
Tik pusė istorijos. 
Paklydęs liberalas. 
Nieko nesimoko, 
šimtas kvailysčių. 
Geras pavyzdys. 
Davė medali, bet nedavė

Duonos.
«Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Sausio-January 6, 1949

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

No. 4 Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Pabaigoje pereitu metų di
džiojoje Grand Central stotyje, 
New Yorke, kelioms dienoms
vėl buvo apsistojęs “Liuosybės. QT I^OT A 1VI7'TI7TQI?TI TQ 
Traukinys.” Turėjau garbės ir I/% INI J I .I.j.IkjIIj 1 " hl
aš jj pamatyti. Jspūdis nepa
prastai didelis. Vagonų sienos 
išpuoštos istoriniais dokumen
tais. Čia matai originalus Ne
priklausomybės P a s k elbimo, 
Konstitucijos ir Teisių Biliaus, 
rankraščius Jeffersono, Wash-
ingtono, Lincolno ir 1.1.

Tik gaila, kad svieto daug, 
smarkiai tenka eiti, nėra nei 
laiko, nei vietos apsistoti, pa
siskaityti, įsigilinti į tų istori
nių dokumentų prasmę, persi
kelti mintimis į jų gadynę.

★ ★ ★
Bet “Liuosybės Traukinys” 

parodė ‘ tiktai pusę šios šalies 
žmonių kovos už laisvę. Kita 
pusė neišdrįsta parodyti. Visa
me traukinyje nė su žiburiu 
negalėjai surasti parodymų, 
kaip apie 1875 metus į kartu
ves buvo pasiųsta pora tuzinų 
mainierių vadų, kovojusių už 

j laisvę, nei kaip 1887 metais 
buvo pakarti Chicagos darbi
ninkų judėjimo vadai, nei kaip 

„ vystėsi ir augo darbo unijų ju
dėjimas, be kurio kovų už tei
sę ginti darbo žmonių reikalus, 
nė “Liuosybės Traukinys” ne
būtų galėjęs pasirodyti.

Kodėl toji žmonių kovų is
torija buvo taip atsargiai 
“Liuosybės Traukinio” sugalvo- 
tojų nuslėpta?

★ ★ ★
Kolumnistas Samuel Grafton 

teigia, kad jau išaušo gadynė, 
kuomet kolonijos turi išnykti, 
kuomet visi žmonės turi gauti 
tautinę laisvę ir lygybę.

Jis mano, kad ir sukurtoji 
“Vakarų Sąjunga” . Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos vadovybė
je turės prisidėt*! prie kolonijų 
panaikinimo. Grafton, kaip ir 
kiti to paties politinio tikėjimo 
liberalai, rėmė tą “Sąjungą,” 
rėmė Marshall Planą, rėmė vi
sus didžiuosius mūsų vyriausy
bės žygius užsieniuose.

Bet Amerikos ginklais gink
luota Čiango armija per kele
rius metus žudo Kinijos žmo
nes* Amerikos ginklais ginkluo
ta Holandijos armija nušlavė 
Indonezijos respubliką. Ameri
kos apginkluota Anglija susi
dėjo- su arabais sunaikinti Iz
raelį. Amerikos ginklais Fran- 
cija triuškina Indo-Kiniją.. >

Tas dabar jau nebepatinka 
nė minėtiems liberalams. Sako, 
per daug toli jau nuvažiuota. 
Buvo manyta, kad tai visa su
laikys komunizmą, bet pasiro
do, kad kaip -tik šitie žygiai 
sukėlė Azijos žmones prieš ka
pitalizmą ir pasuko juos linkui 
komunizmo. Visos doktrinos su
bliūško, visi planai sugriuvo.

Kas toliau? Suklydęs Graf
ton nesuranda atsakymo.

Republikonų senatorių koko
sas 28 balsais prieš 14 nutarė 
palikti -Taftą republikonų poli
tinio ’komiteto pirmininku. O 
tai reiškia, kad republikonai 
maršuos senuoju reakcijos ke
liu, šoks senąjį reakcinį klum
pakojį. Jie nieko nepamiršo ir 
nieko neišmoko.

Kongresinis Neamerikinės 
Veiklos Komitetas išleido bro
šiūrą “Šimtas Daiktų, Kuriuos 
Jūs Turite žinoti Apie Komu
nizmą ir Darbininkus.” Skai
tau tą brošiūrą ir galvoju: kuo 
gi tas komitetas laiko Ameri
kos žmones, jeigu jis mano, 
kad -tuo šimtu kvailysčių juos 
galės už nosies vedžioti?

Pavyzdžiui, brošiūros auto
riai klausia, kas atsitiktų su 
darbo unijomis, jeigu vieną 
gražią dieną čionai komunistai 

(Tąsa 5-me pust)

PRAVDA SAKO, TRUMAN

VEIKSMUS RUHR SRITY
Amerika, Anot Pravdos, Kursto Karini įtempimą ir Mėgina 
Išgabeni Gręsiančią San Nedarbo Krizę i Europą

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo,. jog prezidentas Truma- 
nas mėgina paslėpti neteisė
tus amerikonų ir anglų 
veiksmus Ruhr srityje, pra- 
moniškiausioje Vokietijos 
dalyje. Todėl Trumanas pa-' 
šakojo, kad Sovietai laužą 
Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijų sutartis.

Pravda griežtai atmeta šį 
Įtarimą ir pareiškia, jog 
Amerika mindžioja sutartis 
dėl karinių fabrikų panai
kinimo Ruhr srityje ir, dėl 
bendros Jungtinių Valstijų, 
Sovietų, Anglijos ir Franci- 
jos kontrolės Ruhr pramo
nei.

Pravda sako, amerikonai 
ir anglai neteisėtai pasisavi
no pramonės valdybą Ruhr 
krašte. (O Franci jai nura
minti jie ketina ir francū- 
zus priimti į Ruhr, fabrikų 
ir kasyklų kontrolę.)

Pravda tęsia:
— Amerika stengiasi ati

dėti nedarbo krizės išsiver
žimą namie; todėl su savo 
Marshallo planu bando išga-\

Prezidento Tnimano 
Pareiškimas Kongresui

Washington, saus. 5. — 
Prez. Trumanas išdėstė sa
vo programą, kalbėdamas 
bendrajai Senato ir Kongre
so Atstovų Rūmų sesijai. 
Jisai šalinė Kongresą, biz
nį, darbininkus ■ ir farme- 
rius' bendradarbiauti “dėl 
gerovės visiem.” Preziden
tas siūlė:

Pratęsti rendų kontrolės 
įstatymą; apriboti kainas 
tūliems produktams; kurių 
stokuoja; taksais, ypač iš 
korporacijų, surinkti 4 bi- 
liontis dolerių daugiau pini
gų šalies iždui, kad įgalima 
būtų mažinti valstybės sko
las, kurių yra $252,000,000,- 
000.

Prez. reikalavo, panaikintį 
Tafto-Hartley’o įstatymą, o 
išleisti kitą įstatymą, kuris 
varžytų streikus ir tūlas 
kitas unijines teises.

Prezidentas siūlė nusta
tyti ne mažiau kaip 75 cen
tų algos valandai: pagerinti 
senatvės pensijas, kurios 
dabar vidutiniai yra tik $25 
mėnesiui; įvesti privalomą 
sveikatos apdraudą visiem 
amerikiečiam; statyti gyve
namus namus pigiomis ren- 
domis'su valdžios paramą.

Trumanas taipgi, reikala
vo pratęsti verstinos kari
nės tarnybos įstatymą 3 me
tam ir laikyti gana stiprias 
ginkluotas jėgas, esą, pa
saulio taikai saugoti.

Washington. — Izraelio 
valdžia pranešė Amerikai, 
jog izraeliečiai buvo įsiver
žę į Egiptą, bet jau pasi
traukė iš jo.

ORAS.—Vėl lietus. 

benti krizę į vakarinę Euro
pą ir tyčia palaiko politi
niai - karinį įtempimą link 
Sovietų Sąjungos ir jos kai
mynų.

Mėgindama atstumt na
minę krizę, Amerika siekia 
paverst Europą savo koloni
ja, kur galėtų išgabent a- 
merikinių dirbinių pervir
šius.

Tokiais sumetimais Ame
rika iššaukė ir vadinamą 
Berlyno krizę,—sako Prav
da.

Kiny Komunistai Nedarys 
Taikos su Čiangu ir Kitais 
Monopoliniais Ponais

Nanking, Kinija. — Kinų 
komunistų radijas iš Yena- 
no pareiškė:

— Liaudininkai - komuni
stai negali daryti taikos su 
tokiais Kinijos valdovais, 
kaip Čiangai, Soongai ir dvi 
kitos jų bičiulių šeimos.

Tie ponai yra pasisavinę 
Kinijos pramonę ir verslą ir 
laiko šalį monopoline savo 
nuosavybe.

Čiang Kai-šeko tautinin
kų lėktuvai mėtė lapelius į 
liaudininkų - komunistu už
imtas sritis; lapeliai šaukė 
juos sudėti ginklus ir pasa
kojo, kad tautininkai “norį 
taikytis.”

I

Laiškas Sujungia 
Royalia su Kardinolo 
Mindszenty’o Byla

Budapest, Vengrija. — 
Jungtinių Valstijų armijos 
sekretorius Kenneth Royall 
andai parašė laišką New 
Yorko arkivyskupui Spell- 
manui, dabartiniam kardi
nolui, kas liečia buvusių 
Vengrijos karalių “šventąją 
karūną.”

Tas laiškas buvo persiųs
tas Vengrijos kardinolui 
Mindszenty’ui, ir vengrų 
valdžia rado jį su kitais do
kumentais Mindszenty‘o pa- 
lociaus rūsyje.

Mindszeųty areštuotas už 
sąmokslą nuversti Vengri
jos. respubliką, sugrąžinti 
austriškų karalių valdžią, 
už šnipinėjimą svetimiem 
kraštam ir už dolerių šmu- 
geliavimą juodojoj rinkoj.

Minimąją senovinę kara
lių karūną buvo vokiečiai* 
pagrobę. Amerikonai at
griebė ją nuo vokiečių.

Vengrų kardinolas Mind- 
szenty ir New Yorko kard. 
Spellman varinėjo diploma
tiją tai “šventai karūnai” 
atgauti nuo amerikonų ir 
persiųsti popiežiaus globon, 
iki “bus sugrąžinta” Veng
rijai karaliaus Valdžia...

Berlin.— Pranešama, kad 
50 nuošimčių sumažėjo skai
čius sifilio ligonių ameriki
nėje armijoje Vokietijoj.

Gresiant Čiang Kai-šeko režimo žlugimui, apie 200,- 
000 civilinių kiniečiu šturmavo Shanghai’aus bankus 
iškeisti infliacijos veik beverčiais paverstus popieri
nius pinigus i auksą ir sidabrinius dolerius. ' Policija, 
ginkluota šarvuotais vežimais, bando skirstyti minią. 
Šimtai asmenų tapo sužeisti ir mažiausia septyni už
mušti. Tai paseka leidimo kainoms vis kilti ir Čiang 
Kai-šeko vesto brolžudingo karo prieš Kinijos liaudį, 

kuri nebesiduoda ilgiau vergiama.

K/A'L LIAUDININKAI ŽADA 
GREIT UŽIMT PEIPINi;/

Peiping, Kinija.— Paskli
do kalbos, jog kinų komu
nistai - liaudininkai ketina 
užimti senąją sostinę Pei- 
pingą per kelias iki 10 die
nų. j

Nanking, Kinija. — Nau
josios Kinijos Žinių Agen
tūra pareiškė per liaudinin
kų - komunistų radiją:

— Čiang Kai-šeko pasiū

Amerikos Laivynas Palaikysiąs 
Gana Ginkluotų Jėgų Kinijoje

Šanghai, Kinija. — Ame
rikonų marinų komandie- 
rius, admirolas O. E. Bad
ger antradienį sakė:

— Jungtinių Valstijų lai
vynas vis laikys gana gink
luotų jėgų Tsingtao uoste ir 
kituose Kinijos vandenyse.

Taip admirolas Badger, 
būdamas Tsingtao uoste, at
siliepė į amerikinės Asso
ciated Press’os pranešimą, 
kad. 3,000 jankių s marinų 
būsią iškraustyti iš Tsing
tao.

Gandai' apie planuojamą 
marinų iškraustymą kilo, 
.kuomet kinų vyriausybė 
prašė nuimti marinų- karei-

Dar $1,100,000,000 Okupacinėm 
Amerikonų Armijos Lėšom

Washington..Valdžia 
prašys Kongresą paskirti 
bilioną, 100 milionų dolerių 
okupacinėms amerikonų lė
šoms Vokietijoje, Japonijo
je ir Korėjoje sekamiems 
metams, kaip pranešė armi
jos sekretorius Kenneth C. 
Royall.

Iš tos sumos skiriama a- 
pie $500,000,000 Vokietijai 
ir $600,000,000 Japopijai ir 
Korėjai.

lymas dėl ‘taikos* su kinų 
komunistais yra tiktai gud
rybė, sugalvota reakcinių jo 
tautininkų ir amerikinių jo 
rėmėjų'. Jie tikėjosi, kad ta 
gudrybė padės jiem išlaiky
ti jėgas ir atsigriebti.

Liaudininkų radijas pa
kartojo, kad Čiang Kai-še- 
kas yra karinis kriminalis
tas Mr .^reakcinių tautininkų 
galva.

vines (kazermes) nuo uni
versiteto aikštės , Tsingtao, 
ir buvo dėl to pradėtos de
rybos.

Amerikonų komanda jau 
pertraukė derybas ir nu
sprendė toliau palaikyti sa
vo kareivines universiteto 
aikštėje.

Neseniai buvo perkelta 
700 marinų iš Tsingtao į 
Šanghajų, 6 milionų gyven
tojų miestą. Teigiama, kad 
Amerikos laivynas stiprina 
savo jėgas Šanghajuje.’

Dabar. Kinijoj skaičiuo
jama 5,000 jankių marinų 
( o ne 9,000, kaip vakar 
pranešta).

Praeitais metais buvo iš
leista bilionas, 300 milionų 
dolerių okupacijos lėšoms 
tuose kraštuose.

TIK PUSE NUOŠIMČIO 
“NEIŠTIKIMU”

Washington. — Slaptoji 
policija — FBI pranešė, kad 
iškvotė 2,342,922—valdžios 
darbininkus - tarnautojus ir 
tik pusę, vieno nuošimčio 
atrado “neištikimais.”

DEMOKRATAI NUTARĖ 
PALAIKYT ĮVAIRIUS 
TAFTO ĮSTATO PUNKTUS
Kongreso Demokratų Vadai Remia Tafto-Hartley’o įstatymo 
Posmus Prieš Plačius Streikus, Prieš Komunistus ir Kt.

. Washington. — Demokra
tų vadai Jungtinių Valstijų 
Kongresu.nusprendė panau
jinti Jpriešunijinį Tafto- 
Hartldy’o įstatymą, pada
rant jam tūlus pataisymus. 
Jie išstojo prieš reikalavi
mus tuojau panaikinti Tąf- 
to - Hartley’o įstatymą ir 
sugrąžinti Wagnerio įstaty
mą dėl teisių unijoms.

Demokratas John Lesins
ki, busimasis kongresmanų 
darbinio komiteto pirminin
kas, sakė:

Holandijos Premjeras 
“Derėsis” su Suimtais 
Indonezijos Vadais

Haga, Holandija. — Ro
landų premj. Willem Drees 
išlėkė į Indoneziją, kur ke
tina tartis su indonezų res- 
publikiečių vadais.

Rolandai yra įkalinę tuos 
dešiniuosiits respublikos va
dus — prezidentą Soekarno, 
premjerą Mohammedą Hat- 
tą ir kitus. Taigi Holandijos 
premjeras “derėsis” su ho- 
landu areštantais.

Jis žada neva laisvus rin
kimus dėl naujos “tautinės” I 
valdžios sudarymo Indone
zijoj. Ta valdžia galėtų bū
ti tik Holandijos pastumdė
lė.

Audros Vakarinėse 
Valstijose Suklampino
10,000 Keleivių

Chicago. — Smarkios 
sniegų audros - pūgos už
blokavo pravažiavimą trau- 
kiniajns, auto-busams ir au
tomobiliams, suklampinant 
10,000 • keleivių Coloradoje, 
Nebraskoj, Wyominge ir ki
tose vidurvakarinėse valsti
jose.

Šalčiai Californijoj pada
rė apie $50,000,000 nuosto
lių orindžiams ir kitiems 
vaisiams.

Viesulai apnaikino eilę 
miestelių ir farmų Arkan
sas ir Louisianos valstijose.

Partizaniška Valdžia 
įsikūrus Indonezijoj

Batavia, Java. — Čionai- 
tinis kinų laikraštis Sin Po 
pranešė, kad Indonezijos 
respublikiečiai suorganiza
vo^partizanišką valdžią ko
vai prieš holandus svarbiau
sioje Indonezijos saloje Ja
voje. Sako, partizaniškos 
valdžios vadai yra keturi 
buvusieji Indonezų respub
likos kabineto nariai: dr. 
Sukiman, vidaus reikalų 
ministras; dr. Djuanda, su
sisiekimų ministras ir du 
kiti.

