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Žiemos šventės praėjo, įžen
gėme į naujuosius metus, bet 
darbai, visuomeniniai darbai, 
tebestovi prieš mūsą akis.

Už mėnesio laiko Įvyks 
mūsų dienraščio bendrovės 
akcininkų metinis suvažiavi
mas. Mes skaitome šį darbą 
vienu iš didžiųjų ir prašome 
skaitytojo talkos.

Prašome akcininkus (šeri-, 
ninkus) atvykti suvažiaviman : 
prašome mūsų skaitytojus ir 
organ i z ac i j as su va ž i a v i m u i
prisiųsti sveikinimų.

Prašome atsiminti, kad šie
met sukanka lygiai 30 metų, 
kai Laisvė pradėjo eiti kas
dien!

Darbo Žmbnių 
Dienraštis z

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

i įstatus, Kurie Uždraudžia 
Pilnai Pripažint Uniją
Aukščiausias Teismas Atmetė 
Darbo Federacijos Apeliaciją

Washington.— Aukščiau- 
Jungtinių Valstijų 

Teismas beveik vienbalsiai 
užgyrėr Arizonos, Nebras- 
kos ir North Carolines val
stijų įstatymus, kurie už 
draudžia pilną unijos'pripa
žinimą (closed shop).

Teismas atmetė • Darbo

. i sias
New Yorko katalikų bažny

čia pradėjo televizuoti atna
šaujamas bažnyčiose mišias.

Katalikas, turis namie tele
vizijos priimtuvą, gali sėdėti 
sau namie ir stebėti, kas da
rosi St. Patricko katedroje.! ..
Jis gali girdėti kunigo ž0. ; Fedei acijos apeliaciją., pia- 
džius, jis gali matyti kiekvie-1 šančią panaikinti tokius 1- 
ną prie altoriaus atliekamą • statymus, kaip _ priešingus 
judesį. Jis gali, jei nori, mels-' šalies Konstitucijai, 
tis, kaip būdamas bažnyčioje.

Juk “Dievas yra visur,” 
skelbia šventraštis.

Tūli manė, jog televizija,1 
tuo būdu, padarys tai, kad 
tikintiesiems nereikės eiti baž- ■ Washington. — Genero- 
nyčion, — o tai būtų lengvata, i las Walter Bedell Smith,

★ St * j Amerikos ambasado r i u s
Deja, spaudoje pasirodo to-i Maskvai, pareiškė, jog nėra 

kis pranešimas: New Yorko į jokių . prieštaravimų tarp 
arkivyskupija skelbia, kad nei Sovietų vadų.

Teismas pareiškė, jog ne
linijiniai darbininkai turį 
lygią konstitucinę teisę 
dirbti, kaip ir unijų nariai.

Yra 16 valstijų, kurios 
užgina pilną unijos pripa
žinimą darbavietėse.

Aukščiausio Teismo 
sprendimas nelietė 
Hartley’o įstatymo, kuris 
uždraudžia pilną 
pripažinimą ištisoje šalyje.

Grasindamic

2,000 buvusių kare sužeistų italų veteranų piktai pro
testuoja prieš menkutes jiems teduodamas valdines 
pensijas. Demonstracija Įvyko ties premjero De Gas- 
peri raštine Romoje. Veteranus dar labiau Įpykdė tas, 

kad ant jų buvo užsiųsta policija, mušeikos, 20 
demonstrantų tapo sužeisti.
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Nėra Prieštaravimų Tarp 
Sovietų Vadų, Sako Smith

Kinų Komunistai Vėl 
Atmetė Reakcininkų 
Siūlymus dėl Taikos

Naujasis Kongresas Palaiko 
Reakcinį Neamerikinės / 
Veiklos Komitetą
Marcantonio Pasiūlė Atsaukt 
Tafto-Hartley’o Įstatymą

Washington. —81-jo Kon
greso Atstovų Rūmas nuta
rė palaikyti reakcinį kong- 
resmąnų Neamerikin. Veik
los Komitetą. Šio komiteto 
palaikymas buvo užgirtas, 
kuomet Atstovų Rūmas 275 
balsais prieš 142 priėmė tai
sykles savo veikimui. Tai
syklėse gi raudonbaubiškas 
Neamerikinis Komitetas į- 
rašytas kaip pastovus ko
mitetas.

Sovietai Sugrąžino 
Didžiąją Daugumą 
Belaisviu

vienas katalikas neprivalo 
tenkintis atnašaujamų mišių 
stebėjimu televizijos priimtu
ve. Jis būtinai turįs eiti baž
nyčion mišių klausytis!

Kol televizija nebus 
bulinta tiek, kad per ją 
galima iš stebėtojų gauti do

lerius, tol mišios, atnašauja
mos per televiziją, dvasiškijos 
bus skaitomos spektakliu, o ne 
“tikruoju dalyku.”

išto- 
būtų

Gandus apie vadinamus 
nesutikimus tarp jų nese
niai paskleidė prez. Truma- 
nas. Jis sakė, kad tūli So
vietų vadai norėtų susitarti 
su Amerika, bet kiti esą 
tam priešingi.

Sugrįžęs į Washingtoną, 
ambasadoriui Smith įteikė 
prezidentui rezignaciją (pa
sitraukimo pareiškimą).

Šanghai, Kinija. — Kinų 
komunistai - liaudininkai 
per radiją iš Yenano vėl 
atmetė ir pasmerkė Čiang 
Kai-šeko tautininkų šnekas, 
siūlančias taikytis su tauti
ninkais.

— Čiango premjero Sun 
Fo pasiūlymai yra suokal
bis, kurį įkvėpė kinų reak
cininkai ir amerikonai 
puolikai, — pareiškė 
radijas.

Peipingo ir Tient s i
miestų tarybos taipgi šau
kė komunistus ir tautinin
kus daryti paliaubas. Tiedu 
miestai yra komunistų.

Pagal Sovietų Mokslinink 
Atradimą, Kanada Pasistatė 
Atomų Skaldymo Mašiną

„New York “Times’o” kores
pondentas Sydney Gtuspn bu
vo išvykęs iš Varšavos trims 
mėnesiams.

Kai jis šiomis dienomis 
Lenkijos sostinėn grįžo,—Var
šavos beveik nepažino: per tą 
trumpą l^iką miestas nepa
prastai toli pažengė statyboje.

Per Vislą buvo pastatyti du 
nauji tiltai: iškilo mieste nau
ji biznio pastatai, nauji gra
žūs apartmentnamiai darbi
ninkams gyventi.

Mr. Gruson, pagaliau, pri-

Kanada Pagamino 
Daugiau Popierio

Ottawa. — Praėjusiais, 
1948 metais Kanadoje buvo 
100,000 tonų pagaminta 
daugiau laikraštinio popie
rio, negu 1947 metais. Iš vi
so 1948 metais pagaminta 
4,575,000 tonų laikraštinio 
popierio.

Italijoje Dar Tebėra 
2,000,000 Bedarbių

pažįsta, jog Lenkijos liaudis! Fabriku Vatdus 
remia savo vyriausybę!

Geriau vėliau negai niekad!

Viena anglies kompanija— 
Pittsburgh Consolidated Coal 
Co.—įsigijo naujas angliai 
kasti mašinas, kurias gamina 
Joy Manufacturing Kompani
ja.

Pristatyta darbui, viena.ma
šina per vieną minutę iškasa 
ir “sulioduoja” du anglies to
nus !

šiuo metu 
mašinų, bet 
je, sakoma, 
darban apie

Galima
perversmas bus padarytai an
glies gamyboje!

dirba 
1949 
bus 
300.
įsivaizduoti, koks

13-ka tokių 
metų bėgy- 
paleista jų

’Visuomeninėje santvarkoje, 
kurioje visi šalies turtai pri- 

' klauso dirbančiajai visuome
nei, kur darbininkams negrę- 
sia nedarbas, kiekvienos nau
jos mašinos pasirodymas tei
kia didžiulio džiaugsmo ne tik 
kraštui, bet ypačiai darbinin
kams tos pramonės, kur tokia 
mašina pritaikoma.

Socialistinėje santvarkoje 
mašina lengvina darbininkams 
ir visam kraštui gyvenimą.

Bėt pas mus “Joy” mašinos 
pastatymas į angliakasy k lą 
baime stelbia angliakasius.

Praga. — Čechoslovaki- 
joje prieš karą buvo turtin
gas kapitalistas, Bata, ku
rio fabrikuose gamino ba
tus. Karo metu Bata tarna
vo Hitleriui. Taigi dabar, 
praėjusį sekmadienį, Bata 
fabrikai buvo pavadinti 
“Svit” vardu.

O Zlin’o fabrikams buvo 
duotas “Gottwaldow”
das. Gottwaldas, kaip žinia, 
yra Čechoslovakijos prezį- 
dentas.

Su šių metų pradžia Če
choslovakijos liaudis pra
dėjo savo penkerių ' metų 
planą.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmų pirmininku 
tapo išrinktas demokratas 
Sam Reyburn vieton bu
vusio pirmininko, republi- 
kono Joseph W. Martino.
ORAS.—Lietus, nešalta.

Jie jaučia, jie žino, jog ne
mažas jų skaičius bus išstum
tas iš darbo. ,

Naujomis mašinomis pasi
naudos, aišku, anglies magna
tai, kurie ir taip jau yra tur
tingi !

Roma. — Šioje šalyje dar 
vis tebėra 2,000,000 bedar
bių, nepaisant to fakto, kad 
Italija naudojosi Marshallo 
planu ir siekėsi “pataisyti 
savo ekonomiją.” Daug be
darbių yra žemės ūkyje.

Ottawa. — Valdinė Kana
dos Tyrimų Taryba prane
šė, jog kanadiniai moksli
ninkai pavartojo Sovietų 
mokslininko Vekslerio atra
dimą, kaip pigiai pastatyt 
synchrotroną, tai yra, nau- 
jovinę mašiną atomam skal
dyti.

Panaši atomų skaldymo 
mašina Jungtinėse Valstijo
se pastatyti lėšuoja šimtus 
tūkstančių ir milionus dole
riu. O kanadiniai moksli
ninkai, naudodami Veksle
rio nurodymus, pastatė 
synchrotroną už 50 tūkstan
čių dolerių.

Nurodymus 'jie ėmė iš 
Vekslerio straipsnio, kuris 
buvo išspausdintas viename 
sovietiniame žurnale li945 
metais. O už metų po to' 
Kanados valdžia sufabrika
vo bylą būk dėl to, kad 
“Sovietų agentai”, esą, “mė
ginę išvogti atominius Ka
nados sekretus.”

Dabartinis Kanados ato- 
mistų tarybos pranešimas 
(sausio 3 d.) rodo, jog So
vietai kur kas toliau buvo 
nužengę atominiuose tyri
muose, negu Kanada, ir 
patys kanadiečiai pasisko
lino' sovietinio mokslininko 
Vekslerio atradima.

Maskva.— Čionaitinis’ ra* 
dij^s pranešė, jog Sovietų 

unga jau sugrąžįno mil
žinišką daugumą karinių 
belaisvių į jų šalis, o visus 
likusius sugrąžins šiemet.

Jungtinės Valstijos, Ang
lija ir Francija buvo įtaru
sios, kad Sovietai tebelaiką 
“milionus” karo belaisvių.

Maskvos radijas, iš savo 
pusės, kaltino Angliją ir 
Francija, kad jos laiko di
delį skaičių belaisvių, bet 
nuduoda, kad jie, girdi, sa
vanoriai parsisamdę dar
bams pramonėje ir žemės ū- 
kyje.

Taisyklės užgirtos su vie
nu pataisymu, kuris sako: ’ 

Jeigu taisyklių komitetas 
sulaiko bet kokį bilių (su
manymą) per 21 dieną, tai 
Kongreso Atstovų Rūmų 
pirmininkas gali tą bilių į- 
teikti visiems kongresma- 
nams svarstyti.

Pagal senąsias taisykles; 
tas komitetas užgniauždavo 
nepatinkamus jam bilius.

Dabar taisyklės buvo ur
mu užgirtos, neduodant 
balso ^Jeamerikinio Komi
teto priešininkams.

Darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio karčiai 
smerkė Trumano demokra
tus už mašinalį Neameriki- 
nio Komiteto palaikymjį.,Jis 
pareiškė:

— Trumano demokratai • 
tik tuščiai deklamavo prieš 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetą. Jie nie
kuomet neturėjo intencijos 
šį komitetą panaikinti, ir 
dabartinis nutarimas tatai 
įrodo, žnionės dar kartąita- 
po išduoti.
Marcantonio Pasiūlymas
Marcantonio įnešė pasiū

lymą panaikint prieš-uniji- 
nį Tafto - Hartley’o įstaty
mą, o sugrąžint Wagnerio 
darbo santykių įstatymą, 
pripažįstantį unijoms tei
ses.

Marcantonio pasiūlymas 
taipgi reikalauja atlyginti 
unijoms už skriaudas, ku
rias jos nukentėjo pagal 
Tafto - Hartley’o įstatymą.

Amerikos Marininkai 
Apleisiu Tsingtao

Tsingtao, Kinija. — Pra
nešama, kad Amerika at
šauksianti 3,000 savo mari
nų iš Tsingtao uosto, ryti
nėje Kinijoje.

Tas uostas iš sausumos 
pusės yra apsuptas liaudi
ninkų - komunistų.

Pirm poros savaičių 700 
jankių marinų perplaukė iš 
Tsingtao į Šanghajų, esą, 
“amerikiečių reikalam sau
goti.”

Viso Kinijoj yra 9,000 A- 
merikos marininkų.

Australai Boikotuoja 
Holandijos Laivus

Sydney, Australija. 
Australai laivakroviai 
Meloburne ir kituose uos
tuose atsisako prikrauti bei 
iškrauti holandų laivus. 
Tuom jie protestuoja prieš 
Holandiją, kaip Indonezijos 
respublikos užpuolikę.

Audra 2-se Valstijose 
Pražudė 52 Žmones

New York. — Wall Street leidžiama daugiau .elektri- 
Journal praneša, jog įvai- ninku, liejyklų, 
rios pramonės paleidinėja mašinėlių ir kitų pramonių 
daugiau darbininkų.

Naujosios Anglijos vals
tijose žymiai sumažėjo au
dyklų, siuvyklų ir metalo 
fabrikų darbai. New Yorke 
bedarbių siuvėjų skaičius 
pakilo apie 40 nuošimčių'.

Įvairiuose miestuose pa-

darbininku. u I
Didėja skaičius reikalau

jamų bedarbiškų pensijų.
Turinčiųjų darbą skaičius 

nupuolė žemiau 60 milionų. 
Daugelis jų, tačiau, nepilną 
laiką dirba.

Warren, Ark. — Šėlo 
audros - viesulai Arkansas 
ir Louisianos valstijose: už
mušė 52 žmones, sužeidė 
šimtus ir padarė milionus 
dolerių nuostolių; sunaiki
no daug namų ir kitų pa
statu.

Per Audras Europoj 
Žuvo 90 Žmonių

Taftas Pasilieka Senato 
Republikonu Bosu

Paryžius. — Apyskaitų 
Teismas atrado, jog aukš
tieji Franci jos valdininkai 
1946-47 metais nusuko ša
lies iždui bei savanaudiškai 
išeikvojo 3 bilionus frankų.

Suktybėse įtartos kelios 
ministerijos.

Francijos seimas vienbal
siai pareikalavo ištirti ir 
nubausti sukčius ir kyšinin
kus.

Vagystėmis ypač pasižy
mėjus vidaus reikalų - poli
cijos ministerija.

