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Suvažiavimą Belaukiant. \ 
Kuo Popiežius Netiki? 
Karūna Yra, bet Galvos 
Puikus Derlius... [Nėra.
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I Šio mėnesio pabaigoje Broo
klyne turėsime du svarbiu su
važiavimu. Vienas bus Lais
vės Spaudos Bendrovės, o ki
tas— Lietuvių Namo Korpo
racijos. Prie jų reikia gerai 

'Pisiruošti. Kam tik galima ir 
pj siekiama, reikia juose daly
vi uti.

Jau visi žinote gana sunkią 
dienraščio Laisvės finansinę 
padėtį dėl nesvietiško kainų 
iškilimo. Todėl Laisvės suva
žiavimas turėtų visiems labai 

• . rūpėti. Labai svarbu suvažia
vimą pasveikinti su gausiomis 
aukomis, čia galięna visiems 
plačiai dalyvauti — tiek as
menims, tiek organizacijoms. 
Prašome organizacijų 
kuopų susirinkimuose 
reikalu- pasikalbėti.

?
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Yra toks posakis: “žmonių j komanda.
balsas yra Dievo balsas.’’ Bet | Izraelio ministrų kabinę-* 
dabar visam svietui aišku, tas svarstė Jungtinių Tau- 
kad popiežius tuo posakiu ne- tų Saugumo’ Tarybos įsaky- 
tiki. .Jis su žmonių balsu vi- mą, liepiantį sustabdyt mū-

< siškai nesiskaito. Jis tiki tik 
iškeikimu tų žmonių, kurių 
balsas jam nepatinka

Taip dabar jis pasielgė su 
Vengrija. Kadangi Vengrijos 
liaudies balsas jam nepatin- 
ka, jis išleido prakeikimą.

Kaip gi Vengrijos valdžia 
išdrįso suareštuoti kardinolą, 
kuris sučiuptas išdavikiškuose 
ir šmugeliškuose darbuose!

Laimė tik tame, kad šitie 
popiežiaus prakeikimai arba 
ekskomunikacijos nieko nebe- 
išgąsdina. Niekas su jais ne
besiskaito. O būdavo laikai, 
kuomet popiežiaus prakeiki
mas reikšdavo kartuves bei 
laužą.
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O štai dar vienas “stebu
klas.” Vengrijos karališka ka
rūna kažin kaip atsirado 
amerikiečių rankose. Kaip ji 
ten pateko? Kas ją amerikie
čiams pavedė?

Vienas kaltinimas prieš kar
dinolą Mindszenty yra tas, 
kad jis su Amerikos ir kitų 
kraštų pagalba kėsinosi Ven
grijoje atsteigti monarchiją.

Šitos karališkos karūnos at
siradimas pas amerikiečius 
kaip tik paliudija kaltinimo 
teisingumą.

Viskas, ko bereikėjo, tai ka
rališkos galvos. Kardinolas 
jau buvo ją ir suradęs ir bū
tų jau paprašęs amerikiečių 
ant jos tą karūną uždėti. De
ja, žmogus pakliuvo bėdon. 
Bėdon jis pastatė ir mūsų 
valstybės vadus: turime kara
lišką karūną, bet nebeturime 
karališkos galvos!

I
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Nepamirškime Graikijos. 
Ten irgi monarchiją sugrąži
no ir karalių apkarūnavojo ne 
kas kitas, kaip anglai ir ame
rikiečiai, 
karūną ant jo galvos dabar 

' mes tebepalaikome ginklais ir 
doleriais. Visi žino, kad, jei
gu ne mūsų ginklai ir doleriai, 
Graikijos karūna kaip bere
gint nusiristų su visa Povilo 
galva.

Tai kodėl tokia pat kruvi
na komedija negalėjo būti su
vaidinta Vengrijoje per kardi
nolą Mindsz,enty?

‘ ★
Mū^ų vyriausybė praneša, 

kad pereita vasara buvo ne
paprastai gera. Tokio pui
kaus derliaus Amerika nebu
vo mačiusi per daugelf, dau
gelį metų.

Bet maisto kainos nekrin
ta. Pragyvenimas tebetupi 
aukštai medyje.

Ir tą karalių ir tą ! Federacijos vadai.
4- -« zs. /vaIitaoi rl r* '
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Skaitau pranešimą, 
šiemet geras derlius buvo

(Ty* fr*tno pusi.)

“Nežinomi” Lėktuvai
Bombardavo Jeruzalę

Jeruzalė.— Nežinomi lėk- 
I tuvąi du kartu bombarda- 
i vo Jeruzalę, mėtydami bom- 
i bas į žydų apgyventą mies- 
, to dalį; sužeidė penkis žmo
nes: Jeigu bus patirta, kad 
lėktuvai buvo egiptėnų, tai 
izraelio lakūnai bombar
duos Egipto sostinę Kairą.

Kariniai Egipto laivai 
taip pat apšaudė Izraelio 
sostinę Tel Avivą ir uosta
miestį Hai^. Jei egiptėnai 
iš jūros dar bombarduos Tel 
Avivą ar Haifą, tai kariniai 

l Izraelio laivai atkeršys Kai- 
j rui, kaip įspėjo izraeliečių 

sius iš izraeliečių ir arabų- 
egiptėnų pusės.

Popiežius Atsisakė
Derėtis su Vengrija

Roma. — Vengrijos val
džia pasiūlė popiežiui dery
bas dėl santykių sutvarky
mo tarp vengrų valstybės 
ir bažnyčios. Popiežius at
metė bet kokias derybas, 
kol Vengrijos kardinolas 
Mindszenty bus laikomas 
kalėjime.

Kardinolas suimtas už 
šnipinėjimą svetimiem kra
štam prieš demokratinę 
Vengrijos respubliką, už 
sąmokslą, siekusį nuversti 
respublikinę valdžią ir už- 
sodint Vengrijai karalių iš 
Hapsburgų veislės, ir už 
amerikinių pinigų šmuge- 
liavimą juodojoj rinkoj.

(New -Yorko kardinolas 
Spellmanas ir įvairūs ame
rikiniai politikieriai 'smerkė 
Vengrijos vyriausybę už 
kardinolo Mindszenty’o su
ėmimą. Vengrų valdžia sa-’ 
kė, smerkėjai turėtų pirma 
pamatyt šimtus šnipiškų ir 
suokalbiškų dokumentų-, ku
rie rasti metalinėje dėžėje 
kardinolo palociaus rūsyje.)

REIKALAUS SUTRUM- 
PINT DARBO SAVAITĘ, 
KAI ATEIS KRIZĖ

Washington. — Jeigu kils 
nedarbo krizė, tai Amerikos 
Darbo Federacįja reikalaus 
sutrumpinti dirbamąją Sa
vaitę iki 30 valandų, sako

QUEEN MARY BUVO 
“PRISVILUS”

London. — Audra buvo 
užvarius ant seklumos mil
žinišką keleivinį anglų lai
vą Queen Mary ties Fran- 
cijos uostu Gherbourgu. Bet 
pakilus jūrom, laivas nu
plaukė nuo seklumos. •

_ __ , t_ _ _
New York. — Jungtinio 

Žydų Atsišaukimo organi
zacija 1948 metais sukėlė 
150 milionų dolerių žydam 
pabėgėliam ir palestinie
čiam.

Washington. — Čia su
prantama, kad Trumanas 
tjk skleidė propagandą, 
būk esąs nesutikimas tarp 
Sovietų vadų.

ŠANCHAJAUS MIESTO TARYBA PRAŠO KOMUNISTUS Burmiečiai Padėsi? 
IR ČIANG KAI-ŠEKO VALDŽIĄ TAIKYTIS Indonezamjiovoh

Šanghajus. — Šito did-A 
miesčio taryba išleido pa
reiškimą, prašantį, kad Ki
nijos komunistų - liaudinin
kų vadovybė Laikytųsi su 
Čiangu, kad būtų paskelb
tos taikos paliaubos.

Miestas pilnas visokiau
sių gandų: vieni skelbia, 
būk čiangas pasitrauksiąs 
iš valdžios, oz kiti, būk ko
munistinės armijos neužilgo 
užimsiančios Nankingą ir 
Šanghajų. .

(Čiang - kai-šekiškoje Ki
nijos dalyje įvesta griežta 
cenzūra. Apie karo frontus 
komažiausiai teikiama -ži
nių, nes čiang - kaišekinin- 
kai bijosi, kad liaudis nesu
žinotų tikrosios padėties. Į 
užsienį taipgi žinios cenzū
ruojamos čiang-kai-šekinin- 
kų).

“Čiangas—Veidmainys ”
Naujų metų proga Čiang- 

kai - šėkas padarė pareiški
mą. C

Per Naujuosius Metus Žuvo 
Daugiau Kaip 300 Žmonių

Associated Press apskai
čiavo, jog per naujųjų metų 
šventes žuvo virš 300 ame
rikiečių, daugiausia auto
mobilių nelaimėse.

Bet kitko, nukrito ir su- 
d e g ė lėktuvas Seattle, 
Wash. Su juo žuvo 14, žmo
nių, dauguma studentai.

Amerika Pripažino Pietą 
Korėjos “Valstybę”

Seoul, Korėja. — Jungti
nės Valstijos pripažino va
dinama Pietinės Korėjos 
Respubliką, laiko ją ir “vie
nintele” Korėjos valstybe.

Pietinė Korėjos pusė yra 
užimta amerikonų. Šiaudi
nėje Korėjos pusėje veikia 
kita, liaudiškos respublikos 
valdžia.

Pagal karo meto sutartį, 
Sovietai buvo užėmę šiauri
nę Korėjos pusę, bet Sovie
tų vyriausybė prieš naujuo
sius metus ištraukė visą sa
vo armiją.

(Sovietų spauda ir radi
jas sako, jog pietinės Ko
rėjos valdžia su prezidentu 
Syngmanu Rhee galvinyje 
yra fašistinė ir “išrinkta, po 
jankių durtuvais.”)

23 Aukšti Vokiečių Kari
ninkai Remia Sovietus

Berlin.— Pranešama, jog 
23 vokiečių generolai ir ki
ti aukšti karininkai iš tų, 
kurie buvo suimti Staling
rade, stoja už sovietinę 
santvarką.

Maskva. —-Jau metai su 
viršum, kai Sovietų Sąjun
goj panaikintas maisto ra- 
cionavimas, kadangi įvalias 
yį-a visokių valgių.

Rennes, Franci j a. — Su
dužus auto - busui, užmuš
ta 17 asmenų.

Keturi šimtai al.udžių Man- 
hattane tebėra užstreikuoto- 
mis.

Gangas Taikos Nenori, Sako Komunistai, ir 
Niekas Juo Nepasitiki; Maršalas Li Išvyko 
Iš Hong-Kongo pas Kinu Komunistus

Kaip žinia, buvo tikėtasi, 
kad Čiangas atsisakys savo 
“sosto” ir Kinija eis link 
taikos. Bet Čiangas nebūtų 
Čiangas, jei jis darytų taip, 
kaip nori liaudis. Savo pa
reiškime Čiangas, tiesa, pa
reiškė, kad jis galėtų pasi
traukti, jei būtų reikalo, 
bet, ten pat, jis ragino sa
vo generolus ir kareivius 
kariauti prieš komunistus- 
liaudininkus. Girdi, tik ka
riaujant bus prieita prie 
taikos.

Komunistai žino Čiango 
veidmainystę. Jie skelbia, 
kad Čiangui taika nerūpi. 
Jam rūpi kaip nors apgauti 
žmones ir, ilgainiui, vėl bū
ti Kinijos viešpačiu-diktato- 
rium.

Komunistai nesitars su 
Čiangu, sako pranešimai, 
nes jie skaito jį karo kri
minalistu, didžiai nusikal
tusiu Kinijos žmonėms.

Komunistai šitaip sako: 
mes kariausime, užimsime 
Nankingą ir suimsime patį 
Čiangą, o tuomet jį atiduo
sime liaudies teismui, kad 
jis prieš jį atsakytų už vi
sus savo baisius darbus, ku
riuos atliko kinų tautai.

Nankinge gyvenimas į- 
temptas. Žmonės nepasitiki 
Čiangu nei jo “taikos over- 
tūromis.”

Iš karo fronto galima tiek 
pasakyti: komunistinės ar
mijos ne tik ruošiasi užim
ti Nankingą, bet ir Han- 
kową, pramoninį ‘ centrą, 
stovintį aukščiau prie 
Yangtze upės.

Greitai, ir Puikiai 
Atstatoma Varšava

Varšava. — Per tris pas
kutinius mėnesius Varšu
voj tiek pristatyta naujų 
valdinių, visuomeninių rū
mų ir gyvenamųjų namų 
darbininkams, kad jeigu 
žmogus per tuos mėnesius 
nebuvo Varšavoj, tai sugrį
žęs negalėtų miesto pažinti, 
— rašo New Yorko Times 
korespondent. Sydney Gru- 
son.
' Vokiečiai 1945 metais bu

vo beveik visai sunaikinę 
Varšavą, bet dabar iš griu
vėsių yra pakilęs gražuolis 
miestas, sako tas korespon
dentas.

Jis taipgi pripažįšta, jog 
didžioji lenkų dauguomenė 
remia liaudiškąją savo vai-, 
džią, kurios prezidentas yra 
komunistas Bierut.

Kai kurie stambūs namai 
pastatyti per porą-trejetą 
savaičių, pareiškiant pa
garbą Komunistų ir Socia^ 
listų Partijų susijungimui.

Philadelphia. — Miesto 
valdyba ketina išleisti $19,- 
000,000 geriamajam vande
niui taisyti per ketverius 
metus..

Maršalas Li pas Komu
nistus?

Iš Ėong Kongo praneša
ma, jog maršalas Li Cei-šen 
šiomis dienomis kažin kur 
išvyko, — slapta' išvyko'. 
Spėjama, kad jis bus iš
vykęs pas Kinijos komunis
tus naujai valdžiai sudary
ti.

(Hong Kongas yra sala, 
valdoma anglų. Ten yra 
daug anti-čianginių kinie
čių subėgusių; maršalas Li
— vienas žymiausių pažan
gesnių žmonių Kinijoje. Jis 
nepritaria Čiango politikai 
ir prieš tūlą laiką, bijoda
mas, kad Čiangas jo nenu
galabintų, pabėgo į Hong 
Kongą. Čia buvo sudarytas 
“Kuomintango Tremtinių 
Revoliucinis Komitet a s”, 
kuriam vadovavo maršalas 
Li. Jeigu ši žinia yra tei
singa, tai galima sakyti, jog 
neužilgo komunistai - liau
dininkai žada sudaryt ir pa
skelbti liaudies^ valdžią, ku
rion įeis -visokių anti-čian
ginių grupių žmonės.)

“Oras blogas”.
Dar vienas Čiėngui galvo

sūkis: Pekine sėdi genero
las Fu-Tsoyi. Jam pavesta 
ginti Pekinas ir Tientsinas
— abu miestai komunistų 
armijų ąpsųpti. Bet ten šiuo 
metu nevyksta joki mūšiai. 
Spėjama, kad generolas Fu 
veda derybas su komunisti
nių armijų vadovybe ir no
ri komunistams pasiduoti, 
atiduodant Pekiną ir Tient- 
siną be jokių mūšių.

Čiangas turbūt tai nuuo-

Sveikinkim Savo 
Dienraštį Sukaktimi!

šiemet sukanka 30 metų, 
kai Laisvė išeina dienraščiu. 
Laisvėj bendrovės suvažia
vimas įvyks 30 d. sausio. Tai 
bus jubiliejinis suvažiavi
mas. šio suvažiavimo proga 
sveikinkime savo dienraštį 
sukaktimi ir paremkime au
komis. » .

Organizacijos, kurių susi
rinkimai įvyks sausio mėne
sį, yra prašomos, kiek išga
lint, paaukoti dienraščiui 
Laisvei šio suvažiavimo 
proga.

Laisvės Administracija

Trumanas Dėstys Savo 
Programą Kongresui 

Washington. — Preziden
tas Trumanas šį trečiadie
nį kalbės bendrai 81-j o 
Kongreso Senato ir Atstovų 
Rūmų Sesijai. Teigiama, 

-kad jis siūlys panaikinti 
priešunijinį Tafto-Hartleyk) 
įstatymą, paplatinti ir pa
gerinti senatvės apdraudą, 
įvesti privalomą > sveikatos 
apdraudą, statyti gyvena
mus namus su valdžios pa
rama ir Lt. ' ' z

džia, tad jis įsakė generolui 
Fu atvykti pas jį į Nankin
gą. Čiangas pasiuntė į Pe
kiną special) lėktuvą, kuriuo 
generolas Fu turėjo atvyk
ti. Bet šis nevyksta. Sako: 
Oras per daug miglotas — 
bijau lėkti.