Izraelio valdžia sakė, An
glija veikia kaip arabų tal
kininkė.

— Tafto - Hartley’o įsta
tymas bus palaikytas, iki 
naujas darbo įstatymas bus 
išleistas. Mes nereikalausi
me sugrąžinti Wagnerio į- 
statymo, kadangi mes nori
me padoriai elgtis su visais 
(suprask, su samdytojais ir 
darbininkais).

Panašiai kaip Lesinskis 
kalbėjo ir socialdemokratas 
federacinės Sukniasiuvių li
nijos pirmininkas Davidas 
Dubinsky praeitą savaitę.

Dabar Lesinskis ketina 
siūlyti panaujintame įsta
tyme palaikyti reikalavi
mą, kad unijų vadai pri
siektų, jog jie ne komunis
tai; kad būtų suvaržyti di
dieji, visašališki streikai ir 
“sauvališki” streikai (įvyk
sią be unijinių vadų užgy- 
rimo).

Demokratas senatorius 
Elbertas Thomas, Senato 
darbinio komiteto pirminin
kas, pranešė; kad tarsis su 
kongresmanų darbiniu ko
mitetu apie “pataisymus” 
Tafto-Hartley’o biliui. Pas
kui tie pataisymai bus įteik
ti prezidentui Trumanui už
ginti ; po to Kongresas spręs 
pataisymus.

CIO unijų centras reika
lavo tųojaus atšaukti Taf
to - Hartley’o įstatymą ir 
sugrąžinti palankų unijoms 

; Wagnerio įstatymą.
Darbo Federacijos pirmi- 

| ninkas William Green taip 
pat pageidavo, kad Tafto- 
Hartley’o įstatymas būtų
panaikintas ir Wagnerio 
įstatymas atgaivintas. Ta
čiau Green sakė, jog paskui 
galima būtų “pataisyti” 
Wagnerio įstatymą tokiais 
Tafto-Hartley’o punktais, 
kaip reikalavimas, kad uni
jų vadai prisiektų prieš ko
munistus, kad būtų duota 
samdytojams “žodžio lais
vė” ir kad unijos pristatytų 
valdžiai finansines savo a- 
pyskaitas.

Indonezai Atmušė Du 
įsiveržėlių Laivus

Batavia, Java. — Indo
nezijos respublikos kariuo
menė atmušė du nedidelius 
karinius holandų laivus, ku
rie mėgino iškelti savo ka- 
r i u omenę į Oelleelheue, 
šiauriniame Sumatros salos 
kampe.

Rolandai slėpė indonezų 
pasipriešinimus šiaurinėje 
Sumatroje. Bet Indonezijos 
respublikiečiai kartojo, kad 
jie turi, laikinąją savo val
džią toje saloje ir tęsia ko
vą prieš holandus.

ŠALČIAI PIETINĖJE 
CALIFORNIJOJE

Los Angeles, Calif. —Pie
tinėje Californijos valstijos 
dalyje šaltis siekė 14 laips
nių virš 0. —Tai būtų apie 
8 “lietuviškus” laipsnius 
šalčio. ' L

■Z
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Nedarbas Ar Tik Laikinasis Paleidimas?
Su naujaisiais metais spaudoje pasirodė visa eilė eko

nominiais reikalais apžvalginių straipsnių. Kai kurie 
rašytojai, tiesiog stato klausimą: Turėsime šiemet didelį 
nedarbą ar mažą, ilgą ar trumpą?

Kad “koks nors nedarbas“ bus, tuo, rodosi niekas ne
abejoja. Jau yra reiškinių, rodančių “kur link vejas pu
čia.”

Federated Press paduoda neilgą apžvalgą , padėties 
darbo srityje. Ši žinių agentūra nurodo, jog su pabaiga 
praėjusių metų nedarbas pasireiškė visoje eilėje pramo
nių, žinoma, lengvesnių pramonių. *

Kokias pramones šiuo'metu labiausiai liečia nedarbas?
Federated Press atsako: tekstilės, vyrų drabužio siu

vimo, apavų-batų, odų įšdirbystės, ir kitas lengvesnes 
pramones. Kol kas suminėtose pramonėse nedarbas dar 
nėra prasiplėtęs plačiai, — kai kur 10 nuoš. darbininkų 
nedirba, kai kur daugiau.

Valstijose, kurios moka nedarbo apdraudas, aplikantų 
nedarbo apdraudoms šiandien yra daugiau, negu jų bu
vo kada nors nuo karo pabaigos. Tai kitas nesveikas 
reiškinys.

Kai kur jau kalbama apie sutrumpinimą darbo, valan
dų savaitės, o su tuo, aišku, ir darbininkams algų.nuka- 
pojimą.

Trumano, fabrikantų ir dešiniųjų darbo unijų vadų 
siekimasis yra: teikti daugiau pagalbos Europos kraš
tams pagal Marshallo planą, ginkluoti sparčiau kraštą, 
na, ir tuo būdu nustumti tolyn nedarbo šmėklą. Tai yra 
švaka priemonė nedarbui šalinti, bet ir ši priemonė ilgai 
krizės atėjimo nesulaikys. Turime atsiminti, kad, atsta
tymas Vakarų Europos pramonės, įgalins tą pramonę 
pagaminti daugiau produktų, kurie, savo ruožtu, užims 
amerikinių produktų vietą pasaulinėje rinkoje. Kiek 
Europa parduos daugiau, tiek Amerika — mažiau.

Taigi, nedarbas, krizė yra neišvengiama. Tik klausi
mas, kada toji krizė pradės mūsų kraštą siaubti visu 
smarkumu? To niekas negali kol kas atsakyti.

Ne-Amerikinį Komitetą Palaikys
“Demokratų kokosas dalykus sutvarkė taip, kad prieš : 

Ne-Amerikinį Komitetą nebus vedama jokia tikroji ko- ■ 
va...”

Tai žodžiai kongresmano Vito Marcantonio, pareikšti: 
spaudos korespondentams Washingtone.

Toliau kongresmanas Marcantonio nurodė, jog šiek 
tiek apie ŠĮ Komitetą Kongreso sesijoje bus kalbama, bet 
kalbama ne iš esmės, ne tam, kad komitetą panaikinti,! 
bet tam, kad jį “suvaldyti,“ “pataisyti,“ kad jis negalėtų! 
taip atvirai, taip šlykščiai ir negražiai pulti, persekioti, ! 
žeminti savo aukas, kaip darė ligi šiol.

Taigi jau matome: demokratei, žadėjusieji rinkimui 
kampanijoje panaikinti Ne-Amerikinį Komitetą, jau? 
traukiasi atgal! Jau teikia koncesijas reakcijai.

Spėjame, jog taip bus ir su visais demokratų pažadais, 
duotais prieš lapkričio mėnesį.

Kongresmanas Marcantonio pakeikė bilių, reikalau-;' 
jantį tuojau atšaukti Tafto-Hartley įstatymą ir jo vie-' 
ton grąžinti Wagneriox įstatymą samdytojų-samdopiųjų: 
santykiams reguliuoti. Abejojama, ar šis jo žygis busi 
vykdomas gyvenimam

81-mojo Kongreso pirmoji sesija prasidėjo, kaip sako 
spaudos korespondentai, “draugiškoje nuotaikoje.“ Re- 
publikouai plakšnojo per petį demokratams, o pastarieji 
— republikonams. Atrodo, kad jie plakšnosis vieni ki
tiems per petį iki 1950 metų vidurio, kada prasidės nau
ja kongresinių rinkimų kampanija. Tuomet tai vėl 
bus!... -

Na, bet dėl darymo platesnių komentarų tenka palauk
ti prezidento Trumano pareiškimo, taikomo Kongresui. 
Šiuos žodžius rašant, tasai pareiškimas jau teikiamas 
Kongresui.

Tenka Būti Sargyboje
I

Tūli “militariniai ekspertai“ per radiją ir spaudą jau 
pradeda agituoti už tai, kad Amerika siųstų savo kariuo
menę į Kiniją liaudies armijai įtarianti.

Jie šitaip samprotauja: jei mes nesiųsime Kinijon sa
vo armijos, tai komunistai užims visą Kiniją, o kas tuo
met?

Šitie “ekspertai“ pripažįsta, jog Kinijos dalis, esanti 
kariąjame (šiauriniame) Yangtze upės šone, komunis
tams tikrai atiteks, *bet, girdi, pietinė Kinija dar galima 
išgelbėti, feodalizmas ten dar galima apsaugoti.

Ką tai reiškia?
Jei šitų “ekspertų“ sumanymas praeitų gyvenimai!, 

tai, nei nepajustume, kaip Amerika pradėtų prieš kinų 
tautą kariauti, kaip mūsų sūnūs žūtų Kinijos plotuose. 

-Daugiau:’tokia politika,, aišku, lengvai gali privesti prie 
trečiojo pasaulinio karo, nekalbant jau apie kitas baisias 
pasekmes.

Bet tos rūšies įmonės, “žinovai,“ nori trečiojo pasauli
nio karo. Jie straksi, rėkia už pavertimą “šaltojo karo“ 
karštuoju. ' • -

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
- ■ -   ...

MŪSŲ SOSTINĖJE 
NETEISYBĖ IR 
DISKRIMINACIJA

Dienraštyje Vilnyje A- 
nykštėnas rašo apie bjaurią 
padėtį šios didelės šalies so
stinėje Washingtone. Jis nu
rodo padėtį, kuria turėtų 
gėdintis kiekvienas padorus 
amerikietis. Visam pasau
lyje, jis sako, nėra tokios 
kitos sostinės, kurioje vieš
patautų tokia neteisybė ir 
rasinė diskriminacija. A- 
nykštėnas rašo':.

Jeigu paklaustume: kokia 
pasaulio sostinė šiuo laiku 
yra labiausiai rasistinė, liūd
nas i]- apgailėtinas atsaky
mas būtų: mūsų demokrati
nės Amerikos sostinė, Wash- 
ingtonas. Ir dalykai Wash-, 
ingtone eina ne geryn, bet 
blogyn.

Washingtonas yra vienin
telis miestas, kur tamsiaodis 
užsienio diplomatas turės 
sunkenybės, jeigu jis bandys 
užeiti į vidurmiesčio resto
raną išgerti kavos. Jis turės 
nemalonumus, jeigu bandys 
užsukti j teatrą ar kino-tea- 
trą. • Jis taipgi nebus pri
imtas į daugumą Washing- 
tono ligoninių. ,

Ir, ant kiek diskriminacija 
vartojama prieš tamsiaodi 
užsienieti, ji dar griežtesnė 
prieš vietinius tamsiaodžius, 
prieš mūsų Amerikos negrus. 
Buvo atsitikimų, kuomet vie
tiniai Washingtono negrai 
užsideda ovientališką turba
ną arba kalba ispaniškai, nes 
tada jie turi (kaip užsienie
čiai diplomatai) šiek tiek ge
resni šansą užeiti į teatrą.

Atskiros Kapines
Ir Negrų Šunims!

Washingtono randasi pui
kios ir ištaikingos šunų ka
pinės. Bet į tas kapines ne
priimami šunys, kurių savi
ninkai yra negrai. Rasizmas 
šunų kapinėse!

D a u g urnoje W ash i n gto n o 
teatrų negrai gali vaidinti 
arba dainuoti. Bet jie nepa- 
ge i d a u j a m i p u b 1 i k o j e:

Neseniai vienas negras ka
talikas meldėsi Washingtono 
bažnyčioje. Jam besimel
džiant kas tai palietė jo al
kūnę. Prie jo stovėjo kuni
gas. Jis sakė: “Sūnau, štai 
adresas,“ ir jam padavė kor
telę. Negras pasižiūrėjo ir 
perskaitė: tai buvo negrų 
katalikų bažnyčios adresas. 
. Jis suprato: čia jis nepa
geidaujamas. šie Dievo Na
mai ne jam. Jis turi melstis 
tamsiaodžių bažnyčioje. h 
tai atsitįko katalikų bažny- . 
eioje, kuri yra pasaulinio 
maštabo, kurios eilėse yra 
įvairiausių rasių tautos, ku
ri sakosi nieko bendro netu

rinti su rasizmu.
Protestantų bažnyčios Wa

shingtone dažniausiai yra 
arba visai baltos ar visai ųe- 
grų, ir jei jos maišytos, tai 
negrai turi sėdėti atskirtoje 
vietoje vieniši.

Mokyklos ir Ligonines
Wash i n gto n o m o k y k 1 os 

.yra aiškiai rasistinės. Geor
ge Washingtono universite
tas priima rffegrus tik į va- 
kafinius. kursus, bet jie ne
gali lankyti reguliarės mo
kyklos dienos metu. Taip 
vadinamas Amerikos Univer
sitetas, metodistų mokykla, 
elgiasi lygiai taip. Columbi- 
os srities šešios kolegijos pri
ima tiktaį baltus mokinius.

Viešosios pradžios moky
klos, taipgi vidurinės, yra 
segreguotos, atskiros baltie
siems, atskiros negrams. Bal-. 
tųjų mokyklos yra moderniš- 
kesnės, goresniuose butuose. 
Jos taipgi nepripildytos, ne- 
prikimštos. Negrų viešosios 
mokyklos pasenusiuose bu-

tuose ir prikimštos iki pa
skutinės galimybės.

Baltųjų mokyklose dėsto
ma daug daugiau dalykų ne
gu negrų. “Negrams to ne
reikia,’' dažnai sako moky
klų tarybos direktoriai. Bet 
kuomet dėl universiteto eg
zaminuojamas' negras jau
nuolis mažiau žino negu 
baltasis, ne mokyklos siste
ma, o jo “žemas intelektas“ 
kaltinamas.

Eina Blogyn, Ne Geryn
Diskriminacija Washingto

ne eina blogyn, ne geryn. 
50 metų atgal negras buvo 
priimamas į kiekvieną sosti
nės ligbninę. šiandien tik 
dvi Washingtono ligoninės 
priima negrus. Trys metai 
atgal nėščia negre moteris 
buvo atvežta prie vienos 
bažnyčios išlaikomos ligoni
nės. Ji turėjo pagimdyti 
vąiką. Bet ligoninė jos ne
priėmė. Vietoje to dvi slau
gės buvo tokios geros, kad 
išnešė paklodę ir ‘pridengė 
negrę, kuri ten pat ant šali
gatvio vaiką pagimdė!

Šis vienas paskutinis fak
tas, nėščia moteris su nauja
gimiu ant šaligatvio, pakan
kamai simbolizuoja, kokia 
demokratija viešpatauja mū
sų šalies sostinėje. Gėda ii 
dar kartą gėda!

VĖJĄ SĖJO, O 
AUDRĄ PJAUS

Suareštavimas Vengrijo- 
joje katalikų bažnyčios kar
dinolo Mindszenty, kaipo 
šalies išdaviko ir svetimų 
valstybių agento, labai ne
patinka mūsų klerikalams. 
Apie tai Drauge rašo kun. 
Prunskis ir ta kardinolą 
bando pakelti į kankinius. 
Tačiau kun. Prunskiui mi
sija labai nevyksta. Jis kal
ba daug ir prasitaria tai, 
kas patį kardinolą apkalti
na. Pats Prunskis pripažįs
ta, kad kardinolas Mind- 
szenty veją sėjo, o dabar 
turi piauti audrą.

Kun. Prunskis sako, kad 

Skaitytojų Balsai
Laisvės Vajus ir BuJžetas
Žiūriu į vajaus ir budžeto 

lentelę ir galvoju : Gerai ži
nau, koks įkyrus, sunkus yra 
darbas rinkt prenumeratas 
progresyviam laikraščiui.

Tai draugai ta linkme dir
ba neblogai. Bet kas link 
budžeto sukūlimo — daugiau 
negu bloga! čia tai jau drau
gų apsileidimas! Ypač tokių 
kolonijų, kaip Bostonas, Pitts- 
burgas, Detroitas, Clevelan- 
das, Hartfordas,. Waterburis 
ir daug kitų. Kur yra šim
tai ir net tūkstančiai progre
syvių draugų ir draugių.

O kad užtikrinti metams, 
dienraščiui gyvenimą, sukel
ta vos desėtkas, kitas dole
rių. Tai apgailėtinai mažai! 
Pasižiūrėkite, draugai, į mus, 
newbritainiškius. čia yra 
progresyvių vos koletas drau
gų ir tiek pat draugių mo
terų. Bet budžetui jau turime 
sukėlę arti čielos šimtinės, o 
iki pabaigai vajaus gal ir ge
rokai perviršysime. Tai ne vi
sai mažai, pagal mūs draugų 
skaičių.

čia išvardintų kolonijų 
draugai turėtų iš gėdos kru
vinomis ašaromis verkdami 
kreiptis į savo drauges mote
ris, kad jos ką nors darytų! 
Kad jos imtų „pavyzdį iš mūs 
draugių newbritainiškių.

Nors mūsiškių, kaip jau mi
nėjau, yra tik kelios, bet vi
sos susitarė: > viena, atsinešė 
duonutės, kita kopūstų, trečia 
silkių, ketvirta keiksą ir kitų 
p r i ėsk o n i ų, d a i k tų - d a i k te 1 i ų.