Kaip' šaliep turtas buvo 
eikvojamas, rodo ir šis pa
vyzdys. švietimo ministeri-

London. — Per naujuo
sius metus vakarinėje Eu
ropoje siautėjo smarkios 
audros su tvaniškomis liū
timis, sniegais ir potvyniais. 
Žuvo bent 90 žmonių. Me
džiaginiai nuostoliai siekia 
milionus dolerių.

Nuo gamtos subjurimo 
daugiausiai nukentėjo Ang
lija, Francija ir Italija.

• Washington. — Republi- 
konai senatoriai vėl išrinko 
senatorių Robertą A. Taf
tą savo politinio komiteto 
pirmininku. Už Taftą bal
savo 28 senatoriai, o už 
Henry Cabotą Lodge 14.

Lodge’o šalininkai dedasi 
“naujoviniais” arba “libera
liais” • republikonais. Bet 
taftiniai republikonai vadi
na juos tik “jaunaisiais tur
kais.”

Jungi Valstijos Grasina 
Izraelio Valstybei

Anglijos Karo Laivas 
Bombardavo Malajiečius

Rytinė Vokietija Kelia' 
Gamybą Pagal 2 Metų Planą

Malaja. — Anglija atsiun
tė karinį laivą dar su ke
liais šimtais savo kareivių, 
kad malšintų mala j iečių su
kilimą ir partizanišką kovą 
prieš anglus.

Karinis anglų ląivas bom
bardavo malajiečius pirma, 
negu iškėlė savo kariuome
nę krantam

. Berlin. — Sausio 3 d. pra
sidėjo vykdymas dvejų me
tų plano gamybai pakelti 
fabrikuose ir žemės ūkyje 
rytinėje Vokietijoje,, kurią 
Sovietai kontroliuoja.

Planas siekia pakelti ga
mybą iki 81. nuošimčio, ly- 
ginant'"su-l§36 m. ir padi
dinti darbininkam algas 12

5

London. — Teigiama, kad 
Amerika grasinančiai įspė
jo Izraelį, reikalaudama* su
stabdyt karo veiksmus prieš 
arabus Palestinoje.

Anglų valdžia pirm to sa
kė Amerikai, kad jeigu iz
raeliečiai nesiliaus. kariavę, 
tai gal Anglija pavartos sa
vo armiją prieš juos.

Jeruzale. — Arabų lakū
nai mete angliškas bombas 
į žydų gyvenamą Jeruzalės 
dalį.

Los Angeles, Calif.—Tem
peratūra čia atšalo iki 28 
laipsnių.
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Revoliucinis Karas Kinijoje Nesustos,
. Kol Pasieks Pilną Pergalę

Čiang kąi-šekinėje Kinijos dalyje šiuo metu daug kal
bama apie revoliucinio karo baigimą. Atrodo, tūli kinie
čiai nuoširdžiai tiki, jog karas- būtų galima baigti, o tūli 
apie mūšių paliaubą kalba veidmainingai. Kuomet jie 
kalba apie taiką, jie turi galvoje tęsimą karo ir grąžini
mą feodalizmo visoje Kinijoje.

Čiang Kai-šeko kalba, sakyta naujų metų proga, buvo, 
kaip ir visuomet, veidmainiška kalba. Jis įterpė jon žo
džių apie susitaikymą su komunistais, tarytum tai būtų 
galima, lyg būtų galima sutaikyti vilką su ėriuku.

Čiango kalba — nauja jo taktika karui vesti. Jis neva 
nori taikos, bet tokiomis išlygomis, kuriomis būtų palik
ta Kinijoje feodalizmas ir išnaudotojų sistema, kokia 
šiuo metu viešpatauja jo valdomoje Kinijos dajyje.

Čiangas pamiršo ir tai, kad jis yra didžiai nusižengęs 
Kinijos liaudžiai, kad jis yra paskelbtas karo kriminalis
tu ir bus, jei nepabėgs, suimtas ir atitinkamai pabaus
tas.

Čiang Kai-šekas turėjo progos taikytis‘Su komunistais. 
Tai buvo 1946 metais, kada George Marshall, Trumano 
pasiuntinys, bandė tarpininkauti tarp jo ir komunistų. 
Bet tuomet Čiangas taikos nenorėjo, nes jis manė, kad 
amerikinis ginklas nugalės kinų tąutą. Dabar paaiškėjo, 
jog to nėra ir negali būti: galutinoje išvadoje laimi tau
ta, o ne ginklas.

Komunistinių armijų vadovybė ir Kinijos Komunistų 
Partija pateikė Čiang Kai-šekui gerą atsakymą taikos 
klausimu. Pagal Associated Press pranešimą, tame atsa
kyme buvo toks paragrafas:

• “Jeigu revoliucija dabar būtų paneigta, tai būtų išsto
ta pries gyvybinius kiniečių interesus. Tai bi&ų pasida
vimas kinų reakcininkams, — pasidavimas, suteikiąs 
Kuomintangui progos atsikvėpti, suteikiąs progos su
keistai žvėriai išlaižyti savo žaizdas ir tuomet vėl pulti, 
kad pasmaugus revoliuciją, kad sugrąžinus visą kraštą 
į tamsybės pasaulį.”

Jei šiandien komunistai paskelbtų karo paliaubas, tai 
per tą laikotarpį Čiangas gautų daugybę ginklų iš Ame
rikos, susitvarkytų ir iš naujo pradėtų kariauti, besi- 
siekdamas išplėšti iš kiniečių tuos laimėjimus, kuriuos 
jie pasiekė revoliucinėmis savo kovomis.

Jokios Nankingo konferencijos — generolų konferen
cijos, — kurias Čiangas sušaukė, padėties neišgelbės, ne
išgelbės jo kailio. Revoliucinis karas tebeis, kol jis iš
laisvins visą Kiniją. Tie generolai, tos armijos, kurioj 
nori .taikos, turi kariauti prieš Čiang Kai-šeko režimą, 
privalo įstoti į komunistų vadovaujamas liaudies armi
jas.

Neužilgo, reikia manyti, bus įkurta liaudies vyriausy
bė, kurią sudarys komunistai ir kitokios politinės grupės, 
nepritariančios čiang kai-šekininkų režimui. Juo grei
čiau tai'bus padaryta, juo daugiau susitaupys gyvybių 
ir turto, sukurto darbščiosios kinų tautos.

F

81-majam Kongresui Susirinkus
Pirmadienį susirinko sesijon 81-masis Kongresas, ku

rį Amerikos žmonės išrinko praėjusių metų lapkričio 2* 
dieną.

Ką gi šis Kongresas darys, ką jis pirmiausiai veiks?
Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos NacLonalis Ko

mitetas išleido pareiškimą, raginanti šį Kongresą pir
miausiai atmesti tai, ką. buvo 80-tasis Kongresas atlikęs 
— atmesti, žinoma, pačius blogiausius ano Kongreso; 
darbelius.

Mes sutinkame su šiuo raginimu-pasiūlymu. Mes ma
nome, kad tai yra realūs siūlymai, nes ir šis Kongresas 
buvo, išrinktas dėl to, kad anas Kongresas atliko žalingų 
mūsų kraštai darbų.

Kas gi tie žalingieji darbai? Ką 81-masis Kongresas 
turėtų pirmiausiai atmesti?

Jis 'turėtų*atmesti Tafto-Hartley įstatymą.
Jis turėtų suvaldyti gyvenamųjų produktų kainas, pa

keliant darbo žmonių gyvenimo lygį.
Jjs turėtų tuojaus panaikinti Ne-Amerikinį Komite- 

1 tą, tiek daug žalos padariusį mūsų kraštui.
J*is turėtų Užtikrinti bent' elementarines civilines teises 

milijonams negrų.
Jis turėtų padaryti galą “šaltajam karui” ir eiti prie 

susitarimo su Tarybų Sąjunga. * >
Tai patys esmingiausieji dalykai, kuriuos rinkimų 

kampanijos metu prezidentas Trumanas žadėjo įvykdyti 
gyvėniman, kuriuos, bejė, naujai išrinktieji demokratai 
senatoriai ir kongresmanai žadėjo vykdyti gyvėniman. 
Kongresas turėtų tuojau vykdyti savo pažadus!

Persivertė Kūliais
Amerikoje yra rašytojas, vardu John Dos Passoš. Ka

daise jis parašė ne visai blogų apysakų, kurios buvo at
suktos kapitaližmo kritikai. Tai buvo tuomet, kai Dos 
Passos skaitėsi marksistu.

Bet ilgainiui Dos Passos pradėjo nuo marksizmo atsi-
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KĄ PARODO ROLANDŲ 
KARAS PRIEŠ INDONE
ZIJOS RESPUBLIKĄ

Dieraštis Vilnis mano, 
kad Holandijos užpuolimas 
ant jaunos Indonezijos res
publikos nuplėšė maską nuo 
imperialistų. Vilnis rašo:

Olandijos atviras ir bruta
lus puolimas In’donezi.įos res
publikos nudengė “demokra
tinę” maską imperialistinės- 
politikos, kurią veda ne vien 
Olandijos, bet ir kitos kelios 
neva demokratinės valdžios 
kolonijose.

Olandijos žygis geriausia 
parodo, jog tautos laisvė, de
mokratija toms valdžioms 
tik tiek, iki to laipsnio gera, 
kiek patarnauja jų politikai* 
kol nekenkia išnaudoti žmo
nes ir pelnytis. O kur de
mokratiją žmonės serioziai 
paima ir bando patys jąja 
naudotis, prieš juos panau
dojama brutali prievarta, ne- 
siskaiant su pačių savo skel
biama demokratija.

Amerikos atstovų Jungti
nėse Tautose protestas yra 
visai menkas ir labai gali
mas daiktas, kad daugiau 
nebus nieko daryta.

Britanija ir Belgija atvirai 
palaiko tą hitlerinę agresiją. 
Jos turi savus interesus In
donezijoj. Jos bijo, kad 
respublikai sustiprėjus, įsi
galėjus, pirmoj vietoj bus 
statomi indonezų reikalai. 
Olandijai valdant pirmoj 
vietoj laikomi svetimšalių 
imperialistų interesai. •

Amerikos gumos ir alie
jaus trustai turi savo indė
lius, savus interesus Indone
zijoj. Jiems taipjau pelnįp- 
giau, kai Olandija valdo m 
vergia Indoneziją. 1

Protestas veikiausia kelia
mas tik dėl svieto akių. Jei 
Ameriko nieko nesakytų ir 
nieko nedarytu, visi 'Azijos 
žmonės tvirtai įsitikintų, kad 
Amerikos politika tokia pat, 
kokia jos peršama demokra
tija taipgi yra maskuota, 
kad fakte ji veda imperia
listine kolonijų išnaudojimo 
politiką.

Tas įsitikinimas kenktų 
Amerikos politikai Japoni
joj. Filipinuose ir kitur.

Indonezijos žmonėms teks 
patiems sau laisvę išsikovoti. 
Jie tai padarys, nors gali 
imti laiko.

Olandijos pasėkimas Hit
lerį tąja agresija tačiaus nu
ima maskas neva demokra
tijos vy d y to jams ir padės 
milionams žmonių geriau su
prasti imperialistinę vakarų 
politiką. . \

POPIEŽIUS “ATSIMOKA” 
Už LIETUVIŲ AUKAS

Naujienų bendradarbis 
rašo iš V o k i e t i- 
j o s , k a. d ten gau
tas pranešimas iš Romos, 
jog popiežius “likvidavo lie
tuvių trerhtinių katalikų de- 
legatūrą”. O likvidavo to
dėl, kad to pareikalavo vo
kiečių katalikų dvasininkai. 
Nuo dabar visus lietuvių 
katalikų reikalus tvarkys 
vokiečiai. Korespondenias 
rašo: ,

i

Rymo katalikų bažnyčios 
šv. TėvĄ parėdymu lietuvių 
tremtinių katalikų bažnyti
nius'reikalus prižiūrėti, juos

patvarkyti buvo įsteigta šv. 
sosto delegatūra — trečioji 
misija — Vokietijai ir Aus
trijai. Tos misijos delegatu 
buvo paskirtas kanauninkas 
F. (Kapočius.

Šioji -delegatūra rūpinosi 
katalikų lietuviškas parapi
jas aprūpinti klebonais, mo
kykloms kapelionus skji»ti ir 
kitais savais bažnytiniais rei
kalais.

Vokietijos R. katalikų baž-' 
nyčios vyriausybei iš karto 
tokios delegatūros įsteigimas 
nepatiko.

Mat, vienoje ir toje pačio-' 
je teritorijoje susidarė kaip 
ir- dvi bažnytinės vyriaĮusy- 
bės — vokiečių ir lietuvių. 
R. katalikų papročiai ir nuo
statai tokio dvilypumo ne? 
pageidauja.

Tai tenka spėti, kad Vo
kieti,tos R. katalikų bažny
čios vyriausybė bus dariusi 
žygių, kad lietuviams tremti
niams katalikams paskirtoji 
delegatūra būtąi panaikintą.'

Ir štai jau veik tikra, kad 
nuo sausio mėn. 1 d. toji 
trečioji misija, lietuviams 
tremtiniams katalikams skir
ta delegatūra panaikinama. 
Ji panaikinama ne vien tik 
Vokietijos, bet ir Austrijos 
teritorij oje.

Lietuvių tremtinių katali
kiškos parapijos privalės vi
siškai subordinuotis Vokieti
jos katalikų \ bažnyčios vy
riausybei, kitaip tarus įsi
jungti į jų ūkį.
Tai dar vienas įrodymas, 

kad Vatikano galva visuo
met palaiko tuos, kurie iš
stoja prieš lietuvių reika
lus. Seniau popiežius palai
kydavo lenkus prieš lietu
vius, o dabar vokiečius prieš 
lietuvius.

Tuo tarpu faktas yra, kad 
lietuviai katalikai yra skai
tomi vieni iš duosniausių, 
kas liečia aukojimą popie
žiaus reikalams. Lietuviški 
kunigai pavartoja apgavin- 
giausias priemones išrinki
mui iš parapijonų “skatikų 
šventajam tėvui.”

REDAKTORIAI MOLINĖ
MIS GALVOMIS

Keleivio redaktoriams at
rodo, kad mūsų vyriausybė 
tebedaro Rusijai didžiau
sius nusileidimus. Paimki
me Kiniją. Jie mano, kad 
Amerika šitą milžinišką 
kraštą Rusijai tiesiog "pa
aukoja. Jie rąšo:

Kinija ’jau nurašoma į A- 
merikos užsienių v politikos 
nuostolius. 450 milionų žmo
nių pateks į Rusijos “įtakos 
sferą,” o Amerikos marinai 
Kinijos pakraščiuose saugos 
“mūsų interesus,” Jei bolše
vikiška Kinija lei§ jiems tą 
daryti.

Kada Amerika nurašo ku
rią' nors tautą į savo “nuo
stolius,” Rusija tą tautą tuoj 
pat užrašo į savo “laimėji
mus.” Toki jau yra “dvejų 
pasaulių.” faktiška būklė,, 
kad ką vienas pasaulio ga
liūnas — Amerika — pra- 

* randa, tą antras galiūnas—
Rusi j a—atran d a.

Amerikos užsienių politi
kos vadai gana lengva širdi- 
im “nurašė” Kiniją. Jei bu
tų tiktai Kinija, “nurašoma 
į nuostolius,” tą galima butų

riboti. Jis patapo trockistu, bjauriu komunistų niekin
toju. Kad apgauti žmones, Dos Passos skelbėsi, būk jis 
esąs “geresnis marksistas nei komunistai.”

