje Columbus, Ohio, trys 
aplaikė ‘ nuo politinių rasėjų 
garbės ženklus už prisilaikymą 
demokratinių principų 97 le- 
gislatūroje ir už palaikymą dar-' 
bo žmonių pusės. Nurodoma, 
kad jie savo atsižymėjimu de
batuose ir diskusijose padarė, 
daug įtekmės į kitus’senatorius,

Joseph GarszVa į
Undertaker & Embalmer *

....... > Manager į|
JOHN A. PAULEY į

Licensed Undertaker JI

i
231 Bedford Avenue

i

Brooklyn 11, N. V. . 

Tel. EVergreen 8-^770

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. I
530 Summer Avenue, H

„ New%r|c
’ HU m bold t 2-7964

'"iiiiiinnHiimiiniiiiiiM

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

►•4

426 LAFAYETTE STR., į 
Newark, N. J.

Registruotos Slaugės 
i ' ir 

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
Gudlis ant vietos ar kitur 

Nuolatinis Darbas 
W-eipkitčs.

WOONSOCKET HOSPITAL
115 Cans Ave. Woonsocket, K. I.

I ! •’(216)

PATYRUSIOS MOTERYS '
Avių Žarnų Atrinkimui 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės 8 A. M. Trečiadienį -
LEWIS & STONE, Ine. 

332 Johnson Avenue, Broęklyn.
v1 ' (215)

kurie aklai rėmė repūblikonų 
užmačias prieš liaudies intere
sus.

Tie senatoriai yra: Margaret 
A. Mahoney, Howard ,M. Met’z- 
enbaum ir Harry E. Davis, vj- 
si iš Clevelando. Jie yra *pa^ 
žangūs žmonės ir visados buvo 
remiami CIO Politinės Veiklos 
Komiteto.

Šį rudenį Mrs. Mahoney kan
didatuos į teisėjo vietą. Mes, 
lietuviai, Turėtume jų vardus 
gerai įsitėmyti ir ateinančiuose 
rinkimuose balsuoti už juos.

Tą gaubęs ženklą tiems sena
toriams suteikė 20 korespon
dentų, kurie raportuoja iš le
gislatures susirinkimų ir temi- 
ja mūsų atstovų veiklą. Tie ko
respondentai sako, kad tie se
natoriai yra tvirti savo nusi
statymuose ir tankiai įtikina 
ir pačius įnešė jus, kad jų su
manymai yra netikę, ir tankiai 
jie patys balsuoja prieš savo 
sumanymus. V. M. D.

Vėtra Pakenkė Lenktynėm
Laike Darbo Dienos švenčių 

buvo surengta oro lenktynės vi
som trim dienom, šeštadienį, 
sekmadienį .ir pirmadienį. Bet 
šeštadienį apie 10:30 vai. ryte 
pradėjo siausti perkūnija su 
žaibais; vėtra siautė 50 mylių 
į valandą. Taigi oro lenktynės 
negalėjo tą dieną įvykti. Orlai- 
vininkai, kurie jau buvo iškilę, 
turėjo nusileisti. Įvyko ir ma
žų nelaimių.

Vėtra nuvertė daug medžių, 
nutraukė elektros vielas; žjno- 
nes buvo be šviesų ilgoką lai
ką iki vielos tapo sutaisytos. 
Vietomis skiepai buvo užsem- 
ti vandeniu. s

Bet sekmadienį oro paroda- 
,vimas vėl prasidėjo ir tęsėsi 
dvi dienas ir užsibaigė paimant 
vieną gyvybę'. Orlaiviui susi- 

i daužius žuvo orlaivininkas An
thony R. Jannazo, 7006 Lawn
view Ave.

Teko girdėti, kad Jannazo 
buvo lietuvis, dar tik 24 metų 
jaunuolis. Motina norėjusi sū
nų perkalbėti, kad nedalyvau
tų oro lenktynėse, nes nujautu
si, kad galį kokia nelaimė įvyk
ti. Bet jaunas, Jannazo užtik
rinęs motfriai, kad nieko blogo 
neatsitiks. J if? sakė jai, kad 
kąro laiku, kaipo orlaivininkas, 
jis buvęs daug pavojingesnėse 
vietose ir. nieko blogo neatsiti
ko, tai ir dabar nieko neatsi
tiks.

