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Kiuba—.".ooo.ooo gyvento-

Metai XXXVTIL Dienraščio XXX
šiuo motu Jungtinėse Vals

tijose svečiuojasi Kiubos (Cu
ba) neseniai išrinktas prezi
dentas senjoras Carlos Prio 
Socarras.

• Jis čia buvo iškilmingai 
prezidento Trumano priimtas^ 
jis čia visur giriamas, kelia
mas i aukštybes, kaip žmo-

pasie^"T>vJ'pnj Kai-šekas Įvedė Aštriausią Karinį Stovį, Griežtą
Iš būviuos šeimos kilęs, Žinią Cenzūrą; Liaudininkai Nušlavė 100,000 Tautininką 

senjoras Prio Socarras, sako- ' 
ma, pasiekė aukštesnįjį moks- į 
lą, na, ir “patapo žmogumi.”

Deja, garbingasis svečias 
Kiuboje • vaidina rolę ne liau
dies draugo, bot josios priešo.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklvne $8.00

RUPIJA 5c
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KINI, LIAUDININKAI 
PRASIVERŽĖ PER HUAI

Nanking, Kinija. —Čiang 
! Kai-šeko tautininkų radijas 
i pranešė, jog kinų liaudinin- 
i kai - komunistai jau perme- 
tė 30,000 savo kariuomenės 
iš šiaurinio Huai upės šono 

jį pietinį, Pengpu srityje, a- 
pie 100 mylių nuo sostinės 

i Nankingo.
Komunistai - liaudinin- 

{kai, apgulę tris tautininku 
i armijas (viso 300,000 vy- 
jrų), įnirtingai jas naikina.

’ Jie jau nukovė, sunkiai su-i 
i žeidė bei suėmė jau apie 
100,000 tautininkų kareivių 
ir oficierių.

(Viena tautininkų armija 
yra naikinama į pietus nuo 

i Sučovo, kita Pengpu apy
gardoje, o trečia Suhsiene,

čiuose — Nankinge, Šang- 
hajuje, Peipinge, Hankove 
ir karinėse srityse. Dabar. 
jie įvedė griežčiausią karo 
stovį visur, apart pačių va
karinių proVinbijų.

Čiang Kaį>-šeko valdžia 
kartu įvedė aštriausią ži
nių cenzūrą. Čiango radijai 
taipgi bando užrėkti komu
nistų, radijo pranešimus iš 
mūšių fronto.

Kartu tautininkai daro 
urminius ablavus miestuose 
ir kaimuose; medžioja visus 
politiniai pažangesnius ki
nus, vadindami juos komu
nistais.

Komunistų kariuomenė 
keliose vietose ' sukapojo 
tautininkų g e 1 e žinkelius, 
tarp Pengpu, Pukovo ir 
Nankingo.

Kiuba yra visiškoje ekono
minėje Jungtinių Valstijų ka
pitalo priklausomybėje.

O jeigu kuris kraštas nėra 
laisvas ekonomiškai, tai jis ne
gali būti laisvas ir politiškai.

Toji šalis, kuri kontroliuo- 
ja krašto ekonomiją, ji .jam 
diktuoja ir politiką.

Šiuo atžvilgiu "mūsų” Wall 
strytas ir valstybės departmen- 
tas nusako, kas turi stovėti 
Kiubos valdžios priešakyje.

Kiuboje, kaip ir kituose Lo-
tvnų Amerikos kraštuose, Toliau į vakarus.) 
liaudies, darbo žmonių, skur- ; Iki šiol tautininkai palai
das — neaprašomas. | kė karo stovį tik didmies-

Vargas šakoją, vargas la- -------------------------------------------------

T’“ll! : W Sutiko Paleist 
. . . . .. . . . s,L"ki 1-iSel“ Pan™>' *2,000 Apguliu Egiptemi

★ ★ ★ į Paryžius. — Jungtinių i • —------
Tuojau, po to, kai Prio ! Tautų seimas užsidarė, ne- j Paryžius. — Izraelio val- 

Socan-as buvo išrinktas kraš-; švaistydamas nė rezoliuci- i stybės premjeras Davidas 
— jisegavo ma- jos> siūlančios įvykdyti pa- Ben-Gurion telegrama pra- 
paduotu rinki-! stovią taiką tarp Izraelio nešė Jungtinėms Tautoms, 

! valstybės ir arabų Palesti- ■ kad izraeliečiai paleis 2,000 
' noje. apsuptų Egipto kareivių.

---------------- Izraelio kariuomenė per
Atsidarė 7 Saliu Karinė ± £
Sueiga Washingtone ' » •)>-° ° i gulos ne sykiu, bet dalimis.

--------------- . i Izraelis padarė tą nuolai- 
.---------------------------- pra-. ^acĮ egiptėnai ir kiti įsi-

i veržėliai arabai darytų pa
liaubas su Izraeliu, pagal 
Jungt. Tautų patvarkymą.

to prezidentu, ■ 
žumą balsų, paduotų rinki- Į 
muose, — jis pasmaugė Kiu- | 
bos Darbo Federaciją, dėl to, ‘ 
kad jos vadovybė jam buvo 
“per kairi.’’

Valdžia užgrobė tos Fede- ; 
racijos raštinę, užgrobė pini- 
gus-iždinę. šiandien Kiuboje 
siautėja nepažabotas raudon- 
baubizmas. j

Na, o senjoras Prio Socar
ras, atvykęs pas mus -pasi
svečiuoti, didžiuojasi savo 
demokratiškumu ir 1 
abejojimo, prigauna ne vieną' .... rr , 
amerikieti. I AnghJOS, Kanados, Fran-

\ * * i cijos, Belgijos, Holandijos ir
Luksemburgo atstovai ta
riasi su Amerikos valdžia, 
kaip subendrint ir sustip- 
rint karines savo jėgas 
prieš komunizmą, tai yra, 
prieš Sovietų Sąjungą.

tuo, be klastų

sidėjo' 7 kraštų konferenci
ja dėl vadinamos Atlantinių 

į “apsigynimo” su
tarties. ’

Izraelis Atmušė Kelias 
Egiptėnų Atakas

režimas tikrai

labai kuklus

Kinijos komunistų-liaudinin- 
kų radijas aną dieną paskel
bė, jog vienerių metų bėgyje 

. / Čiang-kai-šeko 
bus nuverstas.

Tai, žinoma, 
pareiškimas.

• TQl? i.-^ylOs Kin'J°t Pad,-'. lekiančiam Bombanešiuities stebėtojai mano, kad tai
Įvyks kur kas greičiau. įpilama Gazolino

Per tą patį radiją komu- I 
nistai - liaudininkai atsišaukė 
į Kinijos moteris — visokių bombanešis 
luomų moteris, — kad jos 
veikliau dalyvautų kovoje 
prieš čiang-kai-šeką.

Sekamą pavasarį yra šau
kiamas didžiulis visos Kinijos 
moterų suvažiavimas, kuria- į 
me, pasak radijo, bus aptarta, 
kaip pasekmingiau kovoti I 
prieš “amerikinį imperializmą 
ir jo lekajus, Kuomintango re
akcininkus.“ London. — Anglijos val-

Komunistai skiria Kinijos i dovai ketina padėti Jugoslat- 
moterirns didelę rolę Kinijos i vijos valdovui Titui pakelti 
išlaisvinimo eigoje. plieno pramonę.

Nemažesnę rolę Kinijos m o- į ____________________________
terys tinęs su\aidinti ii to Taipgi kalbės Aleksandras 
krašto atstatyme, kai jis bws į s Paniuškinas> Tarybų Sąjun- 
išlaiss intas. gos ambasadorius Amerikai.

Tai bus nepaprastas masi
nis mitingas, kurį rengia Na
tional Council of American- 
Soviet Friendship.

Djakonas Johnson — taikos 
apaštalas. Jis deda didžiau
sių .pastangų, kad pasaulyj 
gyvuotų ilga taika, kad žmo
nija kurtų, o ne naikintų.

Mitingas bus iš tikrųjų įdo
mus.

Washington. — Didysis
; B-50, niekur 

nenusileisdamas, > nulėkė į 
Hawaii salas ir sugrįžo, at
likdamas 9,400 mylių kelio
nę. Bet kiti bombanešiai 
jam ore tris kartus įleido 
gazolino, 

j tikrus vamzdžius 
j prietaisus.

Tel Aviv, Izraelis. — E1- 
giptėnai įsiveržėliai tris 
kartus atakavo Izraelio po
zicijas praeitą savaitę Ne- 
gevo dykumoje, pietinėje 
Palestinoje. Vienoje atako- 
ję dalyvavo ir 16 Egipto 
tankų.

Izraeliečiai sudaužė 5 
priešų tankus, užmušė bent 
100 egiptėnų ir atmetė už
puolikus atgal.

vartodami tam 
ir kitus

Jeruzalė. — Karinis Izra
elio gubernatorius paskyrė 
krikščionims daugiau racio- 
nuotos mėsos ir saldainių 
dėl kalėdinių švenčių.

DUODA $300,000,000
PIETINEI KORĖJAI

i Amerika Įtraukė Savo Užimtą Pietinę Korėją j Marshallo 
Planą Prieš Šiaurines Korėjos Liaudies Respubliką

Pikietuotojas
liciją, areštavusią jį ir kitus 22 asmenis prie'American 
Zinc Oxide Co. šanos Columbus, Ohio. Pikietuotojus, 
CIO International Union of Mine, Mill & Smelter 
Workers narius, areštavo už nesilaikymą Taft-Hartley 

įstato punkto, kuris riboja skaičių pikietuotojų.

Churchillas Perša Fašistinę 
Ispaniją į Jungtines Tautas

London. — Buvęs Angli- dėl? Todėl, kad jeigu Angli
jos premjeras Churchillas, 
kalbėdamas seime, ragino 
priimti fašistinę Ispanijos

ja nepripažins Izraelio, tai 
izraeliečiai gali užpult ang
lų talkininką Transjordaną;

Seoul, Korėja. — Jungti
nės Valstijos davė 300 mi- 
lionų dolerių paramos deši
niąją! pietinės Korėjos val
džiai. 129 milionai dolerių— 
pinigais bei reikmenimis — 
jau išsiųsti pietinei Korėjai.

Amerika įjungė pietinę 
Korėjos pusę į savo Mar
shallo planą, kuris vadina
mas “ekonominio 
administracija.”

Sutartį dėl to 
prez. Truman o 
John J. Muccio ir pietinės 
Korėjos ministrai.

Pietinė Korėjos pusė yra 
užimta amerikonų, o šiauri
nė pusė — Sovietų.

Rugpjūčio mėnesį pieti
nėje Korėjoje buvo surengti 

' rinkimai, kurie ir sudarė 
dabartinę jos valdžią. So
vietai sakė, tie rinkimai su-

ruošti “po amerikonų dur--;/ 
tuVais”, ir taip įsteigta fa- 
šistuojanti prez. S. Rhee’o 
valdžia.

(Šiaurinėje Korėjos pusė
je yra įsikūrus ir veikia 
liaudies respublika. Sovietai’ 
teigia, kad liaudies respub
likos įkūrime dalyvavo ir 
demokratinių organizacijų 

atkūrimo atstovai iš pietinės Korėjos; 
todėl ta respubliką atsto- 

pasirašė ; vauja visą Korėją, apart re- 
atstovas i akcinių bei fašistinių ele-

Pirmadienį, gruodžio 13 d., 
didžiuliame New Yorko Madi
son Square Gardene įvyks di
džiulis mitingas.

Kalbės svečias iš Anglijos- 
žymusis Canterburio diakonas 
Hewlett Johnson — tas pats, 
kurio mūsų valstybės depart- 
mentas nenorėjo Amerikon 
įsileisti.

Kalbės Henry A. Wallace.

i

valdžią į Jungtines Tautas, tada Anglija turėtų ginti 
Kartu jis šaukė Angliją su- 
megst pilnus diplomatinius 
ryšius su Franko diktatūra ! tų įvykti susidūrimas su A- 
Ispanijoj.

Churchillas pasakojo, būk 
fašistinėje Ispanijoje1 esą kalavo 
daugiau laisvės, negu nau- jėgomis ginti anglų koloni- 
josiose rytinės Europos de- j ją Hong Kongą, jeigu tai
mokratijose. | kolonijai gręstų kinai ko

jis taipgi patarė Anglijai i munistai. Anglija yra nuo 
sąlyginiai pripažint Izraelio seniai
valstybę Palestinoje. Ko- kamputį, Hong Kongą.

arabiškąjį Transjordano ka 
ralių Abdulla, ir dėl to gale-

Į merika.
Churchillas ■ taip pat rei- 

visomis karinėmis

užėmus tą Kinijos

WASHINGTONE. NEGRAI
ARŠIAUSIAI PANEIGTI
Valdžia nesamdo negrų į 
tarnybas; baltieji neleidžia

Washington. — Negrai 
Washingtone dabar labiau 
išskirti nuo baltųjų ir pa
niekinti, negu pirm 50 metų, 
— sako tyrinėjimų, komite
tas, raportuodamas prezi
dentui Trumanui. — Ne tik 
viešbučiai, Teatrai ir val
gyklos apsitvėrę nuo negrų. 
Šalies valdžios departmen
tal (ministerijos) ir bažny
čias lygiai neigia negrus.

Tas komitetas susidaręs 
iš 87 vadovaujančių piliečių. 
Jo pirmininkas yra prof. 
George N. Shuster, New 
Yorko Hunter Kolegijos 
prezidentas.

Komiteto raportas tęsia:
— Washingtonas yra dė

mė visai šaliai, kas liečia

Šnipukas Chambers 
Jau Ne Redaktorius

New York. — Šnipuk

mentu.
(Sovietai pasižadėjo apie 

naujus metus ištraukti visą 
savo kariumenę iš šiaurinės 
Korėjos. Jie siūlė, kad Ame
rika atšauktų savo armiją 
iš pietinės Korėjos. Ameri
ka atsisakė ištraukti savo 
kariuomenę.

(Amerikonai pastarajame 
Jungtinių Tautų seime Pa
ryžiuje siūlė pripažinti pie
tinės Korėjos valdžią ir net 
priimti ją į Jungtines Tau- 

I tas. Sovietai tam priešinosi.
Sovietiniai delegatai sakė:' 

as! — Pietinė Korėja yrą tik >
Whittaker Chambers, Time Amerikos imperialistų įran 
žurnalo redaktorius, taip kis.) 
pašvinko leidėjams, kad jis 
tapo priverstas apleisti re
daktoriaus vietą, kur jis Ar Atominės Bombos
SS?™ ’so'" ”'r Išbandomos Kinijoje?

Chambers pasakojo, būk : --------
Alger Hiss ir tūli kiti bu
vusieji valdžios pareigūnai komunistų, radijas pranešė, 
išvogę ir perdavę jam slap- jog amerikiniai Kinijos tau
tus valdinius dokumentus
kad jis perleistų juos vadi- j kias smarkias bombas Bū
namiems “sovietiniams šni- į čovo srityje, kad viena bom- 
pams.'

Nanking, Kinija. — Kiny

tininkai lėktuvais mėtė to

negrų išskyrimą ir niekini
mą. Washingtonas yra vie
nintelė pasaulyj didžios 
valstybės sostinė, kur polici
ja turi saugoti atvykusius 
svetimtaučius svečius, kurių 
veidai nebalti.

Daugelis valdžios įstaigų 
atmeta negrus nuo bet ko
kios tarnybos, apart pras
čiausių, purviniausių darbų, 
kurių baltieji neima.

Baltųjų katalikų bažny
čios taipgi neįsileidžia neg
rų. Tuomi piktinasi atkelei-| daugiau algų važiuotės dar- 
viai iš Lotyniškosios Ame-j bininkams. New Yorke jis 
rikos, kur negrai nėra taip i susiderėjo su miesto valdy- 
niekinami. 1 ba ir kompanijomis taip,

Uždrausta negram net ! kad mainais už algų pakė- 
padvėsusius savo šunis Jai-| Įima buvo antra tiek pa- 
doti šunų kapinėse, kur baL brangintas važinėjimas po- 
tieji pakasa savo pastipti- žeminiais geležinkeliais 
sius šunis.