Jeigu generolas Fu susi
taikytų su komunistais ir 
pervestų be mūšių jiems a- 
bu didmiesčius, tai tas su
taupytų daug žmonių gyvy
bių ir paliktų čielybėje mie
stus. Bet jei jis nesitai- 
kys, tai komunistinės armi
jos pradės jo armijas mušti 
ir visvien tuos miestus pa
ims.

Pietinėje Kinijoje taipgi 
yra “komunistinių .salų”, 
kuriose' liaudis mobilizuoja- 
si prieš Čiangą. Tūli gene
rolai ten, sakoma, nori jau 
dabar pereiti į komunistų 
pusę ir greičiau baigti re
voliucinį karą, vedamą už 
Kinijos išlaisvinimą.

Karinis Egiptėnų Laivas 
Sustabdė Anglijos Laivą

Tel Aviv, Izraelis. — Ka
rinis Egipto laivukas buvo 
sustabdęs prekinį anglų lai
vą Richard Borchard. Egip
tėnų kapitonas ir jūreiviai 
žiūrėjo, ar anglų laivas ne- i dalyje francūzai tik Riestus
gabena žydų į Palestiną.

Graikų Partizanų 
Laimėjimai 1948 m.

Praga. — Graikų ,parti
zanų komanda pranešė per 
radiją, kad jie pernai kiPto 
didžiulius smūgius Graikių 
jos monarcho-fašistų armi
jai.

Pet metus partizanai už
mušė, sužeidė bei suėmė 
97,474 fašistų kareivių ir 
oficierių; “sunaikino 179 jų 
tankus, 106 lėktuvus, 85 
garvežius, 1,659 auto? sunk
vežimius ir 408 tiltus.

Tuo pačiu laiku partiza
nai pagrobė 1,384 kulko
svaidžius, 272 didelius mino
svaidžius, 9,000 šautuvų ir 
daug kitų karinių reikme
nų.

Praeitais metais dar 20,- 
000 vyrų ir moterų įstojo 
į partižanų armiją.

Sausra Sunaikino Pietų 
Afrikos Derlius

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Šį kraštą ištiko baisi saus
ra. Saulė nusvilino pasėlius 
ir taip sukepino žemę, kad 
negalima jos įarti.

\ Premjeras Daniel K. Ma- 
lan prašė visų tikybų baž
nyčias melsti lietaus.

New York. — Iš liūčių 
prieš naujuosius 
šiauriniai - rytinėse valsti
jose kilo potvyniai, 
padarė pustrečio miliono 
dolerių nuostolių.

Aminam. — Transjorda- 
no karalius Abdulla pakar
tojo reikalavimą prijungti

me tu 3

kurie

Transjordanui arabiškąją 
Palestinos dalį. nės Vis daugiau perka ark

lienos, nes kitos friėsos ne- 
ORAS.—Sniegas ar lietus, gali įpirkti.'

7;. I . -t ' ' . • W

Rangoon, Burma. — Bu
vęs premjeras Ba Maw sa
kė, jog burmiečių savanorių 
junginys plauks Indqnezi- 
jon kovoti prieš holandus 
užpuolikus; to junginio da
lį sudarys vyrai, kariavu
sieji prieš japonus 1945 me
tais; su jais keliaus ir 100 
burmiečių merginų - mote
rų, kaip slaugės.

Burmos ministrų kabine
tas siunčia delegatą į Azi
jos kraštų konferenciją, 
kurią šaukia Indijos prem
jeras Jawaharlal Nehru. 
Konferencija svarstys ben
drą veikimą prieš Holandus, 
Indonezijos respublikos už- 
.puolikus.
x Nehru pareiškė: — Mes, 
azijiečiai, turim išvien veik
ti, kad padarytumėm galą 
užpuolingam imperializmui.

Vietnamiečiai Laimi 
Prieš Prancūzus

Manila. — Komunistų va
dovaujami, liaudininkai lai
mi karą prieš francūzus 
Vietname, Indo-Kinoj, kaip 
rašo Filipinų spauda. Viet
namo respublikos kovūnai 
yra visai užėmę trečdalį In
do - Kinos pussalio ir ima 
viš daugiau. Kitoje šalies

—t
fe

išlaiko savo rankose, o kai-
I miškose vietose vyrauja re
spublikos partizanai.

Daugelis francūzų užsie
ninio legiono kareivių atė
jo pas vietnamiečius ir ko? 
voja prieš Franci jos armiją.

Skaičiuojama, kad prieš 
Vietnamo, respubliką ka
riauja 100,000 francūzų ar-' 
mijos, bet suprantama, jog 
vietnamiečiai įveiks ją.

įjungęs tą 
. Bet Kaš-^ 
ahometo- 

as, kadangi

PALIAUBOS KAŠMIRE
New Delhi, Indija.—Kaš

miro kunigaikštijoj pa; 
skelbtos palia s tarp Pa
kistano ir IndfijoŠ.

Indusas Kašmiro kuni
gaikštis yra 
provinciją Indij 
mirą savinosi 
niškas Pakis 
dauguma kašmiriečių yra 
mahometonai.

Karas Kašmire tarp In
dijos ir Pakistano tęsėsi 14 
mėnesių. Pagaliau, Indija 
ir Pakistanas susitarė leis
ti Kašmiro gyventojams nu
balsuoti, ar jie nori priklau
syt Indijai ar Pakistanui. 
Balsavimus prižiūrės Jung
tinių Tautų komisija.

Rinktinis Puerto Rico 
Gubernatorius

San Juan, Puerto Rico.—- 
Sekmadienį buvo iškilmin
gai įvesdintas pirmas žmo- • 
nių balsais išrinktas Puerto 
Rico salos guberatorius, ra- **”■ 
šytojas Munoz Marin.

Iki šiol Jungtinių .Valsti
jų vyriausybė skirdavo tai 
salai gubernatorių. ašį

ARKLIENA AMERIKOJ
Maskva. — Sovietų komu 

n is tų laikraštis Pravda
t
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Prezidentas Trumanas ir ba jau pralenkė prieškarinį jis liekasi nuslopintas, tai 
vėl metė apkaltinimą Tavy- gamybos lygį, 
bu Sąjungai, kad ji “lau
žo sutartis.” -Gi ant ryto-, 
jaus paskelbtas susitarimas 
Ruhr -klausime parodė, kas 
laužo sutartis. Nors pagal 
pirmesnius susitarimus, tą 
Vokietijos' industrijos cent
rą turėjo tvarkyti Keturios 
Didžiosios šalys (Anglija, 
Francija, Jungtinės Valsti
jos ir Sovietų Sąjunga), bet 
dabar su Sovietų Sąjunga 
nesiskaito.

Alaskoj jau kelintas dide
lis “B-50” bombininkas su
sikūlė Fairbanks srityje. 
Mat, Amerikos orlaivy no 
komandieriai ten perkėlė 
didelius bombininkus ir la
vinasi. Aišku, prieš ką tas 
taikoma.

Prie ko prives tas baisus 
ant progresyvių puolimas? 
Kas tik priešingas karui, tai 
jau “komunistas,” kas tik 
stoja už senas. Amerikos 
laisvės tradicijas, tai “rau- 

i donas.” Spauda, radijas ir 
valdžios žmonės pila aliejų 
ant reakcijos ugnies.

Vaisiai jau rodosi. New 
Yorke iš 16-to aukšto iškri
to ar išmestas buvęs val
džios veikėjas Lawrence H. 
Duggan, kurį Neamerikinės 
Veikios Komitetas ir Hear- 

j sto plunksnabraiža Isaac 
, | Don Levine jungė su “ko-

T°d.e, tenka pušku-. munįSįų “šnipais.” 
u Bihu. mūsų kons- AT ,‘ New Yorke mokyklų vir- 

Išininkai kamantinėjo mo- 
[kytoją Mrs. Minnie Gutride, 
ar ji nėra komunistė. Mote- 

i ris nusižudė gazu.
Popiežius ekskomunikavo visą eilę žymių Vengrijos- Dar daugiau supurtė 

katalikų. Kitais žodžiais: išskyrė juos iš katalikų tarpo, i įvykis su Mr. Sumnęr Wel- 
uždrausdamas jiems priįniti sakramentus. Kuris iš eks- les, buvusiu Roosevelto lai-, 
komųnikuotųjų norės grįžti “prie dvasios šventos,” tas11""’'' °-1—
turės specialiai kreiptis pas patį popiežių, kad jis suteik
tų jiems absoliutizmą, kad jie ir vėl galėtų būti katali
kais. Vietos katalikų dvasiškija, — nei kardinolas, nei 
vyskupai — negalės jiems absoliutizmo suteikti.

Ekskomunikuotųjų būryje yra: Vengrijos premjeras 
Istvan Doby, vidaus reikalų ministras Laszlo Rajk, Bu
dapešto policijos viršininkas, tūli ministrai, tūli kalėji
mo sstrgybiniai, ir kt. Ekskomunikuoti visi, kurie kaip 
nors prisidėjo prie areštavimo ir įkalinimo kardinolo 
Mindszenty, aršaus profašisto ir Vengrijos liaudies prie
šo.

Savo šiuo žygiu, be abejojimo, popiežius Vengrijoje ne 
tik nesustiprins savo pozicijų,’ bet jas susilpnins. Ką gi 
visa tai reiškia? Tai reiškia, jog padorus katalikas, ku
riam rūpi Vengrijos liaudies reikalai, jų gynimas, jau 
negali būti kataliku, negali priklausyti katalikų bažny
čiai !

Tik ^iel to, kad katalikas, eidamas valdininko parei
gas,, gindamas tautos reikalus, suima tautos priešą, besi
kėsinantį grąžinti šalin monarchiją, — priešą, kuris 
suokalbiauja su kitomis valstybėmis prieš Vengrijos žmo
nių laisvę, — toks katalikas jau ^nebekatalikas! Vienu 
rankos mostu popiežius tokį ekskomunikuoja, užkirsda- 
mas jam “kelią po mirties įeiti į dangaus karalystę!” 

Mums rodosi, jog popiežius, šitaip elgdamasis, daugiau 
sau blogo padarys nei gero. Jis sukels prieš ^save visus 
gerus, padorius Vengrijos katalikus, kuriems rūpi tau
toj laisvė ir gerbūvis. Toks popiežiaus žygis, be abejoji
mo atkreips dėmesį ir kitų kraštų katalikų, taipgi kovo
jančių už savo tautų laisvę, prieš visokius fašistinio plau
ko elementus, bus jie pasauliškiai ar dvasiškiai.

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA
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. Ragina Smarkiau Veikti
Daily Worker nuolat ragina Amerikos žmones kelti sa- 

vo protesto balsus prieš teismą, kuris žada įvykti š. m. 
sausio 17 dieną Ne\V* Yorke.

Tasai teismas, kaip žinoma, ruošiamas 12-kai komunis
tu vadu teisti.

Už ką?
Nei vienam tų 12-kos kaitinamųjų neprimetama jerks 

individualinis nusikaltimas nei prieš valstybę, nei prieš 
paskyras įstaigas bei žmones. Jie visi drauge kaltinami 
vyriausiai dėl to, kad<1945 m. birželio mėnesio 2 dieną 
suorganizavo Jungtinių Valstijų Komunistų Partiją. Jie 
kaltinami už tai, kad ši partija yra pagrįsta marksizmu- 
leninizmu. Esmėje, jie kaltinami, kad esą marksistai-le- 
ninistai ir kad jų partija skėlbia socializmo atėjimo ne
išvengiamumą.

“Jeigu komunistai neturi teises sukurti savo partijos,” 
rašo Daily Worker, “tuomet nei joks amerikietis neturi 
teises sudaryti bent kokios organjzacijos savo politi
nėms idėjoms pareikšti be FBI leidimo. Amerikos demo
kratija yra mirusi.”

Teisingai pasakyta. *
Dėl to angliškasis dienraštis sako: nereikia laukti teis

mo dieųos, teismo prasidėjimo. Reikia kovoti, kad teis- 
masjš viso neįvyktų. Norint to pasiekti, reikia siųsti te
legramos ir laiškai prezid. Trumanui ir teisėtumo mi
nistrui (Attorney General) Clark’ui, reikalaujant, kad 
jie ištrauktų tuos negarbingus įkaltinimus, pagal ku
riuos tie 12-ka rengiamasi teisti. > j

Laiko iki nuskirtos teismui dienps tepasiliko visai ne-|i 
daug, — mažiau, kaip dvi savaitės.
bintai’darbuotis, norint apginti Teisių Bilių, mūsų kons-| 
tituciją, garantuojančią teisę kiekvienam individualui P 
pareikšti savo pažiūras visuomeniniais klausimais.

Vatikanas ir Vengrijos Katalikai

Jau 400 Kolektyvinių Ūkių!
Skaitytojai, be abejojimo, skaitė Laisvėje Tarybų Lie

tuvos ministrų pirmininko Mėčio Gedvilo prisiųstąjį 
Amerikos lietuviams sveikinimą.

z Mus domino ir tebedomina tai, kaip vyksta Lietuvos 
' žemės ūkio kolektyvinimas. Gedvilas savo sveikinime tai 

primena. Jo žodžiais:
“Įsitikinę kolektyvinių ūkių santvarkos pranaąumu že

mės ūkyje, daugelis darbo valstiečių stoja į kolektyvinius 
f ūkius, kurių skaičius pastaraisiais metais padidėjo ligi 

400...”
Vadinasi, Lietuvoje, šiuo metu jau veikia /400 kolekty

vinių ūkių. Pagal žinias, gaunamas iš Lietuvos, kolekty
viniai ūkiai neįsikūrė kuriame nors viename Lietuvos ra
jone ar apskrityje. Jie kuriasi po visą Lietuvą: jų šian
dien yra Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Zanavykijoje ir 
Dzūkijoje, taipgi Klaipėdos krašte. Tai pirmosios, taip 

f' sakant, kregždės! . •
Pavyzdingas pirmųjų kolektyvinių ūkių tvarkymasis, 

be abejojimo, paakstins ir kitus darbo valstiečius į juos 
stoti. < . ... v

1949 metais kolektyvinių ūkių skaičius padvigubės. Ir

kais Valstybės ’ Sekretoriaus 
pagelbininku. Šį politiką 
Kalėdų naktį rado be sąmo
nės gulintį ir sušalusį lau
kuose. Sakoma, kad jis ten 
septynias valandas išgulėjo. 
Sako, kad jo širdis susirgo 
dėl įvykio su Lawrence H. 
Duggan.

čechoslovakijbs 
men to narys Jan 
kalbėdamas apie 
karo kurstytojus, 
“Lai jię garbina karo die
vaitį — atomo bombą, jeigu 
tas jiems suteikia patogu
mo. Lai jie jungiasi su bu
vusiais savo senais priešais 
vokiečiais pravedimui karo 
planų. Lai jie eina pas pa
tį velnią, jeigu jiejen jau
sis gerai, bet lai nesikiša į 
mūsų naminius reikalus.”

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija užėmė did
miestį Kalganądr ten suė
mė arba ' sunaikino septy
nias priešo divizijas, apie 
70,000 armiją.

Į šiaurę nuo Nankingo 
2 dideli, Amerikoj gaminti, 
nacionalistu b o m bininkai 
“B-24” perlėkė į liaudiečių 
pusę ir pasidavė. Lakūnai 
sakė, kad jie"nori kariauti 
prieš liaudies priešus.

Kinijos Komunistų Par
tijos centras prisiuntė laiš
kus amerikinėms firmoms 
Sanghajaus mieste, pareiš
kiant, kad jų biznis bus ne
paliestas, jeigu Jungtinės 
Valstijos liausis kištis į na
minį karą Kinijoj.

Sovietų generolas G. Ko
valevas daro apžvalgą Kini
jos Liaudies Armijos laimė
jimo. Jis atžymi sekamus 
faktus. 1946 metais genero
las Čiang Kai-šekas, gavęs 
iš Amerikos daug ginklų ir 
amunicijos bei kitokios pa
galbos, ketino “išnaikinti 
komunistus bėgyje dviejų 
mėnesių, o ilgiausiai — pu
sės metų.”