Bet šį kartą dalykai virto 
----------- 1--------:--- :—:----- s---------

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
’WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

§150

Egzaminuojam Akis, 
. Rašome Receptus į 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
9 , Optometrists lt ♦ ;

394-398 Broadway/
Brooklyn, N* Y.

itel. ST. 2-8842 ' ‘ ,

MERGINOS1 MERGINOS
AMŽIAUS 

18-30 
MOKYTIS 

DAILAUS AKURATNO DARBO 
APMOKAMOS ŠVENTĖS-VAKACIJOS SU ALGA 

PAKILIMAI
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Turi Būt Gero Typo Ir Su Gerom Rekomendacijom

BAKER & CO., INC.
Employment Office Entrance

378 McCarter highway, Newark, n. j.
(216)

HELP WANTED—MALE 
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI
GEROS ALGOS’

Ideališkos Darbo Sąlygos
Kreipkitės

CAUSSE MFG. & IMPORTING COMPANY
LINCOLN BLVD.

BOUND BROOK, N. J.
(215)

kitaip ir vaikinui neteko maty
ti $41,000, kurie buvo jam skir
ti, kaipo pirmas praizas iš 
Thompson /Trophy Race.

Jannazo paliko du brolius ir 
devynias seseris. Viena sesuo 
yra minyška New Yorke. *

K. D.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

LDS 11 kp. rengia vakarienę suba- 
tos vakare, rug«. 27, 575 Joseph Ave. 
Vakarienė kainuos tik vienas dole
ris. Kur dabar kas gali pavalgyti 
vakarienę už taip žemą kainą? To
dėl visi ir visos meldžiame atsilan
kyti, nes visiems yra žinoma, kaip 
mūsų virėjos moka svečius pavai
šinti su gardžiais valgiais. — Kvie
čia Rcpgėjai. (215-220)

HAMTRAMCK, MICH.
i LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, 21 d. Septe/nber, 11 v. 
ryto, 3014 Yemans.

Visi nariai dalyvaukite ir ateiki
te laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — Sekr. *

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11-ta kp. rengia vakarienę 

subatos v|kare, rugsėjo 27-tą, Ge- 
demino svetainėge, 575 Joseph Ave. 
Vakarienė kainuos tik vienas dole
ris. Kur dabar kas gali pavalgyti 
vakarienę už taip žemą kainą? To
dėl vi$i ir visos meldžiame atsilan
kyti, nes visiems yra žinoma, kaip’ 
mūsų virėjos moka svečius pavai
šinti su gardžiais valgiais. ;— Kvie
čia Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
* Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
rugsėjo 18 d., 735 Fairmount Ave. 
Būtinai visos dalyvaukite, neskturč- 
sime labai daug reikalų apsvarstyt. 
— Sekr. Mattes. . ,..(214-315)

POLIŠIUOTOJAI

SMILTIM ŠVEITĖJAI
TEKINIMO MAŠINŲ.

OPERATORIAI
it

Pageidaujama Patyrusią
e

Tačiau Ne Būtinai

Bonai Mokami už Naktinį 
Darbą

Pasitarimas Fabrike 
nuo 8 iki 4 vai.

Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Penktadieniu

ENGLISHTOWN-5
CUTLERY, LTD.
Harrison Avenue

Englishtown, N. J.
'. (215)

SUPERINTENDENT
33 šeimų Namas, Laiptais Užlipartias
MOKANTIS NAUDOTIS ĮRANKIAIS '

4 Rūmų Apartments* ant 1-mų lubų.
Gesas, elektra, , priskaitant Algų.

BAIRD, 212 Broadway, Brooklyn
i , (216)

Paryžius. — Nusmėrktas 
pakarti amerikonas karei
vis M. Martinez, kuris už
mušė kafeteri jos savininką.