M. Quill Pašalino 16 
Kairiyjų Organizatorių

Chicago.— Dešinysis CIO 
Važiuotės Darbininkų Uni
jos pirmininkas Mike Quill 
su savo sėbrais pavarė 16 
tos unijos organizatorių. 
Quill pašalino juos, apšauk
damas komunistais bei rau
donaisiais.

Quill žadėjo reikalaut

eleveiteriais”.

Graikų Partizanai Šaukia Steigt Santaikos Komitetus Monardio-Fašistų Armijoj
Paryžius. — Graikijos 

Komunistų Partijos sekre
torius Nikolas Zachariades 
atsišaukė per partizanų ra
diją į Graikijos monarcho- 
fašistų armiją. Jisai šaukia 
monarchistų kariuomenę, 
kad sudarytų komitetus dėl 
taikymosi su partizanais.

Zachariades pareiškimas 
sako:

. Monarchinėje armijoje 
sudaromi kareivių komite
tai turėtų susisiekti su arti
miausiais graikų partizanų 
kariuomenės j u n g iniais.

Partizanai tarsis su monai> 
chistų armijos komitetais, 
kaip su broliais.

Tie komitetai privalo da
ryti spaudimą monarchistų 
komandieriams ir valdžiai, 
kad taikytųsi su partiza
nais, idant būtų įsteigta 
bendra demokratinė valdžia 
Graikijoje.

— Tegul niekas nemhno, 
būk šis atsišaukimas esąs 
partizanų silpnumo ženk
las, — sako Graikijos Ko
munistų Partijos vadas Za
chariades, ir nurodo kinų

liaudies laimėjimus prieš 
'diktatorišką Čiang Kai-šeko 
valdžią Kinijoje. — Ameri
konai jau pakuoja savo ba
gažą, ruošdamiesi bėgti iš 
Kinijos.

Leidžiama suprasti, kad 
partizanai išvys jankius ir 
iš Graikijos.

Zachariades taipgi primi
nė, jog prezidentas Truma- 
nas neseniai nusiminęs kri
tikavo Graikijos monarchis-. 
tų valdžią. Amerika puikiai 
apginklavo monarchistus; 
monarchistai turi įvalias ar

s*tW

ir

mijos, bet jie nesumuša par
tizanų, kaip sielojosi Tru- 
manas, pridurdamas, kad 
partizanai juo labiau susti
prėjo.

Zachariades ragino ir žan
darmerijoje organizuot san
taikos komitetus daryboms 
su partizanais prieš monar
cho - fašistų valdžią.

New York. — Katalikų 
kunigai reikalauja visai už
draust perskyras (divorsus) 
šioje valstijoje.

į ba nuteriojo penkių ketvir
tainių mylių plotą.

r Amerikonai sako, tokį 
plotą nušluot galėtų tiktai 
atominė bomba.

Symington Geidauja Daugiau 
Atominių Bombanešių

Chicago.— Jungtinių Val
stijų oro jėgų sekretorius 
Stuart Symington kalbėjo 
didžiųjų biznierių klube: — 
Amerika privalo pasistatyti 
gana daug didžiųjų bomba
nešių, kurie per tūkstančius 
mylių galėtų mėtyti atomi
nes bombas į “priešo” šalį' ’ 
ir sugrįžti atgal.

Amerika Statydinsis 
“Šnorkel” Submarinus

Washington. — Amerika 
planuoja statyti ar'jau sta
to pustuzinį “šnorkel” sub- 
marinų. Šnorkelinis subma- 
rinas ima sau orą per vam
zdį, kurio “šnervės” kyšo 
virš vandens.

Jankių karininkai spėjo, 
kad Sovietai turį apie 100 
greiti! šnorkelinių submari
ne

Westover, Mass. — Pra
nešta, kad Greenlandijoje 
sudužo Amerikos, karinio 
transporto lėktuvas C-4T 
Sakoma, lakūnai išlikę^ gy
vi.

ORAS.—Būsią šaltoka. t
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Prezid. Trumanas Išrinktas Mažumos Balsais
Associated Press paskelbė galutinius davinius iš pre

zidentinių rinkimų, įvykusių š. m. lapkričio 2 dieną. Li
gi šiol tik iš vienos Connecticut valstijos nebuvo gauta 
oficialus tuo reikalu pranešimas, bet tai nesudaro dide
lio skirtumo.

Sudėjus visus davinius krūvon, gaundsi paveikslas:
Prezidentas Trumanas gavo iš viso balsų 24,104,548

Dewey ....
Thurmond............................
Wallace............................
Thomas............................
Watson (prohibicininkų) .
Teichert (Socialištų-Darbo) .
Dobbs (trockistų) . ■ .
Sudėjus visas šias partijas į krūv, susidaro 24,572,103 

balsai.
Vadinasi, prezidentas Trumanas gavo balsų mažiau, 

kaip kitų partijų kandidatai suėmus drauge.
Nuošimčiais skaitant, Trumanas gavo 49.5, Dewey — 

45.1, o visos kitos 5.4.
Žinoma, tai nėra nieko nauja Amerikos gyvenime. 

1916 metais Wilsonas taipgi gavo balsų mažiau, negu jo 
oponentas Hughes ir kiti kandidatai sudėjus sykiu. 1860 
metais Abraomas Lincolnas, rodosi, irgi buvo išrinktas 

»balsų mažuma, nes tuomet demokratai buvo suskilę.
Na, bet Trumanas visvien laimėjo rinkimus, jis buvo iš

rinktas ir sekamų metų sausio menesio 20 dieną Wash
ingtone jis bus inauguruotas prezidento vietai. Ameri
kos žmonės nekantriai lauks, ar prezidentas Trumanas 
vykdys gyveniman savo pažadus, duotus rinkiminės kam
panijos metu. Mes netikime, kad jis tuos pažadus vyk
dys, visi daviniai rodo, jog Trumanas bus Trumanas, ir 
jis vykdys gyveniman ne liaudies norus ir pageidavi
mus, bet Wall Stryto.

Žiūrėsime!

“Red Herring”
•. 11 ’ 1 I .

ką jis mano apie Ne-Amerikinio Komite
to pasišovimus tęsti “tyrinėjimus”, kokie dabar atlie
kami Washingtone, prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
jis apie šį komitetą savo nuomonės nepakeitė. Jis (pra
ėjusį ketvirtadienį) pareiškė, jog tai yra niekas daugiau, 
kaip “red herring,” kaip raudonbaubizmas, kaip ieškoji
mas progos pasigarsinti. Jis šį komitetą vadina “miru
siuoju,” niekam nevertu, na, ir neturinčiu teisės “tyri
nėti.”

Visa tai yra tikra tiesa ir prezidentas vertas pasveiki
nimo už tokį pareiškimą.

Tolydžio teisėtumo ministras Tom Clark reikalavo, 
kad šis Komitetas liautųsi “tyrinėjęs,” kad jis turimą! 
medžiagą atiduotų jam, Clarkui, o pastarasis žinosiąs, 
ką su ja daryti. .

Ne-Amerikinis Komitetas atsisako atsigulti į grabą, 
iki jis ten nebus paguldytas. Komiteto “didvyriai” puola 
prezidentą,^kam jis juos taip išjuokia, taip nužemina 
Amerikos visuomęnės akyse.

Kiekvienas protaująs žmogus sutiks, kad Ne-Ameriki- 
niam Komitetui nerūpi šalies reikalai, nerūpi “neame- 
rikonizmo” išnaikinimas. Jam rūpi užpuolimas ant ki
taip mąstančių žmonių, jam rūpi progresyvių visuome
nininkų ir menininkų apšmeižimas, na, ir tolydžio pa- 
sigarsinimas.

Mes pilnai sutinkame su prezidento Trumano pareiš
kimu dėl Ne-Amerikinio Komiteto pražūtingos veiklos. 
Bet prezidentas turėtų, mūsų nuomone, žengti ir kitą 
žingsnį; jis turėtų panaikinti sudarytą prieš 12-ką ko
munistų vadų bylą, kuri siekiasi atlikti tai, ko jokia žy
mesnė šalis pasaulyj nesisiekė: būtent, padaryti šioje ša
lyje nelegaliu marksistinį mokslą, marksistinį judėjimą, 
propaguojantį socialistines idėjas!

Užklaustas,

Sokolskis Reikalauja Veikti
New Yorke išeidinėja vakarinis republikonų dienraš

tis “Sun.” Jame kiekvieną dieną rašo kolumną George 
JĖ. Sokolsky.

Sokolsky yra atviras priešas 'komunistų ir Tarybų Są
jungos. Jis to neslepia. Jis tai nuolat pasako savo kolum- 
noje.

Bet štai, praėjusį ketvirtadienį Sokolskys išstojo su 
savo kolumna prieš New Yorko policiją dėl to, kad ji ne
deda jokių pastangų suradimui komunistų vado Thomp
son© užpuolikų.

Kaip žinia, š. m. rugsėjo mėnesį 'tūli politiniai chuliga
nai buvo pasikėsinę Thompsoną nužudyti. Jis tik stebuk
lu išsigelbėjo, bet buvo sužeistas, supjaustytas ir turėjo 
išbūti ligoninėje tūlą laiką, kol pasveiko.

Prieš porą savaičių tūlas detektyvas Burke įsiveržė į 
Thompsonų namus (Sunnyside, Queens) ir ten pasimo- 

' jo išprievartauti Thompsonų 7 metų amžiaus dukrelę! 
Tai darydamas, užpuolikas-*išgverėlis pareiškė, kad jis 
norįs atkeršyti komunistui!...

Na, ir dėl to Visko miesto policija nieko nedaro, ne-

Tarptautine Apžvalga
Rašo D. M. š.

Į Washingtoną atvyko 
Italijos vyriausias armijos 
komandierius gene r olas 
Marras. Jį karštai pasitiko 
mūsų šalies visų jėgų vy
riausias komandierius gen. 
Omar 
sveikino Marrą ir kiti vir
šininkai.

Kaip teisingai pasakė tas 
Hitlerio generolas amerikie
čiams, kad generolams “ka
ras, tai tik futbolės žaislas.” 
Dar neapaugo žolėmis ka
pai amerikiečių .kareivių, 
dar jų lavonus tebeveža lai
doti į šią šalį, kurie žuvo 
kare prieš Italijos ir Vokie
tijos fašistus, bet aukšti po
litikai tą jau pamiršo. Jie 
jau naujo kard planus daro 
prieš darbo žmonių valsty
bę. Tūli labai gailisi, kad 
Antras Pasaulinis Karas, 
tai buvo jų “nesusiprati
mas.”

Bulgariją išniekino Ame
rikos komercinė spauda, 
jos tarpe ir New York Ti
mes. Washingtone eteąs Bul
garijos atstovas B. Atha- 
nasov parašė Timesui laiš
ką, paaiškino esamą Bulga
rijoj .padėtį. Jis rašo, kad 
ten liaudis laisva, kad nėra 
paskirstymo pagal užsiėmi
mą, spalvą arba amžių. 
Prideda dar ir tą, kad ten 
nėra užrašų: “Tik bal
tiems,” kaip kad yra Wa
shingtone ir pietų valstijo
se Amerikoje.

Taipgi jis nusistebėjo, 
kodėl Amerikoj komercinė 
spauda taip labai interesuo
jasi Bulgarija, kodėl ji 
triukšmą kelia dėl nuteisi
mo devynių išdayikų socia
listų, o tuo pat kartu nema
to, kaip Graikijoj fašistai 
šimtais šaudo, demokrati
nius žmones, kaip Ispanijoj 
pilni kaliniai demokratų.

Kinijoj Tuiaudies Išlaisvi
nimo Armija muša reakci
ninkus visais frontais. Iš 
Šanghajaus rengiasi bėgti 
anglai ir amerikiečiai. Ko
respondentas H. R. Lieber
man rašo, kad iš Amerikos 
pasiųsti tankai, kanuolės, 
kulkosvaidžiai, šautuvai ir 
kiti ginklai ir amunicija, 
pastarais metais vertės $2,- 
500,000,000, didelėje didžiu
moje pateko į komunistų 
rankas. Jis rašo; kad ame
rikiniais ginklais buvo ap
ginkluota ir amerikiečių 
komandierių išmuštruota 
apie 2,500,000 Čiang Kai- 
šeko armijos. Jau veik visa 
ta armija sumušta.

Jis numato pavojų Ame
rikos imperializmui, jeigu 
jis bandytų oficialiai karan 
eiti prieš Kinijos žmones. 
Jis sako, kad tada kiniečiai 
dar smarkiau kariautų, ne
gu jie dabar kariauja prieš 
Čiang Kai-šeką. Kinijoj iš
augo iki aukšto laipsnio ne
apykanta prieš Washingto- 
no politiką.

Francijos parlamentas 377 
balsais atmetė Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų planą 
pavesti Ruhro industriją 
Valdyti vokiečiams indus- 
trialfstams. Francijoj net

Bradley. Karštai

reakcininkai tame plane 
įmato pavojų.

Bet kas jos paiso! Ji 1949 
metais dar daugiau rengia
si reikalauti “pagąlbos” pa
gal Marshallo Planą. Jai 
Wall Strytas kietai pasakys 
taip daryti, kaip Wall Stry- 
tui patinka, kitaip negaus 
“pagalbos.”

Jugoslavijos dabartiniai 
valdonai, priešakyje su Ti
to, daro slaptai susitarimą 
su Italija ir Jungtinėmis 
Valstijomis^ kaip iš Romos 
praneša New York Timeso 
korespondentas. Sako, būk 
pradžioje bus tik prekybos 
reikalais susitarimas, bet, 
veikiausiai, jį seks ir poli
tinis.

Japonijos i m p oratorius 
Hirohito prisiuntė prezi
dentui Trumanui laišką, 
kuriame- jis ^iūlo “arti
miausius ir draugiškiausius 
Japonijos santykius su 
Jungtinėmis Valstijomis.”

Japonijos parlamente kie
tai buvo kritikuojamas im
peratorius, nes pagal nau
ją Japonijos konstituciją 
jis jau nėra neribotas visa
galis valdonas, o tik “sim
bolis.” Tūli nariai sakė, kad 
Japonija turi ir kitus kai
mynus. Komunistų atstovas 
Senzo Nosaka sakė, kad Hi
rohito pasiūlė Wall Stryto 
imperializmui J a p o niją, 
kaipo karinę bazę prieš Ta
rybų Sąjungą. Tai pirmu 
kartu Japonijos istorijoj 
parlamente i m p e ratorius 
buvo išbartas.

Pietų Korėjoj armija vis 
gaudo partizanus ir jai “se
kasi- gaudyti,” kaip rašo 
New York Times. “Sekasi!” 
Pamename, kad apie mėne- 
sis laiko atgal ten jau “par
tizanai buvo sulikviduoti.’'’

Čia tenka priminti štai 
kas. Korėja yra apie 85,000 
ketvirtainių mylių pussalis. 
Iš po Japonijos jungo ją iš
laisvino Sovietų Armija. Ji 
turi 30,000,000 gyventojų. 
Pagal Krymo Konferencijos 
sutartį, laikinai Korėją tm 
rėjo okupuoti Sovietų Są
jungos armija — Šiaurinę 
Korėją, o Jungtinių Valsti
jų — Pietinę Korėją.

Todėl, Korėjos teritorija 
tapo veik lygiai pusiau pa
dalinta tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos. Rudenį, 1945 metais, 
Maskvoj buvo susitarta 
įsteigti Korėjoj liaudies de
mokratinę vyriausybę, ku
ri per penkis metus bus So
vietų ir Amerikos globoje. 
Bet Amerikos generolai Ke
rėjoje tą tarimą paneigė. 
Todėl šiaurinėje Korėjoje 
buvo pravesti balsavimai, 
kur susidarė Liaudies Vy
riausybė, o Pietinėje Korė
joje buvo kiti balsavimai j 
Jungtinių Tautų komisijos 
“globoje,” kur susidarė ki
ta valdžia, priešakyje su 
Wall Strytui paklusniu Dr. 
Syngman Rhee.