Dabar visas pasaulis gali

jis užsidega kitur.”
Reiškia, liaudis visoj ša

lyj kovoja. Ši ponia rašo, 
kad 1948 metais monarcho- 
fašistų armija, vadovauja
ma Amerikos generolo Van 
Fleet, užmušė 31,000 parti
zanų ir per tą laiką sužeidė 
apie 40,000 partizanų. Bet 
partizanų armija kaip bu
vo, taip yra apie 30,000 vy
rų ir moterų ir ji atlaiko 
125,000 monarcho - fašistų 
armijos puolimus.

Jugoslavijoj Tito režimas 
pasirašė su Anglija preky
bos sutartį. Jis grūmoja 
nutraukti prekybos reikalus 
su liaudies demokratinėmis 
šalimis ir vesti su “Vakarų 
demokratija.” 
velniui padavė 
atiduos ir visą ranką. Tito 
eina trockistu keliu ir susi
jungs su imperialistaiš — 
liaudies priešais. Bet to ne
bus su Jugoslavijos žmonė
mis. Jie anksčiau ar. vėliau 
pasiųs Tito pas ponus.

Iš šiaurinės Korėjos pa
sitraukė Sovietų Sąjungos 
Armija. Korėjos Liaudies 
Vyriausybė apdovanojo me
daliais eilę sovietinių gene
rolų, o liaudis rengė tarybi- 

iniams kariams išleistuves.
-Sakoma, kad ir iš Pietinės 

Korėjos pasitrauks Jungti
nių Valstijų Septintoji divi
zija. Bet ten dar pasiliks 
Šeštoji divizija ir įvairių 
karo patarėju — apie 30,- 
000.

Aišku, kas 
pirštą, tai

Lenkijos vyriausybė rei
kalauja- Anglijos, Franci- 
jos ir Jungtinių Valstijų 
karinės komandos Vokieti
joj, kad* sulaikytų hitleri
ninkų propagandą už “at- 

vokiečių žemių iš 
Sako, kad tai

7 * <5 | ■

matyti, kad liaudis yra ne- gavimą 
nugalima, kada ji kovoja už Lenkijos, 
savo laisvę. Vien 1948 me- karo propaganda — laužy
tais, iki liepos mėriesio, tai nias sutarčių. Bet nereikia

or-

54,000 ketvirtainių mylių ir 
turi 6,000,000 gyventojų. 
Nepertoli nuo Tarybų Są
jungos. Wall S try to ponai 
ieško ir ten karinių bazių.

Filippinų darbo unijų va
das Amado Hernandez at
vykęs į New Yorką pareiš
kė, kad Jungtinių Valstijų 
1946 metais suteikta Fili'p- 
pinams “nepriklausomybė” 
yra tik apgavystė. Wall 
S try tas laiko ten arnyfją, 
turi daug karinių bazį
laivynui ir laivynui, jam 
pataikauja dabartiniai Fi
li ppinų valdonai, ir todėl ne 
vien darbo liaudis, bet ir 
šalis neturi laisvės.

Turkijos karo ruošėjai 
vėl gavo iš Amerikos du ka
rinius ' laivus naikintojus 
“Buchanan” ir “McCalla,” 
kurie yra 1942 metais staty
ti. Iki šiol Turkija jau iš 
Amerikos gavo septynioliką 
karo laivų: keturis subma- 
rinus, vieną tankerį, vieną 
aptarnavimo karo laivą, 8 
minų šlavikus ir vieną prieš 
submarinus kovos laivą. 
Taip yra ginkluojama bu
vusi Hitlerio talkininkė.

Trizonijoj išdirbtas pla
nas valdymui Vokietijos in
dustrijos centro Ruhro. Ta
rybų Sąjunga apibudino tą 
f)laną, kaipo skubų karo 
ruošimo planą. Anglijos zo
noj yra 150,000 Hitlerio 
armija, kurią britai vadi
na “darbininkų būriais.”

Amerikos generolas L. 
Clay paskyrė D. P. viršinin
kais caristus generolus | 
Glazenapą ir Turkulį. Mini- kad Holandijos imperialis- 
mi generolai laike karo bu- tai su Amerikos karo šali- 
vo Hitlerio tarnyboje. ninku žinia, užpuolė Indo-

Taikos reikalai. Kada Pa- nezijos žmones ir žudo, 
ryžiuje posėdžiavo Jungti-^ Dienraštis “Pravda” • rrf j n ‘ j. l - - ■ - ••

rinio Bloko komandierių, 
kurie tuo pat laiku Paryžių- * 
je, vadovystėj britų marša
lo Montgomery, laikė kon
ferenciją.

Tas blokas yra suorgani
zuotas karui prieš- Tarybų 
Sąjungą ir liaudies demo
kratines respublikas. Jį 
sudaro: Anglija, Francija, 
Belgija, Holandija ir Luks- 
enburgas. Prie jo siekia pri
jungti Švediją, Norvegiją, 
Daniją, Islandiją; Airiją, 
Vakarų Vokietiją, Portuga
liją, Ispaniją, Italiją, Tur
kiją ir Arabų šalis. Kitais* 
žodžiais, jungiamas visas 
kapitalistinis pasaulis. Bet 
bloke yra daug prieštaravi
mų, o vyriausia jo silpnybė, 
tai kad visų šalių darbo * 
žmonės yra karui priešingi.

Vengrijos liaudies vyriau
sybė areštavo ■' kardinolą 
Mindszenty ir eilę aukštų 
katalikų viršininkų. Sako, 
kad’ jis ir eilė kitų, negalė
dami išsiteisinti, prisipaži
no, kad jie siekė nuversti 
liaudies vyriausybę ir grą- 

i žinti Hapsburgų karalių 
viešpatavimą. Jiems bus su
rengtas liaudies teismas.

Tarybų Sąjungoj paskelb
ta, kad gamyboje yra stebė
tinai didelis pakilimas. Taip 
anglies pagaminta daugiau, 
kaip du kartus, kaip 1940 
metais, elektros pajėga pa
kilo du ir pusę tiek. Daug 
naujų fabrikų, elektros ga- 
mybos stočių, kasyklų ir ki
tokių įmonių atidaryta.

Tarybinė spauda rašo,

pa- 
nių Tautų Seimas neva tai- skelbė, kad dabartiniu lai
kos palaikymui, tai genero- ku komunistų partijos pa
las Marshall daugiau rūpi-Į šaulyje jau turi 23,000,000 
uosi posėdžiais Vakarų Ka- I narių.

Bet, kaip žinia, tai tas 
raganų gaudymo komitetas 
nesigailėjo “argumentų” ir 
Mr. Sumner Welles' antra
šu. Net šaukė jį, kaipo spo' 
cialistą patvirtinimui “ar- 
būzinių dokumentų,” ar tik
rai jie yra “valstybinis tur
tas.”

“Šaltasis karas” arba 
“bekraujiškas karas” jau, 
kaip matome, pradeda kai
nuoti kraujo, ir dar kokio!

Generolui Marshall pada
rė operaciją ant inkstų. 
Mūsų šalies atstovas Jung
tinėse Tautose Mr. Austin 
ketina pasiduoti operacijai. 
Iš Maskvos skubi namo am
basadorius generolas Bedel 
Smith, sako, kad ir jis. pa
siduos operacijai. Kas kal
tas? Nereikia nei klausti — 
“kalti” Molotovas ir kiti 
bolševikai.

Anglijos kietakakčių dien
raštyje “Daily Mail” rašo 
lordas Vansittart: “Italija' 
neturi atiduoti nei vieno to
no savo*karo laivyno Rusi
jai. Jeigu ji .tą padarys, tai 
atliks kriminalystę prieš 
Vakaru Blo*ka ir Vakaru ci
vilizaciją.”

Taip britai kursto Italiją 
laužyti taikos sutartį, pagal 
kurią Italija turi pervesti 
Sovietų Sąjungai apie 35 
karinius laivus.

Bulgarijoj sėkmingai vy
kinamas gyveniman Penkių 
Metų Planas. Šalies garny-

yra į šešis mėnesius, Kini
jos Liaudies Išlaisvinimo 
Armija atkariavo 155,000 
ketvirtainių kilometrų šu 
40,000,000 gyventojų. Per 
šešis mėnesius laiko komu
nistai suėmė 1,600,000 ka
reivių ir oficierių į nelaisvę, 
kurių 75 procentai stojo 
liaudiečių pusėn kariauti už 
šalies laisvę. Šiemet Man- 
džurija sui40,000,000 gy
ventojų galutinai buvo iš
laisvinta, tai jau antroje 
šių metų dalyje. Mandžuri- 
ja yra labai turtingas kraš
tas, vien anglies ten yra 
apie 20,000,000,000 tonų.

Po to, Kinijos liaudies 
armija atsiekė didelių lai
mėjimų Sučovo ir Peipingo, 
Kalgano srityse. Dabar KL 
.nijos Liaudies Armija turi j 
apie 3,000,000 kovotojų, 
bet ta skaitlinė gali bile die
ną padidėti, nes jau 200,-i 
000,000 žmonių yra laisvi 
ir gintų savo reikalus. Ir jis 
baigia. “Jokia Amerikos 
monopolistų pagalba reakci
jai negali jau išgelbėti ge
nerolo Čiang Kai-šeko reži
mo. Jis turi žlugti.”

Graikijos partizanai bom
bardavo didžiąją prieplau
ką Salonikus. Iš Graikijos 
rašo reakcininke Anne O’
Hara McCormick New York 
Timese: “Labai apsirikome 
tie, kurte manėme, kad len
gvai bus Graikijoj komu
nistai sumušti... Mūšių li
nija yra visur, , visoje šalyje 
ir- tuo pat kartu jos nėra. 
Kaip ugnies liepsna prasi
deda sukilimas ir kai ten

______________j   -—■—

taip, palaipsniui, Lietuvos darbo valstietis įstos į nauj^, 
kultūringesnį, gražesnį gyvenimą, kurio*be kolektyvinio 
žemės apdirbimo- jis vargiai kada nors būtų matęs.

laukti, kad bus tas sulaiky
ta, nes dabartinė demokra
tine Lenkija nepatinka to
kiems generolams, kaip L. 
Clay.

Jungtinių Valstijų atsto
vas Mr. Henderson iš Indi
jos s nuskrido į Nėpalio 
(Kalnų karalystę) ir viso
kiais medaliais, net ir “Le
gion of Merit” apdovanojo 
karalių ir ministrų pirmi
ninką ir armijos komandie- 
rių kunigaikštį Raną.

Nepal karalystė yra Hi- 
malajaus kalnuose, į šiaurę 
nuo Indijos ir į piet-vaka
rius nuo Kinijos. Ji užima

Ar Leistina Taip 
“Filosofuoti?”

Skaičiau Laisvėj, Nr. 301,' Darbo žmonės žino, kad 
J. D. Slieko straipsnį su pasaulio didelė- kontinento 
antgalviu: “Perskaičius Vi- dalis yra po darbininkų 
duramžių Istoriją.” Tas valdžios vadovybe ir ta vai- 
draugas palietęs kiek kny- džia smarkiai progresuoja, 
gos turinį, kai kuriose Kitoj vietoj drg. Sliekas 
straipsnio vietose neleisti- baigia sakinį daugtaškiu: 
nai sušlubavo. Vienoje vie
toje rašoma:

“Ar tikrai ta sistema — 
žmonių tvarkymasis —val
džios forma bus, dar ne 
visai aišku, dar reikia pa
laukti ir t.t.” ‘

Reiškia, dabar dar tik 
abejonė, ar bus kada darbo 
žmonių valdžia, ar nebus. 
Reikia dar palaukti. Kam 
ta tokia naivi “filozofija?”

“Jeigu... Jeigu jų (su
prask darbininkų —K. D.) 
neišduos naujosios sistemos 
vadai.”

Susipratę darbininkai ti
ki į solidarumą ic jie vie- 

l ningai bengia didžiųjų aud- 
į rų bangomis prie tikslo. 
Nepasitikėjimą ir abejones 
darbininkiškas mokslas at
meta kaipo negeistiną opor- 

. tunizmą. . v z
Kazys Darbininkas.

F ?;. f f a
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Išmesti iš darbo (locked out) CIO Oil Workers International Unijos nariai vartoja 
plakatus ir megafonus pasakyti skebanis, nu ėjusiems padėti Uniop Oil Co. sulaužyti 
ję streiką, ką jie mano apie streiklaužius, los firmos dirbtuvėse, Wilmington, Cal., 

v darbininkai streikuoja jau ilga laiką. ‘-.^1^

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr.,
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Rašo Romas šarmaitis
1948 metų gruodžio mėne

sį suėjo 30 metų tarybinės 
valdžios. Lietuvos darbinin
kai ir vargingieji valstie
čiai, Lietuvos komunistu 
partijos vadovaujami, 1918 
metais pirmą kartą savo 
krašte’ nuvertė išnaudotojų 
jungą ir paskelbė darbinin- 

■kų, valstiečių ir kareivių 
deputatų Tarybų valdžią.

Didžiosios Rusijos Spalio 
revoliucijos pergalės įtako
je, Lietuvoje pradėjo greit 
augti revoliucinis judėji
mas, kuris ypač sustiprėjo 
1918 metų pabaigoj. Lietuva 
tuo metu buvo po sunkiu 
kaizerinės Vokietijos oku
pacijos jungu. Tai trukdė 
tarybų valdžios laimėjimą.

Savo politinį ir socialinį 
išsivadavimą Lietuvos dar
bo žmonės galėjo pasiekti 
tik atkaklioj kovoj prieš o- 
kupantus ir jų talkininkus 
iš Lietuvos buržuazijos tar-1 
po. Būtinai reikėjo pasiau
kojančios kovos prieš bur
žuazinę Lietuvos “tarybą’’, 
vadovaujamą A. Smetonos, 
A. Stulginskio, J. Šaulio ir 
kitų reakcionierių, ši lietu
viškųjų buržuazinių nacio
nalistų okupantų nurodymu 
sudaryta “taryba” 1917 m. 
gruodžio 11 d. priėmė nuta
rimą dėl Lietuvos ir Vo
kietijos sujungimo “amži
nais” ryšiais, k Buržuaziniai 
“tarybos” nacionalistai fak- 
tinai pardavė Lietuvą kaize
rinei Vokietijai, dangstyda
miesi apgaulingomis fra
zėmis apie “nepriklausomy-

tinę respubliką ir išleido 
manifestą, kuriame buvo 
pasakyta: “1. Visa valdžia 
pilnai perduodama darbi
ninkų, bežemių ir mažaže
mių deputatų taryboms. 2. 
Vokiškųjų okupantų valdžią 
laikyti likviduota. 3. Lietu
vos kaizerinė ‘Taryba’ su 
josios Ministrų taryba nu
versta ir yra už įstatymo 

•u,, ”

Laisvo ji Sakykla

O

dienomis 
dezorga- 
Tarybą. 
karštas

neduoda tos 
raštus talpino. ’ 
muša, pats rė-

politiką.
Amerikoj gyve- 
organizacijų ir 

dalyvaujam šios

žiūrėkit, kokių 
Jis ra- 

Tai ką gi, drg. redak- *

BUH

ŽODEL1S DĖL DISKUSIJŲ
Labai atydžiai sekiau per 

mūsų “Laisvę” vedamas mūs 
draugų diskusijas apie sveti
mus žodžius, kurie yra var
tojami mūs spaudoj. Keletas 
draugų parašė labai nuose
klius straipsnelius tuo klausi
mu, kas, mano manymu*, la
bai pagirtina.

Bet paskutinis d. J. D. Slie
ko rašinys, tūpęs “Laisvės” 
No. 293, labai nepavykusiai 
parašytas ir kaipo toks, mano 
manymu, neatneša jokios nau
dos. Nes jis yra perdėm per
mirkęs freapykanta ir ypatiš- 
kumu prieš\redakciją.

Aš čia visai neturiu jokio 
noro apginti redakciją, nes ji 
pati moka ir gali save apsi
ginti.

Dabar, kodėl d. J. D. Slieko 
rašinys nepavykęs? Dėl to, 
kad jis, pagal, redakcijos pa
stabą, visai nežino, kas tas 
yra Merkinės Dzūkas. Sliekas 
pliekia kaili R. Mizarai. Va
dinasi, jis lieja savo neapy
kantą visai be reikalo, kas 
reiškia vien ypatiškumą.
tai grigaitinis bankrotas kal
bėti tą, ko visai nežinai.

. Toliau, ve, kokia vėl»nesą
monė d. J. D. Slieko rašte. 
Girdi, “kiek aš pastebėjau 
jau nuo seniai, tai drg. Miza- 
ra bene vienas pirmųjų ir la
biausiai pamėgęs tuos -naujuo
sius žodžius.” Tėmykit, nau
juosius. O jau žemiau sako: 
“Taigi, drg. Mizaros pareiški
mas, būk jis priešingas sveti
mų žodžių vartojimui, yra 
tik mum akių dūmimas.”