LltUANlCA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
■ » 1 ♦ ji L A • . ,

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

^PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENĄ IR NAkTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0612 * ,

GREEN STAR BAR & GRIEL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeinsC 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

. ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi., Laisvė (Liberty, falh. Daily), Antr., Rųgs. 16, 1947
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NewYorko^M0zfe7lnlot
IšLLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
. 11 d., Laisvės svetainėje. Na

rių susirinko nemažas būrys. 
Valdybos raporte paaiškėjo, 
kad duoklių mokėjime už 
1947 metus nariai atsilikę tik 
keli.

, Komisija bendro pikniko, 
įvykusio rugpjūčio 23 d., pra
nešė, kad galutinai raporto 
užbaigti negalėjo, nes dar ne 
visi tikietai ar pinigai yra su
grąžinti. Į komisiją iėjo dd.: 
Bunkus, Warison, Kovas, Ru
šinskienė, Reinhardt’ienė ir 
Kalvaitienė. Turėjo gero mais- 

• to, kurį supirko K. Petrikie- 
ne ir K. Rušinskienė ir abi
dvi dirbo piknike.

Komisija nusiskundė, kad 
dėjo daug pastangų prirengi- 
mui. Bet organizacijoms nau
dos mažai. Kiti draugai nu
rodinėjo, kad piknikuose da
bar sunku organizacijonis 
naudos padaryti, nes viskas 
pabrangę, pasipelno tik parkų 
savininkai ir pardavėjai gėri
mų ir maisto. 4

Piknike dirbti padėjo dd.: 
J. Grubis, K. Balčiūnas, F. 
Reinhardt’as, K. Viltrakis, 1. 
Bimbienė ir L. Nekvidavičia. 
Reikia pasakyti, kad L. N. — 
geras baro darbininkas, bet 
jis geras ir salesmanas, par
davė 20 tikietų, o draugė I. 
Levanienį^—18 tikietų.

Draugė K. šolomskienė do
vanojo “džiarą” grybų. J. W. 
Tomsonas buvo laimėjęs pantę 
ruginio skystimo, tai vėl do
vanojo piknikui.

Vardu komisijos, visiems 
dirbusiems i r apdovanoju
siems tariame širdingą ačiū.

Kuopoje gerame stovyje 
narių turimo apie 200.

Draugas .M. Nazveckas už
simokėjo metinę duoklę $1.55 

< ir save nusibaudė už suvėla
vimą, paaukavo į knygų lei
dimo fondą $3.45. Tai ir kiti 
draugai turėtu pasekti dranga 

/ M. N.
Kaip jau visiems yra žino

ma, popieros kaina ir spaus
dinimo kitos/ reikmenys yra 
pakilusios trigubai, o mūsų 
draugijos duoklės tos, pačios, 
kaip buvo 35 metai atgal. 
Taigi, lietuviai, kurie mylite 
laisvą ir mokslinę literatūrą 

, skaityti, prisirašykite į vietinę 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
pirmą kuopą.

LLD — viena tokia organi
zacija, į kurią stojančio ne
klausia amžiaus'ar kuo buvai. 
Ir pinigi.škai lengva išsimokė
ti. Kiekvienas gali įstoti.

Kongresą
Skaitytas Civil Rights Kon

greso atsišaukimas paremti 
civilių teisių gynimo darbą. 
Aukojo po $1 : K. šolomskie- 
nė, J. Urbonas, W. Lukmin.

Prieš savaitę įvykusiame 
LDS 1-mos kuopos susirinki
me, tam pat tikslui, aukojo: 
LDS 1 -ma kuopa $3;. po $1: 
S. Griškus, V. šibeikienė, G. 
K.; po 50 centų: A. Velička ir 
M. Stakovas.

Koresp. J. Kuraitis.

Mirė
Ignotas Paulauskas.^ 52 yue- 

v • tų amžiaus, gyvenęs 55 Mar- 
< cy Ave., Brooklyne, mirė rug-

> ,n6je.
sėjo 14 d., Greenpoint Jigoni- 

, Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioje. Bus palai
dotas rugsėjo 17 <1., šv. 'Jono 
kapinėse.

• / Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Rozaliją, sūnų James, 
dukterį Stelą ir tolimesnius gi
mines.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Mtthew P. 
Ballas (Bieliauskas). -

dar

Pasikeiskime Mintimis Apie 
Defnokratinių Teisių Gynimą

<

Už Ką Nesusitaria su 
Bušų Darbininkais?

iš Lietuvių Kriančiii 
Neprigulmingo Kliubo 
Susirinkimo

t '

v o karais pasidarė 
kriaučiai nebuvo 
jiems atlyginti.

Ką reiškia unijistams 
bendrai liaudžiai atakos 
komunistų vadovybės? 
turi ką bendrą?

Ką bendrą su tuo turi
simieji rinkimai? Kastas PR, 
apie kurį tiek daug kalbama, 
rašoma šiomis dienomis New

ir 
ant

bū-

še
ši 

16-tą, 
Lorimer 
kviečia- 
ne vien 
lygiai 8

Ar Denni’so bylos, kryptis tu
rės ką bendrą su mūsų darbo 
sąlygomis, uždarbiais ir gyve
nimo lygiu ?

Tie ir kiti tolygiai svarbūs 
klausimai bus diskusuojami

Lietuvių Komunistų Klubo 
ruošiamame pjrmame šio 
Z*ono diskusijoms vakare 
antradienį, rugsėjo 
Laisvės salėje, 419 
St., Brooklyne. Yra 
ma bendroji publika, 
tik nariai. Pradžia
vai. Įžanga nemokama.

Yra pakviestas ir sutikęs Jo
nas Gasiūnas perstatyti, klau
simus ir suvesti išvadas. At
eikite pareikšti savo mintis ir 
išgirsti kitų !

L. K. Klubo Valdyba.

Girdėjau Laisvės Radiją
aiškiai perskaitė rašinėlį apie 
“Skilvio bei žarnos opą.” Opa 
dažniausia atsiranda, kaipo 
pasėka hidrochlorinės rakšties 
padaugėjimo. Pieno ir grieti
nės valgiai sudaro’ pamatinę 
dietą. Po truputį galima da- 
pildyti ir kitokiais valgiais ir 
būtinai imti vitaminų ir mine
ralų preparatų. Vengt aštrių, 
erzinančių ir deginančių daik
tų. Ramybės labai reikia, ra
mios nuotaikos.

Jau buvo minėta Laisvėje, 
kad busų darbininkai vėl nu
tarė susilaikyti nuo streiko, 
pasitikėdami, kad majoras, 
buvusieji arbitratoriai ir bu
simieji jų bylos , teisėjai dės 
pastangas jų reikalą išspręsti 
teisėtai.

Ginčijamiausiu klausimu 
yra darbininkų pensijos. Uni
ja reikalauja ir arbitratoriai 
pripažino, kad sulaukusieji 65 
metų amžiaus ir dirbusieji bu
sų firmoms 25 ar daugiau me
tų darbininkai turi teisę pa
sitraukti iš darbo su teise gau
ti ^pensiją visam amžiui. Kom
panija ginčija, būk ji sutikusi 
mokėti tik iki galo metų.

Tokia mokestis, žinoma, ne
būtų buvusi nei pensija pava
dinta. Tą suprato ir kompa
nijos, kaip kad suprato dar
bininkai., Bet kopipanijųms 
naujo įkvėpimo davę Taft- 
Hartley įstatymo įėjimas ga
llon. Pirmiau buvusios suti
kusios pasiduoti arbitracijai, 
dabar atsisakė arbitratoriaus 
sprendimą pripažinti.

Praėjusią savaitę
svarstė antrasis arbitratorius, 
teisėjas Ferdinand Pecora. Jis 
užgyrė pirmesnio arbitrato
riaus sprendimą, kad pensijos 
turi būti mokamos visam am
žiui. Dabar kompanijos žada 
eiti bylinėti^ po teismus. ■ Jos 
nepaklausė majoro užbaigti 
ginčą. Darbininkai paklausė 
prašymo streiką atidėti.

kad galėtų tapti
ir jo susirinki-

yra kriaučių ir 
nepriklausan- 

Tai yra apsileidi- 
Reikėtų visiems būti na-

bylą

balsas dainų

muzikos sky- 
geras. Bent 

padainavo

Naujoji vedėja Lelija‘Kava
liauskaitė - Beltienė stačiai iš 
“Kalno karklų” įvedė mus į 
LLRK programą; Ir sklan
džiai ir glūdžiai įvedė, pasi
kalbėjo, supažindė mus su 
naujais L. L. Radijo Klubo 
nariais ir rėmėjais, su atmin
tinais įvykiais ir pranešimais.