Na, ir apie 30-draugų, iš

kardinolas labiausiai prie
šinosi panaikinimui Vengri
joje privatiškų parapijinių 
mokyklų ir įvedimui visuo
tinų, viešųjų mokyklų. 
Prunskis rašo:

Pereitą vasarą komunistai 
uždarė visas kataliką moky
klas Vengrijoje, nepakęsda- 
mi, kad būtų laisvas, kitoks 
— ne marksistinis jaunimo 
švietimas. Kardinolas tuo
jau pakėlė balsą prieš šį ti
kėjimo ir sąžinės laisvės var
žymą. Jis nepasitenkino 
laišku į tikinčiuosius, bet 
pats važinėjo po Vengriją 
su kalbomis. Rinkosi minių 
minios paklausyti to, kurs 
išdrįsta pasakyti tiesos žodį 
net ir prieš raudonuosius 

' diktatorius. Bolševikai nu
traukė elektros srovę jo gar
siakalbiams. Tada kardino
las įsitaisė savo mašiną su 
garsiakalbiais ir vistiek va
žinėjo po kraštą, nebodamas 
asmeniškojo pavojaus. Kar
dinolas Mindszenty kreipėsi 
laišku į visą pasaulį. Be 
kitko jis kalbėjo:
, —šiandieną, mokyklų su- 
valstybinimu ir dvasine bei 
fizine priespauda, mūsų jau
nuomenės siela mirčiai ne
smerkiama, Jei Vengriją 
būtų visiškai marksizmui pa
jungta, beveik visos Europos 
laisvei būtų kapas. (D., gr. 
30 d., 1948.)

Kokia gi valdžia toleruo
tų tokį atkaklų priešinimą
si josios žygiams? Tokio 
priešinimosi negalėjo tole
ruoti ir Vengrijos demokra
tinė vyrjausybė.

Tačiau vieną kaltinimą • 
prieš kardinolą Mindszenty 
kun. Prunskis nutyli. Jis nė, 
žodžiu neprisimena, kad. 
kardinolas palaikė ryšius su 
užsienio valstybėmis, kad jų 
pagalba jis norėjo nuversti 
Vengrijos demokratinę val
džią ir atsteigti monarchi
ją. Tai yra vyriausias prieš 
kardinolą kaltinimas. Kodėl 
Prunskis tą kaltinima už
tyli?

kurių keli buvo svetimtaučiai, 
užsimok© jom po vieną dolerį, 
gražiai pasikalbėjom,- palo- 
šėm, paskui skaniai pasival- 
gėm, išsigėrėm kavos, ar li
monado, kas kam patiko. Na, 
ir budžetui atliko nuo to vie
no vakaro 70 dolerių ! Ir už 
tą viską padėka priklauso 
mūs draugėms moterims. Be 
jų rankelių vargiai kas būtų 
galima padaryti.

štai, drangai laisviečiai iš 
minėtų kolonijų, jums pavyz- 
dis'. Kas man puola į galvą 
b efė m i j ant va j aus lentelę: 
Rodosi, sekamais metais dien
raščiui Laisvei sueis 30 metų 
jubiliejus. Tai vajus gavimui 
naujų skaitytojų lai-baigsis su 
Nąujais Metais, nes negali
ma tų pačių draugų varginti 
ištisus metus. Bet budžeto 
lentelė ir visokių parengimų 
aukos turėtų būti surašyta ir 
vedama ištisus 1949, metus. 
Arba, kol bus užtikrintas 
Laisvės išleidimaąbent dviems 
metams’ O tai būtų vienas 
iš gražiausių 'dienraščio jubi
liejaus minėjimų! Ar no?

Ką sakot, draugai ?
Susninkų Jurgis.

Rašytojų Susitikimas
Su Skaitytojais

Lietuvos rašytojų sąjunga 
organizavo rašytojų keliones 
po respubliką. Poetų ir pro
zaikų brigados keturiose ap
skrityse susitiko su skaityto
jais. Apskričių ir valsčių cen
truose buvo organizuoti 60 li
teratūros valęąrų, kuriuose da
lyvavo 25 tūkstančiai skaity-

LLD Naujų Narių 
Vajus :

šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijos va j 113 už naujus na- | 
rius prasideda su 1 diena va-, 
sario ir tęsis iki 1 d. gegužės. . 
Centro Komitetas paskyrė 
$100 dovanoms toms » kuo
poms, arba jų nariams, kurie 
daugiausiai pasidarbuos.

Dovanos yra sekamos: (1) 
5. rašomosios plunksnos su 
ALDLD vardu. (2) Metams 
dienraštis Laisvė ir Vilnis. (3) 
Metams prenumerata kana
diečių Liaudies Balso.

Reiškia, penkios kuopos, 
kurios gaus daugiausiai nau
jų narių, tai gaus po rašomą
ją pl.un'ksną, dvi sekamos po 
Vilnies arba Laisvės prenume
ratą ir aštunta dovana Liau
dies Balso prenumerata.

Už naujus narius skiriami 
punktai — vienas punktas nuo 
25 centų. Pilnas narys, ku
ris moka į metus $1.50, bus 
skaitoma 6 punktai, o šeimos 
narys, kuris moka 25 centus— 
vienas punktas.

Kuopa įeis į dovanų lenk
tyniavimą po to, kaip ji pa
sieks 75 punktus. Tai nesun 
k i pradžia—12 pilną mokestį 
mokančių narių jau sudaro 72 
punktus.
* Nors vajus prasideda su 1 
d. vasario, bet prie vajaus 
dovanų priskaitysime ir tuos 
naujus narius, kurie bus gau
ti ir sausio mėnesį. Todėl, 
visi nariai ir narės stokite į 
lenktynes!

Kas Gavo Naujų Narių?
.19 k p., Chicago j, jau gavo 

du naujus narius. 1 16 kp., 
Chicagoj. taipgi gavo 2 nau
jas narius. 185 kp., Richmond 
Hill, gavo vieną naują narį. 
Tai tik pradžia 1949 metų. 
Visi ir višos pasidarbuokime 
gavime naujų narių.

Garbės Kuopos
Kuopa, kuri užsimoka uz vi 

sus senus narius arba su nau
jais už tiek, kiek ji turėjo 
pereitais metais narių, tai 
skaitoma garbės kuopa. Da
bar jau pilnai užsimokėjo už 
1949 met.us sekamos kuopoj

••.2 Nashua
67 Livingston

216 Brooklyn, Conn.
Reiškia, šios kuopos, nors 

nedidelės, bet pasirodė gra
žini. ’ 1

Kas Mokas’ Duokles?'
Visa eilė kuopų siekia būti 

greitai garbės kuopomis. Štai 
4-tos kuopos’ sekretorius '• J> 

<Stuporas iš Portland, Oreg m, 
rašo: f

“Ųrauge! ./Čionai rasite če
kį ant . $42.20, Jai bus 1949 
metų LLD 4 kuopos duoklė už 
14 narius. Netrukus išrinksiu 

Gelžkelietis inžinierius Henry Lee (dešinėje) įteikia 
$2,825 ketvėrių metų mergaitei Grace Purcell iš Love
joy, Ga., nuo gimimo esančiai be renku. Geižkeliečiai

duokles ir iš kilų.“
Ta: labai graži pradžia! 44 

kuopos nariai sumokėjo duo
kles!

Petras šolomskas, sekreto
rius 19 kuopos, Chicagoj, 
prisiuntė už 55 narius 1949 
metų duokles, jų tarpe 2 nau
ji nariai. žinoma, šios kuo
pos valdybai teks, dar gėri
kai padirbėti, nes tai didžiau
sia kuopa Draugijoj, kuri tu
ri apie 300 narių.

P. Janiūnas, 212 kp. se
kretorius, Bayonne, N. J., pri
siuntė už 23 narius duokles 
ir sako, kad jų kuopa bus 
pirmutinė iš didesnių kuopų 
Brooklyno apylinkėj, kuri pil
nai duokles sumokės ir garbės 
vardą gaus.

J. Stanley (Stančikas) iš Ro
chester, sekretorius 50 kuo
pos, prisiuntė už 54 narius 
1949 metų duokles' ir sako, 
kad šiėmet Binghamtono kuo
pą “suvarys j ožio ragą.’’ 
Reiškia, kaimynai ragina savo 
kaimynus.

Bet ir kita Rochesteryje 
u£d 11(' kp. (moterų) suju
do smalkiai ir nori aplenkti 
5*’ kuopą. Sekretorė D. Val
ias prisiuntė už 20 narių ano
kios ir ketina aplenkti “vyrų 
ku.ipą.“-

<jauta ir iš eilės kitų kuo
pų duoklių, tik ne taip žy
miai. Prašome- visus narius 
tuojau mokėtis savo duokles 
už 1949 metus.

Aukos Draugijos Fondui
Aukų knygų ir bendrai 

Draugijos Apšvietos Fondui 
gavome sekamai:

LLD 3-čia Apskritis, Con
necticut valstijoj, per W. Bra
zauską, $25.

LLD 126 Kp., Vancouver, 
Kanada, per A. G rinkų, $14.

Petras Butkevičius, Worces
ter, aukojo $5.

. J. Salatnon, Rochester, au
kojo $3.50.

Po $2 aukojo: J. Baialis, 
Wkfnipeg; A. K. Raila, Brock- 
>611; M. Ciplijauskas, Water
bury; $1.45 aukojo J. ShukaL 
tis, Brooklyn, ,N. Y.

' Po $1 aukojo sekami drau
gai: Peter Keinber, Detroit; 
J. Chepulis ir J. Pakush, 
South bury; P. Kubilius, D. 
Repšys ir J. Ruzgą, Chicago.

Visiems aukavusiems drau- 
. gams ir organizacijoms taria
me širdingai ačiū. Prašome 
ir ateityje paremti Lietuvių 
Literatūros Draugiją, jos gra
žius ir prakilnius darbus.

D. M. šOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y..

Amerikos visuomenė privalo stovėti savo interesų sar
gyboje ir ji privalo kovoti prieš visokius naujo karo kurs
tytojus, — tame skaičiuje tuos, kurie kalba apie “Kini
jos išgelbėjimą“ (Čiang Kai-šekui).

tojų. Lietuvos rašytojai pa
darė pranešimus apie tarybinę 
literatūrą, skaitė naujus kūri
nius apie senąjį ir naująjį Lie
tuvos khimą.

pravažiuodami matydavo berankę mergaitę jiems mo
suojant trumpais iš peties stumburiukais, tad jie suau

kojo, pinigus nupirkti jai dirbtines rankas.

2 n usl.-“-Dai«vė (Liberty, U th. Daily)- Ketv., Sausio 6, 1949
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Taikos ir Pažangos Apaštalai
Puikus, masiškas buvo “A 

merikos - Tarybų draugystės” 
mitingas!

Didžioji Niujorko Madison 
Square Garden patalpa vos 
sugebėjo patalpinti visą su
gužėjusią publiką, tą atminti
ną pirmadienio, 1918 m. gruo
džio 13 d., vakarą. Toj sa
lėj tilpsta pervirš 20,000.

Jau daug kartų teko man 
būti šiame garsiame Gardene, 
nuo pat 1906 metų. Atminty 
užrekorduota ilga vilkstynė 
Įstabių kalbėtojų, artistų, vi
suomenininkų. . . Bet šis tai
kos mitingas buvo visų Įspū
dingiausias ! Kolosališkas sam- 
būrys1

Taip,' taika pirma visko! 
Taikos ir pažangos obalsis su
traukė krūvon sklandžiai su-

Sėdžiu ir žvalgaus, visas 
pakiliai nusiteikęs. Patalpa 
net braška, sausakimšai pri
kimšta uolių taikos ir pažan
gos trokštančių žmonių. Pa
lei sienas milžiniški spalvoti 
obalsiai rėkte rėkia už visuo
tiną taiką, už panaikinimą 
“šaltojo karo,” už palaikymą 
draugiškų sątykių tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos. Di
dingai kaboja tų dviejų šalių, 
vėliavos ir šen ir ten palei 
visus balkonus, po plačiaisiais 
skliautais.

Pat pirma susirikiuoja ant 
centrinio pastolio CIO mišrus 
choras. Garsiakalbių eilė 
skardžiai išnešioja po visą tą 
milžinišką patalpą garsus. 
Įsisiūbuoja J. V. himnas, an
gliškai. Tuoj Įkandin Tarybų 
Sąjungos himnas, rusiškai. 
Paskui harmoningai mirgu
liuoja dainos ispaniškos, ita
liškos. prancūziškos, angliškos 
—ir vis tų tautų kalba! Sta
čiai stebėtina! 
kalbis choras! 
tai tie žvitrieji

Tuoj čia pat
eilės 
mu- 
Pro- 
gali

vietos.

Koks daugia- 
Kokie lingvis- 
choristai! 
susitelkęs or

kestras rėžė paskui iš 
Tarybinių dainų žavingą 
ziką, šostakovičiaus ir 
kofjevo maršus. Vos 
žmogus nusėd et ant 
Taip tave ir kelia!

Štai įžengia didžiulė stą- 
tulinga Polio Robsono figūra. 
Griausmingais aplodismentais 
pratrūko svetainė. Niršulingai 
sveikina savo mylimąjį veikė- 

Su virpėjo platieji skliau- 
galingojo boso “Ot 

do kraja”—giliai per- 
prasmingai rusiškai,- 
paskui, tas pats pos- 

Taip ir kirbi-

ją-
tai nuo 
kraja i 
jaustai, 
ir tuoj
mas angliška* 
na .tave paširdžiais magnetiš
ka dainos galybė! “široka 
strana moja rodnaja” — irgi 
rusiškai ir paskui angliškai. 
Gilaus sąjūdžio, susipratimo, 
vieningumo dvasia perėmė vi
są šitą milžinišką tuntą, krū
von suliejo visą šitą Įvairia- 

. kalbę, daugiatūkstantinę mi
nią.

Bet to dar nepakako. Di
dysis dainininkas yra taipgi 
karštai pasišventęs visuomeni
ninkas, taiklaus žodžio artis
tas. Taika, darbas dėl tai
kos, pastangos prieš karą, 
prieš Įšėlusią, apsiputojusią 
reakciją, prieš* klastingas im- 
perijalistų užmačias. Toks 
jo .prakalbos branduolys.

Aprimo svetainė nuo aplo
dismentų griausmo. Prie gar
siakalbio ryžtingoji , artistė 
E.- Sondergard. Tai drama
tiškoji vakaro dalis. Įvairių 
kalbų ir tautybių moterys, 
kiekviena savo gimtąja kalba, 
pareiškia gyvą protestą prieš 
karą. Vedėja Sondergard: 
‘Tries trejetą metų kruvina 
kaina mes laimėjome taiką. 
Kam mums vėl reikia karo? 

!

Kam jį mums vėl stengiasi 
užkurti anie niekingieji ele
mentai? Kam jie nori mums 
išvogt tą brangiąją visiems 
mums taiką?...”

Jai Įkandin, prie kito mi
krofono, prabyla mokytoja: 
“AŠ — mokytoja, bfet aš jau 
nebeturiu teisės mokyti, —
man ją atėmė. Prašalino ma- rių, darže apkasinėjau tarpe- 
ne nuo mokyklos kafedros. žius ir lysves. Nekalbėkit 
Aš—prieš karą, o karo kurs-man apie naują karą. Mums

JONAS KAšKAITIS ®----------------------------------------- -
reikia taikos. Padėkite mums 
ją statyt. Tačiau kas lys Į 
mus vėl su karu, tas ras at
sparą. Mano ežios turi augt, 
žydėt. . .”

Vedėja Sondergard perda
vė angliukai, ir draminė dalis 
pasibaigė. Vakaro pirmininko 
vietą užėmė kunigas Havar- 
das Melišas. Pasakė ^erą, 
perjaustą įžangą. Paaiškino 
pasaulinių įvykių prasmę ir 
kryptį. Kvietė visus ir visur 
ir visuomet darbuotis dėl tai
kos, dėl pažangos, lygybės, 
demokratijos.

Garsusis radijo aiškintojas 
Viljamas Geilmoras sklan
džiai barstė jumoro ir satyros 
kąsnelius, taikliai Įterpdamas 
juos į savo blizgančią prakal
bą. “Kas čia toji geležinė už- 
uodanga? Tai net ne pran
cūziška portjera... Prašom 
nuimt šitą Venecijos užuolai
dą!... Atsargiau, atsargiau: 
čia Kinai (žodžių 
angliškai “China” 
“china” — indai, 
porceliano indai), 
kur ir
ant stalo 
kinas“). 
dirstelėjo 
tais nėra, 
tu 4-

jaunu- 
didvy- 
kinis- 

vaikai

tytojams tai h erezija. Visa 
ką jie sugriebė į savo nagus: 
mokyklas, spaudą, radiją, te
atrą, kino tinklus. Bet ne 
žmones, žmonės trokšta tai
kos !. . . ”

Giliai sminga sielon karšti, 
perjausti žodžiai. Sonder
gard: “Mes, moterys, pareiš- 
kiam: ‘šalin karą, šaltąjį ir 
karštąjį karą! Taika neturi 
prigert kraujo tvane’.”