Šiomis dienomis tas pats Dos Passos išstojo su nauja 
savo novele, pavadinta “The Grand Design.” Mes jos ne
skaitėme ir nemanome skaityt i, bet 
skaitėme dviejų buržuazinės spaudos kritikų tos knygos 
apžvalgą. Abu sako, jog Dos Passos šioje apysakoje pa
tapo uolus kapitalizmo gynėjas ir marksizmo smerkė jas. 
Vadinasi, atviras persivertėlis! ■> 1

Kritikai pripažįsta, tačiau,, kad meno šiame Dos, Pas
sos “veikale” nėra, kad tai nevykęs, neįtikinąs pasimoji- 
mas “savo praeities klaidoms taisyti.”

Nevyksta “doleriui dūšią atidavusiam” Dos Passos’ui! 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.Daily)- Tree., Sausio S, 1949

vadinti nauju eksperimentu. 
Bėt tokių, nurašymų buvo 
daug ir Visi jie sustiprino 
Rusiją. Kodėl Kinijoj turėtų 
būtį kitaip? (K., ,gr. ’29 d.)

Šita visiškai nauja Ame
rikos “dovana” Rusijai rei
škia tik tą, girdi, kačį nuo 
dabar “sovietų imperija” 
jau turės net 769 milijonų 
gyventojų, arba vieną treč
dalį viso pasaulio žmonių.

Dėlei to, aišku, Keleiviui 
širdis plyšte plyšta. Jis su
randa tik vieną suraminimą 
visoje toje “baisioje padėty
je”, atseit, kad toji “Stalino 
imperija turi molio kojas.’’ 
Tik reikią jai gerai suduoti, 
ir jinai nuo tų “molio kojų” 
nugriūtų ir subyrėtų.

Betgi bėda ne su “Stali
no imperijos kojomis,” o su 
Keleivio redaktoriais. Jeigu 
jie nešiotųsi ne molines gal
vas, tai suprastų, jog.Kini
jos likimą išsprendžia ne 
Rusija bei Amerika, bet Ki
nijos žmonės. Ne Rusija 
griauna Čiango diktatūrą, 
bet Kinijos liaudis. Ir dar 
kaip griauna: nepaisant to, 
kad Amerika jau davė Čian- 
gui keturių bilijonų dolerių 
ekonominės ir militarinės 
paramos, nepaisant to, kad 
Amerikos karininkai peror
ganizavo ir išlavino Čiango 
armijas, nei Čiangas, nei jo 
armijos neatsilaiko prieš 
Kinijos liaudies valią.

Tai aišku kiekvienam. Tai 
supranta kiekvienas. Tik 
tos aiškios tiesos negali su
prasti Keleivio redaktoriai.

Jie Ųk vieną dalyką pui
kiai atsimena: jie atsimena, 
kad Hitleris giedojo apie 
“Stalino imperijos molines 
kojas” ir dabar jie tą kvailą 
giesmę be pertraukos gie
da. Nei istorija, nei Hitlerio 
likimas juos nieko nepamo
kė.

CHURCHILLAS NEPA
TENKINTAS SOCIALIS
TŲ VAIDMENIU

Nepaisant, kaip energin
gai ir sunkiai pasaulio so
cialistai padeda reakcijai, jų 
veikla nėra pasitenkinęs vi
sų reakcijonierių ir naujo 
karo kurstytojų karalius 
Winston Churchill. Kriti
kuodamas Darbo Partijos 
politiką, jis pasakė:

“Kiekvienoje europinėje 
šalyje socialistinės partijos 
pasirodė visiškai nepakan- • 
kami užtvarai prieš komu
nizmą. Iš tikrųjų... jos buvo 
komunizmui kelio praskyhė- 
jos ir. jo atnešėjos.”

SVARBUS *
PRIPAŽINIMAS

Kapitalistų leidžiamas sa
vaitraštis “Business Week” 
atlieka išpažintį dėl “nelai
mės” su Taft-Hartley Įsta
tymu. Kodėl tas įstatymas 
suklupo? Kodėl prieš jį taip 
sukilo visi organizuoti-dar
bininkai? v

Savaitraštis atsako: To
dėl, kad Taft-Hartley Įsta
tymas nuėjo per toli. To 
įstatymo pagalba, girdi, 
samdytojai gali sudaužyti 
visas darbo unijas. Laik
raštis .sako:

“Tegul tik atsiranda kele
tas milijonų bedarbių ir te
gul tik Washingtone atsi
sėda valdžia, kuri nesinipa- 
tizuoja darbo unijoms, ir 
Taft - Hartley Įstatymas 
galės sunaikinti darbininkų/ 
judėjimą.”

Šis kapitalistų organas 
bėda vo j a, kad per daug to
li nuėjęs Taft-Hartley .Įsta
tymas pats save sunaikino.

' I

150,000 Tarybų Sąjungos 
šeimų statosi nuosavus namus 
gaudami valdžios paskolas 

.lengvomis sąlygomis,

Dienraštis Laisvė
* ■ » Uh

Jūsų Dienotvarkyje
Šią savaitę įvyks daugelio organizacijų susirin

kimai. Kiekviena apšvietą branginanti organizaci
ja į savo dienotvarkį susirinkimui privalo pasi
žymėti: Dienraščio Laisvės 30 Metų Sukaktis.

30 d. sausio įvyks Laisvės Bendrovės suvažiavi
mas. Šio suvažiavimo proga tupme' pasveikinti 
dienraštį Laisvę ir turime jį parengti finansiniai. 
Kiek išgalėdamos, organizacijos pavalo paaukoti 
iš iždo. Taipgi būtų gražu, kad susirinkimuose bū
tų parenkama aukų iš narių ir tuomi būtų suda
roma stambesne finansinė parama dienraščiui.

Vajaus laiku biudžeto sukėlimui aukų mažai 
tegavome, nes tam buvo svarbių priežasčių. Kul-’ 
tūrinis Centras rinko aukas bylos vedimui ir pre
zidentinių rinkimų kampanija pastojo kelią mūsų 
dienraščio biudžeto sukėlimui 1949 metams. Tai
gi dabar, 30 metų sukakties minėjimo proga, sto
kime į pagalbą sąvo dienraščiui finansiniai.

Naujus metus pradedame su per pusę mažes
niu iždu negu pernai, kad pradėjome. Pernai bu
vome priversti viduryje vasaros šauktis visuome
nės pagalbos dienraščiui. Šiemet iki vidurvasario 

1 nedatęsime, reikia iš anksčiau tuom reikalu susi
rūpinti. Todėl prašome visų organizacijų stoti į 
pagalbą savo dienraščiui šio suvažiavimo proga. ‘ 
Paaukokite iš iždo, kiek išgalėdami ir parinkite 
aukų iš dalyvaujančių susirinkime paramai sa< 
vo dienraščio.

Negirdėtas iki šiol kainų iškilimas baisiai slė-^' 
gia mūsų dienraštį. Tą suprasdami, žinokime, jog 
dienraščio paramai dabar turime pridėti po dau
giau negu pridėdavome iki šiol.

Laisvės Administracija.
.... - - -- . - ------ ---- .......

-> PASTABOSz . -

Vengrijoj suareštuotas 
kardinolas Juozas Mind- 
szenty. Kapitalistinė spauda 
ir klerikaliniai gaivalai ke
lia didžiausį triukšmą ir 
šaukia: protestuokime, pro
testuokime* prieš Vengrijos 
valdžią! “Mat, kardinolas 
šnipinėjo ir darbavosi, kad 
nuvertus Vengrijos val
džią, todėl, tų gaivalų ma
nymu, valdžia neprivalėjo 
jo areštuoti.

Bet klerikalai ir jų advo
katai užmiršo šventraščio 
žodžius, kur yra pasakyta, 
kad be dievo žinios žmogui 
ir plaukas nuo galvos nenu
krinta. Vadinasi, kardino
las su dievo žinia susektas 
šnipinėjime, priešvaldiška- 
me veikime ir su dievo ži
nia, o gal dar ir pagelba, a- 
reštuotas, kaipo šalies išda
vikas. Tai kokiems galams 
tuomet protestuoti?

vadams ir rašėjams, kurie 
nešoka pagal to. komiteto 
dūda.

Čia reiktų p. Lbvett pri
minti žmonių patarlę: “Gy
dytojau, pirmiau pats išsi- 
gydyk, o jau paskui kitus 
gydyk”.:.

Popiežius siunčią “aštrų” 
protestą Vengrijos valdžiai, 
kad ji drįso suareštuoti jo 
brolį Kristuje, šnipą kardi
nolą. Bet ir popiežius už
miršo Kristaus žodžius. 
Kuomet Kristaus priešai 
užklausė jį, ar mokėti cie
soriui duokles, -tai Kris
tus pasakė: “Parodykit man 
pinigą”. Tuomet priešai pa
rodė pinigą, tai jis vėl už- 

,klausė: “Keno paveikslas 
aht pinigo?” Jam atsakė, 
kad tai ciesoriaus. Ir Kris
tus pasakė: “Kas ciesoriaus 
— atiduokite (ciesoriui, o 
kas dievo — dievui.”

Vadinasi, nesikiškite į 
valstybės. reikalus, o tik 
melskitės, melskitės ir mel
skitės...

Laikraščiai praneša “stroš- 
ną” žinią: popiežius eki 
munikavo visus 
katalikus, kurie tięsiąginiai 
ar netiesioginiai yra prisi

o- 
Vengrijb^

dėję prie kardinolo Mind- 
szenty arešto. Kitaip sa-s 
kant, popiežius ekskbmuni; 
kavo visus katalikus, kurie 
remia dabartinę, Vengrijos 
Valdžią.

Ekskomunikavimiis yra 
prakeikimas ir pavedimas 
velnio globai. Taigi, ar .ne 
protihgiau būtų, kad popie
žius piiyestų velnio globai 
kardinolh Mindszenty, negu 
dabar pavedė visu^ Vengri
jos katalikus, remiančius
valdžią. Juk velnias, gavęs 
tokį didelį dūšių skaičių, 
labai apsidžiaugs • ir. popie
žiui dar dovanų atsiųs. Bet 
ką pasakys dangaus viešpa
čiai, netekę tokio būrio dū
šelių? Apie tai popiežius, 
veikiausiai, nei hepagalvo- 
jo. ‘

Tūlas laikas atgal kąpi- 
tonas Juškis buvo susirūpi
nęs lietuviškomis utelėmis, 
kurių pradėjo ieškoti savo 
kolegos Černiaus marški
niuose. Jau tuomet “Vieny
bė”’pasakė,, kad generolas 
Černius suras kapitono Juš- 
kio marškiniuose dar įdo
mesnės veislės utelių, negu 
Juškisx surado Černiaus 
marškiniuose.

Ar generolas Černius iš-
Neiškentė ir mūsų šalies; uteliavo Juškio marškinius 

sekretoriaus pavaduotojas ir kokios veislės utelių su- 
Robert Lovett kardinolo a-*l rado — neteko patirti. Bet 
ręsto’ klausimu, jis irgi įki
šo savo trigrašį. Girdi, 
Vengrijos . valdžia t išeina 
“prieš ypatos laisvę, žmo
niškumo laisvę ir tikybos 
■laisvę”.

Ponas Lovett, kalbėda
mas apie ypatos ir žmoniš
kumo laisves, visiškai pa
miršo savo šalies neameri- 
kinio komiteto teikiamas 
laisves darbininkų unijoms, 
jų demokratiškesniems va
dams, komunistų - partijos

dabar Tysliava jau susirūpi
no Kai-Sheko blusomis, ku
rių priviso jo kailiniuose.

Ir yra kuo Tysliavaį susi
rūpinti. Lietuvoj neliko nei 
blusų, nei utelių, nes jas iš
sigabeno tokie Juškiąi, Cer- 
niai ir jiems panašūs. Da
bar tas pats gali atsitikti ir 
su Kinija. Todėl Tysliava ir 
rūpinasi, kad nors Kaį-She- 
ko kailiniuose užsiliktų 
biednų bluselių veislė..,

V. Paukštys.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai4 naujų narių?

•7
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taik^ priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Moterys, Kurios Saugo 
Savo SunŲ —Jūsų Sūnų

Parodykite man kitą to
kią moterų organizaciją 
Amerikoje, kuri būtų pa
siuntusi į Washingtona de- 
sėtkus atstovių su šimtais 
tūkstančių parašų protes
tuoti prieš militarizavimą 
mūsų šalies, kuomet J. V. 
80-sis Kongresas norėjo 
įvesti verstiną visuotiną 
militarišką muštrą jauni
mui.

Neparodysite kitos to- 
. kios organizacijos, nes to

kia yra tik viena — Ame
rikos Moterų Kongresas 
(Congress of American 
Women — sutrumpintai 
CAW).

Dėka šiai ir kitoms pa
našiai veikusioms bendroms 
moterų ir vyrų organizaci
joms visuotino militavisko 
muštro neturime. Tačiau 
tapo įvestas sekamas blo
gas — pirmasis taikos lai
ko draftas Amerikoje.

Amerikos Moterų Kon
gresas veikė ir prieš tą an
trąjį blogą. Tuo tarpu (per
nai) nepavyko drafto at
mušti. Tačiau tai nereiškia, 
kad draftas būtų amžinas, 
jeigu pilietija jam neprita
ria. Ši moterų organizacija 
bus viena iš tų, kuri dar
buosis, kad J. V. 81-masis 
Kongresas draftą atšauktų.

Taika Yra Pasaulinis 
Reikalas

Žinant, jog geriausi no
rai ir stipriausias ryžtingu
mas vienos šalies įgyven
dinti taiką to neatsieks be 
atitinkamo siekio ir veiklos 
kitose šalyse, Amerikos Mo
terų Kongresas palaiko ry
šius su viso pasaulio mote
rų organizacijomis per Pa
saulio Demokratinių Mote
rų Federaciją.

Galop 1948 metų įvyku
siame antrame Pasaulio 
Moterų Kongrese amerikinį 
moterų judėjimą atstovavo 
apie 40 delegačių, tarpe ku- 

^rių., buvo profesijonalės, 
mokslininkės, dailininkės, 
autorės, p r a k a Ibininkės, 
unijų ir susiedijų veikėjos. 

.• Delegaciją mobilizavo Ame
rikos Moterų Kongresas.

Pasaulio Moterų Kongre
so vienu iš vyriausių darbų 
buvo taika. Iš ten į 51-ną 
pasaulio šalį sugrįžo dele
gatės, vežinos nauju ryžtin
gumu įgyvendinti ir išlai
kyti taiką, pasilaikyti savo 
sūnus ir jūsų sūnus gyve
nimui ir džiaugsmui, ne 
pražūčiai kare.

Kiekviena šiuos žodžius 
skaitančioji suprasite, jog 
tai vertas paramos darbas. 
Ir kiekviena veikianti ką 
nors numanote, jog pasiun
timas apie 40 delegačių į 
Budapest, Vengrijoje, įvy
kusį Pasaulio Moterų Kon
gresą kainavo geroką krū
vą dolerių. Žinote tai, kad 
daug kainuos sugrįžusių 
delegačių raportus paskleis
ti visuomenėje.

' Taip pat žinote, jog daug 
Rainavo ir dar daug kai- 

’ nuos kelionės į Washingto- 
ną su prašymais atšaukti 
draftą.

s

. Taikos Įgyvendinimas Yra 
ir Mūsų Prievolė

Jeigu taip, tuomet ir mes 
prisidėkime kuo nors para

mai tos organizacijos, kuri 
vadovauja moterų veiklai 
taikos mobilizacijoje. Kada 
jūs šiuos žodžius skaitysite, 
būrys jaunų (ir'ne labai 
jaunų) brooklyniečių, tame 
skaičiuje ir lietuvių, dar
buosis išsiųsti kvietimus — 
tūkstančius jų — į Ameri
kos Moterų Kongreso nacio- 
nalį bazarą, įvyksiantį šio 
mėnesio 14, 15 ir 16-tą Ho
tel Diplomat, 108 W. 43rd 
St., New Yorke.