Pirma, kai būdavo vyrai 
programos vedėjai, tai muzi
kinę dalį dažniaus-ia nersver- 
ęlavo moteriški balsai. O da
bar, kai vedėja moteris, tai vy
ravo vyriškas 
skyriuje.

Ir dainų bei 
rius buvo visai 
trim i atvejais
mums 'Albertas Vasiliauskas, 
piand jį palydėjo Aldona Ži
linskaitė-And ersonienė.

Vasiliauską gera klausyt. 
Balsas jam lankstus ir platoko 
diapasono baritonas, dikcija 
aiški. Kaipo jaunosios kartos 
dainininkui, jam- už tai šiltas 
pagąrbos žodis. Kiekvieną jo 
dainą nudažė savingas vidi
nis * spalvingurųas ir prasmin
gas, jautrus išpildymas. Pa
dainavo tris dainas: “Kur ba
kūžė samanota?”, “Plaukia 
sau laivelis” ir “Dūl-dūl dū
delė.” %

Buvo, viena ir plokštelė. 'Su
drožė valsą, taip sau, paken
čiamai

Iš sveikatos patarimų Kava
liauskaitė gana prasmingai ir 

ALP Formaliai baltino 
Esant Suktybių 
PR Peticijoje

Darinėtis kaunsilmanas Eu
gene P. Connolly praėjusį šeš
tadienį įteikė formalų affida-* 
vitąy kuriame kaltina p'eticiją 
pries proporcionalės atstovy
bės balsavimų 
pilna neteisėtų 
reikalauja, kad 
įstaigos visose 
skiltyse, kur parašai 
ištyrinėtų peticiją 
traukti atsakomybėn prasikal
tusius.

sistemą esant 
parašų. Jis 
įstatymiškos 

keturiose ap
rinkti,

tikslu pa-

sklandžiai
Stygų an-

ir apie

Elenutė Bručienė 
patiekė žinių apie 
samblį “Vyturėlį” 
Bruklino Lietuvių Kalbos mo
kyklėlę.

“Vyturėlį” įsteigė pernai 
gerai žinomas meno ir muzi
kos męgėjas, literatas R. ži- 
džiūnas. Paskiau savo vietą 
perleido savo sūnui Edvardui 
Sidney-židžiūnui. “Vyturėlis” 
jau'nekartą melodingai mums 
vyturiavo. Ir jam lemta aug
ti ir bujoti. Turi gražių, jau
nų, gabių jėgų, šį rudenį da
lyvaus koncerte prieš didžiąją 
Niujorko publikoj, kartu su ru
sų stygų ansambliu. Geriau
sios kloties!

Lietuviui Kalbos mokyklė
lę pradėjo Juozas Byronas, ir
gi pernai rudeniop. Sėkmin
gai paaugėjo ir pralavino mo
kinių būrį. Pavasarį mokiniai 
surengė nęt ir vakarėlį. Bu
vo deklamacijos (puikus da
lykas!), akordeonas, dainelės 
ir komedijėlė “Jonuko liga.” 
Tas vakarėlis buvo kas tai to
kio nepaprasto: jaunučių jė
gų pasirodymas, nuoširdus ir 
rimtas. Mokyklėlė netrukus, 
rugsėjo 22 d. vakare, turės 
susirinkimą — ir pradės kitą 
sezoną . Gražiausio pasiseki
mo! Tegyvuoja ir plinta vi
sur Liet. Kalbos mokyklėlės!

Jonas Kaškaitis.