Skardžiai, aiškiai prancū
ziškai skamba jaunos prancū
zaitės balsas, vėl prie kito 
garsiakalbio: “Sproginėjo
bombos, draskė, liejo krau
ją... Mūsų ausyse dar nenu
tilo mūsų vaikų, vyrų, brolių, 
tėvų aimanavimai, kriokimai. 
Ir štai čia pat ant Elisėjos 
Laukų, stovėjau ašen: užėjo 
taika, pro šalį maršavo mū
sų talkininkai — Amerikos 
kariai, ir mes verkėm džiaugs
mo ašaromis... Kam dabar 
atimt tą mūsų džiugesį?...”

Ir tuč tuojau Sondergard 
persako angliškai.

Patetiškas italaitės balsas 
skardėjo prie kito garsiakal
bio, itališkai: “šiandien mes 
su savo jaunesniuoju broliu 
Mrtio nuėjom Į kapines, — 
padėjom vainiką ant savo bro
lio kapo. Jis paaukojo savo 
jauną gyvastį kare prieš Hit
lerio gaujas. Kam dabar vėl 
kyla rėkavimai apie naują 
karą? Nejaugi man atimtų 
ir mano jaunutį broliuką Ma
rio? Ne, ne, ne! Neduosiu 
jo!. . .”

Jautriai, sklandžiai angliš
kai perduoda šitą gailestj 
dramatists Sondergard.

O štai tuoj nuskamba, per 
vėl kitą garsiakalbį, nelabai 
pažįstami garsai. Tai 
tė kinietė išlieja savo 
riškos tautos širdgėlą 
kai: “Kinijoj, mūsų 
gimsta per kanuolių griaudė
jimą, per pabūklų tratėjimą... 
Pas mus visą laiką karas. Jis 
tęsiasi jau 20 metų. Musų 
vaikai iš mažens išmoksta ne
šiotis ginklus, žaislų jie ne
turi. šautuvas tai jų titė. Aš 
užaugau prie aimanų ir krio
kimo sužeistųjų, mirštančių
jų... Kada tam bus ga
las?...”

Sondergard persako angliš
kai.

Įkandin stoja greitutė ispa
nė: “Mes, republikiečiai, iš
troškę taikos. Mes dėl jos 
kariavom. Laisves ugnis lieps
nojo, kai mes kariavom prieš 
Hitlerį. Kam mums reikia 
tirono fašisto Franko?”

Vėl angliškai perkalba ar
tistė vedėja.

Graikaitė pareiškia bran
džia graikų kalba: “Mano 
tėvynė—klasiška šalis, demo
kratijos lopšys. Aš neapken
čiu Amerikos generolų, kurie 
ją terioja, griauna ir gabena, 
bruka mums karą ir pavergi
mą. Ir todėl aš prisidedu prie 
partizanų, aš kaujuos už nej 
priklausomybę ir laisvę saVo 
liaudies. Doleriai neatims /os 
iš mūsų !. . . ” •' f \

Angliškai perduoda!- mūs 
gabioji aktorė.

Izraelietė energingai pa
skelbia senąja hebrajų kalba: 
“Aš — pilietė jaunos demo
kratinės šalies. Triūsas yra 
darbas kūrybinis, džiaugsmin
gas. Prakaite veido savo mes 
triūsiamės savo šalelėj. Mes, 
žydai, per tiek tūkstančių me
tų buvom klajokliai, perėjū
nai, visur liejom savo kraują. 
Dabar ir vėl jis liejasi... Ne
jaugi mums neduota pamatyt 
laisvę net ir savo šaly?. . .”

Perkalba angliškai vis ta 
pati vedėja.

O štai darbščiosios Ukrai
nos duktė, savo gimtąja ukrai- 
nų kalba: “Aš tik kad už
baigiau savo gryčios stogą. 
Sugriovė ją nuožmieji vokie
čiai per karą, 
bar, atstatom, 
skrynion savo

Dirbam da- 
Aš padėjau 

vyro mundie-

žaismė, —
— kinai ir 

keramika, '
Kažin iš P

kaip staiga atsirado 
aguruotis (“pump- 

Su komiška mimika 
Geilmoras, ar kar- 
dieve gink, paslėp-

mikrofilmų” vietoj grū-

rin- 
m i-

Geilmoras ir pravedė 
kimą aukų šitai aukštai 
sijai — pastangoms už taiką, 
už pažangą, už draugiškus 
santykius Tarybų ir Amerikos 
žmonių.

Širdingos, karštos ovacijos 
pasitiko įeinantį Henrį Vale- 
są. Uolusis taikos šampijo- 
nas pasakė prakalbą, kurios 
čia negipersakysi. Tai tikro 
nuoširdumo perlai! Tarp kit
ko, jis padarė pasiūlymą: vi
sus tuos bilijonus, eikvojamus 
ginklams, perduoti Jungtinių 
Tautų organizacijos specialiai 
komisijai, — gyvenviečių, mo
kyklų, ligoninių ir kitokių bū
tiniausių reikalų komisijai.

O štai iš lengvo žengia ar
tyn į estradą ir pats įžymiau
sias taikos apaštalas Hiuletas 
Džionsonas, įstabusis Kanter
burio dekanas. Kas nėra skai
tęs jo “Tarybų galybės”? An
dai, ’ gamindamas to kūrinio 
lietuvišką vertimą, aš zįsimy- 
Įėjau šitą kristalinę sielą, ši
tą naujovinį pažangos ir tai
kos pranašą. Iij kaip aš jį no
rėjau pamatyt, paregėt gyvą, 
veikiantį, kalbantį!

Visa milžiniška minia šur
mulingai-' atsistojo. . . Delnų 
pliaukšėjimai! Net tave visą 
dirgina tas masinio entuziaz
mo išsiveržimas!... O jis, vi
sas juodai kunigiškai apsitai
sęs; kryžius blizga jam ant 
krūtinės. Aukštas, tiesus, 
jaunuoliškai statulingas. Vei
das jam klasiško patriarcho, 
švyti meile ir nuoširdumu. Iš
kalbingos jo rankos, žestai, 
šiltas, malonus šypsnys, ku
riuo jis sutinka tuos sponta
niškus sveikinimus ir ovacijas, 
baltų plaukų aureolė, — visa 
jo povyza nuostabiai nepa
prasta, tačiau natūrali, be po- 
zių, be dirbtinio teatralumo.

Kalbą jo sunku aprašyt. Ją 
būtinai reikia girdėt, — kiek
vieną jo žodi, paryškinamą 
mostais. Buvo kąs tai prana
šiško jo aukštai viršun galvos 
pakeltose rankose, kuomet 
jis karštai, Įtikinančiai kvietė 
į bendradarbiavimą, į taiką, 
Į perstojimą to Įšėlusio agita
cinio “šaltojo” karo. Balsas 
jo, toks jaunuoliškai skambus 
ir maloniai stiprus, plito leng
vai, savaimingai, tiesiog iš 
mylinčios širdies, iš gilios są
monės. Iš rašto skaityt jam 
nereikia.

Kalbėjo įstabusis dekanas 
apie savo tolimas keliones po 
pasaulio kraštus, seniau ir vi
sai dar neseniai. Ryškiai pa
brėžė neišpasakytą barbariš
kumą, žvėrišką nuožmumą 
naciškų budelių... Maidane
kas, Osviecimas, Buchenval-, 
d$s ir dar visa eilė širdį ve
riančių žiaurybių... Ir pami
nėt šiurpu !.. .

Vėliausias Įrankis streiklaužiavimui yra čia matomoji 
mašina — linotype. Ji gali surinkti raštą tiesiog nuo 
teletype — mašinos, užrekorduojančios telegramomis 
persiunčiamas žinias. Ją pirmiausia panaudojo Mia
mi Herald, sustreikavus jų spaustuvininkams, nariams 
AFL International Typographical Uunijos. ‘‘Laisvojo 
Enterprise” santvarkoje kožna pagerinta mašina reiš
kia darbininkams pavojų nedarbo, visuomeniškoje san
tvarkoje reikštu laimę: trumpesnes darbo valandas, 

daugiau progų gyvenimu džiaugtis.

K:i jis, tas didis humanis
tas, pats savo akim matė ir ką 
jis aplinkui girdėjo apie anų 
fašistinių pabaisų-išgamų šal
tai, smulkmeniškai apskai
čiuotai, sistematiškai varytus 
žvėriškumus f. . . Net kvapą 
tau užima, besiklausant. . . O 
juk ir taip, regis, esame daug, 
daug prisiklausę, prisiregėję, 
ką tai reiškia fašizmas. Bet 
Kanterburio dekano Įrodymai 
pridavė savotiško, naujo at
spalvio — ir giliai smigo są
monėm

. Kalbėjo jis apie savo kelio
nes po plačiuosius Tarybinius 
kraštus, apie tą didį, vienin
gą, uolų, pasiryžusi atstato
mąjį, kūrybinį darbą, apie 
bažnyčias^bikybos laisvę ir ly
gybę, kur nėra reikalo kuriai 
vienai tikybai viešpataut vir
šum kitų.

Karštai atsiliepė jis apie 
herojiškus tarybinius žmones, 
apie jų ,stebėtinus pasisekimus 
mokslo, ekonomikos, meno 
srityse, apie jų daugiakerčių 
darbų užmačias ir planus... 
Darbas gerbiamas, didvyriš
kumo aureole dabinamas. 
Ekonominė laisvė prašalina 
rytojaus baimę, netikrumo ir 
nepastovumo baįmę ir rūpestį. 
Plintanti ekonominė laisvė ir 
lygybė, savo ruožtu, neša ir 
kitas laisves — tikybos lais
vę, žodžio, spaudos, asmeni
nių gabumų a ir talentų laisvą 
pasireiškimą ir tt.

Kalbėtojas taikliai ir mik
liai ipis kur ir kyšters kur 
jūmorišką pastabėlę, durstels 
lengvos satyros pirštu. — čia 
visur, be atodairos, brukama 
jums gerklėn raudonoji Šmė
kla, baimė, 
visokių 
Tarybų 
mo, “invazijos”..'. Taip, Ta
rybų Sąjunga veržiasi, įsi
veržia (ponai, laikraščių ko
respondentai, nesiskubinkite 
su šituo pareiškimu į savo re
dakcijas, — lukterkite, kol aš 
išaiškinsiu savo pareiškimo 
prasmę)1 — įsiveržia į kaimy
niškas, draugiškas jai šalis. 
Įsiveržia ta prasme, kad Len
kijoj, Čekoslovakijoj, Rumu
nijoj sumažėjo ligų epidemi
jos, kūdikių mirtingumas, 
nyksta neraštingumas, dtsi- 
steigia liaudies ūkis, užgydo- 
mos karo žaizdos... Tokia 
šalis negali norėt karo, ji no
ri tik taikos, nors kad ir kaip 
ten bebubnintų jūsų spauda 
apie būk tai kokius Tarybų 
Sąjungos kariškus posūkius 
bei planus. . Tačiau jūs, ame
rikiečiai, Amerikos žmonės, 
kokie jūs sukalbami, atsilie
piami ir, matyt, taikūs žmo
nės. Visai ne tokie, kokiais 
save parodo jūsų generolai ir 
monopolistai užsieniuose. Jūs 

baimė ir baimė 
raudonųjų baubų, 
Sąjungos įsiverži-

galite sugyventi šalimais su 
Tarybų Sąjunga, nežiūrint po
litinių sistemų skirtumo.

—...lipkimė kad ir Kristaus 
'pavyzdi ir pritaikykime jo pa
mokslą prie šių dienų gyve
nimo, pritaikykime prie gyve
nimo visa, kas tik yra etiška 
ir tikrai kilnu tikyboje. “My
lėk artimą savo, kaipo patsai 
save.” “Aš buvau basas, tu 
mano apavei.” “Aš buvau 
alkanas, tu mane papenėjai...” 
Sekite šitokiuos principus, ir 
tada nebus karo, ateis taika, 
santaika. Ne barškint gin
klais reikia, bet skelbt tai
kaus, kūrybinio triūso ir tau
tų draugystės dalyką. Ato
minė energija, pagal Tarybų 
Sąjungos tvirtinimą, buvo iš
rasta ir privalo būti pritaiko
ma darbui palengvinti, ligo
niams ir kankinamiems gydy
ti, o ne bomboms, ne grio
vimui, draskymui civilizacijos 
ir kultūros. Visi u,ž taiką!

Kanterburio garsusis deka
nas pajudino daugybę opių 
klausimų. Maršalo planas 
taikomas naujam karui. Tuo
met Amerikos armija turėtų 
kautis prieš 600 milijonų par
tizanų. žmonių masės visur 
nenori karo. Nežiūrint Pran
cūzijos, Italijos ir kitų vaka
rinių šalių valdžios nusista
tymo, tų šalių žmonės ne
rems imperialistinio karo. 
Britanijos žmonės irgi jnesi- 
duos įtraukiami į karą prieš 
Tarybų Sąjungą.

Kinijos milijonai kare už- 
grūdytų žmonių nusikrato sa
vo užkietėjusiais despotais ir 
išnaudotojais, tuo pačiu kar
tu ir svetimais išnaudotojais...

Kas nori naujo karo? Tik 
fašistiniai elementai. Bet ir 
jie nori karo~ ne tam, kad 
Valstritas, bankų ir pramo
nės valdonai viešpatautų, bet 
kad jie patys (hitleriniai fa
šistai) atsigriębtų ir laikytų 
viską apžioję. Tuomet, žino
ma, vis tebebūtų pavojus A- 
merikai, kaip ir prieš antrąjį 
karą. Naujas karas nežada 
pergalės, bet neišpasakyt,ą iš
naikinimą visokios gyvybės ir 
civilizacijos. . .

T.S.R.S. pasiuntinys A. S. 
Paniuškinas pribūti mitingan 
negalėjo — nesveikavo. Tai 
jo prisiųstą prakalbą perskai
tė pirmininkas, kunigas Meli- 
šas. Paniuškinas pabrėžė sa
vo įsitikinimą, jog Tarybinės 
tautos stengiasi sutvirtinti 
draugiškumo ir ybendradarbia- 
vimo ryšius su J. V. žmonė
mis, taipo pat, kaip ir Ame
rikos žmonės 
nori sutvirtint 
ir saugumą. . .

Iš viso, tai 
svarbos sambūris prieš reak
ciją, prieš karą ir fašizmą,— 
už pasaulio taiką ir pažangą.

nori to paties, 
pasaulinę taiką

buvo istorinės

Mokslo Šviesa Lietuvoje
Rašo A. Chlebinskas,

Vilniaus I bern. gimnazijos cįi rektoriaus pavaduotojas.

Tarybų valdžia grąžino 
Lietuvos liaudžiai laisvę, 
kurią jai buvo užgrobę ka
pitalistai. Tarybų Konstitu
cija visiems laikams panai
kino Lietuvoj žmogaus iš
naudojimą kito žmogaus, 
likvidavo nedarbą ir skur
dą, atidarė darbo jaunimui 
duris į laimingą gyvenimą, 
dėl kurio atsidavusiai kovo
jo geriausieji Lietuvos liau
dies sūnūs. Mokslo šviesa 
prasiskverbė į visus Tary
bų Lietuvos kampelius.

Respublikoj veikia apie 
3000 klubų - skaityklų, kul
tūros namų, per 2000 biblio
tekų. Lietuvos ’mokyklose 
bei gimnazijose mokosi 430 
tūkst. darbo žmonių vaikų. 
Tokių milžiniškų skaičių 
nepažinojo ir negalėjo ži
noti smetoninė Lietuva. 13,- 
000 mokytojų — ištisa tary
binių pedagogų armija mo
ko mūsų besimokantį jau
nimą. 12 aukštojo mokslo į- 
staigų kas metai papildo 
aukštos kvalifikacijos spe
cialistų kadrais visas pra
monės, žemės ūkio, kultūros 
sritis. Tūkstančiai jaunų 
darbininkų, valstiečių mo
kosi vakarinėse gimnazijo
se. Kinas, radijas, knyga, 
žurnalas tvirtai įėjo mūsų 
tautos buitin. Visa tai ta
rybų valdžios didžiųjų lai
mėjimų kultūros statybos 
fronte skaitmens ir faktai.

Dar visai neseniai pasku
tinysis Lietuvos buržuazi
nių laikraščių puslapių bu
vo išmargintas tokiais skel
bimais: “Inteligentas, bai
gęs gimnaziją ir 2 kursus 
universiteto ieško darbo. 
Sutinka bet kuriomis sąly
gomis”. Kauno darbo biržoj 
stovėjo didžiulės eilės be
darbių - pedagogų, laukusių 
“laimės”. O fašistiniai ofi
ciozai, ■ pašaukti nuodyti 
liaudies sąmonę buržuazinio 
nacionalizmo nuodais, rėkė 
apie “inteligentijos perpro
dukciją”, sudarančią, pavo
jų buržuazinės respublikos 
“gerovei”. Taip ir buvo iš 
tikrųjų. Bet taip nebebus 
niekados ateityj!