Komercinė spauda daug 
rašė, būk' išt Šiaurinės Ko
rėjos žmonės masėmis bėgo 
į pietinę nUo “bolševikų.” 
Ji .tvirtino, kad jėigu ten

bando kaltininkų su'imti ir jų atitinkamai nubausti.
Mr. Sokolsky mano, jog tokia policijos ir miesto admi

nistracijos taktika, yra pražūtinga mūsų kraštui, mūsų 
įstaigoms. Ir ji, žinoma, yra pražūtinga, nes, jeigu bus 
leista laisvai siautėti chuliganams prieš žmones dėl to, 
kad jie yra komunistai, tai kas gali juos, chuliganus, su
laikyti nuo puolimo kitų pakraipų žmonių, arba kas gali 
juos sulaikyti, nuo suvedimo sąskaitų su bent kokiu •pi
liečiu, kuris gengsteriams nepatinka?

Sutinkame su Sokolskiu: metas New Yorko policijai 
parodyti, kad ji gina žmonių interesus, o ne chuliganų, 
užpuolikų ant nekaltų žmonių^ ir ant mažamečių vaikų!

nebūtų Sovietų Armijos, tai 
Rrba 90 proc, žmonių pa
bėgtų į Pietinę Korėją, ar
ba ten esama Liaudies Vy
riausybė “nei vienos dienos 
neišsilaikytų.” Radijas ir 
spauda pasakojo, kad Šiau
dinėje Korėjoje liko tik 10,- 
000,000 gyventojų, o Pieti
nėje Korėjoje — amerikie
čių globoje yra 20,000,000 
tai yra, du kartus daugiau.

Dabar Tarybų Sąjunga 
savo armiją ištraukia iš 
Šiaurinės Korėjos ir palie
ka to krašto patiems žmo
nėms savo reikalus tvarky
ti. Tuo kartu iš Pietinės 
Korėjos Jungtinės Valstijos 
atsisako savo armiją iš
traukti, nes būk “komunis
tai” užpuls ją iš šiaurinės 
Korėjos ir užkariaus. Su
prantama, Dr. Syngham 
Rhee valdžia ir tą pat sako.

Taip subliūško ta pasa
ka apie “bėgimus” iš Šiau
rinės Korėjos, apie tau būk 
ta valdžia laikosi tik pagal
ba Sovietų armijos. Pasiro
do,.kur valdžia laikos tik ant 
svetimų durtuvų, tai ten, 
kur bijo savo šalies žmonių 
valios ir prašo, kad sveti
ma armija pasiliktų ir ją 
apgintų.

Lenkijoj milžiniškas pro
gresas atlikta užgydant 
karo žaizdas. Liaudies gy
venimas nuolatos gerėja. 
Buvo minėta 5-kių metų 
sukaktis nuo mūšio prie Le
nino miesto, Ukrainoj, 1943 
metais, kur pirmu kartu 
Lenkų Armija, ir Sovietų 
Armija dalyvavo petys pe
tin ijr sumušė hitlerininkus.

Vengrija pasirašė preky
bos sutartį sU Argentina. 
Argentina suteikė Vengri
jai $3,000,000 kreditą be 
jojkio nuošimčio iki 1952 
mėtų.

Vengrijoj sušaudė Vikto
rą Scornokį, žentą buVusio 
prezidento Zalta'n Tildy. Jį 
ūpkaltino, kaip agentą ang- 
lo-amerikonų imperialistų.

Vokietija (Sovietų zoila). 
Berlyno vakarinėje dalyje, 
kuki yra anglų, amerikiečių 
ir franeūžų zona, įvyko 
miesto rinkimai. Sako, būk 
85 proc. balsavimuose daly
vavo. Balsavimų dėžutes iš
sivežė į specialę vietą balsus 
skaičiuoti, kad “klaidos ne
padarytų?’ Sovietų žinio
mis, balsavimuose (įlalyvavo 
ti*k 35 procentai.

Generolas L. Clay pasa
koja, kad labaį daug vokie
čių iš Sovietų zonos bėga j 
amerikiečių pusę, būk net 
po 49,000 kus mėnesis. išei
na, kad ‘‘Sovietai blogi, pas 
juos negėrei, o amerikiečiai 
labai geri.” Bet kažin kaip 
su tais “bėgimais,’1 ar tik 
nebus tas patsai, kaip buvol g «-<• r, 1 y Z 4 1 1 V*
Kote jos?

Sovietų dalyje Berlyne 
susidarė vyriausybė visam 
Berlynui. Ją sudarė atsto
vai masinių organizacijų. 
Sveikino 500,000 minios pa
radas; z . .

Soviėtų Sąjunga savo 
spaudoje įspėjo Skandina
viją — Daniją, Norvegiją 
ir Švediją, kad jos nesidėtų 
į Vakarų ar AtlUntiko Ka
rinį bloką prieš Sovietų Są
jungą^ nes jeigu dėsis, tai 
lai pačios Vėliau save kalti
na.

LAISVES VAJUS
Geresni pasikeitimai dabar. Anksčiau buvo minėta, kad 

eina kova tarp vakarį ir rytų — štai tuoj po Žukauskų 
pasirodymo, gauname laišką nuo Prūseikos talkininko, 
gero draugo, jis prisiuntė 7 naujas prenumeratas. Tai 
Prūseika vėl pirmoj vietoj.

Brooklyniečiai A. Mureika ir A. Balčiūnas pridavė at
naujinimų. Brooklynas pralenkė Philadelphia.

Kalbant apie pralenkimus, M. Svinkūnienė, Waterbury, 
Conn., labai daug dirbo šį sykį, ji prisiuntė daugelį at
naujinimų. Waterburis pralenkė Elizabethą.

Į laimėtojų skyrių įšoko J. Grybas, iš Norwood, Mass. 
Šis draugas dirba netik savo mieste, bet ir kituose kolo
nijose, kur randasi gerų draugų, kurie gerai veikė pra
ėjusiuose vajuose, o šiemet nieko nedaro. Jis prisiuntė 
dvi naujas prenumeratas. Šimaičiui reikia gerai pasidar- 
buot, kad atgauti savo vietą. *

Daugiau naujų skaitytojų gavome nuo S. Puidokas, 
Rumford, M!e. (2); S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. (1); 
S. Pėnkauskas, Lawrence, Mass. (1). Jie prisiuntė ir at- . 
naujinimų. ’

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai 
.. 6072 

. 5384 
. 3668 

,. 3635 
.. 2856 
.. 2783 
.. 2106 
.. 1344 
.. 1090 
.. 1081

L. Prūseika, Chicago, Ill.....................................
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J....................
Brooklyno Vajininkai ....................................

Patten, Philadelphia, Pa. ........................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn....................
LDP Klubas, Elizabeth, N. J..............................
D. G. Jusius, Worcester, Mass. ........................
Hartfordo Vajininkai........... ..........................
J. Grybas, Norwood, Mass.............................. . .
P. J. Anderson — L. Bekis, Rochester, N. Y. ..

S. Penkauskas, Lawrence ....... 1012
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 1004 
Geo. Shimaitis, Brockton .......
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 
A. Lipčius, Chester ..................
Bridgeport© Vajininkai ............
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 
P. Šlekaitis, Scranton ............
V. Ramanauskas, Minersville .... 
S. Puidokas, Rumford .........
LLD 2 kp., So. Boston ............
Anna Bemat, Los Angeles ;....
LLD Moterų Sk., Binghamton 

Blažonis, Lowell .......
Balsys, Baltimore ................
Padgalskas, Mexico ..............
Valinčius, Pittston ..............
Tvarijonas, Detroit ..............
Sharkey, Easton ................
K. Urban, Hudson ............ .
Didjun, New Haven ............

M. Janulis, Detroit .................

J.

A.
'S.
S.
C.

962
953
896
769
716
692
638
586
584
579
522
520
519
364
356
336
328
308
308
307

J. Simutis, Nashua . 
LLD 75 kp., Miami . 
S. Kirslis, Bridgewati

p.
H.
A.

J. Valley, New Britain .......
Gudzin, Scotia ......................
Paserskis, Baltimore .........

Žukiene, Binghamton ............
P. Dambrauskas, Haverhill 
Wall, Wilkes-Barre .............
Urbonas, Pittsburgh ............j.

A. Kubilskis-P. Walkins, Coal
Center ............................

Mary Siekis, Gardner .......
J. Matačiūnas, Paterson .... 
A. Navickas, Haverhill .....
LLD 198 kp., Oakland .....
Alex Shatro, Aliquippa .....
V. Smalstienė, Detroit .......
J. Adams, Grand Rapids .... 
J. Daujotas, E. St. Louis 
I. Klevinskas, Scranton .....

305
252
252
252
168
155
144
132
130
116*

112
112
84
84

56
56
56
28
27

Šie vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais:

D. G. Jusius, Worcester, 
Mass.; D. P. Lekavičius, 
Pittsburgh, Pa.; Bridgepor- 
to vajininkai (J. Mockai- 
tis), Čonn.; P. Beeis, Great 
Neck, N. Y.

Šį sykį mūsų vajininkai 
gerai pasidarbavo; matyti 
daug pasikeitimų, nepasilie
ka toj pačioj vietoj. Pralen
kia viens kitą, tai gerai, 
taip ir reikia ionteste. Ga
vome daugiau laišktį, geri 
rezultatai, neužilgo paskelb
sime.

Worcester, Mass. .. 
Hartford, Conn. ..,. 
Pittsburgh, Pa..........
Rochester, N. Y........
Newark, N. J...........
Waterbury, Conn. ... 
Norwood, Mass..........
Scranton, Pa..............
Baltimore, Md...........
Oakland, Cal.............
Elizabeth, N. J..........
Wilkes-Barre, Pa. .. 
Lawrence, Mass.........
Stamford, Conn..........
Seattle, Wash .........
Great Neck, N. Y. .. 
Rumford, Me. ..........
Miami, Fla................
Mexico, Me................
Cleveland, Ohio.........
Jersey City, N. J. ... 
Lewiston, Me. ........ 
Los Angeles, Cal. ... 
Lowell, Mass..............
So. Boston, Mass. ... 
Bridge water, Mass. z. 
Paterson, N. J.........
Bridgeport,' Conn. .. 
Coal Center, Pa.........

Aukų gavome sekamai:
ALDLD 3-čia Apskritis 

(nuo įvykusios konferenci
jos, prisiuntė W. Brazaus
kas), Hartford, Conn.‘, $25.

Po $5: C. Lalushis, Pitts
burgh, Pa., ir Alf. Vencke- 
vich, Stoughton, Mass.

Juozas ir M. Smithai,
Bethlehem, Corin., $4.40.

Po $3: S. Puidokas, Rum- Easton, Pa..................
ford, Me.; Wm. Samuolis, Shenandoah, Pa..........

Waterbury, Conn.; J. Kau- Saginaw, Mich.............
Eddystone, Pa.............

Girard-! New Kensington, Pa..
Brockton, Mass............

I z

sevičius, Pittsburgh, Pa.
A. Kuzmickas, '

ville, Pa., $1.50. * , ,
Po $1: P. Urbonas, L. U r- New Haven, Conn.
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bėgimais” iš Šiaurinės bonas, J. M'ardosas, iš 
Girardville, Pa.; John Ma
yer, Stoughton, Mass.; Geo. 
Lubinskas, Water bury, 
Conn.; J. Zaleckas, Nauga
tuck, Conn.; J. Butkus, 
Bethlehem, Conn.; V. Dor- 
nas, Chicago, Ill.; J. Butna- 
ris, Bridgeport, Conn.; J. 
Navickas, Shenandoah, Pa.; 
A. Winkler, Lost Creek, Pa.

P. Križinauskas, Girard
ville, Pa., 50c.

Minersville, Pa. . 
Washington, Pa. 
Haverhill, Mass. 
Hudson, Mass. .. 
Williafrisport, Pa 
Scotia, N. Y. ... 
Nashua, N. H. . 
Gardner, Mass. . 
Aliquippa, Pa. .. 
Cliffside, N. J. .

79.50 
65.50 
59.50 
39.75 
29.50 
29.40 
28.00 
27.00 
25.50 
25.00 
23.00 
21.00 
21.00 
13.00 
12.00 
12.00 
11.50 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
(9.00 
9.00 
8.00 
8.00 
7.50 
7.00 
7.00 

. 6.00
6.00 
6.00 

. 5.50 
5.00 
4.00 
3.00 

. 3.00
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00

Kaito, Egiptas. — šio 
krašto valdžia įsakė uždary
ti fanatišką Mahometonų 
Brolija, turinčią milioną 
narių. * .

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Philadelphia, Pa.•. $273.00 
Brooklyn, N. Y........ 221.00
Detroit, Mich. ..... 147.00 
Chicago, Ill............... 99.50
New Britain, Conn.... 93.00 
Binghamton, N. Y. .. 90.05

Sekančiame numeryje bus 
daugiau pasikeitimų — ge
rų rezultatų. Mažai rūpina
si pavieniai skaitytojai, jie 
turėtų prisiųsti nors po vie
ną naują skaitytoją — pa
kalbinkite savo pažįstamus, 
kaimynus, arba patys užra
šykite geram prieteliui 
dienraštį kaipo dovaną.

Laisves Administracija

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)affirm., Grttod. 13, 1948



NUOBODUMAS KENKIA KŪNUI IR PROTUI, TRUMPINA AMŽIŲ
Kunigo parašyta, sena 

lietuvių daina dejuoja:
—Ilgu, ilgu man ant 

svieto, nors ko reikia, vis
kas yr’.

Psichologijos mokslinin
kas sakytų:

— Tam dainiui buvo 
nuobodu; jis neturėjo ko 
veikti arba “nežinojo, kur 
dėtis.”

Nuobodulį kenčia dauge
lis žmonių, o bėgdami nuo 
jo, dažnai daro keistus 
“šposus,” kenksmingus sau 
bei kitiems.

Nuobodumo Gaisrai
Žurnalas Pageant rašo, 

jog tūlo snudaus miestelio 
žmonės vienoje pietinėje 
valstijoje padegiodavo ar
tima mišką no du sykiu per 
savaite. Gaisras, jo gesini
mas, gaisriniu mašinų spie
gimas ir žvangėjimas per
traukdavo tiems žmonėms 
nuobodumą, suteik davo 
i vairumo.

Vietinė vaklžia ilgai ste
bėjosi, kodėl miškas taip 
dažnai ir reguliariai dega.

Psichologijos žinovas pa
sisiūlė natarnauti tam klau
simui išspręsti, ir surado, 
jog tūli žmonės, pasivaduo
dami, paeiliui daro gaisrus. 
Taip jie įvairino nuobodų 
miestelio gyvenimą.

. Psichologas patarė mies
telio valdybai ruošti sportų 
lošimus, šokius, smagias su
eigas ir kitokias pramogas.

- Miestelio valdyba išklausė 
patarimo ir pradėjo rengti 
nurodomus pasilinksmini
mus. Tada ir liovėsi gais
rai.

Nuo to laiko tik vieną 
kartą miškas užsidegė, bet 
tai buvo netyčinis gaisras 
— jį užkūrė neatsargiai 
numestas automobilisto ei
ga re tas.

Vaikų Nusikaltimai dėl 
Nuobodumo

Nuobodumas vargina ne 
tik suaugusius, bet ir vai
kus.

Taip antai, Jonukas pa
bėgo iš namų todėl, kad 
jam nuobodu buvo. Jis ti
kėjosi be tėvų globos suras
ti įvairių prietikių ir sma
gumų.

Jaunuolis Baltrukas iš 
nuobodumo ėmė vogti auto
mobilius. Tam reikėjo ap
sukrumo, vengiant arešto, 
bet tai buvo prietikiai, ku
rie jaudino Baltruką ir da
vė įvairumo, iki jis tapo su
imtas.

Baltruko motinai taip pat 
nuobodu buvo. Ji' susirado 
kitų tokių moterėlių ir pra
dėjo iš pinigų kozyriuoti, 
pralošdama tiek, kad nelik
davo už ka šeimai duonos ir 
ni’eno minirkti.

Nuobodžiaujantieji ban
do ratvs nuo savęs pabėgti, 
tikėdamiesi kitur įvaires
nio, margesnio gyvenimo.