Vadinasi, drg. S. priešingas 
ne tik svetimiems žodžiams, 
bet ir naujiems mūs spaudoj. 
Arbą gauni supratimą, kad d. 
S. neturi supratimo, kuris žo
dis yra naujas ir kuris sveti
mas.

Aš prisipažinsiu d. S., kad 
aš suprantu vidutiniškai rusų 
ir lenkų kalbas. Lietuvių ra-

šyboj mirgėte mirga rusų ir 
lenkų kalbos žodžių, ypatin
gai iŠ lenkų kalbos. Na, tai 
pasakyk, d. S., kodėl lietu* 
viai savo kalboj, savo rašy
boj negali nusikalti lietuviškų 
naujų žodžių? Kodėl mes 
turėtum prieš tai draskytis ir 
išmetinėti, pamatę naują žodį 
spaudoj ?

Kad vietoje svetimų žodžių 
mūs spaudoj turėtų būt var
tojami lietuviški, jeigu jų tik
tai randasi, aš pilnai prita
riu. Bet už naujus žodžius 
tai aš sutinku su d. S. peštis, 
kad ir ant ledo!

Toliauf kaip aš suprantu, 
tai d. S. visai netiki, ką jis 
pats sako. Jis rašo, kad tuo 
ar panašiu klausimu redakci
ja duotų kuo daugiausia ra
šyti, na, tai būtų baigta ant 
visados. Na, d. S., man rodos, 
kalbamu klausimu prirašyta 
labai daug, ir ko jūs daugiau 
rašot, to daugiau nesąmonių 
prirašo!. Jūs būtumėt baigę 
diskusijas greit, jeigu būt nie
kas nerašęs prieš jus, būt bu
vę užbaigta ant visados, kaip 
jūs kad sakot. Bet, apsau
gok Jackau, kas nors parašė 
prieš jus, tai ir prasidėjo dai
na be galo. Vasara nueis, 
žiema ateis.

Kaip aš suprantu, tai “Lais
vės” redakcija ir perdaug 
duoda vietos panašiems ypa- 
tiško pobūdžio raštams, kaip 
kad d. S. Mano manymu, re
dakcija turėtų būti kaip 
tvarkaus susirinkimo pirmi
ninkas: kas nekalba į klau
simą, tas turėtų būt sustab
dytas. Dabar gi redakcija 
leidžia rašyti visokias nesą
mones ir ypatiškumus, o dar 
ir neteisybę!

Paimkim kad ir d. S. raš
tą. Jis smerkia redakciją’, 
kad neduoda vietos eiliniam 
nariam laikraštyje, bet neįro
do nė vieno, kam nedavė tos 
vietos: Jo palies jau kelintas 
raštas telpa. Vadinasi, ta re
dakcija, kuri 
vietos, d. S. 
Vadinasi, pats 
kia.

Dar toliau, 
dalykų d. S. nežino, 
šo: 
toriai, kaip jūs manot , apie 
tuos išsireiškimus? Prieš jus, 
per jūsų laikraščius,” ir tt. 
Vadinasi, d. S. nežino, nė to, 
kad “Laisvė” visai nepriklau
so “Laisvės” redakcijai.

Kitas dalykas, ko d. S. ne
žino. Jis, baigdamas savo 
nedraugišką raštą, sako: “O 
gal gi aš nieko neišmanau, gal 
gi geriau kaip yra?... Gal 
gi pradedam priimti ir poli
tiką amerikonišką.” Labai 
nesmagu, bet reikia pripažin
ti, kad d. S. labai mažai yra 
susipratęs, jeigu j iš iki' šiol 
nežinojo, kad ir lietuviai, kaip 
ir kitų tautinių grupių žmo
nės, jau per metų metus nau
doja amerikonišką 
Jeigu mes 
n am, turim 
laikraščių, 
šalies rinkimuose, tai natūra
lu, kad naudojam ir šios, o 
ne kitos šalies, politiką.

Mano manymu, diskusijos 
tokiu ar kitokiu klausimu 
mūsų spaudoje turėtų būti 
draugiškos, o ne tokioj už
sipuolimo formoj. Paimkim 
d. S. kad ir pirmesni raštą, 
neva apie tuos svetimus žo
džius. Jis prilygina Lietu
vos liaudies rašytojus jiet prie 
prisiplakėlių. Na, o kur gi 
įrodymai? Nėra. Ar už tai 
juos vadinti prisiplakėliai^ 
kad nekurie iš jų pirmiau, 
esant kitai sistemai, nebuvo 
tokiais? Jeigu taipj tai ir 
mes turim save vadinti “prisi
plakėliais” prie darbininkų 
judėjimo. Mes irgi, galimas 
daiktas, trynėm kakta bažny
čioj grindis. Man daug sma
giau girdėti, kad. žmonės 
plakasi prie darbininkų judė
jimo, ir labai-nesmagu* gir 
dėti, kuomet jie pradeda atsi 
plakti.

Manifestas suvaidino di
delį vaidmenį mobilizuoda
mas Lietuvos darbo žmones 
visur versti buržuazinius 
komitetus ir sudarinėti vie
tose tarybinius valdžios or
ganus.

• Vadovaujamą vaidmenį 
kovoje dėl Tarybų valdžios 
Lietuvoje suvaidino Vil
niaus darbininkai. Vilniaus 
darbininkų deputatų tary
ba buvo išrinkta gausiuose 
darbo žmonių susirinkimuo
se. Gruodžio 15-tą dieną 
200 Vilniaus darbininkų 
deputatų Tarybos narių su
sirinko į savo pirmąjį iškil
mingą posėdį. Deputatų 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninku buvo išrinktas senas 
darbininkų judėjimo daly
vis, Lietuvos komunistų 
partijos Centro Komiteto 
narys, Pranas Eidukevičius. 
Vilniaus taryba nutarė pa
imti mieste valdžią į savo 
rankas. Taryba taip pat nu
siuntė sveikinimus Tarybų 
Rusijos Liaudies Komisarų 
Tarybai ir Raudonajai 
Armijai, darbininkų bei 
valstiečių reikalų gynėjai.

Gruodžio mėn. 16-tą die
ną, Tarybų valdžios paskel
bimą Vilniaus darbininkai 
parėmė visuotiniu politiniu 
streiku ir masine politine 
demonstracija. Milžiniška 
20 tūkstančių darbo žmonių 
demonstracija, kokios Vil
nius nebuvo matęs dar nuo 
1905 metų revoliucijos die
nų, praėjo svarbiausia mies
to gatve, nešina raudono
mis vėliavomis ir transpa
rantais. Visur matėsi lozun
gai: “Šalin okupantus iš 
Lietuvos!”, “Šalin kaizeri
nė Lietuvos Taryba!”, “Ne
leisim vokiečiams išvežti 
mūsų krašto turtų!”, “Visa 
valdžia Taryboms.”

Vilniaus darbininkų de
putatų taryba tuojau pa
skyrė savo komisarus gele
žinkeliui, miesto valdybai 
ir kitoms vietoms, panaiki
no okupantų įvestą karo 
cenzūrą, suorganizavo dar
bininkų miliciją, pradėjo 
ginkluoti darbininkus. Dar
bininkų masių spiriami, vo
kiečių okupantai buvo pri
versti paleisti visus politi
nius kalinius.

Tuo pat laiku darbininkų 
deputatų tarybos buvo iš
rinktos ir kitdose krašto 
centruose — Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje. Taip į 
Kauno darbininkų deputa
tų tarybą buvo išrinkti 35 
komunistai, 7 bundiečiai, 2 
žydų socialistai ir 1 eseras. 
Į Panevėžio darbininkų de
putatų tarybą buvo išrink
ta 14 komunistų, 3 social
demokratai, 4 bundiečiai ir 
1 kairysis liaudininkas. 
Rinkimai parodė, kad Lie
tuvos komunistų partija 
naudojosi milžiniška įtaka 
darbo žmonių masėse.

Tarybų valdžios paskel
bimas ir laikinosios revoliu
cinės Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių vyriausybės 
sudarymas beveik visur bu
vo paremtas visuotiniais 
streikais ir masinėmis de
monstracijomis.. Milžiniškos 
darbo žmonių demonstraci
jos įvyko Kaune, gruodžio

t

17-tą dieną; Šiauliuose, 
gruodžio 16-tą dieną; Pa
nevėžyje, gruodžio 19-tą 
dieną. Daugiatūkstantinėj 
Panevėžio darbo žmonių de
monstracijoj be darbininkų 
dalyvavo keli tūkstančiai 
valstiečių. Masinės darbo 
žmonių kovos prieš kaizeri
nius okupantus ir Lietuvos 
buržuazinę tarybą rezulta
te, 1918 m. pabaigoje ir 
1919 m. pradžioje didžiojoj 
Lietuvos daly buvo sukurti 
Tarybų valdžios organai. 
Tarybos atsirado Zarasuose, 
Švenčionyse, Rokiškyj, Ute
noje, Ukmergėje, Telšiuose, 
Mažeikiuose, Skuode, eilėje 
Suvalk. vietų, kaip pavyz
džiui Kalvarijoj, Jėzne, Pil
viškiuose, Liudvinave, Kaz
lų Rūdoj ir kitur.

Josifas Stalinas, įdėmiai 
sekęs vykstančius Pabalty- 
je įvykius, aukštai įvertino 
revoliucinį sąjūdį Lietuvo
je. Savo straipsnyje “Rei
kalai klojasi,” išspausdin
tame 1918 m. gruodžio mėn. 
22-rą dieną laikraštyje 
“Žiznj nacionalnostei” jis 
rašė: “Revoliucinis gaisras 
Lietuvoje plečiasi vis stip- 
rėdamas. Vilnius jau darbi
ninkų ir bežemių valstiečių 
deputatų tarybos rankose. 
Milžiniškos demonstracijos, 
įvykusios šiomis 
Vilniuje galutinai 
nizavo kaizerinę 
Vilniaus tarybos
sveikinimas Liaudies Komi
sarų Tarybai ir Raudona
jai Armijai pakankamai 
ryškiai sako apie išsivada
vimo judėjimo Lietuvoje po
būdį. Tarybos Kaune, Šiau
liuose ir kituose miestuose, 
tarybos valsčiuose ir kai
muose ties pačia koriko ge
nerolo Hofmano nosimi, —- 
visa tai liudija apie tarybi
nės revoliucijos spaudimo 
jėgą” (Raštai, IV t., 183- 
184 psl.). r

Tarp Tarybų Rusijos ir 
Tarybų Lietuvos užsimezgė 
draugiški visiškos lygybės 
pagrindais pagrįsti santy
kiai. Tarybų Rusijos vy
riausybė 1918 m. gruodžio 
22-rą dieną paskelbė didžio
jo Lenino pasirašytą Tary
bų Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo dekretą.

Lietuvos darbo žmonių 
pastangomis 1918 - 1919 m. 
sukurta Tarybų valdžia per 
trumpą savo gyvenimo lai
ką (103 dienos) perdavė 
dirbančiųjų žiniai fabrikus 
ir dvarus, pradėjo pramo
nės įmonių, transporto ir 
ryšių priemonių atstatymo 
darbus, išleido eilę dekretų 
dėl švietimo reikalų, dėl 
kultūros paminklų apsau
gos, suorganizavo knygų 
leidimo darbą ir kt.

Kovai su jaunąja Lietu
vos tarybine respublika pa
kilo užsienio interventai — 
baltųjų lenkų legionai, vo
kiečių okupantų kariniai 
daliniai ir Lietuvos buržua
zijos būriai, gaunantieji ka
ro reikmenis ir ginklų^ iš 
Vokietijos ir Antantes kraš
tų. Nelygi kova tęsėsi kele
tą mėnesių. Tik 1919 m. 
rugpiūčio pabaigoj jiems 
pavyko sulaužyti Lietuvos 
tarybų valdžios gynėjų did
vyrišką pasipriešinimą.

Žiauriai keršijo Lietuvos 
buržuazija ir interventai 
Lietuvos darbo žmonėms už 
jų pirmąjį, mėginimą nusi
kratyti išnaudotojų jungo. 
Tarybų valdžios šalininkai 
buvo šaudomi, gyvais užka
sami į žemę, suiminėjami ir 
kankinami. Vien tik Vilniu
je baltojo teroro aukų skai
čius siekė l,50(h žmonių. 
Kovoje prieš revoliuciją su-

Lietuvos Komunistų Par
tija 1918 metais susikūrusi 
nelegaliose sąlygose pradėjo 
vadovauti revoliucinėmis 

masėmis. Visur pradėjo 
steigtis ginkluoti . būriai 
iš darbininkų, jaunuomenės, 
o taipgi ir partizanų būriai 
“miško broliai.”

Ginkluoti revoliucijos bū
riai atsirado Vilniuje, Kau
ne, Panevėžy, Rokišky, 
Šiauliuose, Žemaitijoj ’ir 
daugely kitų vietų.

Nemažą vaidmenį kovoje 
dėl Tarybų valdžios Lietu
vos kaime suvaidino kume
čių ir vargingų valstiečių 
masės, kurie eilėje vietų 
(Šiaulių apskrityj, Suvalki 
joj ir kt.) steigė “dvarų ko
mitetus” ir ėmė dvarų val
dymą į savo rankas.

Po to kai Vokietijoj lap
kričio' mėn. sugriuvo kai
zerinė monarchija, kai pa- 
,kriko vokiečių nustatytas 
okupacinis režimas, buržua
ziniai nacionalistai maldau
te maldavo okupantus ne
skubėti trauktis iš Lietuvos, 
prašė pagalbos nuo beky
lančios Lietuvoj proletari
nės revoliucijos. Lietuvos 
darbo liaudis viešai reikala
vo išvyti iš krašto okupaci
nes kariuomenes, nuversti 
smetoninės “Tarybos” or
ganus ir sukurti Lietuvoje 
Tarybų valdžią.

1918 metų gruodžio mėn. 
pirmoj pusėj po visą Lietu
vą prasirito galinga revo
liucinio judėjimo banga. 
Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose buvo paskelbta 
darbininkų, valstiečių ir ka
reivių deputatų tarybų val
džia. Buržuazinė vyriausy
bė pabėgo į Kauną.

Gruodžio 9-tą dieną susi
kūrė laikinoji revoliucinė 
Lietuvos darbininkų ir vals
tiečių vyriausybė. Jos pir
mininku buvo senas Lietu
vos revųliucinis veikėjas 
Vincas Mickevičius - Kap
sukas. '

Gruodžio 16-tą dieną lai
kinoji darbininkų ir valstie
čių vyriausybė paskelbė 

Antr., Sausio 4, 19491 Lietuvos Tarybinę Socialis-

GIRIAMA NAUJA ŠOSTA- 
KOVIČIAUS MUZIKA
Maskva.—Sovietinė spau

da giria naujas Dmitrio Šo- 
takovičiaus muzikos kom- 

noziciias. Tūli nirmesni So
stą kovičiaus kūriniai buvo 
kritikuojami už sekimą su
darkytos užsieninės muzi
kos.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)

siteršė krauju budeliai Ple
chavičius, Grigaliūnas - Glo
vackis, busimieji lietuviško
jo fašizmo šulai.

Nepaisant vi$ų reakcio
nierių pastangų žiauriau
siomis teroro priemonėmis 
užgniaužti revoliucinį judė
jimą, sudaužyti Lietuvos 
komunistų partiją, Spalio 
socialistinės revoliucijos, 
Tarybų valdžios idėjos vi
siems laikams liko gyvos 
Lietuvos darbo žmonių šir
dyse.

Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai per 20 buržuazi
jos valdymo metų Komunis
tų Partijos vadovaujami 
kovojo už savo teises ir lais
vę. Visuotini darbininkų 
streikai Kaune, kareivių 
sukilimas Aukštojoj Pane
munėj 1920 m. vasario mė
nesį, skaitlingos bedarbių 
demonstracijos, atkaklus 
streikų judėjimas 1919, 
1922 ir 1936 metais, de
monstracijos pirmosiomis 
gegužės mėnesio diehoniis, 
Suvalkijos valstiečių nera
mumai ir daugelis kitų Lie
tuvos darbo žmonių pasiro
dymų liudija apie ‘ atkaklią 
kovą prieš buržuazijos vieš
patavimą.