Mano tėvas buvo valstie
tis — kumetis. 3 hektarai 
nederlingos žemės negalėjo 
išgelbėti mūsų šeimą iš 
skurdo. Nuo mažens man 
teko nemaža dirbti, kad 
pelnyčiau sau duonos” kąs
nį. Atsisakydamas nuo pa
čiam reikalingų daiktų, 
sunkiai ir daug dirbdamas, 
tegaudavau už savo darbą 
skatikus, kuriuos išleisda
vau mokslui. Ir kada var
gais negalais bąigiau • gim
naziją, prieš mane iškilo 
baisus klausimas: “Ką to
liau daryti?” Į šį jaudinan
tį klausimą atsakė liaudis, 
įkūrusi tarybų valdžią. Ji 
pasakė man ir tūkstančiams 
kitų varguolių— “mokytis”!

Tarybinė Tėvynė davė 
man galimumą baigti insti
tutą ir tapti mokytuoju. Man 
patikėtas pats brangiausias 
mūsų šaly reikalas, — jau
nimo auklėjimas ir moky
mas.

1-oj berniukų gimnazijoj, 
kame aš dirbu, daugumas 
mokytojų yra tarybinių 
aukštojo mokslo įstaigų 
auklėtiniai. Tarp jų — pa
tys gerieji mokytojai Žu-

N o r e i kaitė,
Stimburytė. Prityrusi mo
kytoja Trumpienė - daug 
vargo patyrė buržuazinėje 
Lietuvoje. Dėstydama bio
logija ji stengėsi auklėti 
moksleivius ateizmo dvasia, 
materialistinės pasaulėžiū

kauskaitė,
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ros dvasia. Ji buvo ujama 
iš mokyklos, iš apskrities 
į apskritį. Tik tarybinėje 
mokykloj Trumpienė gavo 
galimumą kūrybingai dės
tyti biologijos mokslą, pa
sakyti tiesą apie gamtas 
reiškinius.

Lietuva, įėjusi į didžio
sios Tarybų Sąjungos sūdė-, 
tį, pasidariusi lygiateisiu 
darnios tarybinių tautų šei
mos nariu, rado savo didelę 
laimę. Ir kiekvienas mūsų 
— Lietuvos inteligentų — 
laimingas tuo, jog gyvena 
įidžios epochos metu, jog 
jis yra TSRS, pačios prie
šakinės ir kultūringos pa
sauly šalies pilietis, jog jis 
dalyvauja milžiniškame ku
riamajame darbe, kurį dir
ba mūsų liaudis.

LAISVOJI
SAKYKLA

Laisves No. 307 perskaičiau 
J. B. klausimą ir Redakcijos 
atsakymą apie stakles. J. B. 
mano, kad staklėmis vadina
mas tik tas Įrengimas, kuris 
audeklus audžia. Taip nėra.

Prie to, ir audimo staklių 
yra visokių, yra tokių, kur 
ant kiekvieno šautuvo perbė
gimo su siūlu tam tikri pei
liukai skelia audeklą, bet vie
nok niekas tas stakles neva
dina “pjūklais.” Aš išdirbau 
33 metus audinyčiose ir tą la
bai gerai žinau.

Dabar apie 10 metų, kaip 
dirbu vario ir žalvario dirbtu
vėj. Ir čia yra Įvairių pjau
namų mašinų ir staklių ir vie
nok; nors1 tos mašinos pjauna 
metalą, bet jas vadina staklė
mis, o ne pjūklais. Taipgi, 
yra ir tokių, kur akmeniniai 
račiukai, kurie pavadinti dei
mantiniais račiukais, ir tt.

J. B. taipgi klausia Redak
cijos apie specialistus, kuriuos 
Lietuvoj išmokė kitų broliškų 
respublikų piliečiai. Aš ma
nau, kad dažnai perdaug yra 
reikalaujama iš Redakcijos 
narių. Reikia žinoti; ant ko
kio aukščio yra dabar techni
ka, kiek daug įvairiausių spe
cialybių yra — šimtai ir net 
tūkstančiai,' ir kaip Redakci
jos nariai gali tą viską žinoti? 
Tą negalėtų išaiškinti net in
žinieriai, nes ne visi juk yra 
visų šakų specialistai, ir kaip 
galima to reikalauti nuo 
d ak ei jos narių?

Manau, kad Redakcija 
kiną pasaulinius Įvykius, 
kia žinias, duoda informaci
jas apie Įvairias šalis, o ne 
technikos reikalus. Ji nėra 
tam ir jos nariai neturi laiko 
studijuoti tuos reikalus. 
Prie to, kad aiškinti šių dienų 
technikos įvairenybes, įvairius 
specialistų darbus, tai reikėtų 
kitą tokį laikraštį leisti, kaip 
Laisvė, kasdien, kad nors pa
viršutiniai apibūdinus.

Dar noriu vieną dalyką pa
stebėti, tai tą, kad mums A- 
merikoj gyvenant ir skaitant 
iš Lietuvos straipsnius ir ži
nias yra tūli žodžiai “nesu
prantami” ir “svetimi.” Bet 
nenorėkime, kad Lietuvoj, kur 
progresas ir kultūra klesti, 
kad ten 3,000,000 žmonių 
taip kalbėtų, kaip koki140 me
tų atgal žmonės kalbėjo, ka
da nebuvo lietuviškų mokyklų 
ir didžiuma buvo beraščiai. 
Mes turime išmokti suprasti 
-jų kalbą, o ne juos mokyti.

S. Meison.

Re-

aiš- 
tei-

Ottawa, Kanada. — Pra
ėjusiais metais Kanadą ap
lankė daug daugiau turistų, 
negu jų buvo aplankę 1947 
metais. Iš turistų Kanada 
padaro gerą biznį. Daugiau
siai turistų, aišku, buvo iš 
Jungtinių Valstijų.



PATARIMAI AKTORIAMS 1. Rapoportas.

(Tąsa) 
tegul kas nors iš grupes visiškai rinitai 
ir paprastai įeina iš gretimo kambario 
ir kiekvienam iš jūsų paspaudžia ran
ką. Su įėjusiu jūs turite elgtis taip, kaip 
elgtumėtės su laukiamu, garbingu sve
čiu, visų jūsų žinomu ir gerbiamu žmo
gumi. Tuo pratimą ir baikite, jokių pa
šnekėsiu neturi būti. Laukiate (kiek ga
lima tylėdami), įėjo — pasisveikinote, 
pratimas baigtas. Tačiau — kaip pasi
sveikinote? Ar jums pavyko rimtai san
tykiauti su įėjusiu jūsų draugu kaip su 
įžymiu artistu >ar rašytoju štai kur 
klausimo esmė.

r

Su vienu iš dalyvių santykiaukite kaip 
su labai įdomiu, keistai f apsirengusiu 
svetimšaliu. Tegul jis sėdi arba vaikščio
ja truputį toliau nuo kitų (būdamas vi
siškai rimtas ir ramus), o kiti tegul jį 
apžiūrinėja ir, jeigu nori, šnekučiuojasi 
apie jį.

Arba: vienas dalyvių vaizduojasi (de
monstruoja) kitiems esąs beždžionė. Te
gul jis ramiai sėdi kėdėje, o greta jo ki
tas dalyvis — “profesorius” — skaito 
apie jį paskaitą, t. y. pasakoja, kiek 
“beždžionei” metų, kur ją pagavo, kaip 
ji gyvena, kuo minta. Visiškai nesvarbu, 
ką ir kaip kalbės “profesorius” ^“profe
soriui” tai bus vaizduotės pratimas; jis 
turi fantazuoti ne “aplamai,” bet ati
trukdamas nuo žmogaus, vaizduojančio 
beždžionę, plauku, rankų, nosies ir pn., 
o taip pat neprarasdamas humoro pojū
čio), svarbu' tik, kad “profesorius,” 
“beždžionė” ir klausytojai išlaikytų 
“rimtumą,” nors iš šalies šis pratimas 
gali pasirodyti ir juokingas.

Santykiavimo pratimams nereikalingi 
jokie ilgai besitęsią veiksmai bei poel
giai.

Yra šantykiautojas ir yra objektas. 
Santykiavimas, kukliai, bet teisingai pa- 
sireiškiąs akimis, rankomis, laikančiomis 
daiktą, aplamai, visa žmogaus išvaizda, 
per tam tikrą laiką turi vis labiau vidi
niu būdu stiprėti, ir kadar^’eikštas ati
tinkamu elgesiu, jis taps pnnaS įtikina
mas, panašus į gyvenimišką santykiavi
mą (tai yra, pateisintas, motyvuotas), 
tada pratimą reikia laikyti, baigtu.

Toliau mes duosime didesnį objektų 
skaičių, su kuriais reikės nustatyti sce
ninį santykį.
VIEŠOSIOS VIENATVĖS PRATIMAI

♦ 
.pratimai vieno užsiėmimo metu), jfys 
gali truputį apsunkinti dalyvaujančius, 
tačiau tai yra būtina tam, kad esą sce
noje galėtų galutinai įeiti į sritį tų ob
jektų, kurie jam pasiūlyti. Bet ir stebin
tieji jo elgesį turi iš savo stebėjimų pa
sisemti naudos, jie, remdamiesi, tiesos 
jausmu, turi nustatyti, kurioje vietoje ir, 
būtent, kuo atliekąs pratimą nusidėjo 
tiesai ir, atvirkščiai, kur jis veikė tei
singai, kur, kuriuo jo elgesio bruožu ši 
sceninė tiesa pasireiškė, koks šio pratimo 
dalykas labiausiai įtikino.

Esąs ' scenoje dalyvis, įsigyvendamasf 
į sąlygines aplinkybes, pasijutęs visiškai 
vienas,- privalo juo labiau tą pojūtį iš
reikšti veiksniu, suaktyvindamas savo 
fantaziją. Įsivaizduokime, kad mokinys 
visiškai ramiai (atleidęs raumenis), su
sidomėjęs atsisėda prie stalo, pradeda 
skaityti knygą, užmiršta žiūrinčius į jį 
ir iš tikrųjų pasijunta esąs vienas. Jis 
gali taip išsėdėti, sakysim, dešimtį- mi
nučių. Ar gąlima laikyti pratimą atlik
tu? Taip, tai geriau, negu kad jis vaiz
duotų esąs vienas namie, sugalvotų eilę 
veiksmų parodyti žiūrovui; teisingiau 
yra paimti kokį «nors paprastą nereikš
mingą veiksmą ir prie jo susikaupti, su
rasti vienatvės pojūtį.

Bet tai dar ne viskas. Tai tik pratimo 
pradžia. Kada jūs pajusite visišką vie
nišo žmogaus ramybę, jūsų vaizduotė 
turi jums padiktuoti eilę veiksmų, po
elgių, kuriuos gali atlikti žmogus ati
tinkamomis aplinkybėmis (žinoma, ne
prarasdamas pagrindinio scenos pojūčio 
aplamai ir atsakingumo už elgesį scenoje 
ir pratybų metu).

Sakysime, jūs esate namie, sutvarkėte 
kambarį, skaitėte — nusibodo, ką nors 
prisiminėte, pasižiūrėjote į veidrodį. Kai 
žmogus, būdamas vienas, susimąsto, tai 
kažkaip atleidžia lūpas, veido išraiška 
pasidaro neryški, pasižiūri į veidrodį ir, 
neturėdamas ką veikti, gali pasivaipyti. 
Štai iš tokių smulkmenų, kurios pasireiš
kia kaip kūrybinės vaizduotės darbo iš
dava, galima spręsti apie pratimo įtiki
namumą. Kada vienatvės pojūtis deri
namas su išmone ir gero (pateisinto) el
gesio įvairumu, tada viešosios vienatvės 
pratimas būva atliktas teisingai. Su
prantama, kad kiekvienas toks pratimas 
yra tartum visos santykiavimo pratimų 
eilės ir atskirų tos pačios aplinkos daik
tų bei faktų (įvykių) sujungimas.

Buržuazinės Lietuvos Kaimą 
Demaskuojąs Veikalas
(Tąsa)

Priešingoje, tos tipų gale
rijos pusėje stovi Marytė, La
butis, Aneliukė. Pjesėje Bal
tušis paskyrė ‘ jiems mažiau 
vietos, negu Rokienei, Povilui 
ii* Juozui. Bet žiūrovas aiš
kiai jaučia, jog būtent jie yra 
pjesės ašimi, jie yra veiksmo 
varomąja jėga, jie yra ta nuo
latinė grėsmė, su kuria kovoja 
Rokienės ir Purenai, stengda
miesi išlaikyti valdžią savo 
rankose. Beveik visi pjesės 
dalyviai mini Nikodemo var-I
dą. Tai Aneliukės sūnus, bu
vęs Kauno fabriko darbinin
kas,5' grįžęs suardyta sveikata 
iš kalėjimo, kur jis sėdėjo už 
dalyvavimą darbininkų sąjū
dyje. Buožės jo vardą mini 
su neapykanta, jie kaltina jį 
bernų ir samdinių kiršinimu 
prieš “gaspad orius,” prieš 
valdžią, prieš dievą. Marytė, 
Labutis atsiliepia apie Nikode-
rną, kaip apie teisybės sklei
dėją. žiūrovas pajunta, kad, 
būtent, Nikodemas yra toji jė
ga, kuri padeda Marytei ir La-
bučiui tapti sąmoningais savo 
klasės, eksploatuojamųjų kla
sės, atstovais, pajusti jų jėgą, 
suprasti, kad ateitis priklauso 
jiems.
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Į pirmą, vietą čia iškyla La-

trypdamas kitą žmogų. Pra
džioje ji naiviai tiki, kad pikta- 
daris gali liautis daręs niek
šybes, jeigu jam paaiškins jo 
darbų žalą. Ir tiktai betar
piškas stebėjimas visų tų buo
žių žvėriškumų, tiktai jos 
gražiausių ’jausmų — meilės 
vyrui, teisybės troškimo išnie
kinimas padėjo suprasti, kad 
vilko šienu misti neįpratinsi.

O štai Aneliukė. Paprasta 
kaimo trobelninke, kurios vi
sas gyvenimas — vargas ir 
darbas. Ji giliai supranta sa
vo klasės interesus ir mato 
buožių tikrą veidą. Ji neak
tyvi kovotoja, bet ir kompro
misų tarp engėjų bei engiamų 
neieško, o pagal išgalės pri
sideda prie savo klasės kovos. 
Tapti tikra revoliucioniere jai 
neleidžia savistovumo trūku
mas, pati ji nesugeba nusi
brėžti sau gyvenimo liniją. 
Pagrindinis jos charakterio

ir pateisina Marytės žingsnį— 
vyro pametimą.

Ypatingo dėmesio Baltušio 
pjesėj “Gieda gaideliai” nusi
pelnė jos kalba. Tai yra di
džiulis meninis įnašas mūsų 
tarybinėn literatūrom Pjesės 
personažai kalba tikra liau
dies nepaprastai gražia kal
ba. Kiekviena replika, kiek
viena frazė — tai gyvos lie
tuvių liaudies kalbos perlas. 
Kiek daug mes čia sutinkame 
sultingų palyginimų ir priežo
džių, kiek čia yra gražių, bet 
retai vartojamų žodžių, kiek 
gražaus liaudies humoro.

Kita Baltušio pjeses teigia
ma savybė — meistriškas dia
logas. Jis yra gyvas, natūra
lus, sudarytas ^labai taupant 
žodį.

Tačiau būtų neteisinga nu
tylėti ir pjesės trūkumus, o jų 
yra. Visų pirma, tai veikalo 
architektonika. Siužeto va

Genoral Electric Co. prezi
dentas Charles E. Wilson pri
sipažino norinęiam apie pel
nus patirti komitetui Wash
ingtone, kad firma praleidžia 
po milioną dolerių per metus 
kovai prįeš United Electrical, 
Radio & Machine Workers 
(CIO). Jis taipgi prisipažino, 
kad kompanijos pelnas šiais 
metais sieks virš 111 milionų 

dolerių.

'bruožas — meilė žmogui, už
uojauta jo skausmui. Ji net 
sutinka, Juozo prikalbėta, pa
leisti gandą apie pinigus iš
Amerikos, todėl nenuostabu, 
kad užjaučia ir Rokienei, kai 
toji pastebi vagystę. Bet kar
tu ji stoja Labučio pusėn, kai 
jis iškelia bylą Juozui už An
tanuko primušimą, ji palaiko

romąja jėga Baltušis pasirin
ko Rokienės pinigu vagystę ir 
Antanuko nužudymą, paremtą 
čigones būrimu. Antra vertus,
pjesė turi lyg ir dvi užuo
mazgas: viena pirmame veiks
me—žinios paskleidimas apie 
pinigus iš Amerikos, antra— 
Antanuko primušimas.

(Daugiau bus)

Boston, Brighton, Mass
VIEŠNIA Iš MONTREALO

Darykite tokius pratimus: išeikite į 
sceną (pratybų metu, dalyvaujant ir ki
tiems mokiniams), susitarę, kad čia jūsų 
kambarys. Ieškokite santykio su aplin
kiniais daiktais, lyg jie būtų jūsų įpras
ti daiktai, darykite “savo kambaryje,” 
ką norite: skaitykite, mokykit^ vaidme
nį, siūkite, rašykite, pasirinkite bet ko
kios rūšies veiksmus, kuriuos jūs galėtu
mėte atlikti, jeigu jūs būtumėte savo 
kambaryje vieni. Mes vadinsime šį pra
timą “viešosios vienatvės” pratimu.