Buvusi apdaužyta 9 metų 
mergaitė Linda Feinstein jau 
paleista iš ligoninės. Polici
ja tebeieško tame pat name 
gyvenusio Norman Rosche- 
ville, kuris ją buvęs įsiviliojęs 
į savo kambarį ir apdaužęs 
,jai pasipriešinus jo užma
čioms.

■ Brielle, N. J. — Mažo lai- 
vuko sprogimas užmišė 1 
žmogų ir sužeidė 15.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Amerika paskyrė 
$30,000,000 pašalpos Chiang 
Kai-sheko valdomai Chini- 
jai. : _________

Kaunsilmanas formaliai su
mini keturius >specifiškus pra- 
sikalstamus prieš įstatymus 
punktus: z

Peticijų lape 107Vme yra 
pasirašyta mažamečių, tarpe 
tų vienaš berniukas 11-kos 
me.tų amžiaus. Gi įstatymiš
kai jaunukai nesiskaito pilie
čiais, nėra leidžiami balsuoti, 
ikj nesueina 21 metus am
žiaus. •

Kad lapuose, 2101 ir 2102 
randasi 20 panašių parašų, 
atrodančių vieno ranka rašy
tų.

Kad lape 6271 randasi 12 
vardų vienos šęim.os, atrodan
čių rašytų viena ranka. Ir 
kad vienas iš pasirašiusių pdts 
paliudija ir peticiją.

Kad lape 2043 taip pat ran
dasi parašų, kurie atbodo vie
na ranka rašyti.

Cpnnolly sako, kad petici
jose randasi šimtai panašių 
netikslumų, kuriuos prokuro
ras galėtų rasti, jei tik pano
rėtų.

Neregis Norman Schwartz, 
įėjęs į krautuvę telefonuoti, 
neregėjo, kada krautuvininkas 
uždarė krautuvę ir jį tenai. 
Praeivis “pastebėjo jį beldžian
tis, pasaukė policiją, o ta sa
vininką, . kfd paliuosuotų 
Schwartzą iš neprašytos ir ne 
kokios nakvynės.

Nassau apskrities, Long Tąr 
land, labdarybės viršininkai 
atėmė 3 metų mergytę Betty 
Jane Cowan hug dabartinių, 
auklėtojų, ’kad atiduoti *. ki
tiems. Dabartinė auklėtoja 
Mrs. Khars, 46 metų, esanti 

>per sena. Atrodo, kad pirma 
jie nemokėjo jos metų suro- 
kuoti. .

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 16 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėj6, 147 Thames St. Dalyvaukite 
šiame susirinkime, turime daug 
svarbių dalykų aptarti. —» P. Ba- 
barskas, sekr. ' (214-215) ’

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir Bar & Grill, 

biznis su pilnais laisniais. Labai ge
ra biznio vieta. Po pardavimo, savi
ninkas išeis'už 30 dienų. Namas ir 
biznis kartu $25,000. Kreipkitės pas 
John Ragalis, 57-26 64th St., iMas- 
peth, 'L. I. N. Y. Nepraleiskite šios 
progos. Prašome kreiptis po 5-tos 
vai. po pietų (215-20).

Rugsėjo 12 d. įvyko kriau
čių kliubo pusmetinis susirin
kimas. Minėto kliubo susi
rinkimai įvyksta tik du į me
tus — pusmetinis ir metinis. 
Ne visi kriaučiai ir kriaučiu- 
vienės gali dalyvauti to kliu
bo susirinkimę. Kurie įstojo į 

‘uniją pirm devynioliktų metų, 
tie yra pilni kliubo nariai. Bet 
kurie įstojo į uniją vėlesniu 
laiku, tie turi pasimokėti vie
ną dolerį,
kliubo nariu 
mus lankyti.

Daug dar 
kriaučiuvienių 
čių kliube. 
m as.
riais kliubo ir dalininkais jam 
priklausančio turto. Tai yra 
kriaučių per metų metus su
taupytas turtas ir jis priklau
so nariams. Atskaita iš praė
jusio susirinkimo parodo, kad 
turtas viršina 30 tūkstančių. 
Tas rodo, kad kriaučiai mo
kėjo per metų metus sutaupy
ti sau senatvei, ir jie gali tuo- 
mi pasididžiuoti.