Reikalas, dėl kurio Komu
nistų Partijos, vadovaujami 
kovojo Lietuvos darbo žmo
nės prieš 30 metų ir visais 
sekančiais metais, galutinai 
laimėjo. Ir tai ne atsitikti
nai. Tas laimėjimas turi 
tiesioginį ryšį su 1918 me
tais. Lietuvių tauta, išsiva
davusi iš savo tautiškos bur
žuazijos išnaudotojų prie
spaudos ir hitlerinės vergo
vės, gyvena glaudžioj drau
gystėj su broliškomis tary
binėmis tautomis, sėkmin
gai kuria savo krašte socia
lizmą ir tiesiu keliu perga
lingai žengia į šviesų komu
nistinį rytojų.
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PATARIMAI AKTORIAMS 1. Rapoportas. Immigranty Problemos
SCENINIAI SANTYKIAI

X

Jau esame kalbėję, kad gerai atlikti 
vaidmenį — tai yra įtikinti žiūrovą, pri
versti jį patikėti, kad iš tikrųjų mato tą 
asmenį, kurį mes scenoje atkuriame. O 
tai įvyks tada, kada aktorius scenoje gy- 

, vens veikėjo gyvenimu, t. y. santykiaus 
su visu jį supančiu netikru, teatriniu pa
sauliu, kaip su tikru, kaip su gyva tik
rove.

. Vaidindami scenoje, jūs turite žiūrėti
* į scenos apstatą kaip į tat, kuo jūs susi
tarėte jį laikyti; į teatro kostiumą, kaip 
į savo nuosavą drabuži, kurį jūs pripra
tote kasdieną apsivilkti; į aktorių, vaidi
nantį tėvo vaidmenį, ,l$aip į tėvą, kurį 
jūs kasdieną matote; jo barzda, eisena,

• balsas turi būti jums pažįstami, kaip jū
sų tėvo barzda, eisena ir balsas. Visa, 
kas jus scenoje supa, yra netikri daiktai, 
sutartiniai: padarytos dekoracijos, kos
tiumai, padargai, nugrimuoti partneriai, 
ir jūs pats esate nugrimuotas. O akto
rius turi sugebėti santykiauti su visu 
tuo, kaip su tikrove, ne kaip su taria
mais dalykais, turi lyg ir įsitikinti tuo, 
kad visa, kas supa jį scenoje, yra gyve
nimiška tikrovė, turi priversti ir žiūrovą 
tuo patikėti. Čia yra mūsų sistemos ak
toriaus darbo svarbiausio dalyko užuo
mazga.

Norėdami rasti savyje rihitą santykia
vimą su jus supančia netikrove scenoje 
kaip su tikrove, jūs turite šį santykiavi
mą pateisinti. Surasti pateisinimą jūs 
turite savo kūrybinės vaizduotės padeda
mi. Kitais žodžiais tariant, kūrybinė 
vaizduotė yra kelias į pateisinimą, patei
sinimas yra kelias į santykiavimą, o san
tykiavimas scenoje — tai viskas. Sceni
nę vaizdo visumą sudaro eilė aktoriaus 
surastų atitinkamo vaidmens santykia
vimų su kitais veikėjais, su įvykiais, su 
daiktais.

Svarbiausias dalykas aktoriui vaidme
nį ruošiant ir yra tokių santykių ir pa
teisinimų eilės parinkimas ir išaiškini
mas jo kūrybinės vaizduotės pagalba.

Apie tai mes dar kalbėsime toliau, o 
kol kas atliksime pačius nesudėtingiau- 
sius santykiavimo pratimus.

SANTYKIAVIMO PRATIMAI
Paimkite bet kokį daiktą, sakysime 

kepurę, padėkite ją ant stalo arba ant 
grindų ir pasistenkite žiūrėti į ją, kaip 
j žiurkę, tartum būtumėte sceniškai pa
tikėję, kad čia jau ne kepurė, o žiurkė; 
kad galėtumėte rimtai santykiauti su 
kepure kaip su žiurke, pateisinkite, sa
vo kūrybinės vaizduotės padedami, kas* 
Čia per žiurkė, kokio ji didumo, kokios 
spalvos, kokiu būdu savo vaizduotėje ga
lima kepurę padaryti labiau panašią į 
židrkę. Supraskite ir tvirtai atsiminkite 
vfena: akimis jūs turite matyti tą patį 
daiktą, kurį esate paėmę kaip objektą, 
t. y. kepurę; su jos spalva, forma, su vi
sais jos požymiais jūs turite rasti vidinį 
santykiavimą, lyg tai būtų ne kepurė, o 
žiurkė, ir kepurės požymiai (forma, 
spalva, medžiaga) būtų žiurkės požy
miai.

Arba susitarkime, kad mūsų kepurė 
— 'tai simpatingas šunytis. Ieškome san
tykiavimo su juo, kaip su mažu šunyčiu, 
pateisiname tą santykiavimą. Kuo smul
kesnis bus šis įsivaizduojamo šunyčio pa
teisinimas — kur galva, kur uodega, le
tenos, ausys, — tuo lengviau mes atrasi
me tikrą santykiavimą, tuo tikriau mūsų 
rankose kepurė suvaidins šunyčio vaid
menį., Pamėginkite, susėdę į eilę, kiek
vienas su savo šunyčiu (kepure) pažais
ti ir, pažaidę, atsargiai (arba kaip kas 
nori, priklausomai nuo santykiavimo) 
parduoti iš rankų į rankas kaimynui; 
šis, savo ruožtu, pasistengęs rasti santy
kiavimą su jo gauta kepure kaip su šu
nyčiu, 'perduoda kitam ir t. t.

Jeigu jūs atidžiai ir tiksliai pateisin
sime šį ^santykiavimą (pavyzdžiui, snape
lis — tai snukis, priešingoji kepurės pu
sė — uodega, kepurės viršus — nugara, 
apačia — pilvas), tai-rezultatas bus tas, 
kad jūs pats pajusite, jog jums pavyko 
rasti tikrą santykiavimą su šunyčiu, 
nors jūs ir matote, kad tai ne šunytis, o 
kepurė.
, Tiems, kurie myli šunyčius, tuo mo
mentu bus malonu žaisti kepure, arba 
jiems bus pikta, jei kepurę kas paims 
už “uodegos” ir šiurkščiai nusvies. Štai 
jums rimto santykiavimo su scenine‘ne
tiesa pavyzdys (mes žinome ir matome, 
kad čia kepurė, o ne šunytis), kaip su 
tiesa (lyg tai būtų iš tikrųjų šunytis).

Mes lyg ir prisiverčiame visiškai nai
viai patikėti, kad prieš mus ne tas, bet

kitas daiktas, ir priverčiame Ir žiūrovą 
tuo patikėti. - &

Prisiminkite, kaip rimtai ir naiviai 
žaidžia vaikai, kaip, jodami ant lazdos, 
jie įsitikinę, kad joja ant arklio. Žinoma, 
vaikas mato lazdą (kitaip jis būtų psi
chiškai nenormalus), tačiau santykiauja 
su ja rimtai, kaip su arkliu. Paklauskite 
jį, kas čia, ant ko jis sėdi, jis sumiš ir 
pasakys, kacl čia lazda, bet žaisdamas, 
pasilikęs vienas, jis yra įsitikinęs jojąs 
ant puikaus arklio.

Sceninis santykiavimas yra svarbus 
mūsų darbo skyrius, sujungiąs į vieną 
visumą visas nagrinėtąsias mūsų siste
mos sudedamąsias dalis.

Iš tikrųjų visa, kas mus supa sceno
je — apstatas, daiktai, įvykiai, kurie 
vyksta su mumis, žodžiai, kuriuos mes 
tariame ir girdime, žmonės, su kuriais 
mes scenoje susiduriame (partneriai),
— visa tai sutartiniai dalykai, netikri, 
visa tai padaryta, surinkta, išmokta ir 
sunešta į sceną tik atitinkamam spek
takliui, tik žiūrovams parodyti.

Mes, aktoriai,-taip pat, kaip ir žiūro
vas, iš anksto žinome, kad visa, kas nu
tinka scenoje, įvyksta ne “iš tikrųjų,” 
kad aktoriai “vaidina,” kad spektaklis
— tai “vaidinimas.”

Mes taip pat žinome, kad juo geriau 
mums pavyks įtikinti žiūrovą tuo, kad 
visa, kas vyksta scenoje, yra tikrovė, juo 
labiau mes jį priversime patikėti mūsų 
kuriamuoju, taip sakant, sceniniu gyve
nimu, tuo geresnė bus mūsų vaidyba, 
tuo geresnis mūsų spektaklis. Kokiu gi 
būdu mes galime šitaip paveikti žiūro
vą? Pirmiausia mes patys turime žiūrėti 
į scenoje mus supančią sąlygybę, netiesą. 
(gyvenimiškuoju požiūriu), kaip į tiesą.

Sceninis tikėjimas, rimta pažiūra į 
* tai, kas sąlygiška, kaip į tai, kas nesąly- 

giška — tai toji priemonė, kurios pagal
ba aktorius, gyvendamas ir jaudindama
sis vaidmens jausmais, priverčia drau
ge su savimi pergyventi tuos jausmus ir 
žiūrovą.

Šį rimtą santykiavimą su tuo, kas są
lygiška,' kaip su nesąlygišku, ir su tuo, 
kas' vyksta scenoje, kaip su vykstančiu 
gyvenime, mes randame pateisinimo bū
du.

Be pateisinimo mūsų poelgiai ir žo
džiai scenoje bus netikri, neprasmingi 
ir, aišku, neįtikins žiūrovo. Jeigu aš sa
kau jums arba scenos partneriui, kad 
“aš ėjau Arbato gatve” (Maskvoje), tai 
šis sakinys man (o drauge partneriui ir 
žiūrovui) bus pripildytas gyvo turinio. 
Su “Arbato” pavadinimu man susifeies 
ištisa masė vaidinių: asfaltas, kuris 
rengia šią gatvę, skersgatviai, einą į 
kairę ir į dešinę, automobiliai, autobu
sai, milicininkai baltomis pirštinėmis, 
vitrinos ir tt. Ir žodis “Arbatas” bus pa
teisintas, jis 'skambės prasmingai, tik
rai, įtikimai, nes aš žinau, apie ką kal
bu.

Taip pateisinta ir turininga turi būti 
visa,,ką aš kalbu ir darau scenoje.

Aš turiu pažinti save (kaip vaidmenį) 
ir mane scenoje supančius veikėjus taip 
pat, kaip aš pažįstu pats save ir aplink 
mane esančius asmenis gyveni
me. Pateisinimas — tai yra tartum pa
grindo (pamatų) padėjimas, kuriant 
meninį vaizdą, ir jau ant šito pagrindo 
sukurtas vaidmuo, mūsų sukurtas spek
taklis bus tikras ir stiprus. Kiekvieną 
sceninę padėtį mes pateisiname, ištirda
mi tą tikrovę, kurią mes turime scenoje 
atvaizduoti, ir padedami savo kūrybinės 
vaizduotės, kuri atrenka iš ištirtos me
džiagos ir iš mūsų gyvenimiškų stebėji
mų atskirus, , šiuo atveju reikalingus 
bruožus. Juos sujungdami, pateisiname 
visą vaidmenį ištisai.

Kodėl mes laikome “santykiavimą” 
pagrindine mūsų darbo dalimi? Todėl, 
kad kiekvienas meninis vaizdas savo pa
grinduose susideda iš įvairią santykių 
su aplinka, kiekvienas vaidmuo tartum 
sudarytas iš santykių. Sugebėti teisingai 
nustatyti tuos santykius ir juos sceniš
kai apvaldyti — vadinas, visiškai tei
singai suvaidinti vaidmenį.

Santykiavimo pratimų galima sugal
voti kiek norint. Pradėkite nuo papras
čiausių. Paimkite, pavyzdžiui, taburetę 
ir imkite žiūrėti į ją, kaip į bičių avilį, 
arba gurbą, kuriame lindi piktas šuo ir 
pro kurį jums reikia praeiti, arba kajp 
į pintinę su gardžiais valgiais ir fJ. 
Skaitydami knygą, žiūrėkite • į skaitomą 
dalyką taip, lyg jis būtų labai juokingas 
arba, atvirkščiai, liūdnas.

(Bus daugiau) \

Izraelio vyriausias pašto viršininkas Zvi Prihar (antra
sis iš dešines) priima sveikinimus nuo Joiftt Confer
ence of Affiliated Postal Employees, AFL, newyor- 
kiečių. Įteikime dalyvauja unijų viršininkai Otto Gott

lieb, David Silvergleid, Patrick J. Fitzgerald.

KALIFORNIJOS JUBILIEJUS ŠVIESOJE 
MARKSO PRANAŠAVIMO

AUKSO ATRADIMAS

1949 metai Kalifornijai bus 
jubiliejiniai metai. Sueina 
šimtmetis, kai minios aukso 
ieškotojų užplūdo Kaliforniją. 
Sueina šimtas metų, kaip 
Monterey įvyko pirma Kali
fornijos konstitucinė konven
cija. Taiš pačiais 1849 me
tais Kalifornija buvo priim
ta Jungtinių Amerikos Vals
tijų sąstatam

Per Aukso Vartus tuomet 
įplauka. į San Francisco pir
mutiniai laivai, buvo atgaben
tas pirmasai paštas. Pirmuo
ju pašto viršininku buvo John 
Geary. Jis, vėliau, buvo ir 
pirmuoju San Francisco me
ru.

Aukso atradimas Kalifor
nijoj sukėlė auksinę karštli
gę ne tik Amerikoj, šį įvyk j 
skaitė labai svarbiu ir Karo
lis Marksas, mokslinio socia
lizmo tėvas ir autorius “Ko
munistų Manifesto.“

Labai mažai kas žino,\ ko
kias mintis ir samprotavimus 
tuomet išreiškė Marksas. 
“Neue Rheinische Revue,“ 
kurį tuomet jis redagavo, 
1850 metų pradžioje, buvo 
įdėtas labai įdomus straips
nis. žemiau paduodame da
lį to straipsnio:

“Svarbiausias tenykštis įvy
kis yra atradimas Kaliforni
joj aukso vietovių. Jau da
bar galima permatyti^ k a d 
šis atradimas duos net žavin
gesnių rezultatų, negu pačios 
Amerikos atradimas. Toks il
gas jūros pakraštys, vienas 
iš puikiausių ir vaisingiausių 
pasaulyje, ligi šiol taip gerai, 
kaip neapgyventas, mums be
regint, keičiasi į turtingą, ci
vilizuotą, tirštai visokių tautų 
ir rasių apgyventą kraštą — 
čia jankiai, kinai, ne
grai, indėnai, europiečiai, 
kreolai, metisai ir ma- 
lajiečiai. Kalifornijos auksas 
upeliais liejasi per visą Ame
riką, kaip ir aziatiškam Pa- 
cifiko pakrašty, įtraukdamas 
į pasaulinės prekybos ratą ir 
atsilikusias- tautas. . . Pacifi- 
ko vandenynas tuomet sulos> 
tokią jau rolę, kokią lošia da-, 
bar Atlantiko vandenynas ir 
kokią rolę lošė senovėje ir vi
duramžiuose Viduržemio Jū
ra... “

K. Marksas gerai suprato 
Pacifiko rolę. Tame pačiame 
straipsnyje Marksas genialiai 
numato, kad Kinijoj, vėliau ar 
anksčiau, kils revoliucija ir 
kad' prie didžiosios senovinės 
kinų sienos pasirodys vėliava 
su garsingu užrašu: Kinijos 
Respublika, Laisvė, Lygybė, 
Brolybė!

Kalifornija
Nuo to laiko Kalifornija ir 

kitos Vakarų valstijos milži
niškai sustiprėjo, kaip indus
triniai, taip ir politiniai. Ten 
gimė daug naujų idėjų. Ten 
smarkiai sustiprėjo ir darbi

ninkiškas judėjimas. Jei ne- 
skaityt New Yorko, Henry 
Wallace Kalifornijoj yra po- 
puliariškiausias žmogus.

Ten savo laiku darbavosi 
Mark Twain, kuris vienas iš 
pirmųjų atkreipė Amerikos 
visuomenės domę į jankių im
perializmo pavojų.

Ten veikė Henry George, 
ten kentėjo MacNamara ir 
Mooney.

Ten vertingiausių knygų 
parašė Jack Londonas ir Up
ton Sinclairis.

Tai jie atstovauja Kalifor
niją, o ne Hearstai.

Nepaprastai įdomi Kalifor
nijos ir San Francisco istorija.

Kai 1849 metais svietas bė- 
go Kalifornijon pralobti, San 
Francisco buvo panašus į kau
tynių vietą. Ten subėgo-su- 
važiavo ne tik gerų žmonių, 
bet ir valkatų, avantiūristų.