Panelių Prietikiai
Vienos turtingos šeimos 

duktė Mariona W. Washin
gtone per bankietą nusi
skundė, kad jai galVą skau
da; sako, “eisiu oran, apei
siu vieną bloką ir sugrįšiu.” 
Bet ji negrįžo — kažin kur 
pabėgo.

Tėvai pasamdė detekty
vus, kad Marioną surastų. 
Detektyvai per pusę metų 
visoje šalyje ieškojo Mario- 
nos, ir pagaliaus surado 

Seattle mieste. Jinai ten, 
pakeitus vardą, dirbo res- 
taurante, kaip valgių pada
vėja. Užklausta, - kodėl ji 
taip padarė, mergina atsa
kė:

— Namie man baisiai 
nuobodu buvo, ir aš turėjau 
pasišalinti.

Tyrimai rodo, jog turčiai 
net labiau nuobodžiauja, 
negu beturčiai.

Vienai jaunai gražuolei 
Svlvijai S. tėvai paliko 5 
milionus dolerių. Ji pasista
tydino palocių Karibbejos 
Jūros saloje; apkeliavo Pa- 
rvžiu, Romą, Egiptą, Ar
gentinos ir Brazilijos sosti
nes: trankėsi įvairiose pa
saulio dalyse; “visko matė, 
visko patyrė,” pagaliaus, 
nurijo per daug migdomųjų 
vaistų, ir mirė. Jos gydyto

Ar Galima Įsikalbėjimais Pasigydyt nuo Tūlų Dvasinių Nesmagumų?
Vienam Čikagos banki

ninkui nervai buvo,* “kaip 
ant adatų.” Gydytojai sakė, 
tai todėl, kad jis per daug 
rūko — po pustrečio pake
lio cigaretų per djeną. Jie 
patarė mesti rūkymą.

Bankininko nervai ermy- 
derį kėlė, bet jo valia buvo 
per silpna atsisakyti nuo ci
garetų. _

Tuo tarpu spaudoje pasi
rodė aprašymai, kaip dau
gelis žmonių gali sau įsikal
bėti, patys save užhipnoti
zuoti, kad atprastų nuo vie- 

i no bei kito kenksmingo pa
pročio.

Žinomas newyorkietis hip- 
notistas Andrew Salter ra
šė, jog bent ketvirtadalis 
žmonių gali užsikalbėjimais 
pasiliuosuoti nuo. žalingų 
rūpesčių ir blogų įpročių.

Minimas bankininkas pra
dėjo kartoti sau: “Aš neno
riu rūkyti, nenoriu, nenoriu. 
Lengvai galiu mesti rūky
mą, galiu, galiu.”

Taip jis ir užsikalbėjo ar
ba užsihipnotizavo nuo rū
kymo. Jau treji metai praė
jo, kai jis liovėsi rūkęs, ir 
sako visai nepasigendąs ci
garete.

Psichologas - hipnotistas 
Salteris pasakoja apie šim
tus asmenų, kurie bijojo 
dentisto grąžtelio, todėl nė
jo dantų taisytis. Jis patarė 
jiems ramiai atsisėsti į den
tisto kėdę ir murmėti sau: 
“Aš nėjusiu jokio skausmo, 
nėjusiu jokio skausmo, nė
jusiu ...”

Taip jie kartoję sau 15 
iki 20 sykių, nugalėję dan
tų gręžimo baimę ir beveik 
nejutę skausmo.

— Vienas iš kiekvienų 
keturių asmenų turi gabu
mą užsihipnotizuoti, — sako 
Salter. — Aš žinau chroniš
kų alkoholikų, kurie pasitai
sė, uoliai užsikalbinėdami 
per tam tikrą laiką. Užsi- 
kalbinėjimas taipgi puikiai 
tarnauja piktumui suvaldy
ti. .

Pasigydė nuo Nemigęs
Apie tokius bandymus 

plačiau rašo Stanley S. Ja
cobs žurnale Fortune:

— Viena čikagietė šeimi
ninkė per 10 metų kentėjo 
nuo nemigės, iki perskaitė 
Salterio tvirtinimą, kad ga
lima įsikalbėti sau miegą.

Per kelias savaites, gul
dama, ji kartojo sau: “Šią
nakt aš gerai miegosiu...

jas, raportuodamas apie 
Sylvijos mirtį, parašė:

— Jinai mirė iš nuobodu
mo.

Savižudystės
Gydytojai žino, jog ne

mažai žmonių nusižudo, ne- 
pakęsdami slegiančio nuo
bodumo.

Kai kurie nuobodžiauto- 
jai nepaiso, kas jiems atsi
tiks, ir rizikuoja mirčia. 
Toks asmuo, pavyzdžiui, 
pleška automobiliu 60 my
lių per valandą staigiu vieš
kelio pasisukimu, suprasda
mas, kad gali užsimušti, bet 
nepaisydamas. Sąmoningai 
ar nesąmoningai jis geidau
ja atmainos, įvairumo.

Suprantama, jog daugu
ma žmonių neįpuola į tokį 
desperatišką nuobodumą; 
tačiaus retas kuris yra vi-

Šiąnakt aš gerai miegosiu.”
Po trejeto savaičių pra

nyko jos nemigė, ir nuo to 
laiko ji sveikai, skaniai 
miega.

Įsikalbėjimu galima esą 
pasigydyti nuo baikštumo, 
mikčiojimo ir kitų nervi- 
niai-dvasinių nesmagumų.

Pašalino Ąlikčiojimą
Viena moteris taip mik

čiojo, kad “springo” kiek
vienu žodžiu. Atėjus jai pas 
daktarą psichiatrą (“dvasi
nį” gydytoją), jis ėmė tei
rautis, dėl ko atsirado pas 
ją mikčiojimas.

Pasirodė, jog tėvas ją la
bai žiauriai sumušė už men
ką prasižengimą, kuomet ji 
buvo dar mažiukė mergaitė. 
Nuo to laiko ji pasijuto pa
niekinta, pasidarė labai ne
drąsi. Iš to ir atsirado mik
čiojimas.

Ta moteris tris kartus 
aplankė psichiatrą. Jis ją 
gydė perkalbėjimais, įtikini
mais ,kad jai nėra ko drovė-

Patarimai Aktoriams—Kūrybinė Vaizduotė
Žmogus turi kūrybinės 

vaizduotės sugebėjimą, su
gebėjimą fantazuoti, t. y. 
derinti, jungti įvairius gy
venimo reiškinius į atskirą, 
naują reiškinį.

Įsivaizduoti ką nors to
kio, ko visai nėra, žmogus 
negali, bet sujungti to, kas 
egzistuoja, atskiras dalis į 
vieną naują visumą ir tokiu 
būdu sukulti naują meni
nį vaizdą žmogus gali sa
vo kūrybinės vaizduotės pa
dedamas.

Sugebėjimas kūrybiškai 
įsivaizduoti — būtina me
nininko savybė, ir mes tu
rime ją savyje visokeriopai 
lavinti. '

Savo vaizduotę jūs pra
dedate lavinti tuo pačiu po
zos ir atskirų judesių pa
teisinimu, apie kurį mes 
anksčiau esame kalbėję. 
Juo smulkesnis bus pateisi
nimas, jūsų fantazijos pa
diktuotas, tuo daugiau bus 
naudos pratimui ir tuo jis 
bus tikresnis.

Motyvuokite (raskite 
priežastį), išsiaiškinkite ju
desį kaip galima tiksliau. 
Sakysim, pirmosios pozos 
pavyzdžio atveju (rankos 
už nugaros) išaiškinkite, 
kur ir iš kur vežate malkas, 

sai laisvas nuo nuobodumo. 
Psichologai, beje, tvirtina, 
kad vidutinis žmogus nuo
bodžiauja daugiau, kaip 
trečdalį laiko!

Svetimoterystė, Girtybė, 
Muštynės

Bėgdami nuo nuobodu
mo, ypač ieškodami kitų 
draugovės dėl laisvų pokal
bių ir juokelių, tūkstančiai 
žmonių pasigeria.

Iš nuobodumo su savo 
žmona vyrai dažnai ieško 
įvairumo pas kitas moteris 
arba traukia į vyrų klubus 
bei saliūnus.

Dėl nuobodumo įvyksta 
piktų barnių ir muštynių, 
nors pats nuobodžiautojas 
nežino, kodėl taip atsitiko.

Nepatinkamas Darbas
Ypač nepatinkamas dan

tis; kad ji jau ne kūdikis ir 
gali nusikratyti kūdikiškų 
baimių.

Psichiatras daktaras ją 
taip pat pamokino, kaip ji 
pati gali atsikalbinėti nuo 
nedrąsos, taigi ir nuo mik
čiojimo.

Taip moteris ir darė. Per 
kelias savaites jinai užsi- 
kalbinėjimais pašalino tris 
ketvirtadalius mikčiojimo. 
Per tris mėnesius, kartoti
nai užsikalbinėdama, ji vi
siškai pasiliuosavo nuo mik
čiojimo; kalbėjo drąsiai ir 
normaliai. Moteris įgijo pa
sitikėjimą savim ir jautėsi, 
“kaip iš naujo gimusi.”

žulikai ir Sąžiningi 
Hipnotistai

Yra privisę daug šarlata
nų, kurie neva gydo hipno
tizmu. Tie žulikai iš tikrųjų 
“gydo tik ligonio kišenę.”

Sąžiningo ir tam išlavin
to daktaro rankose, tačiau, 
hipnotizmas yra svarbi gy
dymo priemonė, kaip rašo

Z. Rapoportas

kodėl, kaip jas gavote, kas 
buvo prieš tai, kas po to ir 
t.t. Antrosios pozos pavyz
džio atveju — koks, būtent, 
daiktas nusirito po stalu, 
kam jis reikalinga^, kas 
bus, jeigu jo nerasite ir t.t. 
Trečiosios pozos pavyzdžio 
atveju — kur esate, kokį 
skridimą stebite, kokie do
kumentai kišenėje, gal būt, 
ruošiatės įsėsti ir patys 
skristi lėktuvu ir t.t. žo
džiu, tegul jūsų vaizduotė 
kiekvienu tokiu atsitikimu 
sukuria ištisą apysaką ati
tinkamo pratimo tema. Tai 
bus drauge ir esamos pozos 
pateisinimas, ir pratimas 
i ūsų kūrybinei • vaizduotei 
lavinti.

Pateisinimą patikslinkite 
ir išvystykite kiek galima 
smulkiau ir aiškiau. Kuo 
didesnį detalių kiekį turės 
pateisinimas, tuo tikresnis, 
įtikinamesnis bus pratimo 
rezultatas: ' >

Stenkitės, vis dėlto, savo 
vaizduotę išlaikyti gyveni
miškosios tiesos rėmuose, 
gyvenimiškomis formomis 
matyti visa, ką jūs pasako
jate, nukreipdami savo 
vaizduotę į tam tikrą daik
tą, tam tikrą. .. atsitikimą, 

bas daugeliui įvaro nuobo
dumą ir erzumą.

Kas liečia darbą, tai psi
chologai atranda tokias 
nuobodumo priežastis:

Per menkas tikslas: 
žmogus už savo darbą ne
gauna tokio atlyginimo, ko
kio jis laiko save vertu — 
per mažai uždarbio arba ne
gaunąs garbės-įvertinimo.

Tokiame atsitikime psi
chologai pataria ramiai ir 
visapusiškai a p s v a rstyti 
darbą. Jie tvirtina, jog be
veik kiekviename darbe ga
lima surasti gerų arba as
meniškai naudingų pusių. 
Tuomet darbas pasidarys 
Įdomesnis, todėl ir nuobodu
mas pranyks ar bent suma
žės.

O jeigu ne, tai reikėtų 
apgalvoti, kaip patinkames-

Amerikos Gydytojų Susivie
nijimo žurnalas:

— Hipnotizmas .. užima 
tam tikrą vietą dvasinių li
gų gydyme. Tai nėra kokia 
slaptinga gudrybė, bet pri
pažinta mokslinė priemonė!

Daugelis gydytojų - psi
chiatrų todėl ir vartoja * buvo tik ketverių metų mer- 
hipnotizmą gydymui tokių ; gaitė.
dvasinių nesveikumų, _kaip i Ta neiaimė įstrigo į po- 
tuščios baimės,, ligoti rūpės- i sąmoninę jos atmintį ir ten 
čiai, nesaikuoti savęs smer-! kerojo, iki išsivystė neapsa- 
kimai ir kt.

Nugalėjo Automobilio 
Baimę

Ryšium su tuo įdomus 
yra atsitikimas, kaip viena 
mokytoja St. Louis mieste 
susirgo begaline automobi
lių baime ir kaip jinai išsi
gydė.

Mokytoja pradėjo baisiai 
bijoti automobilių, pati ne
žinodama kodėl. Mįntis apie 
važiuojančius automobilius 
taip ją gąsdino, kad ji bi
jojo į mokyklą eiti ir sėdė
jo namie, kol beveik nu- 

kuris gali būti sugalvotas, 
idomus, bet drauge turi bū
ti įtikimas. Kitaip, remda
miesi tuo, kas įtikinama ir 
gyvenime gali būti, fanta
zuodami “apskritai,” taip 
sakant, betiksliai, nedaik
tiškai, jūs rizikuojate su
klysti, kūrybinės vaizduotės 
išsivystymą pakeitę tuščiu, 
bergždžių fantazavimu, ku
ris yra' nereikalingas ir 
trukdo aktoriui sukurti 
vaizdą.

Aktorius turi turėti leng
vai pažadinamą kūrybinę 
vaizduotę ir drauge mokėti 
ja naudotis, įprasminti sa
vo vaizduotės sukurtus vai
dinius. Vaizduotę reikia 
nukreipti į tam tikrą tiks
lą, fantazuoti tikslingai.

Išvardinkite keletą atsi
tiktinių žodžių, sakysim, 
arklys, upė, degtukai, 
pliauska ir pn.

Tegul kiekvienas prati
mų dalyvis čia pat fanta
zuoja ir papasakoja kokią 
nors istoriją, kurios pras
mė būtų su tais žodžiais 
susijusi.

Nebijokite pasakoti, nu
galėkite varžymąsi, kuris 
gali atsirasti, kalbėkite pa
prastai, savais žodžiais,
kaip tinkamai, nors tai bū- 

(Pabąiga 5-tam pusi.) 

n į darbą gauti.
Bandymais yra patikrin

ta, kad slėgiąs nuobodumas 
daugiau nervų jėgos išeik
voja, kaip gana sunkus 
darbas.

Jei žmogus nieko gero 
savo darbe nemato ir rytą 
atsikėlęs pasiduoda nubodu- 
mo jausmams, tai jis gali 
navargti, iki apsirengs ir 
išeis pro duris, dar' nieko 
nedirbęs.

Tų Pačių Veiksmų 
Kartojimas

Nuobodumą iššaukia tų 
nacių veiksmų kartojimas 
darbe. Bet kartojimas neiš
vengiamas beveik kiekvie
name darbe ar tarnyboje.

Tuos pačius arba pana
šius veiksmus turi kartoti 
daugiausia fabrikiniai dar- 

bankrutavo.
Galų gale, mokytoja krei

pėsi į psichiatrą gydytoją. 
Jis pradėjo klausinėti apie 
jos gyvenimą nuo pat ma
žens, ir štai ką atrado. Au
tomobilis užmušė jos labai 
mylimą tėvą, kuomet jinai

• koma automobilių baimė,
; kuomet ji buvo jau suaugu
si moteris - mokytoja.

Gydytojas davė jai tokį 
receptą:

— Eik tamsta į gatvių 
kampą mieste, kur dau
giausia automobilių prava
žiuoja, ir kartok sau: “Aš 
nebijau automobilių, aš ne
bijau jų, nebijau...” Kar
tok net iki 50 sykių, jeigu 
reikia. Nepaisyk, ką žmo
nės manys, kad tamsta pati 
su savim kalbiesi. Tai yra 
tamstos kova, ir gal tamstai 
pavyks tokiais įsikalbinėji- 
mais išsivaduot nuo auto
mobilių baimės.