Grupė brooklyniečių lie
tuvių darbuosis ir pačiame 

Ibazare, kuriam reikės apie 
100 darbininkjų. Visi kvie
čiami į bazarą. Įėjimas tik 
25c.

Negalinčios prisidėti dar
bu, gyvenančios toliau, o 
taip pat ir newyorkietes, 
prašomos pagal išgalę apdo
vanoti bazarą. Didelė ar 
mažytė dovana ras sau vie
tą, kadangi čia bus drabu
žių nuo brangių kailinių iki 
nosinaičių ir špūliukės siū
lų ir daiktų nuo television 
setii iki gabaliuko muilo ir 
adatos.

Bazaro komisijos antra
šas: 2 East 23rd St., New 
York, N. Y. Arba galite ad- 

' resuoti: LLD Moterų Ko- 
i mitetas. 46 Ten Eyck St., 
I Brooklyn 6, N. Y. Komite- 
itas pasistengs jūsų dovanas 
■ perduoti bazarui.

Delegačių Raporto 
Masiniai Mitingai

Visuose didmiesčiuose, 
kur jau randasi AMK sky
riai, įvyks delegatėms pasi
tikti, jų raporto išklausyti 
masiniai mitingai ir įvai
rios pramogos. Draugės 
prašomos teikti jiems drau
giškos talkos, mobilizuotis 
juos dalyvauti. O kur nėra 
skyrių, gal mūsų draugės 
imtumėtės iniciatyvos mi

ltingus surengti?
Kuomet visos delegatės 

sugrįš ir pasiskirstys parei
gomis atlankyti kolonijas, 
šiame skyriuje paskelbsime 
mums spėtas gauti infor
macijas.

Newyorkietes rengia visų 
delegačių pasitikimui ban- 
kietą sausio 28-tą, Hotel 
McAlpin,’New Yorke. O po 
to seks eilė masinių mitin
gų atskirose miesto dalyse, 
kadangKyisi į bankietą ne
galės sueiti (tikietas $5 ir 
vieta ribota). Įdomaujan
tiems bankietu patartina 
registruotis anksti, nes sta
lai ir vietos rezervuotos.

Kongresistė.

Moterys Atmetė Tokį 
Algos Priedą

Moterims valdinių rašti
nių valytojoms Londone 
darbo partijos valdžia pa
siūlė po vieną farthingą 
(apie arti pusę amerikie
tiško cento) algos priedo. 
Moterys atsisakė priimti, 
sakydamos, kad kuomet Sir 
Stafford Cripps (finansų 
ministras) atvyks į Lam
beth sritį, “mes jam pasa
kysim, kur jis galės tą far
thingą pavartoti...”

Jos pareikalavo, kad val
džia tartųsi su unija ir kad 
būtų panaikinti viršlaikiai.

3pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Sausio 5, 1949

Moterims Taip Patinka
“Kaip moteris pirmu kar

tu tapo vyro pavaldine, ko
kia ji dabar yra visame pa
saulyje? Savo. prigimtimi, 
savo lytimi, kaip kad neg
ras yra ir visuomet pasiliks 
visiems laikams žemesniu 
už baltąją rasę, ir, dėl to, 
lemtas pavaldinystei; ta
čiau taip ji jaučiasi links
mesnė, negu jaustųsi bile 
kurioje kitokioje padėtyje, 
tiktai dėl to, jog tai yra 
gamtos įstatymas...”

Taip, tais žodžiais, pra
deda Betty Millard savo 
knygelę “Moteris Prieš My- 
tą,” išleistą Internationa) 
Publishers, New Yorke, 
1948 metais. Tačiau tie žo
džiai nėra tos jaunos auto
rės. Tie žodžjai yra —

James Gordon Bennett’o, 
praėjusio šimtmečio Hears- 
to, rašyti 1852 metais, tai
komi pradėjusioms tuomet 
organizuotis reikalauti ly
gių teisių ir progų mote
rims. Tai žodžiai nuostabiai 
panašūs buvusiems mūsų 
gadynės Hitlerio, arba kad 
ir dvasiškio Leahy, saky
tiems gruodžio mėnesio 19- 
tą, Šv. Patrick’o katedroje, 
New Yorke.

Visų laikų reakcionieriai 
panašūs vieni Iriems, kuo
met einasi klausimas palai
kymo visos liaudies ar nors 
atskirų tos liaudies grupių 
beteisėje ir skurde piniguo
čių labui, v

Tie žodžiai visai panašūs 
elgesiui Detroito auto fa
brikantų, kurie, po iškėlimo 
į “padanges” moterų darbo 
karo laiku, dabar sakosi ne
beturį moterims darbo. O 
visokie jų lekajai teisina 
juos, sakydami, būk “mote
rims smagiau esą būti be 
darbo.”

“Tiesa,” rašo Betty, kad 
iki Bennett’o aprašom, lai
ko, “visame pasaulyje mote
ris tebebuvo pavaldine vy
ro. Amerikoje buvo savaime 
aišku, kad visi žmonės bu
vo sutverti lygūs, bet tik
tai kelios sukrikusios mote

rys ir pora jų sankeleivių 
vyrų paikai ginčijo, kad vy
rai ir moterys yra sutverti 
lygūs ...”

Autorė toliau parodo, 
kad ne vienas Bennett taip 
galvojo ir rašė. Kovotojams 
už teises moterims ir išdrį- 
susiems tuos kovotojus gin
ti gręsė aršesnės atakos už 
šiandien atsuktąsias prieš 
komunistus, kurie drįsta sa
kyti, kad darbininkai esą 
su visais kitais piliečiais 
sutverti lygūs ir kad dėl to 
jie privalo turėti balsą ir 
galią valdyti tą turtą, kurį 
jie pagamina. Ji toliau ra
šo:

“Tas buvo savaime aišku 
laikraščiams Philadelphijos 
Public Ledger ir Daily 
Transcript 1848 m. rašiu
siems, kad moterys turi pa
kankamai įtakos žmonių 
reikaluose be buvimo politi
kieriais . . . Moteriškė yra 
nieku, žmoha viskuo. Graži 
mergina prilygsta dešim
čiai tūkstančių vyrų, o mo
tina, sekama nuo Dievo, tu
ri visą galią. Philadelphie- 
tės ponios yra nusistačiu- 
sios išlaikyti savo teises 
kaipo Žmonos, Gražuolės, 
Panelės ir Motinos, o ne 
kaip Moterys.”

Tai buvo šūkis, taikytas 
pasmerkti tais metais su
šauktą Seneca Falls, N. Y., 
pirmąjį Amerikoje ir pa
saulyje moterų suvažiavi
mą, iškėlusį reikalavimą 
moterims politinių ir kitų 
teisių.

Tokį šūkį pakartoja da
bartiniai tamsos ir išnaudo
jimo papūgos tikslu atgrą: 
sinti moteris nuo veiklos 
liaudies judėjimuose už tei
ses, darbus ir gausą visiem, 
už taiką pasaulyje. Tačiau, 
kaip anais laikais moterys 
bėgo iš tamsos į šviesą, bė- 
go prie laisvių, už jas ko
vojo, taip, reikia tikėtis, ir 
mūsų gadynėje moterys pa
sielgs.

Mažutėje virš poros de- 
sėtkų puslapių knygųtytėję,

Šeimininkėms
Ši Skyrių Veda E. V.

Obuolys — šiaur-ryčių 
Vaisių Karalius

Obuoliai paskanina daug 
valgių. Iš obuoliiį kepama 
pajai, ir obdoliuosna, jų vi
dun, dedama kitko paįvairi-. 
nimui iš jų patiekalo.

Obuolių gerumas yra ir 
tame, kad jie, vidutinio ir 
gero derliaus metais, būna 
prieinamomis kainomis ir 
kad jie gana patvarūs, ga
lima nusipirkti po daugiau 
vienu kartu ir tuo būdu 
gauti dar pigiau.

Kimšti Obuoliai
šešiems kepamiems obuo

liams imasi:
Puodukas graham sau

sainių trupinių
pusė puoduko rudo cuk

raus
du šaukštukai cinamono 

miltelių
2 šaukštai citrinos sun

kos
ketvirtadalis p u o d ūko 

sviesto
ketvirtadalis puoduko cu

kraus. '
Nuplauk, išskobk šerdį, 

nupjauk ritiniuką žievės

Pirmoji Moteris Sportininkė- 
Lakūne Lietuvoje

EGLĖ KUPSTAITĖ 
(N. Orlovo nuotrauka)

Giedriame danguje, kur 
nėra nė debesėlio, sūkuriuo
ja mokomasis lėktuvas 
“PO-2.” Čia jis ramiai slen
ka paliai horizontą, čia jis 
pakyla į viršų, padaro kil
pą, persiverčia per sparną, 
nutrūksta į štoporą, kad 
praėjęs kelias vijas, išeitų 
iš jo ir vėl pradėtų kilti 
aukštyn. Lėktuvą vairuoja 
Egle Kupstaitė — pirmoji 
moteris sportininkė — la
kūnė Lietuvoje.

daug girdėjusi ir skaičiusi 
apie garsiųjų tarybinių la
kūnių Valentinos Grizodu- 
bovos ir Polinos Osipenko 
skridimus. Kaip užburta ji 
žiūrėjo filmą apie oro para
dą Tušine ties Maskva. Jos 
širdis imdavo plakti ypač 
dažnai, kuomet ekrane pa
sirodydavo penki lėktuvai, 
vedami sportininkės - lakū
nės Racenskajos...

Josios svajonė tapo tikro
ve. Ji puikiai baigė aeroklū-

Eglei Kupstaitei 20 me- bą besimokydama vakari- 
tų. Jau seniai Eglė buvo nu- nes darbo jaunimo mokyk- 
tarusi tapti lakūne. Ji yra los aštuntoje klasėje.

už 15 centų, yra eilė įdomių 
faktų ir ištraukų iš įvairių 
raštų moterų klausimu. Nu- 
simanančiom angliškai (kas 
dar neturite) verta įsigyti 
’’Woman Against Myth.” Ji 
pagelbės pasiruošti artė
jantiems Moterų Dienos 
mitingams. Ir bile kada tin
ka paskleisti moterų jauni
me. M-te.

Jei Reikia Lopyti
Diksnis laiku — sutaupo 

devynis, sako amerikiečiai. 
Darbo žmonėms prisieina 
drabužis taupyti, o kai ka
da ir palopyti. Jei taupai:

Nelauk, kol drabužis pra- 
sidėvi kiaurai. Tose vieto
se, kur labiausia pratrini, 
uždėk iš vidaus panašios 
spalvos, kad ir marškonį, 
didelį lopą. Pridaigstyk iš 
vidaus, neperduriant kiau
rai ir nesuveržiant siūlo. Iš 
vienos pusės apsaugotas 
drabužis laikys dvigubai.

Megstinių pažastims pri
rink artimiausią siūlą ir iš 
viršaus su adata išvarstyk 
išilgai tarp akučių. Iš vir
šaus veik visai nesimatys, 
akučių siūlai paslepia.
- Baigiančius išsidėvėti ser
mėgos kraštus ar rankovių 
galus pastiprink iš plačiųjų 
to pat drabužio siūlių išar
dytu siūlu, veriant jį su 
adata apačia audinio siūlų, 
tik po biskį įkabinant į au
dinio siūlą.

' Visokie vaisiai išsilaiko 
skanesni ir ilgiau laikant 
šaltai (išskyrus bananes).

T oday’s Pattern

nuo viršaus, kaip paprastai. 
Sumaišyk viską (išskyrus 
antrąją dalį cukraus) ir 
prikimšk šerdies vietą. Su
dėk obuolius į kepamą indą, 
įpilk ant dugno verdančio 
vandens, uždenk. Kepk vi
dutiniai karštame pečiuje 
— 375 laipsniuose F — 
apie 35 minutas. Trečdalį to 
laiko, baigiant, kepti ati
dengtus, aprusvinti.

Išėmus . obuolius, supilk 
indan likusį cukrų, pavi
rink iki suvirs į tirštoką 
syrupą, juomi apliek obuo
lius.

Panašiai iškimšti tinka 
ir kitų sausainių, taipgi 
duonos trupiniai, pastiprin
ti saldumais ir įvairiais ki
tų vaišių ar uogų skoniais, 
pritaikant r ū k š t i esiems 
obuoliams saldesnius prie
skonius, salskaniems obuo
liams rūkštesnius, kaip kad 
spalgenos, serbentas, agras
tai, vyšnios, ananasas ir ki
ti stipraus skonio, vieton 
virš paduoto citrinos. Tuo 
būdu tie patys obuoliai bus 
kas kartas skirtingi.

Verta Pasinaudoti
Spalgenų (cranberries)

šiemet gausiai užderėjo. 
Iki šiol New Yorke tebe- 
parsiduoda po 19 centų sva
ras. Jas lengva sukenuoti ir 
turėti bile kada per visą 
sezoną.

Kai kas mano gauną apie 
tiek pat vertės kenuotų. Ne
gaunate. Kenukuose yra 
tik krakmoluotas, spalgeno
mis padažytas kisielius, ne 
tyros spalgenos. Tokio ki
sieliaus iš svaro spalgenų 
prisidarytum daug.

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, (N. Y.

Veterano Emanuel Rohrbaugh laukia mirtis dėl nykimo kraujo, o jo šeimai, žmonai 
ir penkiems vaikams gręsia išmetimas iš namų renduojamoje farmukėje, York, Pa. 

Begėdiškas mūsų šalies atpildas buvusiam kare sužeistam veteranui.
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PATAR IMAI A KTORI AMS 1 ■ ^poportas.

(Tąsa)
’ Pratimų vadovas stebi jus, ir kai jūsų 
elgesys sąlyginio objekto atžvilgiu atro
dys jam teisingas, arba jūs patys paju
site, kad rimtai žiūrėjote, sakysim, į kė
dutę, kaip į valgių pintinę (pateisinote 
šį santykiavimą), pradėkite kitą prati
mą (žiūrėdami į kėdutę, kaip šuns gur
bą ir t.t.).

Svarstydami atliktą 1 santykiavimo 
pratimą, pratimų vadovas ir visi daly
viai turi kaip galima atidžiau, reikliau 
ir drauge taktiškiau elgtis su pratimą 
atliekančiuoju. Įvertindamas aTHktą pra
timą, vadovas turi paisyti tiesos jausmo, 
atmesti visokios rūšies mėginimus “vaiz-s 
duoti,” pakeisti tikrą santykiavimą “pa
rodomuoju,” “išoriniu,” kovoti su vadi
nama tariamąja vaidyba, turi sugebėti • 
atskirti ir atžymėti teisingą, gyvą san
tykiavimo apraišką, mokėti parodyti, 
kur tiesa ir kur melas. Smulkmenose, 
pavyzdžiui, akių išraiškos pasikeitime, 
dažnai slypi daug daugiau tiesos ir raiš
kumo, negu stambiuose, iš anksto sugal
votuose, kai kada siekiančiuose efekto, o 
kai kada dirbtiniuose “paprastuose” 
veiksmuose.

Mokėti pastebėti ir atmesti šį dirbti
numą ir padėti rasti gyvą, nuoširdų san
tykiavimą su duotuoju objektu — tai ir- 
yra svarbiausias vadovo uždavinys.