Ligi 1851 metų San Fran
cisco degė šešis kartus. Piš- 
talietai tuomet buvo labiau 
ma.doj negu .lazdos. Per de
šimtmetį nuo aukso atradimo 
San Francisco įsisteigė apie 
132 įvairūs laikraščiai. Re
daktoriai mušėsi, piovėsi, 
kaip kokie gengsteriai. Dile
lių (dvikovų) buvo tiek, ir 
tiek. Bylų už šmeižimus buvo 
begalinis skaičius.

Bet ir anais tolimais lai
kais San Francisco, kad ir in
stinktyviai, kad ir keistoje 
formoje, pasireiškė žmonių 
progresyvė dvasia.

Kuomet San Francisco gau
ta žinia, kad Washingtone 
užmuštas Abe Lincolnas, 
žmonės taip susijaudino ir 
pasipiktino, kad išdaužę ofi
sus ir spaustuvę laikraščio, 
kuris niekino Lincolną.

L. P.

Sen. Barkley Nemato Ko
munistų Įsigalėjimo Vaka

rinėj Europoj 1949 m.
Paryžius. — Demokratas 

senatorius Alben W. Bark
ley, išrinktas Jungt. Valsti
jų vice-prezidentu, tvirtino, 
jog komunistai 1949 m. ne- 
perims vakarinės Europos į 
savo rankas. Esą, vakarų 
Europos gyvenimas einąs 
geryn su amerikinio Mar- 
shallo plano pagalba; todėl, 
girdi, mažėja komunistams 
proga užvaldyt vakar. Eu
ropos šalis.

Barkley per 8 diėnas lan
kė tas šalis.

Francijos Senatas Atmetė 
Valdžios Sąmatą

Paryžius. — “Aukštasis” 
Francijos seimo rūmas-se- 
natas atmetė valdžios reika
lavimą paskirti 6 bilionus, 
500 milionų dolerių lėšų 
1949 metams. “Žemasis” 
seimo rūmas buvo užgyręs 
tą reikalavimą.

Išvažiavimo Leidimai Nebe 
reikalaujami Nuo Priešų- 

Ateivių
Valstybės Departmentas, 

su sutikimu Generalinio 
Prokuroro išleido įsakymą, 
pagal kurį išvažiavimo leidi
mai nebereikalaujami n\io 
vokiečių ir japonų. Dabar 
tokiems ateiviams nereikia 
išsirūpinti išvažiavimo lei
dinių iš Jungt. Valstybių, 
nors ateivio išvykimas at
skiruose atsitikimuose gali 
būti draudžiamas. Ateiviai, 
kurie planuoja aplankyti 
Vokietiją, Japoniją, Korėją 
ir Didžiosios Britanijos, 
Francijos ir USSR piliečiai, 
kurie vyksta į Austriją, tu
ri gauti militarinį leidimą 
vykti tenais. Aplikacijas to
kiems leidimams reikia pa
siųsti Military Permit Sec
tion, Civil Affairs Division, 
Department of the Army, 
Washington, 25, D. C. Vo
kiškos tautybės ateiviai tu
ri kreiptis xį Interim Office 
for German Affairs, De
partment of State, 515 22 
Street*, N. W., Washington, 
D. C.
Kaip Gauti Gimimo, Mirties 
ir Kitus Certifikatus per 

Konsulinę Tarnybą. I 
Protective Services of the 

Department of State nese
niai pranešė, kaip galima 
gauti patvirtintus doku
mentus — gimimo, mirties, 
apsivedimo ir registruotų 
testamentų — iš svetimų ša
lių per Valstybės Depart- 
mentą.

Prašytojai gali rašyti tie
siog tinkamam Amerikos 
konsuliniui ofisui svetimoje 
šalyje arba gali kreiptis į 
Division of Protective Ser
vices, Department of State, 
Washington 25, D. C. Abie
juose atsitikimuose, reikia 
su prašymu pasiųsti certi- 
fikuotą čekį, arba “bank 
draft” arba pašto piniglaiš- 
kį sumoje $5. Iš tų pinigų, 
$2 padengia patvirtinimo 
kainą, kaip reikalaujama 
Tariff of United States Fo
reign Service Fees, ir $3.00 
vietų viršininkams vieti
niams iškaščiams. Kur išlai
dos mažesnės, atliekami pi
nigai bus sugrąžinti.

Kur prašymas siunčiamas 
konsuliniam ofisui užsie
nyje, čekis privalo būti var
du konsulinio ofiso, pąv. A- 
merican Consulate General, 
Antwerp, Belgium (kur vie
ta būtų). Jeigu prašymas 
pasiųstas į Valstybės De- 
partmentą, čekis turi būti 
vardu “Secretary of State 
of the United States.” Jei
gu prašymas liečia okupuo
tas šalis, kaip Vokietija ar
ba Japoniją, prašoma siųsti 
prašymus per Department* 
of State, Washington 25, 
D. C. '

Pažymėkite, kodėl reikia 
tokio dokumento. Prašymas 
turi padengti visus faktus. 
Gimimo rekordams reikia 
pasiųsti tikrą pilną vardą, 
abiejų tėvų pilnus vardus, 
tėvų adresus gimimo metu, 
bažnyčios vardą, kur krikš
tas įvyko. Mirties certifika- 
tams reikia pasiųsti miru
sio pilną vardą, mirties die
ną ir vietą, dieną ir vietą 
palaidojimo, paskutinį ad
resą, vardus abiejų tėvų, I 
jeigu žinomi. Apsivedimo 
certifikatams: pilnus var
dus abiejų asmenų, dieną ir 
vietą, kur įvyko (vardą 
bažnyčios arba teismo, jei
gu buvo cilivinė ceremoni
ja), paskutinį žinomą adre
są abiejų. Testamentų kopi
joms: tikrą pilną vardą 
testamento pildytojo, su 
mirties diena ir vieta, jeigu 
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miręs. Vardas ir adresas 
vietinio pareigūno, kuris 
užregistravo testamentą, 
jeigu žinomas.

Šiuos dokumentus gali 
gauti tik Amerikos piliečiai. 
Ateiviai gyventojai Jungt. 
Valstybėse turi kreiptis į 
savo šalies konsulinius ofi
sus.

Reikia atsiminti, kad at
sitikimuose, kur reikia gau
ti gimimo arba apsivedimo 
rekordą svetimtaučiui, ku
ris įleistas į Jungt. Valsty
bes kaipo imigrantas po lie
pos 1 d. 1924 m. fotostatinę 
kopiją dokumento, prisekto 
prie imigracijos vizos gali
ma gauti iš Commissioner 
of Immigration and Natu
ralization, Washington, D. 
C. Tokį prašymą reikia pa
siųsti su 50 centų į Commi
ssioner of Immigration, and 
Naturalization, Washing
ton, I). C. #

.Pakeitimas Stovio
Mažiau kaip 3,600 tremti

nių šioje šalyje lig šiol pra
šė Immigration and Natu
ralization Tarnybos pakeisti 
jų stovį pagal Section 4 of 
the Displaced Persons Act 
of 1948 m. šis skyrius pa
rūpina, kad iki 15,000 atei
vių gali pakeisti savo stovį, 
jeigu jie legaliai atvyko į 
Jungt. Valstybes prieš ba
landžio 1 d. 1948 m., kaip 
non-imigrantai, pagal Sec- 
tion 3, arba kaip 
studentai, pagal Sec
tion E Immigracijos Įstaty
mo, jeigu jie negali grįžti 
atgal į šalis -gim ties, tauty
bės arba paskutinės rezi
dencijos, bijodami persekio
jimo dėl rasės, tikybos arba 
politinių pažiūrų.

Immigracijos Statistįkos
170,570 imigrantų buvo 

įleista į Jung. Vaistytas per 
fiskališkus metus, baigiant 
birželio 30 d. 1948 m. Pa
dauginimas 23,278 —- 15.8% 
už praeitus metus, kvotinių 
imigrantų skaičius padidėjo 
nuo 70,702 — 1947 m. iki 
92,526 — 1948 m. arba pa
didėjimas 40 nuošimčių, 
kuomet ne kvotinių imig
rantų padidėjo 2%> per tą 
patį laiką.

Common Council.

Varsa va. — Lenkija rei
kalavo, kad anglai savo už
imtoje Vokietijos dalyje su
valdytų vokiečius, reikalau
jančius pakeist Lenkijos sie
nas.

Hidcki Tojo, buvęs Japonijos 
premjeras karo laiku, ir šeši 
kiti tapo numarinti ant kartu
vių kaipo karo kriminalistai. 
Juos nuteisė 11-kos šalių karo 
kriminalistams teisti tribuna- 
las. Nuteistieji buvo atsišau
kę i Jungtinių Valstijų Aukš
čiausi Teismą leisti jiems 

apeliuoti, bet tas teismas . 
atsisakė kištis.
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Padargų .unijos virši- 
pradėti atakuoti nuo to 
kaip jie pasisakė už 
Wallace ir išėjo prieš

neturi galios, nei 
tūkstančius savo 
kaipo pastiimdė- 
ir tiktai nariai,

per savo delegatus, 
konvencijai, gali nu- 

,spręsti ar jie nori pakridyti ir 
uždaryti sav'o organizaciją, ku
rią sukurti ėmė daug metų, 
triūso, pasiaukavimo ir puoli
mų iš darbdavių puses.

Reikia pridėti ir tai, kad 
Ūkio Padargų unija vienu tar
pu rodė noro vienytis su UAW, 
bet UAW reakcininkai, kurie 
dabar viršūnėse, tada priešino
si vienybei, nes jie manė ne
galės laimėti rinkimų, jei ūkio 
Padargų unija prisidės ir da
lyvaus balsavime.

Dabar UAW valdo Reuthe- 
ris ir jo šalininkai. Jiems ir 
Murray ūkio Padargų unijos 
progresyvė vadovybė yra 
k a gerklėje, kurią sunku 
ryti, ūkio Padargų unija 
eitais metais parode, kad
dovaujama nuoširdžių vadų, 
gali savo nariams iškovoti ge
resnes algas ir darbe sąlygas. 
Murray ir Ko. mato čionai sau 

jų 
na- 
ku- 
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ko-
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Kodėl CIO Viršilos Puola 
Ūkio Padargų Uniją?

Neseniai Ūkio Padargų 
jos prezidentas, Grant 
Oakes Chieagos laikraščių 
respondentams davė platų
aiškinimą, kodėl CIO pildomoji 
taryba įsakė Ūkio Padargų uni
jai užsidaryti ir prisidėti prie 
UAW.

Oakes tam davė dvi pamati
nes priežastis, būtent:

CIO prezidentas Philip Mur
ray yra nusitaręs “truks - plyš” 
prašalinti iš unijų pažangiąją 
vadovybę, kuri priešinasi Ame
rikos Demokratinės Veiklos 
grupei, kuri neva susideda iš 
liberalų, bet pritaria raudonė- 
džiams.

Ūkio 
ninkai 
laiko, 
Henry
CIO nacionalę politiką. Pats 
Oakes kandidatavo, į guberna
toriaus urėdą nuo Illinois Pro
gresyvių Partijos.

Oakes sakė, kad ūkio Padar
gų Unija turi 55,000 užsimokė
jusių narių ir atstovauja tarpe 
65,000 ir 70,000 darbininkų 12- 
koj valstijų.

Ūkio Padargų unija stovi 11-1 
ta eilė j nuo viršaus apėmyj iš i 
39 CIO ’Nationally Unijų. Ma-į 
žesnės .unijos už mūsų nėra 
CIO viršininkų atakuojamos už j 
nesuorganizavimą savos .......-
trijos, sakė Oakes.
Oakes Atmuša Murray Nepa

matuotą Kaltinimą
į Philip Murray ir CIO vir

šininkų kaltinimą, kad maža 
grupė kairiųjų Ūkio Padargų 
unijoj nepajėgė suorganizuoti 
ūkio padargų industrijos, Oakes 
atsakė senkamai:

asa- 
pra- 
per- 
va-

“Kaip mes galėjome suorga
nizuoti minimą industriją, kuo
met mes turėjome sueikvoti di
desnę dalį savo laiko, 
jos ir pinigus apsigynimui 
užpuolimų? *

“Aš apskaičiuoju, kad 
jau būtume turėję 150,000 
rių Ūkio Padargų unijoje,
gu mes nebūtume turėję nuo
latinių užpuolimų ir ardymų 
mūsų unijos iš CIO Automo
bilių Darbininkų, AFL ir kitų 
unijų.”

Čia paaiški, kokią 
metodą dešinieji CIO, 
kiti unijų vadai varė 
ardymui progresyvių
Vieton organizuoti neorgani
zuotus, Murray, Green ir kiti 
eina pagalbon darbdaviams ir 
bendrai su darbdaviais puola 
kovingas unijas, kokia yra ūkio 
Padargų unija, vadovaujama 
Grant W.. Oakes ir kitų kovin-1 
gų vadų.

CIO viršininkai su Murray ir 
Reuther priešakyje, betgi ne
pajėgė su International Ha r ves- j Pav().Ūl > bijosi, kad ir 
ter kompanijos pagalba Ūkio i maldomose unijose eiliniai 
Padargu unijos sudaužyti, įsa- j nepakeistų vadovybės, 
kė jai užsidaryti. * ri tarnautų organizavimui

Murray davė ūkio Padargų i01Į’8’anizu°tų, o ne griautų 
unijai 60 dienų ultimatumą,! v’ngas unijas ii
kad .ji iki sausio 26 d., užsida- i darbdaviams.
rytų ir jos nariai būtų perkel
ti į UAW.‘

Bet ūkio Padargų imija ne 
indus-! P*rrnn kartu yra gavus grasi

nimus nuo CIO dešiniųjų na- 
cionalės tarybos viršininkų. 
Ūkio Padargų unija tą klausi
mą palieka savo nariams iš
spręsti per savo išrinktus dele
gatus konvencijoje, kurią lai
kys kovo 25 ir 26 dd., 1949 
metais, Cedar Rapids, Iowa.

Taipgi Oakeš pabrėžė, kad 
ūkio Padargų nacionalės unijos

Pirmesnes dvi pastangos iš 
CIO dešiniųjų viršininkų nu
ėjo niekais, mažai yra abejo
nių, kad Ūkio Padargų unijos 
nariai atmes ir šitą Murray ir 
Ko. padiktavimą..

Padaryietis.

Šnipė Ližė Oficialiai Pa
šaukta Teisman

New York. — Įteikta ofi- 
cialis pašaukimas teisman 
(summons) šnipei Elizabe- 
thai T. Bentley. Ją apskun
dė buvęs Washingtono pre
kybos departments) pareigū
nas Wm. W. Remingtonas. 
Jis reikalauja $100,000 at
lyginimo už apšmeižimą, 
nes Elizabetha per radija 
apšaukė Remingtoną komu
nistu.

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

kraują nuo visokių nešvarumų 
išgąsčio, bemiegės, galvos ir spran- 
skaudėjiinų, ausyse ūžimo .........

kosulio, dusulio bei astmos ...........
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Bravorai Atleidinėja Darbi
ninkus; Kąz Žada Darbo

Masėms 1949 Metai
Alaus išdirbimo įmonės 

deda atleisti darbininkus, 
skaičiuojama, kad apie
darbininkų atleista iš 5,600 dar
bininku skaičiaus, dirbančių 
alaus gamyklose. Yra tam dvi 
priežastys: viena, sumažėjo 
alaus vartojimas iš priežasties 
iškilusių kainų, kad darbininkų 
šeimai mažai belieka dėl užsi- 
gardavimo nuo reikalingiausių 
ir būtiniausių dalykų įsigijimo. 
Antra, nėkurios bravarnės įve
da naujas dėl alaus pilstymo 
mašinas.

Pavyzdžiui, Jos Schlitz Bre
wing Co. paleido 100 darbinin
kų dėl tos priežasties. Pabst 
Brewing Co. pradėjo atleidinėti 
darbininkus nuo vidurio lapkri
čio mėnesio ii’ tebetęsia atleidi-
nėjimą.

Kitose industrijose atleidinė
ja jau ne taip žymiai. Vietos 
laikraščiai pusiau lūpų aiškina, 
nes nenori pakenkti prieškalė
diniam didžiųjų krautuvių biz
niui, iš kurių gauna didelius ir 
riebiai apmokamus skelbimus.