Mokytoja darė taip, kaip 
gydytojas patarė. Ji pradė
jo vaikščioti gatvių kampe, 
kur pravažiuoja šimtai ir 
tūkstančiai baisių jai auto
mobilių. Bet mokytoja, įsi
kibus į pašto dėžės stulpą, 
žiūrėjo į gąsdihančius ją 
automobilius ir pakuždomis 
kartojo: “Aš nebijau auto
mobilių, aš nebijau automo
bilių, nebijau..”

Taip mokytoja atsikalbi 
nėjo nuo automobilių bai
mės per ištisą eilę dienų, iki 
vieną kartą, tartum, lėkte 
išlėkė automobilių baimė iš 
galvos, krūtinės ir nervų. 
Tuomet ji pasijuto laisva ir 
pilna pasitikėjimo.

Dar abejodama, bet jau 
be baimės jinai perėjo sker
sai gatvės.

Taip mokytoja įsikalbėji
mu išsigydė nuo tos baimės.

Žymėtina, jog psichologas 
Salter netvirtina, kad kiek
vienas galėtų įsikalbėjimu 
pasigydyti nuo visų bergž
džių rūpesčių, baimių ir ki
tų panašių blogumų. Jisai 
sako, jog vienas iš kiekvie
nų keturių gali panašiais 
įsikalbėjimais, išsilaisvinti 
nuo tos rūšies dvasinių ne
smagumų.

Nieko nekenks pabandy
ti. j. c. k. 
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bininkai. Bet kartojimai 
neišvengiami ir raštinin
kams, mokytojams, krautu
vių tarnautojams, valdinin
kams ir kitų užsiėmimų 
žmonėms.

Klinikiniai tyrimai, ta
čiaus, parodė, kad jeigu 
žmogus ryžtingai stengiasį 
surasti įdomumą bei vertin
gumą šiokiame ar tokiame 
užsiėmime, tai ir suranda. 
O pradę jus taip vertinti 
užsiėmimą, buvęs nuobodus 
darbas gali net įdomiu pa
sidaryti.
Kaip Nugalėti Nuobodumą 

Laisvu Laiku
Psichologiniai gydytojai 

atrado, kad nuobodumo ne
galima pašalinti tiesiogi
niai. Jeigu žmogus nori, 
kad nuobodumas eitų šalin, 
pats noras dar nepaliuosuos 
jo nuo nuobodumo.

Kaip tad nusikratyti nuo
bodumo?

Gydytojai štai ką pata
ria :

Suliaunėk (relax), at- 
liuosuok visus kūno sąna^ 
rius ir mintis. Nes kol rau
menys, minyts ir jausmai 
įtempti, žmogaus sm'egenys 
negali pilnai laisvai ir tiks
liai protauti. Tik suliaunė- 
jus ir pilnai protiniai ir 
jausminiai pasilsėjus, jis 
paskui gali suprasti ir iš
siaiškinti pasąmonio (sub
conscious) savo proto geis
mus .ir tikrąsias nuobodumo 
priežastis. Tuomet žmogus 
gali atrasti, jog ne taip 
bloga, kaip jam atrodė, 
kuomet jis nuobodžiavo.

Dvasiniai pasinaujinęs 
per visišką kūno ir proto 
suliaunėjimą, nieko svar
baus negalvodamas per kokį 
pusvalandį, išsimaudęs ar
ba pagulėjęs, žmogus, tuo
jau patirs, kaip nuobodu
mas šalin slenka, o gyveni
mas darosi įdomus.

Laisvi Užsiėmimai
Kas turi daugiau liuoso 

laiko, o nori išvengti nuo
bodumo, tai privalo grieb
tis rankinių darbelių ar 
protinio užsiėmimo. Tokia
me atsitikime patartina na
mų ruoša, medžio darbukai, 
siuvimas,. mezgimas, moky
masis piešti, groti, skaity
mas, rašymas ir t.t.

Visuomeninė Veikla, da
lyvavimas ■ susirinkimuose 
ir idėjiniame judėjime yra 
vienas svarbiųjųjų įrankių 
prieš nuobodumą.

Visai Nieko Neveikimas 
žalingas

Ne vienasx sako sau: — 
Kai gana pinigų susitaupy
siu arba pensiją gausiu, ot 
tai gyvensiu — visai nieko 
neveiksiu!

Bet jau seniai patikrinta 
tiesa, jog tie, kurie be jokio 
užsiėmimo bando taip gy
venti, greičiau miršta, negu 
dirbantieji arba užsiiman- 
tieji minimais laisvais dar
bukais.

Nieko neveikiantieji daž
niausiai įpuola į slegiantį 
nuobodumą. O moksliniai 
tyrimai parodė, jog nuobo
dumas visuomet įtempia ir 
labai vargina žmogų ne tik
tai protiniai, bet ir fiziniai: 
taigi nuobodumas eikvoja 
gyvybines žmogaus jėgas.

n. m:



Lietuvos Tarybinio Teatro
Kelias

(Tąsa)
Jį knietė pavydas berniuko, kuris dar 

nieko nežino, nors kalbėdamasis su drau
gais, kaip ir jie, apsimesdavo, jog žino 
labai daug.

Baigęs lošti bilijardą, brolis grįždavo 
prie visos draugijos ir su ta moterimi, į 
kurios balsą jis ką tik neatsiliepė, būda
vo labai švelnus ir paslaugus, ir atrody
davo, kad jis dėl jos viskam pasiryžęs. 
P paskui jis nepastebimai mirktelėdavo 
Maslenikovui, kaip bendrininkui, tarsi 
sakydamas: “Ne čia* laimė, mielasai, ne 
čia laimė.” Bet Maslenikovui atrodyda
vo, kad kaip tik čįa laimė, nes tai buvo 
neišmėginta, tur būt, stebuklinga.

Jis prisiminė ir brolį, ir vasarvietę, 
ir bilijardą ir pagalvojo, kur brolis, jau 
seniai apie jį nieko nerašo laikraščiai. Ir 
staiga jis įsivaizdavo, kad brolis žuvo, 
ir nejučiomis pagalvojo, kad jei tie, ku
rie būdavo tada triukšmingoje vasarvie
tės draugijoje, o moterys taip pat, suži
nos apie brolio žuvimą, jie, žinoma, pa
kalbės apie jį, gal nėt išgers už jį ir pri
simins, kaip būdavo su juo vasarvietė
je, o daugiau, ko gero, nieko ir neįvyks.

O štai jei Saburovas žus, ką darys 
Ania? Ji, tur būt, pasidarys visiškai ki
tokia, negu dabar, jai atsitiks kas nors 
baisaus.

Su tais gi, kurie būdavo pas brolį, nie
ko baisaus nebus, ir, gal būt, dėl to bro
lis eidavo su juo lošti bilijardo ir neatsi
liepdavo į jų beldimąsi.

Jis pažiūrėjo dar kartą į Anią, ir jau
nuoliškas meilės ilgesys — ne jos, o ben-' 
drai meilės — apėmė jį. Jis labai pano
ro išgyventi iki karo pabaigos, kad nu
važiuotų pas brolį J vasarvietę ir taip 
pat ne pats vienas, bet kad tai būtų vi
sai ne taip, kaip broliui, ir kad jis neitų 
bilijardo, ir kad ji būtų visiškai įstabi. 
Jis ėmė mąstyti, kokia ji bus, bet kai 
galvojo apie ją bendrai, tai priskirdavo 
jai žaviausias ypatybes, o kai įsivaizduo
davo jos veidą, jam kažkodėl vaidenosi 
Anios veidas.

Jis -užsnūdo, sėdėdamas ant taburetės 
prie stalo, ir krūpetelėjo, kai jį pašaukė 
Vaninas, apėjęs sargybas ir grįžęs.

— Maslenikovai, ar miegi?
— Truputį užmigau.
— .Saburovas nebuvo atėjęs?

• — Ne.
. — Jau šešta valanda, — pasakė Va

ninas, — ne kitaip, o nulindo į namą 
pas Koniukovą. Niekur kitur jo nėra. 
Tai nerami siela.

‘ XXII
Saburovas, iš tikrųjų, nuvyko į namą 

pas Koniukovą. Pralįsti tenai tebuvo ga
lima tik naktį ir tai didesnę kelio dalį 
šliaužte, rizikuojant būti pataikytam at
sitiktinės kulkos.

Saburovas su Petia iš pradžios praėjo 
išilgai apgriautos sienos, paskui pasuko 
į šalį. Čia Petia visas susigūžė, lyg 
rengdamasis šuoliui.

— Na, -kaip, dbauge kapitone? Čia 
vieta atvira.

— Žinau.
— šliaušime ar mausime?
— Mausime, — pasakė Saburovas.
Jie iššoko iš už sienos ir prabėgo tris

dešimt metrų, skyrusius juos nuo kitos 
sienelės, už kurios jau galėjai, palyginti, 
saugiai prasmukti į namą. Vokiečiai iš
girdo triukšmą,’ ir užpakaly suspiegė ke
letas kulkosvaidžių šūvių eilių. ’

— Kas eina? — paklausė kažkieno ty
lus balsas tamsoje?

— Savi, — pasakė Petia, — kapito
nas,
* Jie žengė dar keletą žingsnių išilgai 
sienelės.

— Čionai, — pasakė tas pats balsas. 
—‘ Tai jūs, drauge kapitone?

— Aš. ' ,
— Čionai, galvos nestuktelkite.
Saburovas pasilenkė ir nusileido kelis 

laiptelius žemyn. Apgraibomis jie pasu
ko už kampo ir įėjo į rūsį.

Tai buvo dalis tos pačios didžiosios ka
tilinės, iš kurios kadaise leitenantas Žu
kas graibė pasislėpusius vokiečius. Per 
du mėnesius daug kas pasikeitė: toji vie
ta, kuri anksčiau buvo laikoma pavojin
ga, dabar šitame mieste, sulygintame su 
žeme, atrodė, jau ištaiginga patalpa. Pu

sė .katilinės įgriuvo nuo tiesioginio pen- 
kiašimtės pataikymo. Katilai, stovė
ję viduryje, buvo susprogdinti ir keis
tai suraitytais geležies lakštais biauriai 
užgriozdė grindų dalį. Bet kita, mažes
nioji katilinės pusė buvo sveika.

Dviejose sienose, kampu nukreiptose į 
vokiečius, buvo padaryta kažkas pana
šu į šaudymo spragas, kuriose stovėjo 
keturi kulkosvaidžiai. Laiptai vietomis 
nugriuvo, ir tiesiog į lubose padarytas 
kiaurymes kopdavo iš kažkur atitemp
tais gaisrininkų kopėčių likučiais. Spra
ga sienoje, atsiradusi bombai pataikius, 
buvo užgriozdinta katilų laužu, o ten, 
kur vis dėlto pasiliko praėjimas, ji buvo 
užkabinta keturiomis į vieną susiūtomis 
apsiaustais-palapinėmis. Kaip tik pro 
čia, kilstelėjęs apsiaustą-palapinę, Sabu
rovas paskui palydovą įėjo į katilinę.

Katilinėje buvo dūmų. Tiesiog ant ce
mentinių grindų stovėjo geležinė namų 
darbo krosnelė, gurioje traškėjo malkos. 
Kaminiukas, išvestas laukan pro sieną, 
buvo nesandariai pritaikytas, ir iš visų 
jo alkūnių rūko dūmai. Vienas žmogus 
tupėjo prie krosnelės, o penketas ar šeše
tas miegojo nugriuvę kanipuose ant na
rų, padarytų iš dviejų spyruoklinių mat
racų ir keletos odinių sėdynių, išluptų iš 
sudaužytų mašinų.

Kai Saburovas įėjo, sėdėjęs prie ug
nies žmogus pašoko, atidavė Saburovui 
pagarbą ir paklausė:

— Įsakysite pažadinti Koniukovą, 
drauge kapitone?

— Pažadinkite.
— Drauge viršila, drauge viršila, — 

ėmė purtyti Koniukovą raudonarmietis.
Tasai pašoko ir, taisydamasis dirželį, 

pribėgo prie Saburovo.
— Leiskite pranešti! — riktelėjo jis 

visa gerkle, sustojęs per tris žingsnius. 
Totorių gatvėje namo Nr. 7 įgula yra ko
vos parengty? Ligonių nėra. Sužeistų du. 
Ypatingų įvykių nėra. Raportuoja vir
šila Koniukovas.

— Sveikas, Koniukovai.
— Sveikas tamsta, — pasakė Koniu

kovas ir, žengęs žingsnį atgal, vėl išsi
tempė. Koniukovp išvaizdoje buvo kaž
kas naujo, jei taip galima išsireikšti, 
•trupučiuką partizaniško, kas pasidaro 
žmonėms, ilgai sėdintiems apsupime, 
nuolat rizikuojantiems'gyvybe ir atkirs
tiems nuo viso pasaulio. . Koniukovo dir
žas vis dar buvo taip suveržtas, kad ir 
dviejų pirštų neužkištum, bet pilotė buvo 
šauniai ant ausies užmauta, prie diržo 
trikampėje juodoje makštyje kabojo vo
kiškas parabelius, o ant kojų žėrėjo vo
kiški, geltonos odos, kailiniais apsiuvais 
lakūniški batai.

Ir iš to, kaip raudonarmietis paklausė: 
“Įsakysite pažadinti Koniukovą,” ir iš 
to, kad Koniukovas miegojo’ atskirai, 
bendrai iš griežtos tvarkos, viešpatavu
sios įguloje, Saburovas suprato, jog Ko
niukovas per šias dienas pasidarė čia žy
mia persona.

— Seniai bebuvau pas tave, Koniuko
vai. Atėjau pažiūrėti, kaip gyvenate. ’

— Gerai gyvename, drauge kapitone.
— Pasakyk, tegul suoliuką prie kros

nelės atneša, — aš sušalau, ir sėskis su 
manim?, pasikalbėsime.

— Įsakysite pažadinti žmones?
— Ne, kam žadinti? Tur būt, pavar

go? •
— Tikrai taip, pavargo.
— Tai viskas, ką tu turi?
— Ne, ne viskas^ Pusė sargybose, pu

sė miega. Pakaitomis ir kariaujame, jei 
tik atakos nėra. i

— O jei ataka? ,
— O jei ataka, visi sargybose, pagal 

tvarkaraštį. — Antonovai, — pašaukė 
Koniukovas.

— Taip.
— Pristumk draugui kapitonui suoliu

ką prie krosnelės. Mikliau, viena koja 
čia, kita ten.

Suoliuko nesurado; vietoj jo kovotojas 
atnešė du automobilių pagalvius ir pa
dėjo juos truputį tolėliau nuo krosnelės, 
o pats ėmėsi taisyti malkas.

— Na, gerai. Laisvai, laisvai, Koniu
kovai, — pasakė Saburovas, atsisėsda
mas prie ugnies. — Sėskiš.

(Bus daugiau)

Tarybų Lietuvos Grožinės Literatūros leidykla išlei* 
do rinkinį “Tarybinis Teatras ir Dabartis.” Vilniaus sa
vaitraštyje Literatūra ir Menas įdėta šios 361 puslapio 
knygos apžvalga. Pasiremiant knygoje išdėstytais senes
nių tarybinių respublikų rašytojų ir dramaturgų paty
rimais bei mokymais, P. Kvietinis kelia klausimą ir apie 
Lietuvos tarybinio teatro kelią. Kadangi šis klausimas 
įdomus ir Amerikos lietuviams, tai žemiau ištisai pa
duodame minėtą Kvietinio straipsnį.

Rašo P. Kvietinis
Pagrindinis partijos istori

nių nutarimų meno klausi
mais siekimas buvo pakelti 
tarybinį meną į dar aukštesnį 
lygį, atitinkantį stalininės epo
chos didingumą. Tam pasiek
ti reikėjo visų pirma užaštrin
ti tarybinio meno partišku
mą, dar labiau suartinti meną 
su tarybine liaudimi, atkak
liai kovojančia dėl didžiųjų 
istorinių uždavinių įgyvendi
nimo, įvesti griežtą principiš- 
kumą meninėje kritikoje, su
stiprinti kovą prieš kai kurios 
žmonių dalies žavėjimąsi pū
vančia buržuazine kultūra.