Visiems yra žinoma, kad 
kriaučių kliubas užsimanė nu
pirkti kriaučiams kokį vasar
namį praleisti savo vakacijos 
laikus. Bet išrinktoji komisija 
tokios tinkamos vietos nesu
rado, tad kriaučiai .turi savo 
vakacijas praleisti
vietose. Susirinkime kilo klau
simas tą komisiją likviduoti, 
kadangi važinėdami ir dar ba- 
liavodami su bonkomis daro 
kliubui išlaidas. Montvila la
bai užsigavo, sako: tegul 
Stakvilevičius įrodo, kur buvo 
bonkų tuštinimas.

Jei kam reikia . įrodymo, 
prisiminkite pereitą kliubo su
sirinkimą, kuriame buvo pra
nešta, kam' ir už ką padaryta 
išlaidos. Buivydui ir šarkš- 
niui vežiojant komisiją su sa- 
------------------- «■--------:-------------

išlaidos ir 
priešingi 

Pranckevi- 
čius smarkiai atsišaukė, kad
kliubo komitetas neužmoka 
jam važinėjant padarytos bi
jos. Buvo užklausta: kokių 
tu išlaidų reikalauji svetimu 
karu važinėdamas. Jo atsa
kymas buvo, kad važinėjant 
sykį nupirko dvi ar tris bon- 
kas degtinės; sandvičių ir 
prie sandvičių. Rbdos, jis rei
kalavo netoli $20 savo išlaidų.

Vasarnamio ieškotoja komi
sija palikta iki metinio susi
rinkimo, su išlyga nedaryti 
kliubui jokių išlaidų.

šarkšnis atsišaukė, kad jam 
neužmoka išlaidų, padarytų 
vežiojant komisiją po'farmas 
su savo karu. Kliubo komi
tetas ignoravo jo paduotas 
aukštas išlaidas, $455 Kliu- 
biečiąi susirinkime davė savo 
nuosprendį — užmokėti $25 ir 
turi užtekti.

Kliubo valdyba vienbalsiai 
palikta toji pati.

J. Stakvilevičius.

New York. — Depart- 
metinių krautuvių biznis 
nupuolė 3 nuošimčiais.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D, 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

svetimose

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop
: Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name , x

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių' ir pieninių valgių 
gražųp pasirinkimas.

IJ
^. August Gustas

BELTA1RE FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., J BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330 '
> Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
| • Specialistui Pritaikymui
L > ^šermenims, Vestuvėms ir 'Bankietams
i; Užsakymus taipgi galima priduoti p4r PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 345 Marcy'Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul bustas Funeral Home,
345 MARCY AVENUE, BROOKLYN.6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory 'f

LIETUVIS LAISNlUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

' EVergreen 7-4774

■ Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šerfnenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

» 2 t ' •

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

. ->.v

Kastancija Rušinskienė 
Atostogauja N. H.
Valstijoje

ALDLD 1-mos kuopos iždi
ninkė Koste Rušinskienė (iš 
Jackson Heights’ų) rašo:

“Pabėgau porai savaičių nuo 
šienligės. čia labai gražus 
kampelis. Oras saulėtas, šil
tas ir sausas. Naktimis vėsu, 
tad gerai miegasi. Siunčiu ge
riausių linkėjimų.’ ’

K. Rušinskienė atostogas lei
džia Littleton, New Hamp
shire valstijos kalnuose.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. —il2 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

TeL SOuth 8-5589

DANTŲ GYDYTOJAS ,

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1-— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai .Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvianą šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojaipe dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiugiai 

Parduodami Labai Nužemintom Kabiom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos. (

Taipgi Links ir Pendants
__________ _________ _— ----------- 1—X—
DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 

STEBINANČIAI ŽEMOM KAINAM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės
l nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės. Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
/ z Jeweler .

'. 7CĮ1 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
* < . »

6 pusi., Laisvė (Liberty, Li th. Daily), Antr., Rugs. 16, 1947*