Chicagos Federal Reserve 
Bankas pereitą savaitę savo ra
porte sakė, kad septintam fede- 
raliąm distrikte, kuriu įeina ir 
Wisconsino valstija, šiaurinis 
Illinois, Michigan, Iowa ir In
diana valstijos, - biznio apyvar
ta iš priežasties apkarpymo 
darbų sumažėjo nuo 15 iki 20 
procentų..

Minėtame raporte pabrėžia
ma, kuri biznio, industrijos ir 
aptarnavimo dalis yra labiau 
paliesta, tai ta, be kurios ga
lima iš bėdos apsieiti. Būtent: 
brangdaikčių ir 
drapanų krautuvės 
klubai; viešbučiai, 
užeigos; kepyklos 
krautuvės, 
če verykų, 
skūrinių 
mašinų, 
chemikalų

Nuo vidurio metų ir maisto 
produktų apyvarta pradėjo 
trauktis, raporte sakoma.

Biznių bankrūtavimai taipgi 
7-tam distrikte kyla po 45 kas 
mėnesis, arba 35 proc. prieška
rinės normos, sako bankas.

Nuo pabaigos karo šiame dis
trikte biznio nesugalėjimai ke
turis sykius pasidaugino, bet 
kitose valstijose ir visos šalies 
plotu penkis sykius pašoko auk
štyn.

Federal is Bankas numato, 
kad netolimoj ateityj galima 
tikėtis kainų kritimo ant ūkio 
padargų 
kietų

brangesnių 
ir naktiniai 
valgyklos ir 
ir smagurio

Išdirbystės: vaistų, 
radijų, automobilių, 
produktų, raštinių 

popierinių produktų, 
ir rakandų.

kad pabėgus nuo miesto mo
kesčių naštos. Jie sudaro “gele
žinį lanką” iš kaimelių apie 
miesto rubežius ne tik kacĮ sa
ve izoliuoti nuo miesto atsako
mybės, bet kad sudaryti sieną 
prieš miesto plėtimąsi.. Bet tuo 
pat sykiu nori miesto vandeni.

Tokiose sąlygose miestas 
naudoja vandens parūpinimo 
sistemą, kaipo efektyvį susiro- 
kavimą šiame atvejuje. Už ap
rūpinimą vandeniu reikalauja, 
kftd prisidėtų prie miesto da
lykų išlaikymo. Ten sakoma, 
kaip dabai- dalykai stovi, tai 
Milwaukee miestas pasilaiko 
vandens sistemą apsisaugoji
mui savęs.

Čia iškeliama visas “patrio
tiškumas” stambių industrialis- 
tų ir kompanijų, kurios bėga išL|. 
miesto, kad išvengus mokesčių! 
ir atsakomybės, .o betgi nori, 
kad miestas pavestų vandens 
sistemą tiems “geradariams.”

Milwaukielis.

Los Angeles, Cal.
Vieniems Apgaule,
Kitiems Pelnas

kad Kinija 
daug mūsų 

vienok ji

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-nio pusi.)-'

Lietuvoje ir visoje Tarybų Są
jungoje*. žemės ūkis jau pa
siekęs 1940 metų lygį. Kita 
žinia iš ten sako, kad kainos 
smarkiai krinta žemyn. Tai 
rejškia, kad žmonių gyveni
mas gerėja ir skaistėja. Pa
lengva karo padarytos žaizdos 
užgyja.

nutarė, 
daryti 
dabar 

-k ak t į 
ir net 
apie ji 
skaisčiai 

arba i.
Betgi

Clevelando smetonininkai 
Antaną Smetoną pasi

gavo “šventuoju.” Nuo 
kasmet jo mirties su- 
iškilmingąi atžymėsią 
išleisią ištisą knygą 

Toje knygoje būsią 
nušviesti Smetonos

daug geriau patiems 
smetonininkams būtų, jeigu 
jie kuo tnažiau- kalbėtų, o dar 
mažiau prisimintų apie Sme
toną. Visoje lietuvių tautos 
istorijoje nėra buvę tokio taip 
nepakenčiamo sutvėrimo, ko
kiu buvo Smetona.

Girdėjome, kad ir šiemet 
dienraštis Vilnis išleido ka
lendorių. Bet kodėl taip la
bai pavėluoja? Šiuos žodžius 
rašau * paskutinėje 1948 metų 
dienoje, bet Vilnies kalendo
riaus Brook lyne dar neturime.

Tas labai pakenks kalen
doriaus išplatinimui. Tokie 
pavėlavimai pakenkia visam 
darbui.

Geriau, žinoma, vėliau, ne
gu niekad. Todėl kalendorių

MALĘ and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PORA—Moteris dirbti prie lengvo namų 
darbo, skalbti ir pagelbsti prie kūdikio. 
Vyras dirbti prie sunkesnių darbų. Abu 
gali ir kitur padirbėti dalį laiko. $150 
j mėnesi. DR. KESSLER. 195 ARGYLB 
RD., BROOKLYN. BUCKMINSTER 7-1740
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gavusios kolonijos privalo 
kuoplačiausiai paskleisti tarpe 
lietuvių.

Skaitau pranešimą, kad jau 
paleista darban nepaprasta 
knygų spausdinimo ’ mašina, 
arba “presas.” Ji gali vienu 
sykiu spausdinti 128 knygos 
lapus ant abiejų pusių. Per 
dieną gali atspausdinti 40,000 
kopijų.

Bet, aišku, tokia mašina 
kaštuoja keletą desėtkų tūks
tančių dolerių ir mūsų spaus
tuvėms neprieinama. Iš jos 
didelius pelnus pasidarys di
džiosios kapitalistinės spaus
tuvės. Ji išmes iš darbo daug 
darbininkų.

Roma. — Italija leido So
vietams atsidaryti prekybi
nę raštinę Romoj. Neseniai 
Italija pasirašė prekybos 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

Washington. — Teigiami, 
kad sen. Taftas ir toliau 
būsiąs vyriausias republiko- 
nų vadas.

New Delhi, Indija. -—Pa
sirašyta vienų metų preky? 
bos sutartis tarp Indijos ir 
Jugoslavijos.

mt

Paul (bustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg
* parpikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST
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Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefon nokite:

Slloreioad 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. Y.
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Valo 
Niki 

<lo 
Nuo 
Vyriškumo pataisymui . .......................... '
Nuo užsiscnčjusio kataro, Hay-fcvcr

ar rose catharh ...................................... '
Sunkių mėnesinių sureguliavimas .......
J’aiiių arbata 85c. Mostis ................... ;
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo

tarpina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant ..............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos ....... !
Valnijh vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .cik kūdyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Dinbctcs) ...............
Nuo itžsiscnėjusio bronkaitis ..................
Nuo visokių išbėrimų, pimples ........... ■
Plaukų tonikas nuo pleiskanų,

apsaugoja nuo pražilinti} ir slinkimo 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn ...........
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ...........
Ntiis vandeninės ir širdies ligų ...........
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. Šita arbata ne tik užeina kelią 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką .......................... ....... :...................... $1.75

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį
ir galima vartoti bile kur ............... $1.25

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių ....... 60c
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 15

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c. 3
tuzinai už $1.00.

....Žolės yra sudėtos j pakelius su nurody
mais, kaip vartoti.

M. ZUKAITLS, 331 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

60c 
85c 
85c 
60c

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Celuloidos gražjais 
viršais. Tilžės spaudos ..................

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais ................

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški
nimu, ką jie ženklina, su apskaity
mu, ką jie reiškia ..........................

Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi ....
Saule ir visos dangiškos planetos f 

jų kelionė vienos aplink kitą .
(Celibatas, neženotų kunigų ............
Sawizrolas didis klasterius ............
Raginis, gražios pasakos ................
Dainų apio 120 įvairiausių ...... ...
Jonas ir Alenutė, gražios pasakos 
Laimė ir planetų nubūrimai' i...
Naujausia didelė sapnų knyga ....
Detroito muštynės už dalinimu lapelių 

prie lietuvių bažnyčios ......................
Duktė marių, graži apysaka .... ..............
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip duktė gyveno piistynėjc ...............
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas ............... ..................
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito pagalbos ..............................
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas .......
Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš inonkčs 

ir kiti monologai ...............................
Nojaus Arka, jdonius. skaitymai ...........
Keliautojai j Šventąją žemę Jeruzalę 35c 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti ....... 35c
Pinigai galvažudžiai ir ptie ko jie 

žmogų priveda ............ ........... .....
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ....
Patarimai vyrams ir moterims apie 

lyties dalykus su paveikslais ....... $2.50
Praloto Olšausko gyvenimas ęu meiluže 

ir Jos tmsmaugimas ... .■.................. 25c
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?'

Su kankinimo paveikslais .......  35c
Raktas į laimingesnį gyvenimą ........... $1.00
Ragana, gražios apysakos ...................... 35c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? ..............................
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nutūrimas ..................
Lietuviška gaspadinę, su 450 receptų

M. ZUKAITIS, 334 Ųcnn Terr. 
■ ‘ Spencerport, N. Y.
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15c
$1.00

statybos medžiagų, 
daiktų (hardware), ra- 
moteriškų aprėdaių ir

likerio.
1949 metai nežada Amerikos 

darbininkams būti geresniais, 
bet visi ženklai rodo, kaip tik 
priešingai. Darbininkams pri
sieis sunkiau ir rimčiau kovo
ti už savo gyvenimo ir būvio 
pagerinimą.
Vandens Parūpinimo Sistema 

“Geležies Lanke”
Miesto direktorius Eugene 

Warnimont siūlo dėl geresnės 
mieste tvarkos vandens parū
pinimo dalyką pavesti apskri
ties* žinion, sudarant metro'po- 
litinę vandens sistemą.

“Milwaukee Journal” tam 
priešingas ir nurodo, kad Mr. 
Warnimont, kurio distriktas 
didžiumoje susideda iš miesto 
dalies prie ežero, daro labai ap
galvotą sumanymą, panašiai, 
kaip gudrus šąchmatistas.

Tas laikraštis nurodo, kad 
tie sumanytojai ir gero miestui 
velintojai nori? kad miestas šį 
tą prarastų. Ir ten pat stato 
klausimą: Kas gi būtų nau
dingesnio ir geresnio už miesto 
rubežjaus gyvenantiems, kaip 
$40,000,000 Milwaukee van
dens sistema? J^ei teisingai bū
tų matuojama tarpe lokalinių 
valdžių ir grupių apskrityje — 
kas gi tam turėtų priešintis, 
arba būtų logiškiau pervesti 
vandens s sistema apskričiui. 
Bet visas dalykas yra tame, 
kad čia nėra teisybės, pabrėžia

Individualui ir in- 
ič.r.ikelin. iŠ nu'd.ctn

“Daily News” leidėjas 
Manchester Boddy rašo savo 
editoriale, kad mums atsiėjo 
130 bilionų dolerių ir 118,000 
gyvybių sumušt Japoniją; da
bar mes “turim ant rankų” 
nubankrūtavusią šalį, ir mums 
atsieina apie trečią, dalį bili- 
ono kas metai.

Toliau jis sako, 
taipgi sunaudoja 
turto ir pinigų,
klimpsta į bedugnę ir gali pa
tekt į “geležinę komunistų 
kumštį.”

Amerika ir jos talkininkai 
laimėjo karą Europoj su neį
sivaizduojamais 
turto ir gyvybių.
ropos padėtis yra 
tesnė negu buvo
arba daugelį metų atgal.

Sako, mes \darėm Fluropoj 
ir Kinijoj, kaip kad mes da
rom namie. Mes siuntom pa- 
gelbą Čiang Kai-šeko armijai, 
manydami, kad armija mušis 
kaip pridera, bet mes sura
dom, kad ta armija visai pras
ta armija, pagal mūsų supra
timą. Mes siuntėm visokias 
reikmenis, manydami, kad 
bus sunaudota, kaip mes da
rom namie. • Mes sužinojom 
jau pervėlai, kad tai buvo 
šimtą nuošimčių klaida.

Ant galo 3is sako, kad mes 
sužinojom, kaip Kinijai, taip 
ir Europai, kurie nori gauti iš 
mūsų pagclbos, tai siuntė ga
na patyrusius amerikonus 
propagandistus, kurie žino, 
kaip išmonyt pagalbą iš mū
sų. Ir kaip tik .jie pradeda 
varyt propagandą, tuojau bi- 
lionai mūsų taksu mokėtojų 
pinigų ir pilasi. Aš manau, 
kad mes buvom ir dabar esam 

lengvati- 
apgaudi-

Fotografas |
Traukiu paveikslus familijų, ves-* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.Į 

Iš senų padarau į 
naujus 
lūs ir krajavus f 
sudarau su ame- į 
rikoniškais. Rei- Į 

ijkalui esant ir į 
f padidinu tokio f 
f dydžio, kokio pa- t 

geidaujama. Tai-į 
pogi atmaliavojui 

• įvairiom spalvom. ?
i JONAS STOKES į 
? 512 Marion St., Brooklyn ;
I kampas Broadway ir Stone Ave., • 
Į prie Chauncey St., B’way Line ? 
? Tel. GLenmoro 5-6191 |

Egzaminuojam Ahis, 
:: Rašome Receptas :: 

: Darome ir Pritaikome Akinius:
paveiks-

laikraštis

nors yra
šį

laikomi šių dienų 
kiais, kurie leidžiasi 
nėti.

Manchester' Boddy,
didelio laikraščio leidėjas, 
sykį teisybę pasakė per savo 
laikraštį. Suprantama, Ame
rikos bankieriams ir 
kantams pelningas tas 
eikvojimas.

fabri- 
pinigų 
R-ka.

Norristown, Pa. — Žibali
nių trokų susidūrime sude
gė du vežikai. ♦

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

; J. J. Kaškiaučius, M. D. |
i 530 Summer Avenue, į 
’ Newark 4, N. J. $
; HUmboldt 2-7964 |

nuostoliais 
Vienok Eu- 
dabar pras- 
prieš karą

/v ■ ifnLjMr « IjWS

M

i ii?.. • »

i Drs. Stenger & Stenger
I - ■ • ■

Į
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J. 
Tol. MArket 1-5172 « 

ft
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GERI PIETŪS!

i Kada norite gerų pietų,
i kreipkitės į
Į Lorimer Coffee Shop
| Frank Domikaitis
t Savininkas ( 'J
Į 417 Lorimer Street

[
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos; 

mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 
žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas. ,.!
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

M

£ 
*

*^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-# 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-^ 
oteliai, ligonių kambariui reikme-^ 
femys už griežtai žemas kainas. "

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) - 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
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RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MĄX PEIST, PIl G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238
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RONKONKOMA
8634
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Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
LIŪDESIO valandoje KREIPKITĖS pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, 1

—------ ,--------——---------------- _—j------------------------ ----------- —-—m—■ . **
5 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr. Sausio 4, 1949
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NewYoilo^M0zfe7iiii(B Nušovė Atsisakiusią 
Jį Mylėti Slaugę i

Nauji Namų Projektai Atšilo Oras, Sugrįžo

Brooklyne Lankėsi 
Aktorė Sylvia 
Pran-Niūtautaitė

Praėjusį sekmadienį Brook
lyne lankėsi čikagietė lietu
vaitė dainininkė ir aktorė, 
Sylvija Pran-Niūtautaitė. Ji 
čia viešėjosi pas Dr. A. ir M. 
Petrikus, nes viešnia yra gera 
dainininkės Magaretos česna- 
vičiūtės-Petrikienės draugė.

Sylvija vaidina svarbią ro
lę muzikalinėje komedijoje 
“High Button Shoeą,” šiuo 
metu statomoje Schubert Te
atre, Philadelphijoje. šiame 
mieste ši komedija bus vai
dinta dar turbūt per vis sa
vaites. Po to, vaidintojai vyks 
į Rochesterį, vėliau į Buffalo, 
o dar vėliau — į Toronto, Ka
nadą.

Sylvija Pran yra aukštai 
prasisiekusi dainoje ir ben
drai scenos mene amerikietė- 
Ketuvaitė. Kadaise ji priklau
sė Roselando (Chicagoje) Ai
do Chorui; ten ji jau yra gra
žiai pasirodžiusi tarp lietu
vių vaidyboje ir dainoje. Jos 
vyras, tėvai Niūtautai ir bro
liai tebegyvena Chicagoje.

N.

Auditorijai Dovanos
Kazys Šimkus, maspethie- 

tis, dovanojo gerą fonografą 
ir daug gerų rekordų. Jo do
vanas atvežė taipgi maspeth- 
iečiai J. N. Kauliniai, atvyk
dami Auditorijoje pasitikti 
Naujuosius Metus. Jie, beje, 
yėl atvežė ir nuo savęs dova
nojo restorantui ir valgyklai 
reikmenų. Jie dažnai atvyks
ta ratuoti dovanomis.