žengdamas -partijos nurody
tu keliu, tarybinis menas, ta
me tarpe ir teatras, yra pasie
kęs gražių rezultatų. Per tą 
laiką nemaža nuveikė ir Ta
rybų Lietuvos teatro darbuo
tojai. Paskutinis, tačiau, te
atro darbuotojų ir dramatur
gų pasitarimas teatrų reper
tuaro reikalu parodė, kad šio
je srityje pas mus dar esama 
rimtų spragų. Ryšium su tuo 
labai pravers mūsų teatrų 
darbuotojams bei dramatur
gams neseniai Valstybinės 
Grožinės Literatūros Leidy
klos išleistasis leidinys “Ta
rybinis teatras ir dabartis,” 
kuriame yra išties naudingų 
nurodymų teatrų bei drama
turgų darbo pagerinimui.

Leidinyje išspausdinta gre
ta partijos nutarimų visos ei
lės žymiųjų rusų bei kitų res
publikų rašytojų, dramaturgų 
ir teatro darbuotojų kalbos 
bei straipsniai, ieškantieji 
konkrečių priemonių, tam, 
kad būtų įvykdyti partijos nu
rodymai tarybinio meno to
lesnio ugdymo reikalu.

Leidinyje griežtai pasisa
koma (M. Chrapčenko, J. Ka
lašnikovas) prieš savieigą, ku
riant idėjinę kūrybinę teatro 
išvystymo programą, prieš 
neplaningumą sudarant tea
trų repertuarą ir bendradar
biaujant su dramaturgais. Gi
liai idėjiniam repertuarui su
kurti siūloma užmegsti be
tarpišką teatrų ir dramaturgų 
bendradarbiavimą, siekiant, 
kad dramaturgai ir rašytojai 
nuolat domėtųsi teatro gyve-- 
nimu ir jo vystymusi bei jo 
kūrybiniais ieškojimais, kaip 
kad Gorkis ir Čechovas domė
josi Maskvos Dailės teatru, 
kuris suvaidino priešakinį 
vaidmenį ne tik rusų, bet ir 
viso pasaulio pažangių teatrų 
istorijoje.

Visame tame darbe turi 
šviesti didžioji tarybinei liau
džiai ir valstybei tarnavimo 
idėja. “Kiekvienam tarybinio 
teatro darbuotojui turi būti 
aišku, kad socializmo epocho
je tarnauti visuomeniniams 
politiniams tikslams—ne vien 
idealas, bet ir būtina kūrybos 
sąlyga, kurios nesilaikant, ne
galimas teatro progresyvu
mas.” (J. Kalašnikovas). 
“Tai, kad mes tarnaujame kil
niai tarybinių darbo žmonių 
socialistinei valstybei, yra 
mūsų jėga ir ' pranašumas 
prieš buržuazinę Vakarų Eu
ropos literatūrą, kuri tarnau
ja imperializmo interesams 
arba tenkina žemus pomėgius” 
(A. Fadiejcvas)-.

Nelengvas yra tarybinio tea
tro ir apskritai viso tarybinio 
iheno kelias. Ir aktoriui, ir re
žisieriui, ir dramaturgui visą 
laiką tenka atskleisti ką nors 
nauja, parodyti tai, kas svar
biausia, tipinga vyksta tarybi
niame gyvenime, ką.ir kaip nu
gali ir laimi tarybinis herojus. 
Drauge su tuo “menininkui at
siskleidė nauji žmogaus psichi
kos bruožai, ir menininko už

davinys — surasti naujus me
todus, kuriais būtų galima me
nišku vaizdu įamžinti naująjį 
žmogų” (A. Tairovaę). Ir tai 
yra svarbiausias uždavinys, ku
rį partija ir tarybinė liaudis 
stato tarybiniam teatrui, dra
maturgijai — visam menui, šis 
ieškojimas kaip nusikratyti te
atro mene smulkmeniškumo, 
schematiškumo, paviršutinišku
mo, o kūrybiškai išreikšti nau
jąjį turinį — yra bendras vi
sų rinkinyje išspausdintų kal
bų ir straipsnių autorių rūpes
tis. Kuo aukščiau iškelti dra
maturgijoje ir spektaklyje idė
jinę pusę, kuri pakels ir meis* 
triškumo pusę — štai koks 
svarbiausias reikalavimas tary
binei dramaturgijai ir tarybi
niam teatrui.

Lietuviškosios dramaturgijos 
didžiausias trūkumas yra tas, 
kad dar nepajėgiama giliai, 
reljefingai, gyvai pavaizduoti 
priešakinio tarybinio žmogaus. 
Norint šį svarbųjį uždavinį 
įvykdyti, “svarbu ne tai, kad 
tarybiniai žmonės būtų ideali
zuojami, bet tai, kad būtų ras
tos tarybiniams žmonėms bū
dingos tendencijos, atžalos, lei
džiančios ateities diegus” (M. 
Grigorjevas).

Svarstydami dramaturgijos 
ir teatro meno idėjinio pagili
nimo klausimą, kalbų ir straips
nių autoriai nurodo būtinumą 
patiems meno darbuotojams 
apsiginkluoti priešakine mark
sizmo - leniųizmo teorija, pagi
linti betarpišką naujojo gyve
nimo pažinimą. “Tik tas, kas 
yra apsiginklavęs dabarties tei
giamuoju pradux ir žiūri pir
myn, — tas gali stipriai pa
vaizduoti epochos konfliktą ir 
didj'-bę, ir įtempimą, ir kovos 
sunkumus ... Būtina betarpiš
kai pažinti tikrąjį gyvenimą, 
dažniau pabuvoti kolektyviniuo
se ūkiuose, gamyklose, mokyk
lose.. Be šito menininkas nepa
matys konflikto, nesugebės tik
sliai pavaizduoti liaudies gyve
nimo” (A. Fadejevas).

Tą pačią idėjinio persiėmi- 
mo ir kūrybinio nuoširdumo 
mintį toliau išvysto K. Simo-* 
novas: “Sunku nuoširdžiai ap
rašyti kovotoją, pačiam juo 
nesant. Sunku pavaizduoti pa
siaukojimą, jeigu pats nesi pa
siruošęs pasiaukoti. Sunku nuo
širdžiai pavaizduoti, kad mūsų 
didvyriui jo socialistinė parei
ga yra aukščiau visko, jeigu 
pačiam menihinkui ši socialis
tinė pareiga nėra aukščiau vis
ko.”

žymią vietą rinkiny užima 
naujo stiliaus, naujos formos 
sukūrimo klausimas, išplaukiąs 
iš pačios naujosios epochos sa
vybių. “Neieškant naujos for
mos, nebus galima tikrai ir iki 
galo pilnai išreikšti naująjį mū
sų gyvenimo turinį” (A. Tairo
vas) .

Tarybinis teatras turi dide
les realistinės kūrybos tradici
jas. Tai pabrėžia savo straips
niuose J. Zavadskis ir A. Cha- 
rova. O tų priešakinių tradici
jų kūrėjas yra K. Stanislavskis 
ir jo puoselėtas Maskvos ^Dai
lės teatras, kuriam spalio 27 d. 
sukako garbinga pusės amžiaus 
kūrybinio darbo sukaktis. Mas
kvos Dailės teatras — tai tary
binio meno pasididžiavimas, 
šiame teatre visuomet buvo gy
vos priešakinės demokratinės 
idėjos; jis ištikimai žengė gi
laus rusiško realizmo ir liaudiš
kumo keliu; jo kūrybinis paty
rimas — tai didelis įnašas ko
vojant dėl socialistinio realiz
mo metodo pritaikymo scenoje.. 
Todėl rinkinio kalbų ir straips
nių autoriai aukštai iškelia 
K. Stanislavskio sistemos

CIO prezidentas Philip Mur
ray kalba to unijų centro 10- 
je metinėje konvencijoje Port
land, Oregon. Konvencija at
sižymėjo atakomis apt pažan
giųjų, prisitaikant fabrikantų 
pradėtai prieš pažangiuosius 
kampanijai ir per tai skaldy

mui, daužymui kovingųjų 
unijų.

reikšmę toliau vystant tarybi
nio teatro meną.

“Mūsų teatro žinovų ir teore
tikų .uždavinys — išnagrinėti 
K. Stanislavskio teoretinius pa
sisakymus, kurie būtini mums 
visiems, nes jie pagrįsti dia
lektiniu įvykių pajautimu. Sta
nislavskis kiekvieną situaciją 
nagrinėja kaip priešingybių' 
kovą. Jis tai supranta intuity
viai, bet tiksliai, taip, kaip kad 
mes dabar stengiamės suprasti” 
(J. Zavadskis). Tuo pat metu 
tačiau rinkinyje keliama min
tis neapsiriboti teatrinio meno 
tradicijomis, bet toliau kūrybiš
kai jas vystyti sutinkamai su 
naujosios tarybinės, estetikos 
pasiekimais.

Rinkinys “Tarybinis teatras 
ir dabartis” — labai vertinga 
knyga, galinti paskatinti ne tik 
teatralų, dramaturgų, bet ir vi
sų meno darbuotojų kūrybinę 
mintį, išradingumą.
fr

Springfield, III
Lapkričio 13 d. mirė An

tanas Selecky-Tačiliauskas, 70 
metų amžiaus. Velionis pali
ko liūdėti brolį Tačiliauską.

Taip pat, lapkričio 13 d. mi
rė V. A. Draugalis, 39 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
motiną ir dvi seseris. Jis mi
rė Arizona valstijoj. Mirtis 
pakirto dar gana jauną žmo
gų.

Gruodžio 2 d. mirė Antanas 
Lodą, 79 metų amžiaus. Pa-, 
liko liūdėti moterį, keturias 
dukteris ir 4 anūkus. Velio
nis buvo angliakasis, o senat
vę baigė imdamas šiokią-tokią 
pensiją. Mat, kurie seneliai 
anksčiau pradėjo ifrnti pensi
ją, tai vėliau nedaug gauna 
tos pensijos. Tada dar nebu
vo įstatymo, kad šimtą dole
rių į mėnesį gautų.

Naujas įstatymas, pagal ku
rį gaus $100, tai dar nese
niai padarytas. Yra daug se
nų žmonių, kad į mėnesį lai
ko gauna tik po $20. Kaip 
iš tokios pensijos gyventi? 
Todėl, daug senų žmonių la
bai vargsta gaudami tokią 
pensiją. Dar vasaros laiku, 
kurie nors kiek stipresni, tai 
eina kiek dasidirbti, kad leng
viau būtų gyventi. Bet kurie 
jau neturi sveikatos, tai skurs
ta ir taip laukia mirties.

A. Čekanauskas.

London. — Anglija pasi
statė 39 naujus karinius 
laivus - naikintuvus.

Egzaminaojam Akis 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist*

3Š4-39& Broadwa> *
Brooklyn. N. Y 

Tel ST S-8842 
—-------- ———---------- -—

KALĖDŲ DOVANOS
Jau laikas apsirūpinti pirkiniais Kalėdų dovanom. 
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

AUKSINIAI

Didelis

IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELfiTAI, 
LAKĘTUKAI

pasirinkimas gražiausių džiulerių 
Kalėdų dovanoms yra pas

Jonų Patašių
307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

• Judesio valandoj kreip 
’Htės nrie mane* dieną ai 
■akt j greit suteiksim-
nndermšku patarnavime 
Patogiai ir gražiai moder 
•'škai įruošta 

meninė. ‘ Mūsų 
m u ir kainomis 
*-n kinti

mūsų Set 
patamavi 
būsite ne

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA

fNMėfOna* Poplar tllfr'

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Gruodi. 13, 1948
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Patarimai Aktoriams
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ir nesklandu, bet jokiutų 
būdu neišgalvokite litera
tūrinių posakių ir nesisten
kite gražiai pasakyti.

Pasakokite taip, lyg tai 
būtų jums atsitikę arba 
jums esant, kad klausyto
jai galėtų lengvai įtikėti, 
jog jūsų pasakojimas ne 
prasimanymas, o tiesa.

Fantazuokite, susitikę 
nepažįstamą žmogų, — kas 
jis galėtų būti, koks jo bū
das, kaip jis elgiasi namie 
ir t.t.
' Kūrybinės v a i z duotės 
(fantazijos) vaidmuo ir 
reikšmė menininkui ir, at
skirai imant, aktoriui yra 
didelė, tad mes nuolat 
kreipsimės į ją pagalbos. 
Visas mūsų darbas scenoje 
tiesiogiai priklauso nuo mū
sų kūrybinės vaizduotės 
turtingumo ir lakumo.

Tokitf būdu mes savo 
darbą pateisiname kūrybi
nei vaizduotei padedant. O 
scenoje visa turi būti patei
sintu: kiekvienas poelgis, 
kiekvienas žvilgsnis. Visi 
veiksniai turi būti pateisiu-

ti (sukelti kokios nors prie
žasties) ir tikslingi (t. y. 
turėti kokį nors tikslą). Ki
taip sceninis elgesys, būda
mas nemotyvuotas, nepada
rys žiūrovui įspūdžio, nesu
jaudins ir neužkrės jo, o 
tada bus prarasta ir pati 
mūsų meno prasmė.

Miami, Florida

Dienraščio Laisvės 
BANKETAS 

ĮVYKSSAUSIO 30 JAN.

MŪSŲ ŽINIOS
Gruodžio 1 d. oras atvėso, 

ale tiktai porai dienų reikėjo 
kaptoną dėvėti. Pečių čionai 
niekas neturi, bet jie ir nerei
kalingi, nes po poros dienų sau
lutė močiutė savo galingais 
spinduliais visus lygiai trak
tavo. Oras pasidarė toks 
šiltas, kaip tikra vasara. Vi
si vaikšto vienmarškiniai, net 
ir be kalaraiščių; jūroj žmo
nės gražiai maudosi, kiti ant 
smilčių prieš saulutę kaitinasi.

Po miestą ir ant kelių pasi
rodė labai dajug auto mašinų 
iš šiaurinių įvairiausių valsti
jų. Tačiau, visoki pramoni- 
ninkai-vertelgos skundėsi, kad 
neužtenkamai biznio daro. Jie 
aiškino, kad svečių suvažiavo 
pakankamai, bet neužtenka
mai bagotų.

Namų ir namelių pardavoji- 
I mas taipgi sunkiai einasi. 
Pirkėjai zuja visomis gatvė- 

\ mis, tačiau su nupirkimu ne- 
! siskubina. Mat, kainos vis 
dar peraukštos, nors kiek ir 

j nukrito, palyginus su kaino
mis, kokios buvo prieš du me
tus.

Dabar kas nusiperka sklypą 
žemės (lotą) ir pasisamdo 

1 meistrus-budavotojus, tai na-

• Keturiolika vaikučių viename bute perdaug net ir geriausios širdies šeimininkei, 
sako jų motinos, tačiau joms nebuvo pasirinkimo, Mrs. Mary Canning (stovinti deši
nėje), nare AFL Hotel & Club Employes Unijos Lokalo 6-to, ir jos 7 vaikai tapo 
išmesti iš anartmento.
jos bute, kuriame jau buvo jos pačios 7 vaikai.
tai išmesti abi šeimas, Mrs. Canning išėjo su savo vaikais į miestavą bendrabutį ny
kius, tvankius barakus. Tuo tarpu jos unija veikia į miestavąji Housing Authority, 

kad duotų šeimai tinkamą butą.

Ji su dėkingumu priėmė kaiminkos pakvietimą prisiglausti 
Kuomet savininkas pagrasino už

Darbai taipgi pusėtinai šlu
buoja, atvažiavę iš šiaurės vy
rai ir merginos darbininkai 
su tikslu turėt atostogas ir do
lerį kitą užsidirbti darbus 
gauna labai sunkiai. Jeigu 
kuris ir gauna, tai skundžiasi, 
kad už pusę kainos turi dirb
ti, negu kad šiaurėje gauda
vo. Kambarys po $10 nuo 
dūšios per savaitę. Visokiem 
profesionalam ir amatininkam 
darbai gaunasi kiek lengviau.