Dabar susitarkite, kad jūs esate miš
ke, taip pat vienas. Santykiavimas su ap
link jus esančiais daiktais, panaudojant 
atitinkamą pateisinimą, pasikeičia. Kė
des jūs laikote krūmais, kelmais, me
džiais; grindis — žeme, nubarstyta, sa
kysime, eglių spygliais ir t.t. Sugalvo
kite bet kokius veiksmus: vaikščiokite, 
gulėkite, apie ką nors galvokite ir t.t. 
Stenkitės savo dėmesį sutelkti prie daik
tų, būdingų tai vietai, kucia mes susi
tarėme laikyti sceną, jausis esą visiškai 
vieni (publikos akivaizdoje).

Jeigu mes susitarėme, kad scena — 
miškas ir jūs stengsitės rimtai su juo 
santykiauti, tai palaipsniui iri jūsų min
tys, ir pojūčiai taps tokie, kokie jie būtų, 
jeigu jūs iš tikrųjų būtumėte miške. Jūs 
vaikščiosite aplink stalą ir ieškosite gry
bų,' jūs atrasite vinį ir nustebsite, kaip 
ji galėjo patekti į mišką ir t.t.

Dėl tokios rūšies pateisinimų jumyse 
atsiras teisingas santykiavimas su ap
linka, jūs patikėsite, kad esate miške, jū
sų elgsena taps teisinga^ atitinkanti miš
ko aplinką ir drauge jūs priversite ir 
žiūrovą sceną laikyti mišku.

Viešosios vienatvės pratimų esmė yra 
ta, kad mokinys, pirma, būdarttas sceno
je kitų mokinių akivaizdoje, būtų visiš-* 
kai ramus, antra, parodytų šiokį tokį 
aktyvumą ir vaizduotės veiklumą. Tai 
yra, kad atliekąs pratimą, Misų pirma, 
visiškai neturi būti suva^ytąs laiko at
žvilgiu; pratimas galįv tęstis (žinoma, 
sąlygiškai) labai ilgai (tĄr> ar keturi

Sakysime, tokia scena: laukas vasaros 
dienos metu, jūs vieni gulite, žiūrite į 
dangų; scenos lubas jūs laikote dangumi, 
grindis —žole, ramunėmis; koks nors 
taškelis grindyse — vabalėlis; atsimin
kite, kaip lengva kvėpuoti tyru oru, kaip 
suuodžiami kvapai. Pakeitus eilę santy
kių, atsiranda lyg ir naujas pojūtis — 
lauke buvimo pojūtis.

Sceną stenkitės pritaikinti taip, kad 
ji neprieštarautų pratimo pateiktoms 
aplinkybėms.

Jeigu reikalingas kambarys, paruoški
te jį: parūpinkite stalą, kėdę, lovą, kny
gas ir.,pn.; jeigu reikalingas miškas — 
vietoj medžių ir kelmų-pastatykite kėdes, 
išmėtykite ant grindų ką nors, kas 
jums pakeistų, sakysime, skujas, — ap
lamai, juo daugiau bus daiktų, kurie ga
lės palengvinti pateisinimą (vaizduotės 
darbą), tuo geriau. Tačiau Čia neper
ženkite ribų, pasitenkinkite tuo, kas yra 
jums po ranka: tuščioje scenoje, tačiau 
rimtai, iš tikrųjų į ją žiūrint kaip į miš
ko pievelę, galima teisingiau atlikti* pra
timą, negu užgriozdinus sceną tikrais 
medžiais ir pasilikus savo vidumi tuš
čiam.

Tokiu 'būdu į šį pratimą, kurį kiekvie
nas turi atlikti, būtinai įeis sujungtos 
visos tos nftfsų darbo sudedamosios dalys 
(elementai), kurias mes iki šiol esame iš
nagrinėję.

Publikosx akivaizdoje jūsų raumenys 
turi būti laisvi, kas yra galima, kaip ži
nome, esant organiškam dėmesiui. Dė
mesio objektą jūs išsirenkate laisyu no
ru, taip pat laisvu noru jį keičiate (atsi
žvelgdami tik į pasiūlytą aplinką) ir pa
siremdami pateisinimu, kuris yra jūsų 
kūrybinės vaizduotės veiklos išdava, ieš
kote sceninio santykiavimo su eile aplink 
jus esančių sąlygiškų objektų (daiktų, 
aplinkybių), kaip su nesąlygiškais ob
jektais (žinote, kad jūs; esate scenoje, 
tačiau santykiaukite rimtai, kaip /su 
mišku ir pn.).

(Bus daugiau)
s

būtis. Tai- neturtingas vals
tietis, kuris iš savo mažyčio 
sklypelio jokiu būdu nesugeba 
išmaitinti savo gausios šeimos 
ir priverstas nuolat parduoti 
savo darbą buožėms u»ž men
ką duonos kąsni. Tais pačiais 
sumetimais jis atiduoda ver
govei! ir savo vyriausiąjį sū
nų — Antanuką. Iki ketvirto 
veiksmo Labutis dar tikisi, kad i 
visuomenėje, suskaldytoje j 
klases, įstatymai yra teisingu
mui apsaugoti. Bet, kai Po
vilus, supirkęs'jo vekselius ii' 
remdamasis savo klasės išleis
tais įstatymais, nori Labutį pa
versti savo lažininku, jis su
pranta, kad tol, kol visuome
nė yra suskaldyta į antagonis
tines klases ir valdžia priklau
so mažumai, teisybė negali 
laimėti. Kartu su juo tą di
delę teisybę suprato ir Mary
tė.

Klasinio sąmonėjimo procesą 
Baltušis atvaizdavo gyvais,, ap
čiuopiamais žmonėmis. Koks 
kasdieniškas (gerąja to žodžio 
prasme), koks mums pažįsta
mas ir žmogiškas yra Baltu
šio Labutis. Iki ketvirto veiks
mo atrodo, kad Labutis su tuo 
neteisingu gyvenimu, su jo su
skaldymu į antagonistines kla
ses yra susitaikęs ir nė negal
voja, kad jis turi būti kitoks. 
Ir kartu kokia djdžiule savo 
vertės pajautimo jėga slypi jo 
žodžiuose,- kai' jis pirmame 
veiksme atsikerta Povilui. Tai 
atkirtis ne vienam tik Puro- 
nui, tai atkirtis visai buožių 
klasei, besikėsinančiai jį pa
vergta Tai pirmas signalas, 
kad Labutis dėl teisybės turi 
stoti žūtbūtinėn kovon. Jo žo
džiai trečiame veiksme, adre
suoti .Rūkams ir Puronams, 
“paskutinius marškinius nusi
vilksiu, viską paklosiu, o jūs 
dar paverksite -man,” skamba 
ne tik kaip tėvo, kurį iki 
kraštutinumo privedė vaiko 
mirtis, kerštingas šauksmas, 
tai kartu yra kovos už teisybę 
ryžto ' šūkis.. Štai kodėl mes 
tikime tam ketvirtojo veiksmo 
Labučiui, kuris aiškiai jau 
yra apsisprendęs stoti i vieną 
gretą su proletariato klase.

Marytė į tą patį kovos ke
lią ateina kitaip. Jai neteko, 
kaip Labučiui, betarpiškai pa
tirti yisų buožių daromų 
skriaudų, ji jas* tik stebėjo. 
Ir tų stebėjimų rezultatai, ir 
Nikodemo aiškinimai padeda 
jai žengti tikruoju keliu. Ma
rytės kelias yra suprantamas, 
turint galvoje -dar ir jos cha
rakterį. Tai yra mylinti ne 
tik savo Juozą, bet ir ben
drai žmogų, mergina. Jai or
ganiškai yra šlykšti mintis, kad 
vienas žmogus gali kurti savo 
gerbūvį,

LOWELL. MASS
An Galima Džiaugtis 
Laisvu Verslu?

sauvališ- 
elgtis, 

inte-

visai 
kaip

Kapitalistinė spauda, o ypač 
“mūsiškis” dienraštis “The 
Lowell Sun,” nesuranda nei 
ribų besididžiuodamas kapita
listine sistema ir laisvu vers
lu — “free enterprise,” kaipo 
demokratijos pažiba.

Kad tai yra Kapitalistinės 
demokratijos “pažiba,” tai 
niekas to ir neginčys, nes to
kie dalykai gali kartotis tik
tai sistemoje, kur saujelė pel- 
nagrobių leidžiama 
kai ir savanaudiškai
kaip jiems patinka ir jų 
resai reikalauja.

žmonių išnaudotojai 
nepaiso, kaip jausis- ir 
gyvens tūkstančiai ir milionai
darbo žmonių, kuomet jie lie
ka iš darbų paleisti ir nebe
tenka įeigij gyvenimui.

Fabrikantai turi liuosą va
lią savo reikaluose ir niekas 
jų laisvo verslo nekontroliuo
ja, ir prieš nieką jie beatsako, 
kuomet uždaro darbavietes 
ir paleidžia alginius vergus 
baisiam likimui —bedarbio 
likimui. % Darbininkui niekas 
negali būti baisesnio, kaip ne
tekimas kasdieninių įplaukų.

Tik neseniai Nashua, N. II., 
didelė medvilninė išdirbystė, 
geriau sakant, tos išdirbys- 
tės savininkai, paskelbė, jog 
jie paleidžia 3,500 darbi
ninkų, nes jų Laisvam 
verslui darosi ■ nebenaudin
ga tas įmones operuoti, o 
kaip jūs, alginiai vergai, turė
site verstis, tai ne jų biznis 
tuomi rūpintis.

Gi šiomis dienomis Waltham 
Watch Co., Waltham, Mass., 
pranešė savo 2,300 darbinin
kų, jog ši laikrodėlių išdirbys
tė užsidarys su paskutine die
na 1918 metų.v Ve, jums, ka
pitalistams turtų krovėjai, 
“dovana” sm Naujais Metais!

“Džiaugkimės,” kuomet mū
sų darbdaviai tokie lankstūs, 
kaip vijurkai ir ne žiopliai. 
Jie labai sumanūs savo rei
kaluose ir nesidrovi uždaryti 
darbaviečių vartus, kuomet 
jiems nebeužsimoka laikyti 
atdarus.

Tokių įvykių galima tikė
tis daugiau. Juk tas priklau
so šioje demokratijoje ne nuo 
didžiumos — darbo žmonių, 
bet nuo saujelės kapitalisti
nių tūzų, kurių globoje lais
vas verslas verčiasi, plečiasi 
bin inkų, todėl, kad nesukir
šinti prieš save, popiežius ken
čia liežuvį prikandęs, kuomet 
tokie pat kriminalistai Vokie-

ir bujoja — tik jų naudai.
Kas yra labai apgailėtina, 

tai tas, kad unijų stambieji 
viršininkai šiuo laiku — pačiu 
svarbiausiu laiku — taip pa
linkę prie raudonbaubizmo, o 
taip mažai rūpinasi darbinin
kų geresniu apsaugojimu.

Labai aišku, kokia ateitis 
prisiartina! Eiliniai unijistai 
turėtų patys aktyviai daly
vauti unijų susirinkimuose ir 
reikalauti vadų, kad jie dau
giau rūpintųsi ateitimi — ar
tėjančiu nedarbu, o ne tiek 
sekiotų reakcinius • raganų 
medžiotojus.

Viršminėta laikrodžių išdir
binio firma sulaukė šiomis 
dienomis 98 metus, kaip iš
dirbinė j a gana gerus laikro
dėlius. Bet, matyt, nebeišlai
ko kompeticijos su ' kitomis 
firmomis ir todėl užsidaro. 
Tiesa, vedami teismai ramina 
darbininkus, kad jeigu unija 
nusileistų, ar gal federates 
įstaigos sumokėtų “nedatek- 
lius,” tai po kelių savaičių vėl 
paleistų darbą, kaip ir buvo 
iki šiol. Bet, mat, vis tas “jei
gu” viskam kaltas. Kažin 
kodėl jie dar atvirai nepasa
ko: jeigu jūs, darbininkai, 
dirbtumėt mums už dyką, tai 
mes neūždarytumėm fabrikų.

Tai Bent Bosas
Katalikų viršiausias dikta

torius, Romos popiežius Pijus 
XII, ekskomunikavo ir pra
keikė tuos vengrus ir visą 
Vengrijos nuo Dievo duotąją 
valdžią, kam vieni areštavo', o 
kiti gelbėjo ąreštuoti tos ša
lies didžiausį išdaviką — ka
talikų kardinolą Josef Mind- 
szenty. Popiežius Pijus XII, 
kaipo Dievo atstovas ant že
mės, bandė išgelbėti nuo kar
tuvių 'ir Japonijos didžiausį 
karo kriminalistą Hideki To-• Cjo, kurio įsakymu 1941 metais 
buvo užpulta mūsų šalis 
Pearl Harbor. Dar gerai atsi
menam tą skaudų įvykį!

“Šventasis tėvas” norėtų ir 
visus kitus baisiausius krimi
nalistus ir išdavikus išgelbėti 
ir sutaupyti juos karui prieš 
tas šalis, kurios vykdo soči 
alizmą. Taip jam gaila trū
nijančios senos tvarkos, kurio
je visi darbo- žmonės posmerk- 
ti išaudojimui.

Bet tarpe tų išnaudojamųjų 
yra milionai ir katalikų dar-

Tačiau jis drąsiai kiša sa
vo “šventą” nosį į tas šalis, 
prieš kurias jis turi piktai nu
statęs savo pasekėjus.

Džei-Em-Kei.

paniekindamas, ir

Prieš Kalėdas penktadienio 
ryte pas drg. B. Beleskevičie- 
nę atvyko labai maloni, jauna, 
grakšti, inteligentiška 
draugė iš Montrealo, B. 
nauskienė. Draugė B. 
nauskienė dabar jau 
sykiu pasirodė Bostone, 
rus Jonui Beleskevičiui,
vyko Bostonan užjausti savo 
draugę skaudžioje nelaimėje. 
Su ja sykiu atvyko ir jaunuo
lis J. Bernotas. Jaunasis Ber
notas Bostone turi savo tėve
lio tikrą brolį ir sesutę, pas 
kuriuos jis praleido Kalėdų 
šventes.

jos 
Mali- 
Mali- 
antru 

Mi- 
ji at-

Draugė B. Malinauskienė 
yra , darbininkiškų pažiūrų . 
moteris, iabai draugiška, rim
ta, kokių šiais laikais moterų 
nTažai esti. 

f

x Nors šią tolimą viešnią no- > 
rojome ilgiau palaikyti Bos
tone ir parodyti plačiau mies
tą, bet viešnia tebuvo labai 
trumpai, širdingai padėkojo 
visiems už draugiškumą ir tą 
trumpą laiką praleido su sa
vo drauge ir giminėmis.

Bostonietis.

Lawrence, Mass
Mergina Louise F. Solem, 

kuri yra tik 15-kos metų, tu
rėjo teisme išgauti leidimą ap
sivesti su kareiviu, esančiu 20 
metų. Vesis 1949 metais.

"Lawrence miestas gavo 
$92,600 už saliūnų ir resto- 
rantų laisnius. Bendrai šių 
įstaigų yra 171. Reiškia, 
miestas gavo gražios piniginės 
paramos iš jų.

LDS 125 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, ’ 9 d. 
sausio, 2 vai. po pietų, pas 
draugus Milvidus. Visi nariai 
dalyvaukite, nes' tifrėsime 
svarbių reikalų aptarti. Taip
gi bus renkama ir valdvKe 
dėl šių metų .

Sekmadienį, 16 d. sausio, 
vai. po pietų, Lietuvių 
čių Kliube, 41 Berklej 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 37 kuopos ^susirin
kimas. Bus renkama kuopos 
valdyba ir turėsime ‘kitų svar
bių reikalų.

Taipgi, kurie dąr nepasiė- 
mėte “žmogus ir Mašina” 
knygos, tai ateikite ir atsiim- 
kite, nes gera knyga, 
bus išduotas raportas iš 
pos veikimo 1948 
si ir visos 
veskite prirašyti ir

Pilie

ra knyga. Taipgi 
j raportas iš kuo- 

1948 metais. Vi- 
dalyvaukite. Atsi- 
ašyti ir naujų na- 
S. Penkauskas. .



CLEVELAND© ŽINIOS
TURIME DVI LIGONES
V. Daraškienė, Parma, O., 

turėjo operaciją ant rankos, 
kurioj buvo tūmoris. Ji turė
jo guzu ant ranku ir buvo po 
gydytojo priežiūra. Gydyto
jas patarė, kad kol tie guzai 
nekeičia spalvos, tai pavojaus 
nėra, bet kada pradeda pa
juoduoti arba pamėlynuoti, 
tai tada jau reikia išpiauti, 
nes kitaip gali pavirsti j vėžį.

Vienas iš tų guzų ir pradė
jo keisti spalvą ir turėjo eiti 
į ligoninę, kad jį išpjautų. O- 
peracija buvo pasekminga. 
Dabar Daraškienė randasi 
namuose ir ranka laipsniškai 
gyja. Guzą gydytojai pasiėmė 
tyrinėti ir kada jis bus išana
lizuotas. Daraškienei bus pra
nešta, ar jis buvo pavojingas 
ir ar būtų virtęs į vėžį.