Mes jau esame sakę, kad reikia pra
dėti nuo paprasčiausių “santykiavimo” 
su daiktu pratimų. Stenkitės padaryti 
taip, kad gyvenimiškasis daiktas savo 
dydžiu ir forma.ne per daug prieštarau
tų sceniniam daiktui (kokiu mes susitar- 

’ sime jį laikyti); prisiminkime mūsų jau 
minėtus pavyzdžius: kepurė — šunytis, 
taburetė — pintinė, lazda — šautuvas 
ir t.t. Jūs galite ieškoti eilės įvairių san
tykiavimų su ta pačia kepure: 1) nau
ja kepurė* — įera, ką 'tik pirkta, labai 
patinka; 2) nauja kepurė — atvežta, 
pasirodė maža, netinkama, o pakeisti jos 

> negalima, aplamai, nepatinka; 3) kepu
rė — katilėlis, puodas su karštu vande
niu, nėra kuo jo paimti, grynomis ran- 

L komis reikia jį pernešti iš vienos vietos

Paimkime paprastą lazdą ir nustaty- 
' kime santykius su ja kaip 1) su gyvate, 

’ . 2) su mums padovanotu medžiokliniu 
šautuvu, 3) su labai brangia, dailia laz
dele, 4) su muzikos instrumentu — pa
vyzdžiui fleita ir t.t.

Jūs matote,, kad iš vieno dviejų pa
vyzdžių, šiek tiek veikiant, kūrybinei 
vaizduotei (apie kurią mes jau esame 
kalbėję), galima sudaryti ištisą eilę pra
timų, kuriuos turi atlikti kiekvienas da
lyviu atskirai.

Jei dirba didelė grupė, kiekvienam to
kiam pratimui reikia skirti keletą mi
nučių (jei grupė maža, skirtą laiką gali
ma atitinkamai pailginti), kol žmogus 
apsipras, atleis raumenis, sutelks dėme
sį prie objekto, paieškos atitinkamų pa
teisinimų ir, taip’ sakant, suderins savo t 
elgesį su sceniniu daiktu, nustatys rimtą 
santykiavimą su tuo, kas sąlygiška, kaip 
su nesąlygiška, taip, kad jis pats ir mes 
drauge su juo atitinkamomis aplinkybė
mis lyg ir patikėtume, lyg ir būtume įsi
tikinę, kad tai, sakysim, ne kepurė, o ka
tilėlis su verdančiu vandeniu. Tiktai ta
da mes galėsiipe pasakyti, kad pratimas 
atliktas teisingai, įtikinamai.

Tęąkite toliau santykiavimo su daik
tais pratikus. .

Pavyzdžiui; 1) naujas drabužis (pa
tinka — nepatinka) prieš veidrodį; 2) 
uostote buteliuką su gerais kvepalais ar
ba, atvirkščiai, su amoniaku; 3) ragau
jate vandenį ir gardžiuojatės juo, lyg tai 
būtų jūsų labai mėgiamas gėrimas arba 
koks nors labai negardus vaistas, pavyz
džiui, ricina.

Darykite pratimus, keisdami santy- 
‘kiavimą: pradėkite uostyti arba'valfey- 
ti, manydami, kad tai kažkas labai ska
naus, o, kai paragavote, pasirodė atvirkš- 
čiai, labai neskanu.

Br

Santykiavimo ir santykių keitimosi 
su daiktais pratimų būtų galima pri
skaičiuoti be galo daug, nes nėra ypa
tingai sunku sugalvoti jų kiek norint, 

, . reikia tiktai pratyboms pasiruošti; va
dovas turi atsinešti į pamoką šiokią to
kią pratimų atsargą ir drauge leisti pa- 
tiems dalyviams pareikšti iniciatyvą — 
tegul patys išgalvoja.

Palaipsniui galima pereiti prie sudė
tingesnių santykiavimo pratimų, pavyz-

džiui: 1) stalą arba kokį nors didesnį 
daiktą laikyti vežimu; 2) pereiti rąstu 
taip, lyg jis būtų permestas per gilią 
upę; 3) pereiti grindimis tartum plonu, 
lūžtančiu upės ledu; 4) iš kėdžių pada
ryta automobilį ir elgtis su juo taip, lyg 
jis būtų sudaužytas ir 1.1.

Toliau darykite tokius santykiavimo 
pratimus: 1) atsitiktinai išgirstate apie 
jus kalbant (tat vien įsivaizduojate — 
pačio pasikalbėjimo, žinoma, neturi bū
ti), iš pradžių kalba apie jus palankiai, 
o paskui labai nepalankiai ; 2) klausotės 
labai geros ir linksmos muzikos; 3) ką 
hors rašote; elgiatės taip, lyg tai būtų 
juokinga, linksma; jeigu rezultatas bus 
tas, kad juoksitės — gerai; 4) žiūrėki
te aukštyn, sekite lėktuvo skridimą; vis
kas vyksta taip: lėktuvas skrenda, iš jo 
žemyn krinta žmogus^ išsiskleidžia para
šiutas ir krintąs žmogus pamažu nusi
leidžia žemėn.

Tie keturi (įsivaizduojamojo skridimo 
įvykiai) gali būti pažymėti keturiais 
apytikriai laiką atitinkančiais akcentais
— vadovo delnų pliaukštelėjimais arba 
pabeldimais. Pirmasis jo beldimas — 
skrenda, antrasis — žmogus atsiskyrė, 
trečiasis — išsiskleidė parašiutas, ket
virtasis — žmogus sėkmingai nusileido 
žemėn. Tai jau bus sudėtingesnis santy
kio su įvykiais pratimas.

Arba tos pratimas: laikraštyje skaito
te pranešimą apie kokį nors jums arti
mo žmogauš nelaimingą įvykį. Be to, at
siminkite: visi šie pratimai bus atlikti 
teisingai, jeigu jūs sugebėsite pateisinti 
esamus santykius, pasiremdami vien tuo, 
apie ką mes jau anksčiau esame kalbė
ję. Jeigu jūs stengsitės nematyti, negir
dėti, aplamai, kiek galima mažiau kreip
ti dėmesio į jus supančią aplinką, ieško
dami savyje (o taip neteisingai kai ku
rie supranta mūsų pratimus) įvairių 
santykiavimų su daiktais ir faktais, tai 
jūs padarysite didžiausią saviruošos klai
dą, ir iš viso nieko gero iš to neišeis.’ 
Svarbu suprasti ir išsiaiškinti vieną pa
grindinę aplinkybę: tikro santykiavimo 
jūs turite semtis, tiesiogiai suvokdami 
daiktą, objektą, jus supančią aplinką.

Jeigu jums reikia ką nors skaityti ir 
juoktis arba liūdėti, tai jūs turite tai, 
kas juokinga arba liūdna, atrasti kaip 
tik tame, ką jūs skaitote, t.y. ką matote 
akimis.

Jeigu jūs klausotės sklindančią is gre
timo kambario garszĮ, tai jūs turite iš 
tikrąją juos išgirsti (nors ten būtų ir 
visiškai tylu — įr tylą galima girdėti) 
ir elgtis taip, tartum jūs girdėtumėte 
kažin ką malonų, juokingą ir 1.1.

Eidami “plonu ledu,” jūs kaip tik į 
tą'grindų vietą turite žiūrėti, kaip į pa
vojingą vietą, o į ten, kur baigiasi “le
das,” kaip į nepavojingą krantą. Kitaip 

' jūsų santykis bus nemotyvuotas, nepa
teisintas. Juk jūsų reakcija (juokas ar
ba ašaros) kaip tik dėl to ir įvyko, kad 
jūs kažin ką pamatėte arba išgirdote: 
Todėl mes ir reikalaujame: žiūrėkite, 
klausykitės tikrojo objekto ir su juo (or
ganiškai matomu) keiskite santykiavi
mą taip, kaip per pratimus susitarta. 
Kitaip bus gautas neatitikimas: akys 
žiūrės pro šalį, pro objektą, bus netiesa
— jūs nepamatysite to, kas,jus turėjo 
prajuokinti arba išgąsdinti. Jeigu jūs 
žiūrite aukštyn, sekdami įsivaizduojamą
jį lėktuvą, tai jūs būtinai turite matyti, 
sakysim, lubas arba scenos paskliaustes 
ir tenai surasti ką nors akimis, bet ko
kią jums- įdomią smulkmeną, žodžiu, 
pamatyti tai, į ką jūs žiūrite, kaip į lėk
tuvą, bet neįsivaizduoti nesamo lėktuvo.

Ir, štai, iš anksto savo kūrybine vaiz
duote ir visomis savo žiniomis pateisin
kite, atsimindami savo santykiavimą su 
šokimo iš lėktuvo faktu, kur tas šokimas 
galėjo ’įvykti, iš kokio aukščio, kaip il
gai krinta žmogus, neišskleisdamas pa
rašiuto, aplamai, kaip visa tai vyksta, 
ir prisiverskite patikėti tomis aplinky
bėmis, elkitės taip, lyg tas įsivaizduoja
masis įvykis vyktų dabar, jums matant.

Po to darykite santykiavimo su part
neriu pratimus.

Įsivaizduokite, kad pas jus į pratybas 
turi atvykti koks'nors jūsų mylimas ra
šytojas arba artistas; pateisinkite, kaip 
tai galėjo atsitikti. Pavyzdžiui, jis susi
domėjo jūsų teatro arba būrelio darbu ir 
nutarė su jumis susipažinti. Štai jūs jo 
laukiate, sutaras signalas — jis eina;

(Bus daugiau)

£

Buržuazinės Lietuvos Kaimą 
Demaskuojąs Veikalas

SVEIKINTINA PRADŽIA |
Rugsėjo 19 d. įvykusi Lie

tuvos TSR Valstybiniame Dra
mos Teatre Vilniuje premjera 
atnešė džiugias nuotaikas ne 
tik mūsų sostinės gausįems 
žiūrovams, bet ir mūsų tarybi
niams rašytojams. Rašytojo J. 
Baltušio pjesės “Gieda gaide
liai” pastatymas Vilniuje yra 
atžymėtinas faktas tuo, kad į 
sceną išėjo mūsų jaunosios 
kartos tarybinio rašytojo vei
kalas.

Juozas Baltušis dar buržua
zinės Lietuvos laikais gabiai 
užsirekomendavo savo apsaky
mų knyga “Savaitė prasideda 
gerai,” kuri parodė jį esant 
talentingą rašytoją.

Baltušis sukūrė eilę apsaky
mų Tėvynės karo ir pokarinio 
gyvenimo metu. Bet kur kas 
daugiau dėmesio Tėvynės ka
ro metu šis rašytojas pasky
rė radijo vaidinimų rašymui. 
Peų dvejetą su viršum metų J. 
Baltušis parašė daugiau kaip 
50 trumpų radijo vaidinimų 
vienu pavadinimu “Dėdės Sil
vestro gryčioje,” kuriuose jis 
satyros ir jumoro forma"kovo
jo prieš vokiškuosius okupan
tus ir jų lietuviškus pakalikus 
laikinai pavergtoje Tarybų 
Lietuvoje. • „

Tų radijo veikalėlių kūryba 
rašytojui suteikė draminio 
žanro' kūrinių apvaldymo 
praktiką ir jis, dar karui ne
pasibaigus, pradėjo rašyti sa
vo pirmą stambų draminį vei
kalą “Gieda .gaideliai.”

Autorius šiam savo veikalui 
pasirinko siužetą iš buržuazi
nės Lietuvos kaimo gyvenimo, 
pavaizduodamas klasių kovą 
kaime buržuaziniais laikais, 
parodydamas žvėrišką buožių 
veidą ir išryškindamas var
gingųjų valstiečių beviltišką 
padėtį buržuazinio gyvenimo 
sąlygomis. Tuo būdu J. Bal
tušis savo veikalu 
priminė neseną mūsų 
praeitį, kada kaimo 
čiais 4)uvo buožės.

Tokiu būdu veikalas,
nutolęs nuo dabartinio laiko
tarpio, labai gyvai atsiliepia į 
dabartį, kai mūsų kaimas išsi
vaduoja iš buožių nagų ir ku
ria naują, kolektyvinį kaimą, 
šiurpi praeitis -'kiekvienam 
primena, iš kokio baisaus gy
venimo išsivadavo mūsų nū
dienis kaimas.

Negalima neatkreipti dėme
sio į J. Baltušio pjesės labai 
gražią, liaudinę kalbą. To
kios gražios lietuviu kalbos 
jau seniai negirdėjome iš mū
sų teatro scenos.

Nors J. Baltušio veikalas 
jau prieš keletą metu parašy
tas, bet teatras, ruošdamas 

'veikalą pastatymui, su auto
riumi glaudžiai bendradarbia
vo ir tas veikalui išėjo labai į 
sveikatą.

Mūsų tarybinių rašytojų šei
ma pageidautų, kad tas Vil
niaus (ir visų mūsų teatrų) 
bendradarbiavimas su savais 
autoriais dar labiau sustiprėtų. 
Tai būtų garantija, kad mūsų 
teatrų scenose pasirodys ir 
kitų mūsų rašytojų draminiai 
veikalai. Yra neabejotinos ga
limybes žymiai praturtinti 
mūsų teatrus savais tarybiniais 
veikalais, jeigu tik bus glau
dus rašytojų ii- teatrų kolekty
vų kūrybinis bendradarbiavi
mas. Rašytojai širdingai svei
kina pirmuosius žingsnius ta 
kryptimi.

trijų tūkstančių kraičio. Juozo 
ir Marytės meilė tęsiasi jau 
treji metki. Ir, štai, pjesę pra
sideda tuo, kad kaimo trobel
ninke Aneliukė papasakoja 
Rūkienei, jog Blažiai gavo iš 
Amerikos stambią pinigų su
mą. Rūkienė atlyžta. Kelia
mos dvejos vestuvės, nes Rū
kienės duktė Ona, Marytei 
įnešus kraitį, pagal Rūkienės 

namus, 
gauna 

buožės

visiems 
krašto 

viešpa-

nors ir

Lietuvos kaimo vaizdavimas 
mūsų teatro scenoje, nors re
tas, bet nėra naujas reiškinys. 
Jau anksčiau LTSR Valstybi
nis Dramos Teatras pastatė 
žemaitės “Marčią.” Dabar to 
pačio teatro scenoje mes pa
matėme J. Baltušio pjesę “Gie
da Gaideliai.” Baltušio pa
vaizduotas kaimas daug ben
dro turi su žemaitės kaimu. 
Tas pats tamsumas, tas pats 
prietaringumas, tas pats san
tuokos pavertimas pardavimo- 
pirkimo aktu, tas pats žmo
gaus paniekinimas. Bet tai 
yra tik išorinis panašumas. 
Tarp Baltušio ir žemaitės kai
mų yra esminių skirtumų. Tai 
yra tokie skirtumai, kokie yra 
tarp rašytojo — socialistinio 
realizmo metodu kuriančio ir 
rašytojo — kritikinio realizmo 
atstovo, žemaite, vaizduoda
ma savo meto kaimą, tiktai 
parodo, koks jis yra, bet ne
sprendžia klausimo, kodėl jis 
toks yra. Baltušis, vaizduo
damas maždaug 1930 metų 
Lietuvos kaimą, remiasi mark- 
sistiniu-lenininiu mokslu apie 
visuomenės vystymąsi, jis pa
rodo, visų pirma, kokios yra 
priežastys to baisaus slogu
čio, juoda naktim užgulusio 
buržuazinės Lietuvos kaimą. 
Baltušio pavaizduotas kaimas 
tai du nesutaikomi pasauliai, 
kovoja žūtbūtinę kovą.

Baltušio, kaip menininko, di
džiulis nuopelnas yra tas, kad 
klasių kovą jis pavaizdavo ne 
savo pjesės veikėjų deklaraty- 
viniaįs pareiškimais ar bendro 
pobūdžio filosofinėm sentenci
jom, kas' padarytų juos negy
vomis schemomis, bet veiks
mu, veikėjų darbais ir poel
giais. Ir tai daro juos gyvais, 
o veikalo pagrindinę idėją— 
pasaulyje teisybė isi viešpa
taus tik tuomet, kai išnaudo
jamieji ir skriaudžiamieji, su
rėmę pečius su pečiais, patys 
ims tvarkyti pasaulį — daro 
įtikinančia.