Gruodžio 5 d. LLD 75 
pa laikė savo mėnesinį 
rinkimą, perrinko visą

Clevelando Žinios

IJETUVIĮI LITERATŪRA ARMĖNIJOJE
literatū- 
“Oktem- 
išspaus-

pasaka

mezgę mūsų rašytojų san
tykiai su armėnų rašytojais. 
Geistina, kad ir mūsų kal
ba būtų išleista daugiau 
knygų iš labai turtingos ir 
įdomios armėnų literatū
ros.

“Literatūra ir Menas0

1949

LIBERTY AUDITORIUM Į i., , 4- n . , m A rl <1 11 rv i a

110-06 ATLANTIC AVĖ.
Richmond Hill, L. I. N. Y

i ir sutaupo maž daug apie po
rą tūkstančių dolerių ir turi 
svarų namą, nesužeistą jokių 
tropiškų parazitų — termitų 
(tokių skruzdęliukių).

kuo- 
susi- 
savo 

kuopos valdybą ateinantiems
metams. Visi gavo po knygą 
“žmogus ir Mašina.” Taipgi, 
buvo parinkta aukų Kanados 
Liaudies Balsui ir iš kuopos 
paskirta $5. Viso su aukomis 
$16.50. Viena moteris orga
nizatorė iš progresyvės parti
jos pasakė trumpą prakalbėlę 
anglų kalboj. Ji agitavo ir 
aiškino, kaip'yra svarbu ug-

! d.yti progresyvų partiją, -bet 
aukų neprašė, tiktai už senas 
aukas padėkavojo.

Tą pačią dieną Lietuvių Pi- 
I liečiu Kliubas turėjo šaunų 
j pikniką pono Mockaus pali
varke. Auto mašinų suvažia
vo daugiau, kaip keturios de
šimtys. Tai 
būti daugiau, 
Diena buvo 
daug svečių;

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tek EVergrėen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj 

EVergreen 7-4774

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

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

• tu

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,, 
ko jūs reikalausite.

• Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Yr

žmonių galėjo 
kaip šimtas.

saulėta,. buvo 
visi baliavojo, 
dainavo, links

minosi, kaip ir pridera 
piknikuose.

būti

Gruodžio 7-ta diena, 
sau šią korespondenciją 
atviro lango. Saulutė links
mai šypsosi, viskas žaliuoją. 
Ir pamislinau, koks buvo di
delis skirtumas pernai, gyve
nant Easton, Pa. Ten reikėjo 
pečių kūrenti, per sniegą 
bristi, o priedui nosies ir ger
klės slogomis sirgti. Čia mes 
nuo to esame laisvi.

LLD 75 kuopa rengia su- 
lauktuves' naujų metų pono 
Mockaus sode, po žaliuojan
čiais medeliais. Tai visi ruoš
kitės, kaip jauni, taip ir seni 
laukti naujų metų, naujos lai
mės ir senų tų pačių vargų 
vargelių. Tikimės sulaukti 
daug svečių iš šaltųjų kraštų.

V. J. Stankus.

prie

Nuteisė Elektros Kėdėn
WalteriZuavis, 21 metų, 

kaltinamas išprievartavime ir 
nužudyme senutės kaiminkos 
Miss Mary Gray, 80 metų, 
Brooklyne, džiūrės tapo pri
pažintas kaltu žmogžudystes 
pirmame laipsnyje. Taip nu
teistiems skiriama mirties, 
bausme elektros kedėje.

Davis’o sesuo liudijo, kad 
jis po žmogžudystės parėjęs 
namo, pasisakęs jai apie nu
žudymą kaiminkos, tarsi tai 
būtų visai nereikšmingas da
lykas, atsigulęs ir tuojau už
migęs. Buvo bandoma paro
dyti, jog jis serga protiniai, 
nes sveiko proto asmuo nebū
tų galėjęs taip elgtis. . O jei
gu ligonis, tai neturėjo būti 
teisiamas kaipo žmogžudys.

VISKO PO BISK|

Man linksma žymėti, kad 
ir clevelandiečiai jau smarkiai 
subruzdo dirbti dėl savo spau
dos ir apšvietos. Tai gerai, 
draugai ir draugės. Nėra 
svarbesnio darbo, kaip plati
nimas savo spaudos ir apšvie
tos. Taigi visi stokime į tą 
prakilnų darbą ir gaukime 
bent po vieną naują skaityto
ją “Vilniai*” ar “Laisvei” ir 
tuomi atliksime savo užduotį.

Smagu matyti, kad P. Ra
dzevičius Clevelandą padėjo 
ant vajaus žemėlapio. P. R. 
priklauso didelis kreditas už 
gerą darbą.

Taipgi ir Corlefto apylinkės 
LLD 57 kuopos vajininkai irgi 
smarkiai pradėjo darbuotis 
dėl spaudos. P. Kurulis ir 
E. Sklerienė sako, kad P. 
Radzevičiui nepasiduok ir 
Corlcttas išpildys savo priža
dą. Jiems sekasi gauti naujų 
skaitytojų, žinoma, kas dar
buojasi, tam ir sekasi. Ogi 
kur kiti Clevelando draugai 
ir draugės? 
gom senatvės 
įsikandę prie 
laukiam, kad 
atliktų ?

Ne, draugai ir draugės, 
kol dar kojas pavelkam ir 
akys dar žiba kaktoj, tai tu
rime visi stoti į vajaus darbą 
ir pamesti visus tingėjimus, iš
sigydyti senatvės ligą.

Taigi mūsų visų darbo žmo
nių užduotis platinti savo 
spaudą ir apšvietą.. Darbuo
kimės visi! .Aš irgi jums pa-

laikai nuvežti į St. Columb- 
ville Church 9-tą vai. ryte.

Nežinau kodėl Mykolą lai
dojo su • bažnytinėm apeigom. 
Mykolas buvo laisvas žifiogus 
ir visados remdavo pažangų
jį veikimą, finansiniai ir mo
raliai. Taipgi prigulėjo prie 
pažangiųjų draugijų ir “Vil
nies” rėmėjas, jei neklystu, ir 
skaitytojas buvo.

Man Mykolas sakė paeinąs 
nuo Šeduvos, bet kaimo neat
simenu. Kada čia Clevelan- 
de buvo platesnis veikimas, į 
Mykolas buvo K. Ę. nariu ir i 
buvo grupės kapitonas. Buvo į 
draugijos
sąryšis išrinkdavo jį piknikų 
gaspadorium ant trijų mėne
siu. Pikniku daržas būdavo 
po pilna Mykolo kontrole: jis 
išrenduodavo daržą sąryšyje 
priklausančioms draugijoms ir
kartais ir pašalinėms. Myko- | 
las buvo gana gabus gaspa- 1 
dorins.

Kada įvyko K. P. skilimas, Į 
Mykolas nuo to laiko laikėsi I 
nuošaliai. Bet kitose draugi- į 
jose pasiliko nepasikeitęs.

Vėliau Mykolas su Baniu ir. 
vienu rusu partneriais užsidė
jo krautuvę, kurioje ir išbuvo 
iki mirties. Pažangiosios draur 
gijos seniau duodavo jam 
sakymus.

Lukošius buvo nevedęs, 
v o lėto, malonaus
mokėjo juokus priimti 
kais.

Tai tokia trumpoje

Neseniai mūsų laikrašty
je buvo pranešta, kad armė
nų žurnalas “Tarybinė lite
ratūra ir menas” didelę sa
vo š. m. Nr. 5 dalį paskyrė 
lietuvių tarybinei 
r ai. Vaikų žurnale 
berik” (Spalietis) 
dinta P. Cvirkos
“Vargdienis ir turtuolis”. 
Armėnų mokyklinėje chres
tomatijoje “Gimtoji kalba” 
išspausdintas taip pat P. 
Cvirkos apsakymas “Lakš
tingala”. — Poetas Ašotas 
Graši paskutiniame, savo 
laiške A. Venclovai praneša, 
kad šiuo metu jis išleidžiąs 
naują savo eilėraščių ir po
emų knygą, kur skyriuje 
“Mano draugų dainos” 
spausdinama visa eilė L. 
Giros, A. Venclovos, K. 
Korsako, F. Mieželaičio ir 
A. Churgino eilėraščių ver
timų į armėnų kalbą. Per 
Erevanės radiją buvo su
ruoštas didelis lietuvių ta
rybinės literatūros vakaras 
Armėnijai. Vilniuje gautas 
taip pat Armėnijos CK ir 
Erevanės KP (b) komiteto 
laikraštis “Komunist” (ru
sų kalba), kurio š. m. rug
sėjo 25 d. N r. 228 išspaus
dintas platus M. Atabekian 
straipsnis apie A. Venclo
vos rusų kalba išėjusią* kny
gą “Kraj Nemana”, pava
dintas “Tarybų Lietuvos 
dainius.”

Šį didelį susidomėjimą

suMUšę-APiPL£šę
New Yorke 19-kos metų 

moteriškė Mrs. Audrey Cope
man ir jos palydovas George’ 
Radulich, 20 metų, kaltinami 
sumušime ir apiplėšime mati
ninko. Susitikus aludėje, ji
nai išsikvietusi matininką lau
kan neva parodyti merginą, o 
juos išsekęs jos palydovas 
primušęs marininką ir apiplė
šęs. Iš to viso jie laimėję 
tik $71 grobį.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampus Broadway |r Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

atstovas sąryšyje . ir J lietuvių literatūra Armėni-
joje sukėlė velionio Petro 
Cvirkos organizuotas mūsų 
rašytojų atsilankymas Ar- 

; mėnijoje ir jau tada užsi-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Nejaugi apsir- 
liga arba pypkę 
pečiaus sėdim ir 
kiti mūsų dąrbą

susirinki-

dėsiu kiek galėsiu
★

KadAr Žinote,
Šio mėnesio 15 d. bus Lie-

tuvių Darbininkų Pašalpinės
Drangijos metinis 
mas. Visi draugijos nariai 
malonėkite būti susirinkime. 
Kurie nebūsite, būsite nubaus
ti pagal įstatus. Taigi nepa
mirškite nei vienas šio mėne
sio 15 d. būti susirinkime ir 
kožnas bei vienas atsiveskite 
naują narį prirašyti prie sa
vo draugijos, o ypač jaunuo
lių.
Superior avė., Cleveland, 
Pradžia 7 vai. vakare.

Susirinkimas įvyks 6835
O.

Visų Žiniai
Clevelando pašto viršininkai 

prašo, kad rašydami laiškus 
ar atvirlaiškius būtinai pa- 
žymėtumėt zonos numerį, 
ypač dabar, prieš Kalėdas. 
Tas palengvins pašto darbi- 
fiinkams greičiau darbą atlik
ti. Apart to, Kalėdų sveiki
nimus siųskite ne vėliau kaip 
šio mėnesio 15 d., nes včlhrtr 
išsiųsti gali nepasiekti vietos 
prieš Kalėdas.

Žilas Petras-

tapo pa- 
Lukošius 

po

Apie Velionį M.
Lapkričio 29 d. 

laidotas Mykolas 
(Mike Lukas). Gyveno
numeriu 2301 Hamilton avė. 
Pašarvotas buvo Wilkelis Fu
neral Home. Iš koplyčios pa-

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

231 Bedford Avenue

uz-

Bu- 
ir

Lu k oši a u s g y v e n i m o

budo
su Juo-d

formo- 
M y kol o 
biogra-

Tegu būna lengva šios ša
lies žemelė mūsd idėjoj drau
gui ir mano artimam parapi- 
jonui! ' V. M. D.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LITERATŪROS VAKARAS

Kriukų 
apskr.) 
vakarą, 
rašytojai 
Jauniškis

gimnazija (šakių 
surengė literatūros 
Savo kūrybą skaitė

A. Pakarklis, Br. 
ir vietos jaunieji li

teratai — Naverauskaitė, Sut- 
kaitė, Briedaitytė, Puodžiu- 
kaitytė ir kit.

KAUNAS. — Dailės moky
klos komjaunimas suruošė va
karą, skirtą komjaunimo or
ganizacijai praplėsti. Oficia
lioj daly kalbėjęs mokyklos 
direktorius Kontrimas išaiški
no komjaunimo reikšmę mo
kykloje. Su organizacijos pro
grama ir įstatais mokinius su
pažindino šergalis.

Menihėje dalyje puikiai pa
sirodė vyresnių klasių moki
niai, pašokdami liaudies šo
kius ir paskaitydami ištrau
kas iš “Jaunosios Gvardijos.” 
Mokyklos choras padainavo 
tarybines ir liaudies dainas.

' K. Sabalis.

Aktorių organizacija New 
Yorke pradėjo kampaniją su
kelti $150,000 fondą, palaiky
mui ligoninėse teikiamų pro
gramų. Antradienį, kampa
nijos atidarymo vakarą, apei
gose ant Times Square ir 
Hudson Teatre pradžiai sukė
lė $20 000.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grįeštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Brooklyn 11, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST„ 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbingas laidotum*

Koplyčias suteikiam nemokama! 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems PaSarvotl Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Pirm., Gruod. 13, 1948



Išgirskite Žymių Kalbėtojų 
Patarimus Apsaugai Taikos!

Didž iausias iš visų newyor- 
kiečių - brooklyniečių masinis 
mitingas apsaugai taikos jau 
čia pat. Jis įvyks šio pirma
dienio vakarą, gruodžio 13-tą, 
Madison Square Garden, 50th 
St. ir 8th Avenue, New Yor
ke . Pradžia 7:30 vakaro. 
Įžanga nuo 60 c. .iki $2.40.

Mitingui suburti žymūs iš 
žymiausiųjų kalbėtojai, uolūs 
taikos gynėjai:

Henry A. 
mūsų šalies 
ir ministras,

Wallace, buvęs 
vice-prezidentas 
Amerikos Pro-

gresyvių Partijos vadas.
Hewlett Johnson, vadovau

jantis Anglijos dvasiškis, Can- 
terbury’o dekanas.

Paul Robeson, pasaulinio 
masto artistas dainininkas-ak- I
torius ir prakalbininkas.

Aleksandras S. Paniuškinas, 
Tarybų Sąjungos ambasado
rius iš Washingtono.

Ir bus CIO Choras, beitas, 
ir kiti menininkai.

Mitingo tikslas — išsaugoji
mas taikos. Kiekvieno taikos 
mylėtojo prievolė ten būti.

•'■''• ’ it ,«■ if< > diV®

Canterbury dekanas Hewlett Johnson pasikalba 
rabinu Louis Newman po to, kai rabinas pasirašė 7 
pėdų Roll Call for Peace, kuri peticija (mažesnėje, 
normalėje formoje) dabar paskleista po visą sali pa
sirašyti tūkstančiams amerikiečių, pageidaujančių tai
kos ir suprantančių, jog taika negalima be draugingo 
sugyvenimo su Tarybų Sąjunga. Peticija išleido Na

tional Council of American-Soviet Friendship.

Apdovanokite Mu 
Švenčių Proga

Iv >7* » v® c\ ®»1®

s Kriaučių businnkimo
Gruodžio 8 d. įvyko lietu

vių kriaučių 54-to skyriaus 
nepaprastas susirinkimas. Tai 
buvo metiniai rinkimai lokalo 
valdybos, pildomos tarybos ir 
kitų pareigūnų unijos įstai
goms ateinantiems metams.

Kriaučiai suėjo skaitlingai 
■ ir entuziastiški. To pasėkoje 
visa buivydinė klika tapo iš
valyta iš lokalo s valdybos, o 
pačiam klikos organizatoriui 
Buivydui duotas papeikimas, 
kad liautųsi unijoje klikas or
ganizuoti ir darbininkus dirb
tuvėse skriausti.

Tūli kriaučiai siūlė, kad to
kie žmonės, kurie sau baikas 
krečia iš darbininko uždarbio, 
neturėtų būti įleidžiami į lo
kalo valdybą ateityje. Bet de

legatas Kundrotas ir J. Her- 
! manas atprašė kriaučius nuo 
į tokios prasikaltusiam baua- 
i mes. Jie pasiūlė atleisti Bui- 
! vydą tik su papeikimu ir pa
staba, kad Buivydas, ar kas 
kitas, ateityje nedarytų kriau- 
čiams “medinių praislisčių.” 
Darbininko alga, tai yra duo
nos kąsnis, už kurį kovoja 
kiekvienas darbininkas', nežiū
rint jo pažvalgų.