Antra ligonė, Mary Račkai- 
tienė, 730 East 127th St., Cle- 
velande. Bekalbant per tele-
foną, Račkaitienė gavo taip' 
vadinamą “stroke.” Jie nega-

rankos.
Labai gaila, kad Račkaitie- 

nei įvyko tokia nelaimė. Ji 
yra darbšti moteris. Ji dir
bo daug parengimuose už 
gaspadinę ir kitokius draugi
jinius darbus.

Kol kas, lankytoju neprilei
džia, Gydytojas nori, kad ji 
būtu užlaikoma tykiai ir kad 
nesinervuotų. Ji randasi sa
vo namuose. Galima pašauk
ti telefonu GL-envil 6089, tai 
gausite informacijas kaslink 
lankymo. Aš pašaukiau ir 

| klausiau apie jos padėtį. Ga
vau atsakymų kad negera, 

; bet tikisi, kad bus geriau.
Mes linkini .• draugei Rač- 

kaitienei greitai pergalėti tą I \
i nelemtą ligą.

★ ★ ★ 
j 1948 Metu Kalėdos 

Ne Visiems Geros
Prieš Kalėdas buvo pa- 

! skelbta, kad atleidžiama iš 
darbo 2,250 darbininku. Kom
panijos sakė, kad tik laikinai, 

šventes atleidžia, bet uni-kalbėti ir nevaldo vie nos i.per

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

ei SJ. m i/aįr

Liūdesio valandoj kreip- 
kites prie manęs dieną Ž' 
ar naktį, greit suteiksi- $| 
me modernišką patarna- 
virftą. Patogiai ir gra- 
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų įį& 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. į 
PHILADELPHIA, PA. I?

Toj. Poplar 4110 «

! Paul Gustas Funeral Home
INC

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

I

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai Šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

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

f (Kampas 68th St.)
į Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
į. telefon nokite:
J Sl’loreroad 8-9330
į Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
į ko jūs reikalausite.
J Specialistai Pritaikymui
t šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams 
Į Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
į FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
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jos tą atleidinėjimą kitaip 
mato. Sako, kad kompanijos 
su .dideliu skubumu prigami
no produktų, už tai ir prade
da atleidinėti.

United Electrical Workers 
( CIO) Unijos 7-tas Distrik- 
las iš savo raštinės, 830 Vin
cent Ave., Clevelande, išsiun
tinėjo atsišaukimą j visas CIO, 
AFL ir į visas nepriklausonlas 
unijas, taipgi ir į Geležinke
liečių Brolijas, kad visos iš
dirbtų planus, kaip veikti 
prieš gręsiančiu bedarbę, kaip 
kovoti prieš skubumo sistemą, 
už algų pakėlimą, dėl atšau
kimo Taft-Hartley Akto.

Ar tos unijos atsilieps į at
sišaukimą, kol kas negalima 
pasakyti. Mat, ta unija yra 
apšaukta kaip\ kairiasparnių• 
dominuojama. Bet jeigu tos 
visos unijos veiktų ant atsišau
kimo, tai susidarytų didelė 
spėka veiklai prieš bedarbę. 
Vien tik UEW Ohio valstijoj 
turi 60.000 narių, o Clevelan
de—20,000.

7-to D įstrik to prezidentas 
Lem Markland ir vice-prezi- 
dentas Joseph Krės pareiškė, 
kad Ohio valstijoj bedarbė 
eina prie pavojingo laipsnio 
ir gresia pavojum darbininkų 
gerbūviui, tad organizuoti 
darbininkai turi visomis jėgo
mis stoti į kovą prieš alkį ir 
badą.

★ ★ ★
Naudojasi Taft-Hartley Aktu

S. K. Wellman Co. apskun
dė Mechanics Educational So
ciety of America ant $518,- 
000, kaltinant būk 240 darbi- 

i ninku sulaužė Taft - Hartley 
i Aktą, lapkričio 17 d. išeida- I •
į mi į streiką. Unijos viršinin
kai sako, kad kompanija pra
sižengė prieš tą aktą su 
“lock out’u.” Kompanija pa
siuntė namo dvi moteris be 

! jokio pasiaiškinimo. Unijos 
vadai sako, kad kompanija 

! nori pasinaudoti Taft-Hartley 
I Aktu, kad sulaužius uniją.

Jeigu teismas palaikytų 
kompaniją ir nubaustų uniją 
ant $518,000,’tai būtų skau
dus smūgis ne tik MESA, bet 
ir kitoms unijoms. Mano su- 
pratiinu, visos organizuotos 
spėkos turi mestis į kovą ir 
reikalauti, kad tas skundas 
būtų atmestas. V. M. D.

Massachusetts Lietuviams
Svarbūs Pranešimai

1. Amberlando Radijo Pro
gramos nepaprastas susirinki
mas įvyks šeštadienį, 6 v. va
kare, 318 Broadway, So. Bos
tone, Amerikos Piliečių Sve
tainėj. Reikalas yra svarbus 
ir būtinai visi Amberlando 
radijo rateliai turėtų pasiųsti 
vieną ar du atstovu į šį susi
rinkimą. šį susirinkimą šau
kia: S. Zavis — pirmininkas, 
Julia Rainarcl—iždininkė, Jo
nas Grybas —sekretorius, ii 
B. E. Kubilius — Amberlando 
radijo programų tvarkytojas.

2. Progresyvių Partijos Mas
sachusetts valstijos metinė 
konferencija įvyks Bradford 
Hotelyj, 10 vai. ryte, ir tęsis 
iki 6-tos vai. po pietų. (Ku
rią dieną?—Redakcija.) Va
kare įvyks prakalbos įvairių 
kalbėtojų. Yra būtinas ieika- 
las, Lad lietuviški skyriai 
Massachusetts valstijoje imtų 
oficiali dalyvumą toje konfe
rencijoje. Konferencija bus 
labai svarbi, įvairiais klausi
mais: aukštos kainos, bedar
bės pasireiškimai ir preziden
to užsieninė politika, kuri 
eikvoja piliečių pinigus, neva 
kovai prieš komunizmą, ta
kiau yra grynas pasipinigavi
mas tūlų politikierių ir fabri
kantų. Prakalbos btis labai 
reikšmingos visais būdais, nes 
jose girdėsite labai žymių 
kalbėtojų. Vėliau sužinosit, 
kas kalbės. ,

' 3. Atominė Energija — pa
skaita bus leidžiama per Am
berlando Radijo Programą 
kas sekmadienio rytą, iš sto
ties WKOX, 119y kilocycles. 
Domėkitės ja. v B. F. K.

vakarienes, bus ir šiaip viso
kių įvairumų, kaip muzika, 
visokių išsigerimų (saldžių ir 
karčių), ir šiaip įvairių pa- 
marginimn. Gaspadinių pi r- į 
mininke yra draugė E. Gele- 
žauckienė, jai pagelbininkės 
M. Gluoksniene, Medelienė, 
Indrulienė, Elinckienė, Sakevi- 
čiukė ir daugelis kitų moterų, 

į kurios malonėsit atleist, kad 
n e p a m i n ė, j a u v a r d ų.

Nors vakarienė bus labai 
skani ir visiems bus užtekti
nai, bet bilieto kaina tik $1. 
Malonėkit bilietus ‘įsigyt iš 
anksto. Juos galima gaut pas 
draugus P. Pėstininką, E. 
Geležauckienę, P. Šlekaitį, M. 
Gluoksnienę ir kitus. Todėl, 
nepamirškit 29 d. sausio, o 
nesigrapdinsite, kurie atsi-' 
lan kyšite.

Tamošiaus Draugas.

Buvusis valstybes sekretoriaus 
pavaduotojas Sumner Welles 
vis dar tebesiranda kritiškoje 
padėtyje ligoninėje, nors, r,a-, 
koma, jo padėtis gerėjanti. Jį 
atrado pusiau be sąmonės gu
lint sniege laike didžiųjų šal
čių netoli nuo namų, Mary
land©. Menama, kad jis ap- 
silpęs nuo širdies atakos. Jis 
buvęs išėjęs nakčia pasivaikš
čioti, nes ji kankinusi nemiga 
po to, kai jo geras draugas, 
buvęs to department© tarnau
tojas Laurence Duggan tapo 
atrastas iškritęs iš 16-to aukš
to, New Yorke. Duggan ne
tikėtai mirė neamerikiniams 
pradėjus ji kamuoti dėl tos 

'‘pumpkino šnipijados.”

Scranton, Pa.
VISKO PO BISKĮ

Baigiant 1948 m. ir prade
dant naujus . 1949 m., .labai 
gražiai pasižymėjo Progresy- 
vė Partija, surengdama vaka
rienę pasitikimui naujų metų. 
Nors oras buvo gana blogas 
ir žemė nuklota sniegu, bet 
publikos susirinko gana aps
čiai ir pasekmės, kaip rodos, 
bus geros. Iš lietuvių pusės 
tame reikale daug pasidarba
vo: dd.'M. Truikienė, Helen 
Sacavagc, P. Pėstininkas, R. 
Jenušaitis ir L. Truikis. Daug 
buvo iš svetimtaučių, kurių 
visu vardu sunku ir suminėti. 4 v
Progresyvė Partija išrendavo- 
įa kambarius Adliu Buildinge, 
604 Linden St. Ten būna ir 
kitokių parengimų.

■fc ★ ★
LLD 39 kp. laikys susirin

kimą 9 d. sausio, Adliu Buil
dinge, 604 Linden St. Pra
džia 2 vai. po pietų. Būtų 
gerai, kad visi draugai ii; 
drauges dalyvautų ir pasimo- 
kėtų duokles už 1949 metus. 
Kiek žinoma, tai jau didesne 
pusė narių duokles pasimo- 
kėjo ir sekretorius tvirtina, 
kar su pirmu siuntiniu, bus 
pasiųstos visų narių duoklės į 
centrą, žinoma, pirmas siun
tinys bus sausio mėnesį. Jei 
kurie draugai tą užsimojimą 
sutrukdysite, tai atsakomybė 
puls ant jūs.

Per daugelį laiko mes ne
matom draugo S. Suprano mū
sų parengimuose bei susirinki
muose ir gal daugelis draugų 
nežino priežasties. Draugas 
S. Supranas labai sunkiai ser
ga, gavęs mainų ligą, ir netik 
kad negali dalyvauti mūsų 
parerlgimuose bei susirinki
muose, bet negali ne laikraš
čio “Laisvės” paskaityti. Drg. 
S. Supranas yra ilgametis 
“Laisvės skaitytojas ir LLD 
39 kuopos narys. Patartina 
draugams virš minėtą drau
gą atlankyti. Jis gyvena 1143 
Loomis Ave. (Hide Parko 
dalyj).

★ ★ ★
Beje, būčiau pamiršęs pra

nešt, kad LLD 39 kp. rengia 
labai skanią vakarienę, kuri 
atsibus 29 d. sausio (Janua
ry), 1949 m., Knights of
Pythias Hall, 1817 Church 
Ave. Vakarienė bus duodama 
6 vai. vakare. Bet kurįe ant 
to laiko nesuspės ir pribus vė-< 
liau, vistiek bus pilnai, paten
kinti, nes mūs gaspadinės 
moka visus patenkinti, kad ir 
vėliąu pribuvusius./ - Apart

Išrinktasis Kings apskri- i 
ties vyriausio teismo teisėju Į 
Anthony J. Di Giovanna I 
gruodžio 30-tą prisiekdintas j 
toms pareigoms.

Mrs. Jennie Sweeney, 43’į 
metų, rasta skrynioje apart- : 
mentinio namo skiepe, 1345 
Fifth Ave., New Yorke. įtar
tas ir areštuotas jos vyras, 
kuris, sakoma, prisipažinęs ją 
nužudęs birželio mėnesį.

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.

LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
9 d. sausio, Ad-Lin Building, 604 
Linden S(. Progr. Part, kambariuo
se. Pradžia 2 vai. dieną. Kviečiame 
narius dalyvauti, o ypatingai tuos, 
kurio dar nepasimokėjo už 1949 m., 
nes su pirmu siuntiniu (š. mėn.) 
turi būt mūsų vi)>ų duoklės centre. 
Antras dalykas, turimo gerai prisi
ruošti prie LLD 12-tos Apskrities 
konferencijos, kuri įvyks viršminė- 
tuose kambariuose, sausio 23 d. 
Taipgi reikia gerai prisirengt prie 
vakarienės, kuri įvyks 29 d. sausio 
Knights of Pythias Hall, ktirion 
įžanga vos $1, o naudos bus dubel- 
tavai. — P. Šlekaitis, sekr. (4-5)

HUDSON, MASS.
LLD 103 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 9 d. sausio, 4^ vai. dieną, LP 
Klubo salėje. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, atsiveskite ir naujų. 
Gausite po knygą - Žmogus ir Ma
šina. —- P. Vaitekūnas, sekr. (4-5)

WORCESTER, MASS.
LLD I 1 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 9 d., I 1 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Draugai, prašau visų daly
vauti. J. M. Lukas, sekr. (4-5)

SHENANDOAH, PA.
LLD 17 kp. susirinkimas- įvyks 

sausio 9 d., 2:30 vai. dieną, Mai- 
nicrių salėje, Main & Oc. SI. Mel
džiu visus dalyvauti. -P. Eidukevi
čius, sekr. (3-4)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr. su

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

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

'sausio 9 d., 408 Court SI.', 2 vai. 
dieną. Pasibaigus šiam mitingui 

.įvyks kitas milingas, LLD 541 kp. 
Tad Klubo nariai ir Literai Gros 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. 
— Wm. Patten, sekr. (3-4)

| J. J. Kaškiaučius, M. D. |
g 530 Summer Avenue, *

Newark 4, N. J.S? /K
HUmboldt 2-79G4

: Joseph Garszva j 
:: Undertaker & Embalmer Į

Manager Į

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker į

|

231 Bedford Avenue f
Brooklyn 11, N. Y. ■ į

:: Tol. EVergreen 8-9770 ’• ;

KRISLAI MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(Tąsa nuo 1-rao pusi.) 
paimtų valstybės vairą į savo 
rankas, ir atsako? “Unijos, kai
po unijos, būtų nušluotos.”

Tuo tarpu jau kiekvienas ir 
mažas vaikas žino, kad komu
nistų vadovaujamoje Tarybų 
Sąjungoje unijos išaugo į mil
žiniškas masines organizacijas, 
kad net tokioje Kinijoje, kur 
tik komunistai įsigali, pirmiau
sia suorganizuoja darbininkus 
į darbo unijas, ' valstiečius į 
valstiečių organizacijas.

Tai ką gi tokiu melu tas ko
mitetas tikisi apgauti?

Korespondencijoje iš Detroi
to skaitau, kad Lietuvių Litera
tūros Draugijos 188 kuopa tu
rėjo gražų parengimą, padarė 
net $150 pelno, kuris, kores
pondentas sako, “bus graži pa
rama Draugijos Centrui ir mū
sų pačių kuopai.”

Štai gražus pavyzdys, kaip 
su gerais norais galima pasi
daryti pinigų ir savo kuopos 
veiklai, ir Draugijos centro 
knygų ir žurnalo leidimo pro
gramai.

Visa bėda su daugeliu mūsų 
kuopų yra tame, kad jos bijo 
veikti, tūno ant vietos, pasiten
kina tuo, ką jau turi.

★ * ★
Generolas Eisenhower savo 

knygoje “Crusade in Europe” 
kalba apie saržentą Curtis G. 
Culin, Jr. Culin atsižymėjo 
tuomi, kad savo paprastu išra
dimu išgelbėjo gal tūkstančius 
amerikiečių karių gyvybių.-

Buvę šitaip: Normandijoj, 
Francūzijoje, valstiečių laukai 
“aptverti” volais ir mažais krū
meliais. Kai tankas, puldamas 
priešą, užeina ant tokio volo, 
jo priešakys išsikelia į viršų ir 
tanko “minkštasis pilvas” pa
sidaro puikiausiu priešui cie- 
lium.

Kas daryti?
Amerikos tankai bejėgiai.
Amerikiečiai krinta šimtais!