Buožės Rūkienės šūhus Juo
zas myli neturtingo, valstiečio 
Blažio dukterį Marytę. Ta
čiau vesti jos negali, nes Ro
kienė nesutinka ' “perduoti 
samtį” marčiai, kol ji neįneš

no

sūnus.
netekęs 
primušti 
suląiko 

nori ir

Tėvas, iš 
lygsvaros, 
Juozą, 
Aneliukė. 
tą daly-

/

Moteriške streikiere Šventojo Klauso rūbuose priduo
da šventiškumo nuotaiką pikieto linijai prie J. H, 
dy Co., St. Louis. Streikieriai yra nariais United Dis

tribution Workers (CIO).

Mi

sąlygą: “kiek marti į 
tiek duktė iš namų,” 
galimybę ištekėti už 
sūnaus Povilo Purono.

Vestuvių metu Rūkienė ap
tinka, kad kažkas išvogė visų 
gyvenimą jos taupytus pini
gus. Paveikta čigonės būrimo, 
kuri jai kelis kartus minėjo 
“čirvui bartuką,” Rūkienė nu
sprendžia, kad pinigus bus pa
vogęs ne kas kitas, kaip jos 
piemuo Antanukas, neturtingo 
valstiečio Labučio sūnus. Mo
tinos užsiundytas, Juozas žiau
riai primuša Antanuką.

Už vaiko sumuišimą Labu
tis iškelia beviltišką bylą Rū
kams, kurie išstato papirktus 
liudininkus, o ir teisėjas 
su Labučiais kūmas.”

Byia nuolat atidedama, La
butis vis daugiau grimsta sko- 
losna.

Gudrus Rūkienės žentas Po
vilas. kuris jau seniai galando 
dantis į Labučio sklypą, nu
taria j,į pribaigti: užgrobti jo 
ūkį, o jį patį' paversti savo 
baudžiauninku.

Bylai dar nesibaigus, miršta 
Labučio* 
sielvarto 
kėsinasi 
bet jį 
Povilas
ką panaudoti Labučio galu
tinam sunaikinimui, už grasi
nimą užmušti jis ketina Labu
tį įgramzdinti dar vienon by- 
lon, Juozo žmona Marytė, ma
tydama tokią neteisybę, kalbi
na savo vyrą taikytis su La
bučiu. Tačiau silpnavalis Juo
zas yra visiškai pasidavęs sa
vo motinos ir svainio valiai, 
neklauso žmonos. Beieškoda
mas motyvų savo nesukalba- 
mumui pateisinti, Juozas pri
sipažįsta Marytei, kad pini
gus iš savo motinos pavogė 
jis, Marytė atidengia visą tei
sybę Rūkienei ir Povilui, tuo 
būdu mėgindama suminkštinti 
jų širdis. Tačiau tas nieko 
nepadeda. Povilas superka 
Labučio vekselius ir mėgina jį 
paversti savo lažininku. Tas 
Povilo kėslas padeda Labu
čiui galutinai praregėti. Jis 
nutaria išeiti į miestą, kur yra 
daugiau tokių, kaip jis, su ku
riais galės bendromis jėgomis 
iškelti Rūkienėms ir Puro- 
nams bylą už visas savo 
skriaudas ir ašaras. Kartu su 
Labučiu išeina ii* Marytę, 
“...bet, štai, kurie išeina. . . su 
tais jūs dar susidursitd,” — 
reikšmingai nuskamba pasku
tinė Aneliukės replika mesta 
Rūkienei ir Povilui.

Tuos įvykius Baltušis atvaiz
duoja visa galerija gyvų, pil
nakraujų tipų.. Centrinę vie
tą toj galerijoj užima Rūkie
nė. Tai tamsi, -despotiška 
šykštuolė. Ji yra tarytum 
įkūnijimas pačių juodžiausių 
buožių klasės instinktas. Bal
tušis ją atvaizduoja ryškiais, 
užbaigtais brūkšniais.

Tačiau Bajtu’šis nepiešia 
Rūkienės vien .įuoda spalva. 
Jis jai suteikia ir žmonišku
mo bruožų. Rūkienė moka it 
susigraudinti, išlydėjusi vaikus 
į bažnyčią, ji šluostosi akis ir, 
atrodo, tikrai susigraudina, 
išleidusi dukrą iš namų. Bet 
tas jautrumas neilgam. Bema
tant jos mintis užviešpatauja 
pagrindinis jos gyvenime da
lykas: pinigai. ; Ji prisimena 
tuos sfdabrinius, kurie “nerū- 
dyja ir turi svorį,” ir neša juos 
į savo slaptavietę, kurią sau
go kaip akie vyzdį. Bet ji pa
mato, kad kažkas pavogė jos 
pinigus.

Vosyliūtės meistriškai per
teikiamas didžiai “nelaimin
gos” Rūkienės skausmas suke
lia žiūrovų-juoką. Iki to mo
mento Vosyliūtė sugebėjo su
kurti- tokį atstumiantį tamsios 
ir godžios išnaudotojos tipą, 
kad žiūrovas suspėjo ją neap
kęsti ir dabar džiaugiasi, kad 
ir ją pagaliau ištiko bausmė.

Nemažiau reljefiškas už 
Rūkienę ir jos žentas Povilas 
Puronas. Jeigu Rūkienė įkū
nija buožių tamsumą, godu
mą, tai Povilas yra kitoks, jis 
yra “apsišvietęs,” naujos for
macijos buožė. Jis taip pat 
yra godus, bet jam turtas — 
ne tikslas, o priemonė. Prie
monė gauti ir laikyti savo 
rankose valdžią, priemonė 
engti Labučius ir gyventi jų 
darbu. Povilas supranta kul
tūros reikšmę ir mielai ja nau
dojasi savo plėšikiškiems tiks
lams siekti. Jeigu Rūkienė 
daugiausia instinktyviai gina 
savo klasės interesus, išeida
ma iš savo siaurų asmeniškų 
interesų, tai Povilas sąmonin- ’ 
gai, mekeno neraginamas, 
imasi atstovauti savo klasę, 
jeigu to reikalauja aplinkybės. 
Tačiau ir jis, kaip ir Rūkienė, 
nėra vien sausa buožės tipo 
schema. Tai gyvas žmogus. 
Jis sugeba ir įsimylėti, žino
ma, tik savo klasės atstovę, jis 
moka ir pakalbėti su mergina, 
nors tas tampriai rišasi su jo 
materialine nauda, ir kompli
mentą pasakyti. Bet jis yra 
išnaudotojas, daug baisesnis 
už Rūkienę, nes gudresnis už 
ją- '

Greta tų dviejų buožių kla
sės “tūzų” matome smulkes
nes “žuveles.” Tai Rūkienės 
vaikai — Onutė ir Juozas. 
Onutė — tai Povilo aidas. Iš 
pirmo žvilgsnio ji atrodo net 
gana simpatiška: tai papras
ta kaimo mergina, įsimylėju
si savo Povilą, darbšti, besiil
ginti šviesesnio, prabangesnio 
gyvenimo, “staininių” arklių, 
taikanti nuolat besiriejančius 
motiną ir brolį. Bet taip atro
do tik iš pirmo žvilgsnib. Apie 
jos tikrą charakterį pasako jos • 
veiksmai ir samprotavimai. 
Kai Rūkienė abejoja, ar iš 
Marytės išeis gera marti, jei 
ji per vakaruškas šokanti su 
bernais ir nuolat vaikščiojanti 
pas Aneliukės sūnų Nikode
mą, darbininką, sėdėjusį Kau
no kalėjime už “žmonių 
skriaudas,” tai Ona ją nura
mina : “apsigyvens su mumis,“ 
atseit, įeis į buožių klasę, “nur 
rims,” vadinasi, taps tokia, 
kaip ir jie. Arba paimkime» 
kaip Ona reaguoja į tai, kad 
Juozas užmušė Labučio sūnų, 
o Povilas deda visas pastan
gas paversti Labutį savo bau
džiauninku. Ji atrodo indife
rentiška, o širdy pritaria ’ vi
soms toms neteisybėms, ku
rias daro jos klasė.

Ir pagaliau dar viena 
žiu atmaina — Juozas, 
kia turėjo būti Rūkienė
nystėje. Tiktai Juozas netu
ri atkaklumo. Todėl jis nesu- 
geba ištrūkti iš savo motinos 
despotizmo jungo, nors žo
džiais ir grasina tai padary
siąs, nesuranda kito būdo savo 
tikslui pasiekti — v^sti Mary- - 
tę, — kaip vagystė, todėl jis 
nusirita į alkoholizmo duobę. 
Bet tai yra tik psichologinis 
Juozo elgesio pateisinimas. 
Baltušis Juozo likimui suteigia 
žymiai gilesnę prasmę. Juozo 
drama yra, visų pirma, soci
alinė drama. Priešpastatyda
mas Juozą ir Marytę, Baltušis 
parodo, kad nenutraukęs ry
šių su buožių klase, kaip tai 
padaro Marytė, Ju.oZas nė 
svajoti negali apie kažkokią 
“savo valią.” O nutraukti jį 
apipynusius klasinius saitus 
Juozas negali, nepajėgia,-—ne 
taip suformuota jo sąmonė. 
Juk jis visų pirma “gaspado-. 
rius,” jo sąmonė iki paskuti
nio mikrono yra apnuodyta 
privačios nuosavybės nuodais.

(Daugiau bus)

buo- 
To« 

jau-

BUDAPEST. — Vengrijoj 
areštuotas kardinolas Mind- 
šenty prisipažino dirbęs su 
suokalbininkais nuversti liau
dies valdžią.
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CHICAGOS ŽINIOS

Tikiu, kad ne 
taip pagalvo-

vaikučiai^ ta*

su veikėjai ir menininkai, taip 
gražiai tobulėja.
vienas iš svečių 
jo.

Po programos
po nufotografuoti. Paskui, pa
kviesti už stalų ’ir pavaišinti. 
Laike vaišių buvo rodomi kru- 
tami paveikslai, iššaukianti 
džiaugtą ir pasitenkinimą iš

Puikiai Pavyko AŽVD v 
Kalėdų Parengimas

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
GoodfeHows svetainėje, įvyko 
gana gražus AŽVD Kalėdų pa- 
rengimėlis. Vaikučiai susirinko 
veik visi; buvo jų apie penkias
dešimts. Taipgi nemažai buvo; 

. tėvų, motinų ir svečių.
Lygiai 10 vai. ryte, vadovam 1

jant Onutei Petrulienei, drau- j val^oeių. Paveikslus lode kan- 
gijėlės choras pirmučiausia su- Mis. Kwain.
dainavo keletą dainelių. Paskui, Taipgi vaikučiai apturėjo di

delį netikėtumą.. Pirmūnai rė
mėjai AŽVD, Anna ir John 
Marquardt’ai, šį kartą vaiku
čius apdovanojo nelaukta dova
na. Jie vaikučiams atnešė dide
lį, virš kvadratinio metro di

vadovaujant Bella Pozer, vai
kučiai pademonstravo išmoktus 
šokius ir žaidimus. Iš tikrųjų, 
buvo ko grožėtis, ypatingai pri
siminus, kad tai būsimi trečios 
kartos Amerikos lietuviai, mū-
F

KALĖDŲ DOVANOS
t

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

IR DEIMANTINIAI DAIKTAIAUKSINIAI

3

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELĖTAI, 
LAKETUKAI

Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių
Kalėdų dovanoms yra pas

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

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.
37

CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Tel. Poplar 4110

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- į 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- į 
me'modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir gra- į 
žiai moderniška i įruošta į 
mūsų šermeninė. Mūsų jį 
patarnavimu ir kainomis jį 
būsite patenkinti. į

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota'šermcnų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidy.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
✓

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

dumo pyragą, specialiai pada
rytą AŽVD Kalėdų parengimui, 
su gražiu užrašu: “Christmas 
Greetings AŽVD.“ Ilgai vaiku
čiai atsimins savo geradėjus 
Marquardt’us. Be to, apturėjo 
dovanų net iš Kalifornijos nuo 
buvusios seniau AŽVD auklė
tinės Jessie Vesely, Casko duk
relės. Mrs. Vesely vaikučiams 
atsiuntė kalėdinių saldainių, 
kuriomis Kalėdų' Senelis apdo
vanojo visus.

Baigiantis vaišėms, vado
vaujant John Petručiui, pir. 
Pauliui ir Kalėdų Seneliui, ku
rį vaidino Strazdienė, buvo 
dalinamos vaikučiams dovanė
lės. Kiek ten buvo džiaugsmo, 
šokinėjimo, klegėjimo! Stinga 
žodžiu ta viską išreikšti. Tik 
galiu pasakyti, kad džiaugėsi 
kartu ir suaugusieji, matydami 
vaikučius pasitenkinusius do
vanėlėmis. Tai buvo vienas iš 
šturmingiausių momentų pa
rengime.

Laike to visko teko pasikeis
ti keletą žodžių su nenuilsta
mais AŽVD auklėtojais, John 
Petručiu — Onutės Petrutienės 
vyru, — su Tėvų Komiteto 
pirm. Antanu Pauliu, su drau
gijėlės pianiste Gertruda Slan- 
čauskiene, su Viktoru Preikšą 
ir kitais. Visi jie optimistai ir 
pasitenkinę draugijėlės bujoji- 
mu. Onutė Petrutiteąė 
kad tą dieną 
geri žmonės j 
pirmūnų eiles, 
Radavice; jie 
Taipgi gavusi
jėlei nuo J. Urbono $2.

Po pietų, apie antrą valan
dą, parerigimas baigėsi ir visi 
pilni švenčių nuotaikos išsi
skirstė namo. Esu tikras, kad 
šis AŽVD Kalėdų Parengimas 
atsilankiusiems svečiams daug 
suteikė vilties stengtis ir veik
ti ateinančios kartos labui.

Kors.

Miami, Florida
Pažinties 
laisviečius 
Šiuos žo-

priminė, 
vėl du 
rėmėj ų 
ir Mrs.

įsirašė
AŽVD 
tai Mr. 
pasimokėjo $5.

ir aukų draugi-

* LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkėjimai nuo M. J. Švilpos, iš- 

dirbėjo Miracle Ointment. Stebėti- 
nos mostys. Kurie jau vartojo, ži- 
no, kad jiems pagelbėjo. O tie, ku- 
rie dar nebandė šios mosties, nelau-
kito, tuojau reikalaukite. Mosčių 
yra 5 rūšių, kurios prašalina įvai
rius skausmus. Mostis sudaryta iš 
gydančių žolių, nėra kenksminga, 
bet palengvina, ypač žiemą daugelis 
naudoja.

No.. 2-M. J. S. Salve for External 
Pains, kaip tai kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį, traukimą, persišaldymą ir aš
trų kosulį. Ši mostis suteikia malo
nios šilumos, gaivina kraują ir pra
šalina įvairius paviršutinius skaus
mus. Kaina $1.

No. 3-M. J. švilpai Miracle Salve 
for Skin Irritation., Stebėtina mos- 

kuri pagelbsti nuo įvairių odos 
kaip tai: odos plyšimas, išbėri- 
votis, rash, Athlete’s Foot, Si- 
nudeginimą, nušutimą, sužeidi- 
nosies ar burnos nesveikumą, 
tynimą ir skaudėjimą, ronas 

ne vėžio). Kaina $1.

M

lis, 
ligų 
mą, 
nūs, 
mą, 
kojų 
(tik

No. 4-M. J. S. Salve for Itching 
Skin and Poison Ivy. Užsiscneję ar 
švieži niežėjimai, gausite greitai pa
galbą. Kaina $r.