Vincas ir Anastazija Paukš
čiai irgi dovanojo rekordų. 
Dabar susirinkusieji salione 
galės turėti įvairumo. Audi
torijos vedėjai dėkingi už do
vanas..

Dar labai būtų naudinga 
gauti tautinių ir bendrai lie
tuviškų šokių muzikos rekor
dų. Ar.

Traileris Dingo 
Ir Atsirado

Buvęs'dingęs nuo Beach ir 
West Streets traileris, pri
krautas su 604-mis dėžėmis 
kiaušinių, taip pat netikėtai 
atsirado pirmadienį paliktas 
Brooklyne priešais 549 Mon
roe St. Kiaušiniai neliesti.

Spėjama, kad nuvažiavusie
ji trailerį tikėjosi jame rasti 
vertingesnių prekių. O kiau
šinių tiek daug nesuvalgysi ir 
parduodant menkas pelnas, o 
įtartina, tad nusprendė atsi
kratyti bėdos.

Kiaušiniai
Minneapolis 
Yorke pirm 
Joris kelyje

buvę siųsti net iš 
parduoti New 

švenčių, bet trai- 
pavėlavo, tad li-

kęsis pastatytas prie turgavie
tės.

na

Išsigelbėjo, Šokimu 
Iš 4-to Aukšto

Yonkerse kilus gaisrui
me, prie kurio gaisragesiai 
negalėjo gerai pristatyti ko
pėčių, paliepė gyventojams 
šokti į Užtiestą sietą. Bijo
dama šokti iš 4-to aukšto, 62 
mdtų amžiaus moteriškė grū
mėsi prieš savo vyrą iki ap
alpo pridususi dūmais. Tuo
met jis ją išmetė,
ma apvirto galva žemyn ir 
biskelį susižeidė.

' šokęs jos 
sveikas.

Taipgi iš antro aukšto vie
na moteriškė išsigelbėjo iššo- 
kimu į sietą h

AŠtuoni gaisragesiai ir jų 
' viršininkas buvo pridusę dū

mais arba susižeidė. x

Ji krisda-

Po jos iš
vyrąs išliko visiškai

Menas ir Visuomene
eilę meno-
Šie apšvie- 

anglų ir lie- 
Pirmam ati-

Smagi žinia pranešti, kąd 
mes pradedame 
kultūros vakarų, 
tos suėjimai eis 
tuviu kalbomis,
darymui eilės prelekcijų, pa
skaitų mums pasisekė gauti 
žymų meno žinovą ir teore
tiką Sidney Finkelsteiną, au
torių žymaus veikalo “Menas 
ir Visuomenė” (Art and So
ciety).

Pirmoji 
sausio 9, 
po piet,

j Mokytojai Protestuoja 
Prieš Ragangaudystę 
Švietimo Srityje

jo prelekcija įvyks 
šį sekmadienį, 3 vai.
Liberty Auditorium

Auditorijoje 
Rodys Filmas

šį sekmadienį, sausio 9-tą, 
Liberty Auditorijoje bus įdo
mių užsiėmimų pagal pasirin
kimą kiekvienam.

Po pietų 3-čią valandą žy
maus amerikiečio prelekcija 
apie meną. Menininkai verti 
gero kredito už pasimotą vyk
dyti savišvietą ir gavimą tam 
tikslui autoritetingų prelegen
tų.

Vakaro 7 
(jau seniau 
iš Lietuvos 
šolomskas. 
Literatūros 
kuopa. 
Klimas.

Ir, kaip visuomet, Audito
rijos Restorante bus galima 
gerai pasivaišinti, pavakarie
niauti, tad, kas norės, lengvai 
galės dalyvauti abiejuose 
veiksmuose, nes nereikės sku
bėti namo vakarienės. Ar.

:30 bus rodomos 
matytos) filmos 

ir kalbės D. M. 
Rengia Lietuvių 
Draugijos 1-ma

Filmas rodys George

Auto Užmušė Kūdikį
Praradęs kontrolę Arthur 

Speyer’io vairuojamas auto 
užšoko ant šaligatvio ties 30- 
70 45th St., Ast ori jo j, ir už
mušė ten buvusį 3 metų ber
niuką Arthur Flood. Paskui 
auto smogė į aludę, atšoko at
gal, skersai gatvę, ir smogė į 
delikatessen krautuvę, 
moto ją areštavo.

Pradės Statybą 
Naujo Projekto

Vai-

plotųSavininkams buvusių 
ir namukų tarp Avenu 
X, ir Bragg ir Betchelder 
$ts., Brooklyne, teisėjas U- 
ghetta nusprendė užmokėti 
(bendroje sumoje) $436,450. 
Taksavimo tikslams plotas 
buvo įkainuotas $227,000.

Plote statysimas projektas 
vadinsis Nostrand projektu. 
Bus 16 namų, 6 aukštų, tal
pins viso 1,152 šeimas. Kai
nuos po $16.50 už kambarį 
per mėnesį. Brangoka.

Ar Žinote?
Kada taksikas liuosas, o 

da užimtas? Tuščias taksi
kas ne visuomet reiškia, kad 
jis būtų neužimtas. Gal būt, 
kad jis yra pašauktas ir ten 
zuja.

Pažinti, ar taksikas liuosas 
ar užimtas, reikia žiūrėti ne 
į jo vidų, bet ant jo stoge
lio. Linoso taksiko lempu
tės ant stogelio žiba, užimto 
būna tamsios.

šiomis dienomis, policijos 
įsaku, ant taksikų dar užde
dama ir aiškinimas žodžiu, 
nes, sakoma, daugelis vis vie
na dar nežino reikšmės tų 
lempučių, nors jos jau var
tojamos virš metai laiko.

ka-

Brooklyn© Raudonasis Kry
žius nusiskundžia, kad 
dabar turimų savanorių ga
mintojų bandažų, siuvėjų ir 
mezgėjų nespėja aptarnauti 
to visko reikalaujančias ligo
nines. Ieško daugiau sava
norių.

600

kitų, paskaitos-
Taip pat mes 
ateityje šios pa- 

paįvairintos ir

patalpoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Vėliau seks jau pasižadėjusių 
prelegentų, R. Mizaros, Dr. A. 
Petrikos ir 
prėlekcijos. 
manome, kad 
skaitos bus
meninėmis, muzikalėmis pro
gramomis. Mes kviečiame lie
tuvius skaitlingai lankyti ruo
šiamus apšvietos-kultūros po
piečius. Ruošėjais šių paskai
tų yra LMS 3 Apskritis.

Šaika Užatakavo 
Portorikiečius

j Kelioms šeimoms susirinkus 
į pobūvį privatiškuose namuo
se, 284 Mulberry St., New 
Yorke, laukti Naujų Metų, 
kas nors pasibeldė į duris. 
Jas atidarius, įsiveržė grupė 
(8 ar 9) vyrų apie 20-30 me
tų amžiaus ir pradėjo ataką 
ant susirinkusių, rėkdami, kad 
šeimos turinčios iš ten išsi
kraustyti.

Pasėkoje tos atakos Louis 
ir Alfredo Carattini randasi 
ligoninėje, Louis Rivera sugrį
žo iš ligoninės tuojau po ap
raišiojimo žaizdų.

Susiedijos delegacija buvo 
nuvykusi į policijos 5-tą pre- 
cinktą reikalauti apsaugos 
portorikiečiams piliečiams. 
Kadangi ši jau yra kelinta 
ataka ant portorikiečių, nu
matoma, kad ji buvo dalimi 
bendros kampanijos 
juos.

C10 M o k y to j ų U n i j a 
kavo miesto mokyklų 
ninko William Jansono pa
reiškimą spaudai. Jame jis
“iš vienos pusės nuginčija 
buvimą bile kokių ragangau- 
diškų intencijų, o iš kitos, ro
do ryžtą tęsti tyrinėjimą mo- 
kytojų, prieš kuriuos pikčiur
nos iš užnugario gal bus jam 
įteikę skundų,” sako mokyto
jai.

Unija sako, jog daugybės 
žmonių atsiunčia unijai pasi
piktinimą tais kamantinėji
mais mokytojų po to, kai 
Mrs. Minnie Gutride, 1-A kla
sės mokytoja, nusižudė Janse- 
no raštinės atstovams pradė
jus ją kamantinėti.

Unija reikalauja, kad mo
kytojai būtų sprendžiami pa
gal tinkamumą atlikti savo 
pareigas, o ne pagal Šniukštų 
ir pikčiurnų skundus.

Unija ragina viršininką 
Jansen pasakyti, parodyti vi
suomenei rekordus Mrs. ( 
ride, sėkmingai mokiusios 
17 metų be jokių kliūčių 
užėjo ši ragarigaudiškoji 
dynė. Reikalauja viešai 
rodyti visuomenei, kokie
rekordai unijos prezidento A- 
braham Lederman’o, ištarna
vusio 22 metus New Yorko 
mokyklų sistemoje, Įskaitant 
3 metus tarnybos armijoje.

prieš

Zaveckienė, lietuvių 
lokalo pirmininko 

dviemis savaitėmis

Ona 
kriaučių 
žmona,. 
pirm Kalėdų susirgo ir vis dar
sunkiai serga. Randasi na
mie, 823 Gl^nmore St., Brook
lyne.

Zaveckui buvo nešventiškos, 
rūpestingos šventės. Giminės 
ir pažįstami prašomi atlanky
ti ligonę.

Frank Šimaitis, gyvenąs 262 
Cleveland St., Brooklyne, tu
rėjo labai skaudžias šventes. 
Randasi Wyckoff Heights li
goninėje, St. Nicholas Ave. ir 
Stanhope Street Brooklyne- 
Ridgewoode-. Gruodžio 28-ta 
jam nupjovė koją.

Lankymo valandos antradie
nių ir penktadienių vakarais 
7-8, trečiadienių ir sekmadie
nių popiečiais 2-3.

šias žinutes pranešė Frank 
Reinhardt.

J. Povilaitis (John Powel), 
gerai žinomas brooklyniečiams 
rūbsiuviams, sunkiai apsirgo 
19 d. gruodžio, turėjo vežti į 
ligoninę, nes prisimetė pneu
monia. Prieš šventes ėjo ge
ryn. Radosi Mary Immacul
ate ligoninėje, • 152-11 89th 
Avė., netoli Jamaica Ave., 
Jamaica^

Lankyti galima kožną die
ną 7-9 vakare. Jo gyvenimo 
antrašas—74-38 88th Avenue, 
Woodhaven, N. Y’.

Šią žinią pranešė Kazys 
Jankaitis.

Linkime visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

MIRĖ
Vincent Jarusewicz - Jarus, 

48 metų amžiaus, gyvenęs 50 
Št. Nicholas Ave., Brooklyne, 
staiga mirė gruodžio 31 d. 
Pašarvotas grab. S. -Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė. Laidotuvės įvyks sausio 
4 d., Šv. Jono kapinėse. -Ve
lionis paliko nuliūdime žmoną 
Mary, 3 sūnus, Walter, Albert 
ir Gene; du broliu, Steve ir 
Chester.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. S. Aromiskis.

k uit i 
virsi

per 
iki

ga- 
pa- 
yra

Vaikas Pasikoręs
Susibaręs su sesute, Charles 

Walston Jr., 13 metų, dingęs 
iš akių. Už kiek laiko jinai 
pradėjusi jo ieškoti ir radusi 
skiepe pasikorusį. Jiedu su
siginčiję duoti ar neduoti ma
žam broliukui žaisti elektriš
ku traukinėliu. Jinai nelei
dusi duoti, kad vaiką nesu
krėstų.

Graikas Achilles PappaL 52 
motų, bedarbis restauranto 
darbininkas, piršęsis neseimrf 
iš Graikijos atvykusiai slau
gei Christine Papageorge, 35 
metų. Jis žadėjęs divorsuo- 
tis nuo savo žmonos. Bet 
slaugė jo nepaisiusi ir žadė
jusi grįžti Graikijon.

Šaudomos moteriškės riks
mą išgirdęs kitas graikas 
George Savakis, gyvenęs tame 
pat name, 354 W. 52nd St., 
New Yorke, bet būdamas dali
nai paralyžiuotu nespėjęs 
gelbėti, nors matęs, kaip 
Pappas sušaudė. Po to 
ir pats nusišovė.

IVadėti paruošiamieji dar- 
bai/dar dviem gyvenamų na
mų projektams Brooklyne. 
Vienas iš jų, Sheepshead Bay 
Houses, prie Batchelder St. ir 
Avenue V, talpins 1,056 šei
mas.
Houses, prie Ralph Avenue ir 
Glenwood Road, talpins 1 ,- 
188 šeimas.

Antrasis, Glenwood

Ir Pečius

jos

jis

Lakūnas Vos Neprigėrė
Brooklynietis Charles Rez- 

ba, 21 metų, studentas lakū
nas, bandydamas per skersvė
jų nusileisti į Jamaica Bay, 
apvirto su mažu pasinuomotu 
lėktuvėliu. Jis būtų sušalęs 
ir prigėręs, Jeigu’ ant kranto 
nebūtų pastebėję nelaimę ir 
bėgiu penkių minutų neat- 
siuntę pagalbos. Ir tuomet 
jo sąnariai jau buvo taip nu
grubę, kad jis jau nebega
lėjo pats gelbėtis, jį turėjo 
iškelti.

Atskirai minėtasis Nostrand 
Houses talpins 1,148 šeimas.

Juos visus tikimasi baigti 
kada nors vėlai rudenį 1949 
metų,

Astorijoje vienas projektas 
— Astoria Houses — jau bai
giamas. Pirmosios 7 šeimos 
ten susikraustė pirm Naujų 
Metų. Laipsniškai baigiami ir 
kiti būtai. Viso ten talpinsis 
1,104 šeimos. Bendra nuomų 
suma yra po $8.95 už kam
barį per mėnesį, tačiau, pri
klausant nuo vietos, tūli mo
kės brangiau, o kiti kiek pi
gėliau.

šventėmis drebėjusios nuo 
šalčio 10-tis Bronxo Šeimų, 
pagaliau, pirmadienį iš naujo 
sulaukė šilumos. Ir iŠ atėju
sių pataisas pravesti mechani
kų sužinojo, jog ne Kalifor- 
nijbn išvažiavusi šeimininkė 
buvusi kalta. Jos bute esąs 
šilumos kontrolis nebuvęs už
darytas, tik skiepe kas nors 
sugedo, ko be- mechanikų 
niekas nemokėjo atrasti nei 
pataisyti. O mechanikų šven
tėmis negavo.

Iš New Haven tratfkdnys 
pirmadienį atėjo pavė1avęs\56 
minutes. Traukini gelyje bu
vusi sustabdžiusi /moteriške; 
kuri, pavėlavusi traukinį, bė- 
go paskui jį. Konduktorius 
davė ženklą motoristui su
stabdyti traukinį.- Staiga stab
domas, traukinys sugedo ir 
taip pavėlavo.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL 

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

sausio 6 d., 8 v. v. Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Ave... Rich
mond Hill. Svarbu, kad nariai da
lyvautų šiame susirinkime, turime 
labai daug svarbių reikalų aptarti.
— M. Klimas. (2-3)
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Naujų Metų Dovanų

s/jjtAv

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai

• garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

T T P TT TV 701 Grand St., BrooklynA-J 11 A vA 1 i arti Graham Avenue
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GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

■ p̂tC*******^**^*^*^**©!*** 
g DANTŲ GYDYTOJAS

1 |Dr. A. Petriką

Valandos:
A 
A 
A 
A 
A 
A

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.’

Tel. EVergreen 7-6868 

(9—12 ryįe 
1 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:
V 
v 
v -

A 
A 
A 

. A 
]A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A . ft ft

71 TPP’Q RAP 411 grand street laUl I 0 BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS -■ VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

H *V *
. £

..................... -- - ,,

a?

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.:
Tcl. EVergreen 4-8174

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną 
Stripinį,
Permanent Waves

50
UP

Swirl Cut 
4H X ‘

g LITUANICA SQUARE į 

iRESTAURANTl
. Steven Augustine & Frank Šanko

i SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

» ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N
Itel. EVergreen 4-9612

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-

pamatysite, kad jūsų plaukų

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgaritj 

sukelia komplimentus

Jūs
blemos pranyks taip greit kaip tik 
beauty ekspertai palies jūsų pladkųs 
vo rankomis šiuom stebinančiu 
šaltu garbanevimu.

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

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. ii.

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Sausio