Pildomos tarybos komisija, 
išrinkta tyrinėti tuos “medi
nius praislisčius,” bandė tas 
Buivydo šunybes pakavoti, bet 
nepavyko,
nys pareiškė, kad 
yra nevienodi 
kaip unijos “ 
padarytieji. Ir 
“praismeikeris” 
buvo priverstas 
čiulio dirbtuvei 
kuriame nuo paipuotojos dar
bo nuėmė 5 centus, juos ati
duodamas nuskriausiems, ka
dangi jos vyras Buivydas, da
rydamas “listą,“ buvo tuos 5 
centus uždėjęs jai. Bot Vai
tu kai čiams ir Montvila.ms dar
bininkų skriaudos neapeina, 
jie bandė tas skriaudas paka
voti.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Commodore, w New i Kliubas prisiuntė kriaučiams 

įvykusiame posėdyje I15 tikietų. Tai Naujų Me
tų pasitikimo vakaro tikietai. 
Be jokių diskusijų nupirko vi
sus.

Į CIO konvenciją, kuri ne 
uiž ilgo įvyks Syracuse, N. Y., 
delegatais išrinkti J. Herma
nas ir Bikulčius. Kelionės 
šas lokalus jiems atlygins 
$125.

Kundrotas ir Bub- 
tie listai 

— ne tokie, 
praismeikerio” 

pats unijos 
Doffmanas 

padaryti Mi- 
naują “listą,”

veckas, atsisveikindamas pir- 
mininkystės vietą, išliejo daug 
tulžies ant laisviečių, kriau
čių ir nekriaučių, nesigailėjo 
primesti agitavimą svetimiems 
kraštams ir kitokių pavietrių. 
Sako, kad .jie ir kriaučiuose 
pusėtinai buivydiniams - gla- 
veckiniam sumaišę planus. 
Džiaugėsi tuo, kad jie neįė
ję į lokalo valdybą.

Teisybė, kairiųjų nei vienas 
neapsiėmė, tad dėl to nei vie
nas neliko išrinktas, tai ko
kiems galams reikėjo Glavec? 
kui taip ant jų plūstis? Jie 
tebepyksta už tai, /kad 1936 
metais, kairiųjų akstinami, 
kriaučiai pasisakė laikytis 
vieningumo, sustabdyti uni- 
jistų vienų ant kitų politinius 
u žs i p u 1 d i n ė.j i m u s. Tuomet
panaikino buvusias kriaučiuo
se dvi organizuotas grupes— 
ratelį ir lygą. Tas Glaveckui 
su B u vynu buvo kaulu gerk
lėje, nes vienas buvo ratelio, 
o kitas lygos čyfas.

Likvidavus tuos politiškus 
ginčus, abu čyfai suėjo, pasi
bučiavo, lyga ir ratelis susi
vienijo. Tačiau jiedu neiš
kentė nekėlę kriaučiuose sui
rutės, vaidų, jie suko panašų 
hitleriniam “socializmui” ra-

Jie pirmiausia iš lokalo 
išmetė kairiuosius, o po 
visus kitus, apšaukdami 
komunistais arba

Dienraščio Laisves Vajus ir 
Pasimatymai Su Žmonėmis
Man einant Laisvėj vdjinin- 

ko pareigas pavyko sužinoti, 
kad nemažas skaičius lietuvių 
gyvena New Yorko mieste, 
pasklidę įvairiose 
Nėra

jo dalyse, 
lengva juos visus aplaų- 
Dažnai pasitaiko neras- 
namie, nes dabartiniu 

oras patogus, todėl

Pieno Tmstai 
į Nerodo Savo Knygų

Hotel
—Begėdės tos bobos!—sa-1 Yorko, įvykusiame posėdyje I 15 tikietų. 

kyšite kiekvienas, kuris nedir- svarstyti pieno kainas praėju- j
- bote virtuvėje, turinčioje kar-'sį trečiadienį buvo karštai pa

tais viena diena pavalgydin- j siginčyta.
tj 5-6 šimtus žmonių. Ir šim- ' Vartotojų
tas yra didelė publika, jeigu . stovai 
neturi tam reikiamų indų ir kainos 
įrankių. i ir pusę

Ant mūsų nesibars, mūsų ' kė jie,
prašymą išgirs visi tie, kurie firmos 
kada nors ranka supjaustė ! pelnus, 
duoną keliems šimtams žmo- Pieno kompanijų atstovai 
nių. Ant mūsų nesibars tos, ' rėkė, kad, girdi, kainos nie-

organizacijų- at- 
reikalavo, kad pieno 
būtų numažintos po 3 
centų kvorta. Tas, sa- 
būtų galima, jeigu 
sutiktų nusimažinti

le
po

□ t

fašis-

kriau- 
pačius 
ncbe-

tą. 
vairo 
to ir 
juos 
tais.

Taigi, dabar atgijęs 
čių vieningumas juos 
iššlavė iš lokalo vairo, 
liko lokale socialistų nei nu
lio, 
koms 
taip 
nors
varžė už vietas, 
kriaute i ams 
bose vietos, bet 
būtų rišami klausimai naudai
unijos, jos'narių, o ne sveti
miems politiniams siekiams.

J. Stakvilevičius.

t i jų 
laiku 
kiekvienas nori praleisti sek
madienius pasinaudojimui ty
ru* oru.

Daugelis newyorkiečių pri
pratę valgyti valgyklose, o pa
pietavę suranda vietą kur 
nors ramiai laiką praleisti. 
Tačiau pavyko bent tūlus at
rasti namie, su jais pasikalbė
ti.

Jonas Lazofsky užsimokėjo 
prenumeratą. Sakė, jog yra 
labai patenkintas Laisvės raš
tais, o daugiausia iš Lietuvos 
žiniomis. Nusiskundė, kad po 
sunkios ligos neseniai sugrį
žęs iš ligoninės, Bet jaučiasi 
einąs geryn ir turi viltį su
tvirtėti.

Ch. Viltrakis sakė, kad jo 
vieninteliu laikraščiu yra i 
Laisve. Jis sako: kai tik gau
nu, tuojau visą perskaitau ir 
laukiu rytojaus, kitos Lais
vės ateinant.

Eva Mathis gyvena gražioje 
vietoje ir nuo semi laikų yra 
Laisvės skaitytoja. Nusiskun
dė, kad sveikata pradėjo šlu
buoti. Bet ji atrodo labai ge
rai.

ba gražiai apdirbta, turi už- , 
tenkamai energijos, ir nepa
miršęs savo gimtosios dzūkiš
kos kalbos. Jis sako:

—Kai tik atvažiavau pas 
brolį, jis mano verstinai liepė j 
lankyti anglų kalbos vakarinę 
mokyklą. Iš pradžios man 
buvo labai sunku-, nenorėjau 
mokytis, bet kitos išeities ne
buvo. O dabar pats džiau
giuosi, kad neturiu trūkumų 
anglų kalbos.

Apgaili, kad su savo bro
liu gyveno tik du motus. Bro
lis žuvo mainų gasuose.

F. Račkus nusiskundė, kad 
darbai sumažėjo — dirba tik 
po 2 dienas Į savaitę ir ne
žinąs, kas bus toliau. Yra 
sunkių darbų darbininkas...Da
bar, daugiausia dirba plieno 
industrijoje. Iš Lietuvos pa
eina iš Raseinių apskrities. At
rodo labai gerai. Moka groti

armonika ir yra labai linksmas 
žmogus. Laisvę skaito jau 
apie 30 metų. Atsinaujino 
prenumeratą ir dar paaukavo 
po pievos fondui $3.

I W. Urbshas paeina iš Tel
šių apskrities. Jau pergyve
nęs 30 metų Amerikoje, 
amato yra virėjas. Apie trys 
savaitės atgal grįžtant iš dar
bo jam pasitaikė nelaimė. Bu- 

jsas, kuriame jis važiavo, stai
ga ant gatvės sustojo, esan
čius jame keleivius labai su
trenkė. Iš tos priežasties jis 
tebejaučia skausmus ir nesma
gumus, tačiau darbo neaplei
dęs. Yra senas Laisvės skai
tytojas, ir dabar atsinaujino 
prenumeratą.

Urbshas kalba apie 6-mis 
skirtingomis kalbomis, bet ne
apleidžia ir lietuvių kalbos.

Dienraščio Laisvės
' Vajininkas.

Pomirtinis skrodimas ir ty
rinėjimas nustatė, jog daini
ninkė Victoria Schools, 25 
metų amžiaus, mirė nuo per 
didelės dozės barbiturates.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steveu Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kriaušiams ir kriauč- 
bus aišku, dėl ko jie 
plūstasi ant kairiųjų, 
jie su socialistais nesL 

Laisviečiams
svarbu ne valdy- 

kad lokale

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
pre-

Lais-
Tik

Rinkimų Pasekmės
Lokalo

■ renkamas iš 
kurios kada nors dirbo masi- ko bendra neturinčios su pel- Pirmininku 
nio valgydinimo virtuvėje ir nais. Tačiau vartotojų at- veckas su 
bandė išvirti kelis desėtkus i stovams reikalaujant parody- 
svarų bulvių, keliolika galio
nų sriubos ir daug ko kito 
poroje puodų, ar iškepti ke
lis šimtus svarų mėsos poroje 
blčtų.

Nuo puodų, blėtų, mašine
rijos dabar lūžta krautuvių 
lentynos, bet tam reikia daug 
pinigų. Tam ir rengiamas 
puodų balius gruodžio 19-tą, 
Liberty Auditorijos patalpose, 
tos auditorijos virtuvei apdo
vanoti. Balių rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Tai tos pa
čios, kurioms dažniausia ten
ka toje virtuvėje talkininkau
ti.

pirmininkas buvo 
dviejų kandidatų, 
išrinktas V. Za- 
149 balsais prie 
balsus; kasierium

Berniukas Nušovė
Mažą Sesutę

Astuonių metų amžiaus ber
niukas, Lawstonu sūnelis, 
Bronxe, nušovė savo sesutę 
Sue, 5 metų.

Iš .kur jis gavo revolverį, 
sunku tikra? pasakyti—sakėsi 
radęs išmestoje už namų vo
nioje. Vaiko, žinoma, nekal
tins žmogžudystėje.

Linkime draugei pasveik
ti ir ilgai pagyventi.

G. Belinis atsinaujino 
numeratą, linkėdamas 
vei geriausios kloties,
apgailestavo, kad ne kožną 
dieną Laisvė jį aplanko, kai 
kada nei vienos, o kitą dieną 
dvi. Matomai, pašto skyrius 
neatlieka savo pareigų laiku.

Ad. Stankevičius, Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas, jau ne
jaunas žmogus. Jis ilgą laiką 
dirbęs anglies kasyklose Penn- 
sylvanijoje. Jo angliškoji kal-

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 15 d. gruodžio, Kultū
ros Centre, pradžia 8 v. v. Susirin
kimas šaukiamas specialiai mūsų 
metinės vakarienes klausimu, nes 
LDS 13 kp. jau išrinko komisiją, 
kad bendrai rengti vakarienę. Kurie 
galite, malonėkite dalyvauti.—V. P.

(292-293)

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergjeen 4-9612-

BROOKLYN, N, Y.

Prašome visus ateiti pasivai
šinti ir tuomi paremti puo
dams fondą. Ir prašome ga
tavų dovanų valgyklai, virtu
vei ir 
bag.”

mūsų turėsimai “grab 
Klubietės.

----------i-----------------------

tris dienas laisvai pa-Tik
vandravojęs po miestą, Leroy 
Edwards, 23 metų, tapo areš
tuotas kaltinant apiplėšime 
karčiamos Laureltone.

ti knygas, atsisakė jas rodyti.
Will Rogers, atstovavęs po

sėdyje valdinį žemdirbystės 
departmentą, buvo neva tar
pininku, turėjo būti -bešališ- 

■ kas, tačiau jis firmų atsto
vams leido išsireikšti, kiek tik 
jiems patiko, o vartotojams 
prasižiojus pasakyti ką nors 
nepatinkamo firmų atstovams, 
tvojo plaktuku į stalą.

Tyrinėjimų komisionierius 
John x M. Murtagh 
pirmiausia. Jis, kaipo majo- j 
ro atstovas, kaltino stambino- ' 
sius prekybininkus, kad jie I 
suokalbiauja palaikyti aukš
tas pieno kainas. Jis sakė, 
kad firmos paima už kvortą 
pieno apie 12 ir pusę centų 
daugiau, negu jos už tą patį 
pieną moka farmeriams.

Murtagh siūlė, numažinti 
pieno kainas centu sausio ir 
vasario mėnesiams ir siūlė pa
kelti mokestį farmeriams už 
tą pieną, kuris pristatomas 
darymui pieno produktų.

Buivydo 37
—A. Lelis su 136 balsais prieš 
A. Žilinsko 42 balsus; pildo
mos tarybos sekretorium akla
macijos būdu išrinktas V. 
Ubara ; į trade board—Aver- 
ka ir Kirius; į trade executive 
board—J. Hermanas; į joint 
board—Jackus ir Lukmanas; 
į lietuvių lokalo pildomąją 
tarybą — žaruolis ir Bikul- 

jčius; boardirektorių susirinki- 
' mus lankyti paliktas tas pats 

kalbėjo j —A. Bubnys.
i

Visi čia minėtieji išrinkti į 
I unijos įstaigas yra nauji, iš
skiriant vieną boardirektorių 
lankytoją, kuris yra prielan
kus kriaučių vieningumui, tad 
jis paliktas ir toliau.

Reikia pasakyti, kad buvu- 
*sis lokalo pirmininkas J. Gla-

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

KALĖDINIŲ DOVANŲ

Užsidegus suknelių šapai 
prie 6th Ave. ir 42nd St., 

. New Yorke, padaryta nuosto
lių už $15,000. Trafikas su
stabdyta 10 minučių.

Armand Parent, t 31 
planuotojas estradoms 
rijų, rastas pasikoręs 
kambarėlyje, New Yorke.

metų, 
scene- 

savo

L tŠKELBKITĖS LAISVĖJE

Išgelbėtas iš Nelaimės, 
Vistiek dėl Jos Mirė

Brooklynietis John Mc
Grath, 58 metų, inžinierius 
ant trauklio laivuko Systema
tic, paslydo ir nukrito nuo lai- 

j vuko ties Brewer Dry Dock 
Co. laivų šapomis. Jį ne už 
ilgo ištraukė, tačiau išgąsties 
ir šalto vandens buvę perdaug 
jo širdžiai. Ištrauktas, už ke
bų minutų jis sudribo ir mi
rė.

2<,2t 1
APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S g 

Jewelry Store m
. Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų, suminėti. įg
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai &

garsinamų išdirbinių. ®
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. ||

Apsimoka pirkti pas—-

I T P T O N 701 Gralld st> Brook,yn 1 -1_J 11. X XX 1 n arti Graham Avenue vS

Pierre Fresnay, žvaigždė fil- 
mos “Monsieur Vincent/’ pra- 
dėsimos rodyti Avenue Play- 

hoUse gruodžio 21-mą.

71 TPP’G R A P 411 GRAND STREET 
£1110 D lh BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
■ NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTolefonas
EVergreen 4-7729

DANTŲ GYDYTOJAS |
Dr. A. Petrikai

221 South 4th Street , I 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 1 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
'imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

Valandos:

I'TONY’S AJ
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas j

306 UNION AVENUE |
GERAI PATYRĘ BARBERIAI į

1 BROOKLYN

! LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

1 Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

GYDYTOJAS |
S. S. Lockett, M. D. j

223 South 4th Street :
BROOKLYN, N. Y. ' | 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

| Ir Pagal Pasitarimais.
< Telefonas EVergreen 4-0208 ?

Valandos:

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine ... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion 
Center

sutai-

Permanent Waves
50
UP

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos. 
X

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-0 P. M.
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