. No. 5-M. J. Švllpa’s New Discove
ry Salvo for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina 
Piles (varvančias ar ne) be pjausty
mo. Pagelbės, jei tik vartosite pagal 
nurodymą. Kaina tik $2.

No. 1-M. J. S. Mostis nuo dantų 
ir smegenų (gums) nesveikumo. 
Tuoj pagelbsti. Kaina 55c ir $1.

Siųsdami užsakymus, įkartu pri- 
siųskite ir jrionby-orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
1>. O. Box is, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pas Zembą, ant Sheldon St.

(adv.)

M
M

A 
a 
K

! Augusi Gustas
\ BELTAIRE FLORIST

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

ft 
ft 
K 
K

Manager

JOHN A. PAULEY1
Licensed Undertaker

į Lietuvis Kvielkų Pardavėjas
| 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
\ (Kampas 68th St.) >
Į - 'Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
> telefonnokite :

SI loretoad 8-9330
[ Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko .jūs reikalausite.
Speciąlistai Pritaikymui > 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
; Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
[ FUNERAL HOME, Ine., ’354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

ft

1 
8 ft
K 
K 
ft«

i
$

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

l J. J. Kaškiaučius, M. D. ■
530 Summer Avenue, ' 

$ Newark 4, N. J. i

HUmboldt 2-7964

Iš Saulėto Krašto
Sveikiname visus 

su Naujais Metais, 
džius . rašančiam pirmą kartą
teko proga aplankyti šį įdomų 
kraštą. Jau savaitė čia esame 
ir nepaprastai smagiai leidžia
me atostogas. Atvykom 5 žmo
nės: C. Anuškis, vajininkė K. 
Žukauskienė, jos sesutė Ona 
Stanelienė ir šiuos žodžius “ra
šantis su žmona Anna.

Atvykome visi su tam tikrais 
negalavimais.

Savaitę Iciko pasimaudę, pa- 
sišildę ant šiltos saulutės visa 
ką gaivinančios, kaipo gyvybės 
aleksyro, greit pajutom, kad 
visi mūs “ramatai” tuoj išla
kiojo su visais keturiais vėjais.

Kad ir per tą trumpą laiko
tarpį jau spėjom aplankyti 
vietos draugus: Paukštaičius, 
Yurevičius, Sliekus, Valilionius, 
Meisonus, Stankus, Pultoną, 
Garijonį ir kitus. Kaip miela, 
smagu pasikalbėti su savo ju
dėjimo draugais, su kuriais te
ko veikti kartu įvairiose orga
nizacijose !

Visi mes penki new.jersieciai 
apsistojom pas draugus Cvir- 
kus (Liaudanskienę), kurie čia 
turi puikų 
visą
vom. Laukiame čia rengiamos 
Naujų Metų pasitikimo pares, 
kurią rengia LDS kuopa, drau
gų Mockų palivarke, čią bus 
gera proga dar geriau susipa
žinti mums “grinoriams” su 
vietos veikėjais.

G. A. Jamison.

apie Lietuvą nerašo,” tik vis 
rašo apie Rusiją ir Staliną.'

Mano šapoje tuo laiku buvo 
keli lietuviai, kurie iš jo pa
sakų gardžiai pasijuokė, nes 
Laisvė, Vilnis ir Liaudies Bal
sas nuolatos daug žinių duo
da iš Lietuvos, o Draugas ži
nių neturi, jis tik šmeižtus 

I prieš Lietuvos įmones talpi
na. Agentas greitai išsineš
dino. Bet vis vien per kelias 
dienas daugeliui lietuvių siun
tė tą savo “Draugą,“ už kuri 
niekas jam nemokėjo.

D. P. Lekavičius.

vajus pas, mus labai prastai 
eina. Kodėl taip yra? Todėl, 
kad patys nepasidarbuojame, 
kad nepadarome plano gavi
mui naujų skaitytojų ir atnau
jinimui tų, kurių 
tos jau pasibaigė, 
šias klaidas.

M.

/

MALE and FEMALĘ 
VYRAI ir MOTERYS

namą ir mes veik 
antaukštą užviešpata-

Pittsburgh, Pa.
ĮVAIRIOS ŽINIOS 

I

Gruodžio 25 d. mirė Teofi
lius Dargis, kuris užlaikė gro- 
serio biznio įstaigą. Jis jau 
ilgai sirgo vėžio liga. Ligo
ninėje padarė operaciją, bet, 
jau buvo pervėlai.

Paliko nuliūdime moterį ir 
sūnų. Sūnus jau suaugęs, ve
dęs ir gyvena kitame mies
te. Velionis buvo karštai re
liginis, buvo parapijos komi
tetų nariu, bet mokėjo sugy
venti ir su progresyviais.

Iš Lietuvos paėjo Kauno rė- 
dybos, nuo Varnių. Palaido
tas sulyg jo įsitikinimų—reli
giniai, šv. Kazimiero kapinė
se. Reiškiu užuojautą jo žmo
nai ir sūnui.

Gruodžio 20 dieną mirė Ka- 
ralina Pukinienė, sena North 
Sides gyventoja. Velionė bu
vo apie 65 metų amžiaus, naš
lė. Palaidota 22 d. gruodžio. 
Paliko 
anūką. 
Kauno

nuliūdime dukrą 
Iš Lietuvos 

rody bos.

ir 
paėjo

dalyje mirė Kazimie-Solio 
ras Gelųsis, saliūninkas. Bu
vo nariu LDS, SLA ir Mokslo 
Draugystės, taipgi dienraščio 
Laisvės skaitytojas. Velionis 
remdavo darbininkišką judė
jimą.

Prieš mirtimi dienos buvo 

 

pas mane atvykęs', ismiokėjo 
Laisvės prenumeratą, paauka
vo $5 popieros fondui, 
kad nesijaučia gerai, 
daktarai patarė pasilsėti 
lias dienas. .Gruodžio 
na nuėjo dirbti į saliūną, 
Si juto negerai ir atvykus dak
tarui ir ligoninės vežimui ve
žant į ligoninę ir mirė. Buvo 
54 metų amžiaus. Palaidotąs 
religiniai, su iškilmėmis. Reiš
kiu jo žmonai užuojautą.

Jake, 
kad 
ke- 

die- 
pa-

Gruodžio 29 dieną išvažia
vo į Floridą pas savo dukrą 
Harmantavičiai, kur mano jie 
paviešėt kelis mėnesius laiko. 
Jų sūnus.North Sidėje užlaiko 
namų ^pal’davimo agentūrą.

Iš Ghicagos, katalikų dien
raščio Draugo agentas buvo 
atsilankęs į Pittsburghą. Buvo 
užėjęs ir pas mane ir siūlė 
užsirašyti Draugą. Jam pa
sakiau, kad skaitau dienraš
čius Laisvę ir Vilnį, taipgi ka
nadiečių Liaudies Balsą. Jis 
tada pradėjo pasakoti, kad 
būk Laisvė ir Vilnis “nieko

9

supranta judėjimą ir 
pajuokon kitus už at- 
ir nepažinimą judėji-

Pastaba Mūsų Draugams
Tūli pažangaus judėjimo 

mūsų draugai myli kalbėti 
gražiai, kartoti gražius žo
džius, kaip .yra susipratę, pa
žangūs, 
pastato 
silikimą 
m o.

Ar mes taip darydami ne
darome klaidos? Mes mato
me kitų klaidas, bet nemato
me savo klaidų, kurias patys 
darome. Peržiūrėkime savo 
praeitį ir pamatykime, ar vi
sada supratome darbininkų 
judėjimą, ar nedarėme klai
du, ar visada atlikome savo 
pareigas, kurias turėjome at
likti? Tas juk reikia pada
lyti, kaip save besivadinau- ’ 
tiems progresyviais ir susipra
tusiais. ' Ar prisidėjome su 
auka kur tas buvo reikalin- 

f

ga? Ar prisidėjome prie pla
tinimo 1 pažangiųjų spaudos?

Kada teisingai atsakysite į 
šiuos savo klausimus, tai pa
matysite, kad esate kaltas dėl 
apsileidimo ir neatlikimo savo 
pareigų, kaipo progresyvis 
ž nuogus.

Kita, daugelis iš mūsų jau 
išsitaria, kad yra “pasenę,“ 
kad jau užtenkamai dirbo 
praeityje dėl darbininkų labo, 
lai jau dirba jaunesni — jau
noji gentkartė. Manau, kad 
toks mąstymas yra klaidingas, 
kad jau pakanka to, kiek iki 
šiol veikėme. Kovos didelės, 
daug dar darbo prieš progre
syvius ir visiems reikia dirbti, 
kaip seniems, taip ir jau
niems. ,

Reikia nepamiršti lankyti 
o r g a n i z acijų susirinkimus. 
Jeigu jūs neisite—neis kitas 
į susirinkimą, tai ir susirinki
mo nebus, arba jis bus mažas. 
Visų lankymas yra reikalin
gas, visi po biski galime di
delius darbus atlikti.

Taipgi ir platinimas darbi
ninkiškos spaudos. Vienas 
negali visur nueiti, atminkit, 
kad darbininkas turi darbą 
atlikti, kad duoną pelnyti, 
savo asmeninius reikalus at
likti ir pasidarbuoti organi
zacijoms ir spaudai. Jeigu 
visi dirbsime, tai bus lengviau, 
vienam didelė našta ir darbas 
negali sėkmingai eiti pirmyn. 
Gėda darosi mųsų miestui 
platinime demokratinės spau
dos. Tiek daug lietuvių, o

Mai-

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

LLD 17 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 9 d., 2:30 vai. dieną,
nierių salėje, Main & Oc. St. Mel
džiu visus dalyvauti.—P. Eidukevi
čius, sekr. (3-4)'

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyi< 

sirinkimas įvyks 7 d. sausio, Liet. 
Salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Draugės, susirinkimas bus svarbus, 
tad visos būtinai turime dalyvauti, 
nes yra* daug svarbių reikalų aptar
ti, taipgi išklausyti 1948 m. rapor
tą. (3-4)

su-

ELIZABETH, N. J.
L. D. P. Klubo susirinkimas įvyks 

sausio 9 d., 408 Court St., 2 vai. 
dieną. Pasibaigus šiam Mitingui 
įvyks kitas mitingas, LLD 54 kp. 
Tad Klubo nariai ir Literatūros na
riai būtinai dalyvaukite, nes bus 
valdybų rinkimas. — J. W., org.

(3-4)

CAMDEN, N. j.
LLD 133 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 9 d., 2 vai. dieną, pas 
dd. Bakšius, 1622 Fillmore St. Visi 
nariai dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių prirašyt, Bus rinkimai 
naujos valdybos, taipgi reikės ap
tarti vakarienės reikalus, kuri įvyks 
23 d. sausio. Turime ir kitų svar
bių reikalų aptarti. Dalyvaukite visi.

Win. Patten, seki’. (3-4)

prenumera-
Taisykime

Aberdeen, Wash
Mūsų kolonijoj mažai lietu

vių, bet ir jie smarkiai maži- 
nasi. Mirė George ‘ Steen 
(Jurgis Stakiones). Buvo dar 
tik 56 metų amžiaus. Atrodo, 
kad dar galėjo ilgai gyventi, 
nes buvo diktas vyras. Užlai
kė drapanų krautuvę ir buvo 
pusėtinai prasigyvenęs.

Bet, kaip ir daugelis, paga
vo tą nelemtą ligą vėžį ir į 
<8 mėnesius 
ko, kad ir 
ku. Tapo 
lapkričio.

Taip buvo draugiškas, mo
kėjo prisitaikinti prie darbi
ninkų, nes iš jų ir pinigų su
sitaupė. Tūli sako, kad Jur
gis buvo kaip tėvas. Kaip ku
rie iš lietuvių, turėdami atlie
kamą dolerį, kitą, pas }‘į pa
didėdavo, o kiti, esant reika
lui, gaudavo pasiskolinti.

Daugelis iš mirusių 
neturėjo giminių, tai 
būdavo, rūpinasi jų 
vėmis. Kurie turėjo
tuos gražiai. palaidodavo, ku
rie neturėjo, tai, kaip visur,

laiko labai sumen- 
pažinti buvo sun- 
palaidotas 27 d.

lietuvių 
Jurgis, 

laidotu- 
pinigų,

: Fotografas |
Į Traukiu paveikslus familijų, ves-Ą 
t tuvių, kitokių grupių ir pavienių, j 

Iš senų padarau | 
naujus 
lūs ir krajavus • 
sudarau su ame-1 
rikoniškais. Rei-I 
kaluį esant ir Į 
padidinu tokio? 
dydžio, kokio pt> I 
geidaujama. Tai-? 
pogi atmaliavojuj 
įvairiom spalvom. ?

• JONAS STOKES Į 
'512 Marion St., Brooklyn' į 
kampas Broadway ir Stone Avė., J 

prie Chauncey St., B’way Line ? 
Tel. GLenmore 5-6191 į

paveiks-

PORA—Moteris dirbti prie lengvo namų 
darbo, skalbti ir pagelbėp prie kūdikio. 
Vyras dirbti prie sunkesnių darbų. Abu 
gali ir kitur padirbėti dalj laiko. $160 
j mėnesi. DR. KESSLER, 196 ARGYLE 
RD., BROOKLYN. BUCKMINSTER 7-1740 
______________ _____________ ' » (0 ♦

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

KAIAUČIUS
PATYRĘS *

Mokintis visus darbus prie moteriškų ir 
vyriškų drabužių. 

Nuolatinis Darbas. Gera Mokestis ' 

BROADWAY TAILORS
83-16 BROADWAY, 
ELMHURST, L. I.
HAVEMEYER 4-6414 '

....................................................................

paprastai palaidodavo. Ir nie
kas iš lietuvių nemanė, kad 
mirtis taip greitai jį pakirs, 

Paliko nuliūdime žmoną, du 
posūnius ir vieną podukrą, 
taipgi brolį Joną ir motiną 
Lietuvoj.

Velionio laidotuvėse daly
vavo labai daug žmonių įvai
rių tautų, nes velionis pri
klausė ir prie amerikoniškos * 
Mason draugijos. Buvo daug 
gėlių. Lai būna Jurgiui leng
va žemelė, o jo šeimai užuo
jauta. Aberdeeniętis.

New York© miesto valdžiai 
pasiūlytas planas pakeisti mo
kyklose pamokų valandas, 
kad mokiniai išvengtų važi* 
nėjimo perpildytais autobu- 
sais - traukiniais ir kartu pa
didėtų vaikams saugumas ir . 
palengvėtų trafiko problemos. 
Planą pasiūlė brooklynietė 
šeimininkė.

įEgzaminuojam Akis, 
| Rašome Receptus :

Į 394-398 Broadway
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Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą, atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. JMArket 1-5172
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y. £ 
A

s
yg

gg
g g
y

^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū- 
$dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 
pnys už griežtai žemas kainas.

receptų specialistai.
t MAX PEIST, "Ph. G., 
s EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergrcen 7-6238

©

.1

$

Į Brooklyn, N. Y.
f Tel. ST. 2-8842

SsatsSwewsSSB i
GERI PIETOS!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank „ Dotnikaitis

- Savininkas “
417 Lorimer Street

I! Laisvės Name
Brooklyn, N.. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos ;
" mėsos valgiai. Taipgi dar- \

žę>vių ir pieninių valgių 
• gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RONKONKOMA
8684

f MATTHEW P. BALLAS
į (BIELIAUSKAS)

t Laisniuotas Graborius
t LIŪDESIO VALANDOJE KREIPKITOS'PAS MUS

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
? Puikini Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
| 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Sausio 5, 1949



Sveikina
NewYfrto^M^zfeyZlnKK

Teofilius Kapočius, brook
lynietis, dar prieš šventes, bu
vo užėjęs į dienraščio Laisvės 
rastinę ir palinkėjo visiems 
laisviečiams laimingų 1949 
metų. Pasikalbėjo su keletu 
draugų, išeidamas paklojo 
$10 ant deskos ir pareiškė— 
sveikinu ir

Kapočius 
Brooklyne. 
čius. Savo
sydavo Aido Chore.

Ką Reiškia Šiandieną 
Spauda?

Svečias

dienraštį Laisvę.
senia’ gyvena

Iš amato kriau- 
laikais jis priklau-

Kitas geras dienraščio rė
mėjas, brooklynietis, kuris 
kasmet užeina į raštinę ir iš
reiškia savo linkėjimus, tai 
'Faustinas Dūlis. Jis sveikino 
dienraštį su $5. L. K.

Einstein Sveiksta
Brooklyno Jewish Hospita- 

]yję buvęs operuotas moksV- 
ninkas daktaras Albert Ein
stein, 69 metų amžiaus, 
sveikstąs.

Nedėlioj, 9 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Kultūros 
Centre (Liberty Auditorium), 
110-06 Atlantic Avė., įvyks 
rodymas judžių. Bus parody
tos filmos iš Lietuvos. JVi
džius rodys George Klimas.

Taipgi bus ten ir paskaita 
arba prelekcija apie literatū
rą ir jos rolę žmonijos gyve
nime. Literatūros klausimą 
dėstys D. M. šolomskas, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Centro Komiteto Sekretorius.

Jis dėstys spaudos kelią ir 
reikšmę dabartinėje visuome
nėje.

Argi neįdomu žinoti, kaip 
senovėje žmonės pasigamin
davo knygas ir kaip jas da
bar pasigamina? Argi neįdo
mu žinoti, kokią rolę šiandien 
visuomenės gyvenime vaidina

literatūra ir kasdieninė spau
da?

Visi ir visos kviečiami atsi
lankyti. Įžanga veltui. .Ren
gia LLD 1 kuopa.

Rengėjai.

Prelekcija Apie Meną

Taip pat šį sekmadienį, 
vai. popiet, Liberty Auditori
jos mažojoj, toj maloniai nu
teikiančio), salėj įvyks įdomi 
žymiojo prelegento Sydney 
Finkelsteino paskaita temoje 
“Menas ir Visuomenė.” šią 
paskaitą rengia Lietuvių Me
no Sąjungos 3 Apskrities ko
mitetas.

3

Sausio 3-čią laisviečius vėl 
atlankė newarkietis jaunas 
dienraščio Laisvės vajininkas 
Robertas (Bob) Žukauskas. 
Atvyko vežinas pluoštu pre
numeratų ir dolerių už jas. 
Ilgai juodu su Lilija Kava
liauskaite darbavosi suvesda
mi sąskaitą dabar atgabentų 
ir patikrindami seniau atsiųs- 
tų-atvežių punktų stovį. Ro
bertas dirba vajuje iš vieno 
su savo motina, paskelbusia il
gamete vajininke Kabina Žu
kauskiene.

Vera Vasiiieva ir Boris Andrejevas vaidina žymias ro
les Tarybų Sąjungos grožinėje filmoje “Symphony of 
Life,” spalvose. Rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. ir 

42nd St., New Yorke.

MB

Veltui Trukdėsi
Ne\Vyork ietis Cecilio Eche- 

andia atėjęs į gėlių krautuvę 
užsisakė savo šermenims vai
nikus ir ton pat krautuvėje 
nusišovė. Tačiau jis tų gėlių 
negaus, nes už jas užmokėjęs 
beverčiu čekiu.

Matomai, jo nervai buvę pa
krikę. Jo žmona prieš porą 
mėnesių buvusi apleidus jį dėl 
to, kad jis grąsinęs nušauti 
po išgyvenimo poroje tik mė
nesį laiko.

Pradedant sausio 3-čią pie
no kainos New Yorke numa
žintos vienu centu kvorta.

Prašom įsitėmyt: ši nepa
prastai įdomi prelekcija bus 
ne vakare, bet 3 vai. popiet.

Už rengėjus, S. V.

Bronx Atsiekė Savo 
Kvotą Daily Worker 
Vajuje

Bronx apskrities komunis
tai skelbia su Naujais Metais 
užbaigę savo kvotą skaitytojų 
angliškam darbininkų dien
raščiui Daily Worker. Di
džiuma prenumeratų užrašyta 
savaitinės laidos, The Work
er, gaunamos į namus 'penkta
dienį ar, vėliausia, šeštadienį.

Bronxieciai buvo nusistatę 
gauti 4,000 prenumeratų. 
Pirm švenčių jiems dar trūko 
šešių šimtų, šventėmis 
kvotą baigė, tapo pirmoji 
skritis, baigusi kvotą.

Apskrities 15-ka sekcijų 
ne visos baigė kvotas, 
toms baigus, apskritis bus

kvotos. Pen
ar perpildė

Valstijos Seimelyje Tikisi 
Ginčų Del Apdraudos

Visiems tiems, kurie, kar
tais užsimerkę prieš faktus, 
kalba, būk zXmerikc.je augtį
sieji lietuviai visai nesirūpiną 
lietuviškomis - liaudiškomis 
įstaigomis, patartina prisimin
ti šį garsųjį Žukauskų—moti- 
nos-sūnaus — tymą. Robertas 
jau kelintajame vajuje pagelb
sti motinai—iš karto tik kaipo 
pavežėjas, o pastaruosiuose 
jau ir kaipo savystovus dar
buotojas. Dabai
vykus Floridcn, jis 
siedi j o j e d arbavosi 
va j įninku.

Apie, tūkstantis vaikų bu
vo susirinkę į Policijos Atle
tiškos Lygos suruoštą susie- 
dijos vaikams puotą gruo
džio 29-tą, 
165 Graham 
vo surengta 
eigų švenčių

suruoštą
puotą 

Rainbow Teatre, 
Avė. Mieste 
viso 17 tokių 
sezonu.

bu-
su-

Brooklynietė Jewish War 
Veterans Taryba ragino pre- 1 
zidenl.ą Trumaną pripažinti 
Izraelį ir leisti netrukdomai 

šalyje 
Taryba 

80 sky-

pirktis ginklų mūsų 
(nuimti embargo), 
skelbi a atsto vau j an ti 
riu su 10,000 narių.

jie 
ap-

d ai 
tad 
ga-

mitinai iŠ- 
savo su- 
vyriausiu

Policijos komisionierius 
Wallander reikalauja dar 2,- 
000 policistų. Jie esą reika
lingi sargybai Queens apskri
tyje naujai apgyventų vietų.

vusi gerokai virš 
kios jau išpildė 
kvotas.

Broxiklyn iečiai kol kas te- 
bebuvome^atsilikę. Atsilikusi 
tebebuvo ir Williamsburgo 
sekcija, už kurią kalti ir mes, 
kadangi lietuvių kvota tebė
ra nei pusiau neišpildyta.

agentai užtiko 
slaptą degtinei vary- 
30 tūkstančių galionų 
ir sunkvežimiu cu- 
Cukrų ir tą brangų

30,000 Galionų Puodas
Valdžios 

Bronxe 
klą su 
puodu 
kraus.
puodą atėmė, O jo savininkai 
dar turės pasiaiškinti teisme.
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BARBER SHOP;
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE !
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tarp gubernatoriaus Dewey 
ir jo pasekėjų New York o 
Valstijos Seimelyje (Assem
bly) ir tarp AFL ir CIO uni
jų tikimasi pusėtinai ginčų 
dėl ligoje pašalpos fondo.

žinovai aprokuoja, kad gu
bernatorius sutiksiąs, kad rei
kia įvesti valstijine §kale li
goje draudimo sistemą. Ta
čiau ginčai būsią dėl to, ko
kia ta apdrauda bus, kokio
mis sąlygomis ją įves.

Abiejų unijų valstijiniai 
komitetai, raginami įvairių

unijų ir jų lokalų, jau 
linti metai ragino gubernato
rių įvesti ligoje draudimą, kad 
susirgęs darbininkas nepra
rastų savo algos. Gubernato
rius ir rcpublikonų seimelis
nuo to spyrėsi atvirai ar bent 
delsė. Tačiau 
rinkimams daug 
padėtį kairy n, 
bernatorius nei 
pačių senųjų 
neturės drąsos 
priai priešintis 
teisėtam unijų

ke-
trečiosios 
t’; vis—jo

Robertas yra jau 
kartos Amerikos lie 
motina taipgi augusi ir moky
klą lankiusi Amerikoje.

Ko reikia, tai tik pageidau 
ti ir darbuotis už daugiau to
kių šeimų mūsų lietuvių ju
dėjimui.

susi-

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir LLD 138 kp.
rinkimas jvyks sausio 6 d., 8 vai. 
vak. Rusų Name, 56-58 61st St. 
Bus rinkimas valdybos 1949 m. Dar 
ne visi nariai pasiėmė knygą “Žmo
gus ir Mašina.” Taipgi turime ir 
kitų svarbių rekalų aptarti, visi 
kviečiami dalyvauti. — V. Kariū
nas. (3-4)
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GYDYTOJAS

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

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

t

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos;

a

A

A 
A 
A 
A 
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Lupikes Seseris 
Nuteisė Kalėti

Dorothy ir Pearl Bloom, 
pavienės seserys, daugeriopus 
kartus prasikaltusios aplupi- 
nėjimu nuomininkų, nuteistos 
po metus kalėti h* piniginė
mis baudomis. Vienai uždėjo 
4, kitai 3 tūkstančius dolerių 
pabaudos.

Kiek jos kiekviena turėjo 
prasikaltimų — niekas nežino. 
Oficialiai viena buvo kaltina
ma 8-niais, kita 7-niais.

New Yorko Specialių Sesi
jų Teismo teisėjas Perlman, 
paskelbęs visų trijų teisėjų 
nuomonę, seseris dar ir išba
rė, sakydamas:

“Jūsų aukomis buvo bied- 
nuomenė. Jūs-esate netikėlės.

Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
Pasiskubinkite Įsigyti Bilietą 

ĮVYKS SEKMADIENĮ 

SAUSIO-JANUARY 30, 1949 
Vakarieniausime ir šoksime gražiojoje 

LIBERTY AUDITORIJOJE 
110-06 Atlantic Ave., .. Richmond Hill, L. L/N. Y.

Nuo 11 ryto iki 5-tos po pietų, bus Lietuvių Ko^opera- 
tyvės Spaudos Bendrovės dalininkų suvažiavimas. 
Vakarienė 6-tą vai. vakare. — Po vakarienės šokiai.

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gros šokiams įvairius kavalkus.

- INDIKŲ-TURKEY VAKARIENĖ
Ir tai dar ne viskas, bus ir kitokios mėsos 

įvairių prieskonių ir

PUTOJANČIO ALAUS IKI VALIAI
Vakarienei ir šokiams bilietas $3.00. Bilietai gaunami 

Laisvės ofise ir Kultūriniame Centre.
Vien tik šokiams Įžanga 75c. 

(Taksai įskaityti)

praėjusiems 
suktelėjus 

menama, gu- 
d augelis ir tų 
assemblyman ų 
aiškiai ir sti- 
tam senam ir 
reikalavimui.

Jūs garbinate dolerį. Jūs gy
venate ir mirsite tik doleriui. 
Tai tokia filosofija ir toks pa
sivedimas, kaip jūsų, sukelia 
nepasitenkinimą mūsų ekono
mijos ‘forma didesniame kie
kyje žmonių, negu bile koks 
šnipas galėtų sukelti.”

Teisėjas prasitarė daug tie
sos. Bandyk gerai gyvenantį 
apstatyti šimtais propagandis
tų, negalinčių parodyti, kaip 
jis galėtų dar geriau, gyventi, 
nepaisys jis jokios propagan
dos. Bet jeigu žmogus 
ta, jeigu jam skurdas 
jį slegia prie žemės be 
jeigu jis ieško išeities
skurdo kilpos, jis priims kiek
vieną patarimą, kaip kratytis 
to skurdo. Ne kartą priims 
net blogą patarimą, kaip tai 
buvo su žmonėmis Vokietijo
je, įsileidusiais

Seselės Ne

skurs- 
Įgriso, 
laiko, 
iš tos

hitlerizmą.
Biedniokės

parodyta, jog 
aplupinėjo ne 

‘•'sunkiu

Teisme buvo 
seselės Bloom 
iš pavojaus prarasti 
triūsu įsigytą paskutinį pame

ni ūsų 
mažų

Ii,” kokiu daugelis 
laikraščio skaitytojų, 
namelių savininkų, įsivaizduo
ja namų savininką, šios pa
nelės pačios gyvena prie 
puošnaus £10 Riverside Drive 
ir turinčios 25-kias skirtingas 
nuosavybes, vertas virš milio- 
no dolerių.

Tarpe būdų, kuriais jos ap- 
lupinėjo žmones, buvo reika
lavimai pirkti jų rakandus už 
teisę gauti jų namuose butą. 
Už rakandus jos pareikalavu
sios ir gavusios nuo $100 iki 
•$600. Prokuratūra nustatė, 
kad tie visokie seni griozdai 
nebuvo verti virš $25—jeigu 
iš viso buvo verti laikyti bute.

Pervažoje tarp Manhattan 
ir Jersey City 41 metų/vyriš

 

kis Louis Casolo išsit/aukė iš 

 

kišeniaus peilį ir du/keleivius 

 

o kitus išgązflino. - Jį 

 

švaistymosi

suėmęp negras 
kvežimio

nuo tolimesnio 
sustabdė jį 
Francis Alves, su 
vairuotojas. Peiliu jiš\pradė

jęs švaistytis keleiviais jį 

 

pralenkite išeinant iš ferry.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome turėti omenyje, kad sau-' 
šio 29 d., įvyks našlių, gyvanašlių, 
merginų ir senbernių bankietas. 
Liet. Am. Piliečių Klube, 280 Union 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Tkietas $3 
asmeniui. (3-4)

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunas ar viduramžis 

vyras mokytis spaustuvės darbų. 
Tur mokėt lietuvišką rašybą. Gera 
alga pradžiai. Kreipkitės laišku ar 
asmeniškai. Laisve, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. <3)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. metinis susirinkimas 

jvyks sausio 6 d., Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Visi nariai privalo 
dalyvauti, nes kaipo metiniame su
sirinkime bus pateikta raportai iš 
praeitų metų kuopos atliktų darbų.
— Kp. Kom. (3-4)

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, turimo 
labai daug svarbių reikalų'aptarti.
— M. Klimas. (2-3)

N

Naujų Metų Dovanų

CURVEX ROYALTY
17 jewel Precision 
actually curved to fill

GRUEN
Full-size 
movement 
the wristfonn case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

Dėl dailiu džiūleriu visokiuv v v

rūsiu, dėlV 7

t . I
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— .
I T P rr TV 701 Grand St., Brooklyn
Lj JL JU JL 1N arti Graham Avęnue

g LITUANICA SQUARE g

ĮRESTAURANT|
Sjį Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
K PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

g DANTŲ GYDYTOJAS 

gDr. A. Petriką 
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221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

ZUPP’S BAR 411BROOKLY™N^Y.

Joseph Zeidat Jr., Į>rop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergrcen 4-7729

w:

» J
y

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 2

RHEINGOLD • 1
BEER & ALES

y

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgant) 

sukelia komplimentus

a
32 Ten Eyck St

Tel. EVergreen 4-8174
& 1 '

pamatysite,

sutai-

Hairdressers

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50

Swirl Cut

$ PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS ™ 
jį
9 Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE W

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.^

Tel. EVergreen 4-9612 M

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

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

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

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
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 būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

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

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

Fashion
Center

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)*- Tree., Sausio 5, 1