★ ★ ★
čia pribūna saržentas Culin 

su savo išradimu. Jis paima 
vokiečių paliktą plieninę lentą, 
iš jos padaro “nuoragą,” jį pri
riša prie tanko priešakio. Da
bai- tankas eina, žemės volą ir

i F otograf as į
Į Traukiu paveikslus familijų, ves-f

rupių ir pavienių.? 
Iš senų padarau* 
naujus paveiks- j 
lūs ir krajavusj 
sudarau su ame-1 
rikoniškais. Rei- * 
kalui esant iri 
padidinu tokio | 
dydžio, kokio pa- t 
geidaujama. Tai-I 
pogi atmaliavoju! 
įvairiom spalvom. I

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

I Matthew 1 
| BUYAUSKAS I 
g LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■ I
W Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ž? ir asmeniškai patarnauja už 
y prieinamą atlyginimą. g? ▼ ▼ ▼ 1

Moderniškai Įrengtos Koplyčios
| 426 LAFAYETTE ST., |
“ Newark 5, N. J. ■? STel. MArket 1-5172 g

f PEIST LANE | 
i DRUGS, Inc. 1 

405 SO. 4th ST., Ž
» J®
5? Cor. Hewes St.
f BROOKLYN,1 N. Y. | 
? -------- --------- g
^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-« 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-g 
Utėliai, ligonių kambariui reikme-3 
Sfnys už griežtai žemas kainas. j g __2-------------------- |

| RECEPTŲ SPECIALISTAI. g 
| MAX PEIST, Ph. G., I 
I EDWIN LANE, Ph. G. | 
•r 'll
į| Tol. EVergreen 7-8238

PORA—Moteris dirbti prie lengvo namų 
darbo, skalbti ir pagelbsti prie kūdikio. 
Vyras dirbti prie sunkesnių darbų. Abu 
gali ir kitur padirbėti dal| laiko. $150 
j mėnesi. DR. KESSLER. 195 ARGYL8 
RD., BROOKLYN. BUCKMINSTER 7-1740 

------------------------------------------------------------
REIKALINGI VYRAI 

HELP WANTED—MALE
KRIAUČIUS

PATYRĘS
Mokintis visus darbus prie moteriškų Ir 

vyrižkų drabužių. 
Nuolatinis Darbas. Gera Mokestis 

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

(6)

krūmus nuaria, nuverčia, visiš
kai nepasikeldamas.

Tuojau visi Amerikos tankai 
tampa apginkluoti tais Culino 
“nuoi^gais” ir triuškina prie
šus, pasislėpusius už tų voli/' ir 
krūmų!

Paskui mūšiuose šis jaunas 
karys netenka kojos ir tampa 
dar kitaip sužeistas.

Ką už tai jis gauna iš mūsų ( 
valdžios po karo? Ogi tik pa
prastą medalį. Panašų medalį 
gavo ir tas karininkas, kuris 
griežtai kovojo prieš Culin iš
rastą nuoragą! Culin gavo me-' 
dalį, bet negavo nei darbo, nei 
duonos!

Turėsime Daugiau Pipirų
New York. — Amerikoje 

per pastaruosius dešimt me
tų buvo jaučiama pipirų 
stoka dėl to, kad japonų į- 
siveržimas į pipirus augi
nančius kraštus, sutrukdė 
pipirų gamybą.

Bet šiemet, spėjama, pi
pirų kiekis padidės, — gau
sime iš Indijos. Praėjusiais 
metais Indijoje užauginta 
pipirų 25,000 tonų daugiau, 
negu buvo užauginta 1947 
metais.

Plėšikas įviliojęs ar įvaręs 
bučerį į šaldytuvą, 15 4 4 
Broadway, Brooklyne, pats 
prasišalino su $100. Už tūlo 
laiko sugrįžęs nuo pietų savi
ninkas rado bučerį užkaltą 
šaldytuve, 32 laipsnių tempe
ratūroje.

į Egzaminuojant Akis, 
į Rašome Receptus
I Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
t Optometrists , >
Į 394-398 Broadway
I Brooklyn, N. Y.
t Tel. ST. 2-8842

esKissfWgoeasswa
GERI PIETŪS!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

;; Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Slialins ;
(SHALINSKAS)

Funeral Home
'1 < >

84-02 Jamaica Avenue h
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. Į
Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Kelv., Sausio 6, 1949



NpwY^rto^jg^fcrZinioi
Rodys iš Lietuvos Filmas Lietuviai Menininkai Gavo Išvyksta Kitur

Sausio 9-tos vakarą, 7:30 
Valandą, Liberty Auditorijos 
salione, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-ji kuopa ruošia 
rodymą iš Lietuvos filmų. Jas 
fodys George Klimas. Greta 
filmų, D. M. šolomskas kal
bės apie spaudos rolę mūsų 
gyvenime.

Filmos buvo kadaise rodytos 
Brooklyne. Tačiau anaiptol! 
ne visi brooklyniečiai yra jas 
matę, o kartą mačiusieji pa
geidauja jas matyti dar kartą. 
Tiesą pasakius, žiūrėti «filmų 
iš savo gimtojo krašto norui 
nėra galo, kaip kad niekad 
nėra nuobodu prisiminti tą 
kraštą, jo laukus ir pievas, 
jo upes ir lakštutes paupiuo
se, jo grjteles ir jo žmones.

Taigi, visas sekmadienio po
pietis ir vakaras nuvykusiems 
į Liberty Auditoriją, kampas 
Atlantic Avė. ir 110th Street, 
Richmond Hill, bus praleistas 
įdomiai ir naudingai, nes ten 
bus:

Popiečio 3 valandą prelek- 
cija apie meną.

Po pertraukos vakarienei— 
filmos iš Lietuvos. R.

Smagiai Pasitikome 
Naujus Metus 
Su Aido Choru

Žymų Svečių Prelegentų
Ruoškitės patys dalyvauti, 

ypatingai ^painformuokite sa
vo jaunimą apie tai, kad šio 
sekmadienio popietį, sausio 9- 
tą, 3 valandą, Liberty Audi
torijoje, įvyks moksliška pre- 
lekcija apie meną.

Prelegentu lietuviams me
nininkams pavyko gauti meno 
srityje jau aukštai prasisieku
sį prelegentą ir autorių Sid
ney Finkelstein, kuris jau yra

parašęs veikalą “Menas ir Vi
suomenė.’’ Turėsime įdomų 
ir turtingą pamokomis popie
ti. >

ši yra pirmoji iš eilės LMS 
3 apskrities ruošiamų prelek- 
cijų, tad daugiausia naudosi
me iš jų, pradėję nuo pra
džios. Kitoms prelekcijoms, 
ateityje, yra pasižadėję Iv. 
Mizara, daktaras A. Petriką, 
ir kiti.

Antradienį Laisvės raštinėn 
užėjo Anna Rymkus, brookly- 
nietė (seniau gyvendavo Bos
tone). Ji užsimokėjo pre
numeratą ir nusipirko me
daus. Ona pranešė, kad lan
kėsi Bostone, matėsi su visais 
senais draugais - pažįstamais, 
parvežė linkėjimus laisvie- 
čiams.

Užsimokėdama prenume
ratą ji taipgi paaukojo dien
raščio reikalams $2, o medų 
pirko savo draugei Onai Pa- 
ražinskienei, kuri gyvena 
dienraščio Laisvės kaimynys-

Pasitikimas Naujų Mėty Menas Menui?

ii •• ii* v» o i ®Unijos Viršininkai 
Smerkė Inkviziciją 
Mokyklose

Furniture Workers Unijos
vadai protestavo prieš perse
kiojimą mokytojų “dėl jų 
mįnčių ir draugavimų,” skir
tingų nuo mokyklos viršinin
kų. Unijistai reikalavo, kad 
ragangaudystė tarp mokytojų 
būtų sustabdyta tuojau.

Laiško, pasiųstame moky
klų viršininkui William Jan- 
sen’ui, unijistai pareiškė savo 
kaipo darbininkų ir kaipo tė- 

'vų apgailą mokytojos Mrs. 
Minnie Gutride ir pasipiktini
mą inkvizicija, kuri ją be lai
ko numarino.

Mrs. Gutride, per ilgus me-

Nubaudė Sukčiavusį 
DP’s Sąskaiton

Newyorkietis Moishe Litvak 
nuteistas du ir pusę metų ka
lėti už pretendavimą esant 
nukentėjusiu nuo nacių. Jis 
net nešiojęs subandažuotą 
sveiką ranką ir taip rinkęs pi
nigus neva pagalbai nukentė
jusių kitų, tebelaikomų kon
centracijose. Bet pinigus pa
silaikydavęs sau.

Litvak ypač pasipelnęs nuo 
žmonių, kurie pasiskųsdavo 
turį po karo dar neatsiliepu
sių giminių. Jis juos, tuojau 
“surasdavo,“ “gaudavo“ nuo 
jų nesamų giminių graudžius 
laiškus, o nuo amerikiečiu 
nigus krovė sau.

Ne Viskas Kvepia New 
Yorko Užstreikuotose 
Karčiamose

Gale praėjusios savaitės, 
šventėmis, apie pora desėtkų 
langų buvę išdaužyta ir 25 
dvokiančios bombos įmesta į 
u žstrei knotas k arei am as M an
il attane. ,

pi-

Grumdamiesi prieš šaltą vė
ją ir sniegus ėjome pasitik
ti Naujuosius Metus, vienok 
apsimokėjo, nes Aido Choras 
ištikro buvo pasiruošęs mus 
pasitikti šventiškai. Liberty 
Auditorija ir didysis baras 
mirga, žybsi įvairiaspalviais 
balionais ir kitais gražumy
nais. Valgykloje gausa už
tiestų stalų. Gaspadinės lau
kia su keptais kalakutais ir 
kitais skanumynais.

Biskelį lukterėjus, pribuvo 
Jurgis Kazakevičius su grupe • 
savo orkestrininkų, prasidėjo | 
šokiai. Kaipo darbo dienos 
vakarą, o gal ir laukdami pa
liaubos sniegų, vėlokai rinko
si patys choristai ir bendrai 
publika, tad ir šokėjai iš kar
to nedrąsūs pasisuka šokyje. 

.Tačiau reikėjo pamatyti, kas 
ten darėsi artėjant pusiaunak
čiui ir per- apie ^valandą po 
jo! Tikriausia, negalėjo bū
ti smagesnės vietos visame 
Brooklyne-New Yorke.

Sveikinimasis, neoficiali 
dainų programa, vaišės tęsė
si iki paryčių.
, Publikos galėjo būti dau
giau. Senojoje Laisvės salė
je su tiek publikos būtų bu
vę per ankšta, bet šiose erd
vėse patogiai būtų galėję su
sitalpinti daug daugiau links- 
mautojų. Taip ir turės būti 
ateityje. Dalį publikos, gal 
būt, atbaugino pūga, sniegas, 
nepasakęs, kada jis- sustos. 
Ypatingai turintiems važiuoti 
savais auto ir busais atrodė 
rizikinga. Tačiau rizikavu
siems sniegas žalos nepadarė, 
sustojo neuždaręs kelių.

Ar. .

Tubes Darbininkai 
Gina Savo Darbą

Hudson and Manhattan 
Railroad firma, operuojanti 
Hudson Tubes, pasimojo pirm 
švenčių atleisti 43 darbinin
kus. Tam pasipriešino visi 
darbininkai, virš 600 trauki
nių va'iruotojų ir konduktorių 
metė darbą. Už trijų valan
dų kompanija pasiūlė su dar
bininkais derėtis, o darbinin
kai sugrįžo dirbti.

Unijos viršininkai sakosi ne
šaukę darbininkų stabdyti 
darbą, tačiau po švenčių pra
sidėjusiuose pasitarimuose su 
firma dalyvauja ir unijos vir- 

HHninkai.

Gruodžio 31 d., kaip kas 
metai, įvyko Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo parengi
mas pasitikti Naujus Motus. 
Jie daugiausia publikos su
traukdavo, negalėdavai nei iš 
vietos pasijudint, kaip kimš
te prikimšta, tiek apatinėje 
svetainėje ir prie barrūmio, 
tiek viršutinėje. Naujų Me
tų pasitikimas duodavo kliu- 
bui daugiausia pelno.

Kas pasidarė šių Naujų 
Metų lauktuvėse? Publikos 
veik per pusę mažiau. Tei
sybė, oras buvo blogas: snie
guotas, šaltas, bet vien oro 
blogumais negalima patei
sinti, kadangi likos daug ti- 
kietų neparduota. Oras ne
galėjo pakenkti tikietų parda
vimui iš anksto. Kaip nebū
tų — kliube įvyko tas, ko ne
buvo tikėtasi sprendžiant pa- 
gal praėjusių metų parengi
mus.

Gaspadorius J. Zakaraus
kas vakaro vedėju paskyrė 
Kazimierą Kreivėną, pašaipi-

Ar menas doleriui? Spręski
te, kaip norite.

štai, su pradžia šių metų 
apie 50 dailininkų, turėjusių 
patalpas Washington Square 
South, New Yorke, neteko bu
to. Tūli ten išbuvę, išlaikę 
studijas po virš 20 metų, bet 
dabar jiems įsakyta išsikraus
tyti Dėl ko ?

New Yorko Universitetas 
nori tame plote statyti teisių 
mokyklą. šalyje siaurėjant 
teisėms, teisininkams daugėja 
biznis, yra daug norinčių tap
ti teisininkais, advokatais, 
reikia mokyklą plėsti. Tačiau, 
kam būtinai toje vietoje? Ta 
vieta patinka. Gera priežas
tis. Tačiau gal ir dailinin
kams turėjo patikti, kitaip 
ten nebūtų laikęsi desėtkus 
metų.

Abiejiems reikėjo, bet tur
tingesnis. organizuotas, turįs 
už savo pečių pareigūnus 
universitetas paskui atėjo, bet 
laimėjo prieš neorganizuotą 
meną. T—as.

tėję. Anna Rymkus apgajles- 
tauja, kad turi apleisti dabar 
gyvenamą vietą, nes darbo 
reikalais turės išvykti kitur.
Linkime jai gero pasisekimo 
naujoj vietoj. K.

Laikas Prašalinti 
Eglaites

Iš kalėdinės eglaitės užsi
kūręs gaisras Bronxe labai 
sužalojo tris apartmentus, o 
iš kitų apartmentų 34 šeimos 
turėjo išeiti laikinai.

Eglaitės jau yra sudžiūvu- 
sios į paraką, padegtos žai
biškai supleška. Jeigu jūs 
kada matėte išdžiovintą eglę 
degant, žinote, kad žaidžia
te su nelaime per ilgai laikant 
stuboje. Geriau sunaikinkite 
eglaites pirm leidimo joms 
sunaikinti jus.

Gaisragesys William Falls 
susižeidė ir 50 asmenų išvyti 
iš buto užsidegus vienam na
mukui ir gaisrui persimetus į 
kitus tris prie Ralph Ave., 
Brooklyne.

tus mokytojavusi, tapo be jo 
kio iš anksto įspėjimo, be tei
sės ar progos žinoti, kam ji 
šaukiama, be gynėjo, pasi
šaukta pas viršininkus kaman
tinėti. Mrs. Gutride tapo taip 
sukrėsta tokios inkvizicijos, 
jog jinai po to kamantinėji
mo, dieną pirm Kalėdų, nusi
žudė.

Tvora Neprileido 
Nusižudyti

r ■. ■' 1 ■ —

Bronxietis William Schu
bert, 22 metų, bandė peršok
ti per tvorą Empire Statę 
Buildingo aukštumose, bet ta
po sargų pagautas ir nugaben
tas į ligoninę.

Pastatas jau buvo dažnai 
pavartojamas saužudystėms, 
kas sudarydavo jo savinin
kams nepatogumų. Rudenį 
1947 motų užtverta aukšta 
tvora. Nuo to laiko tiktai du 
bandė per ją perlipti nusi
žudymui. bet abu tapo pagau
ti.

ta-W estch ester apsk rities 
ryba savo susirinkimo, įvyku
siame White Plains, nubalsa
vo pakelti taksus ant nuosa
vybių 4 centais, bus po 69 su 
virš centus nuo kožno šimto 
dolerių vertės turto.

S 
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GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

K
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Savininkai už tai kaltina 
streikuojančius bartenderius, 
kas, aišku, yra netiesa. Dar
bininkai, ypačiai organizuoti, 
netiki į žalojimą savo darba
viečių. Jie nori greičiau siu
si tarti, grįžti į darbą ir vėl 
pelnytis pragyvenimą, o ne 
sunaikinti įmonę.

Daužymas langų, bombos, 
bus buvusios vienu iš dviejų: 
tikslu pulti streikierius ir su
kelti prieš juos žmones; ar
ba perdaug įsilinksminusių 
asmenų nesąmoningos prie
monės “pafiksyti” už neda
vimą tinkamo patarnavimo 
šventėmis.

nio skyriaus pirmininką. Bai
giant vakarienę, pirmininkas 
pakvietė vietinių organizacijų 
ir kiiubų atstovus tarti žodį 
kitą.

Iš eilės buvo kviesti: bai
giąs savo tarnybą, buvęs 
kriaučių 5 4-to skyriaus pirmi
ninkas J. Glaveckas, Jurginės 
Draugijos pirmininkas A. Le- 
lis ir sekretorius Ch. Ne- 
čiunskas, Maspetho kliubo — 
Bartašiūnas, SLA 38-tos kuo
pos—J. Aymanas, Tautininkų 
Klubo — S. Valskis, mūs pa
čių kliubo biznio vyriausias 
sekretorius F. Vaitukaitis, il
gametis kliubo 
Draugelis. Visi 
Naujais Metais,
dar pasveikino ir gaspadinės 
už gerai padarytą vakarienę.

Po visų sveikinimų, F. Mi
las, su visų pritarimu, sudai
navo porą dainelių. O pa
baigoje, kliubo gaspadorius J. 
Zakarauskas kvietė svečius 
vaišintis, sakydamas — būki
te, kaip namieje. Sako — 
nežinau, kas įvyko, kad šiais 
metais pas mus atsilankė ma
žai publikos.

J. Stakvilevičius.

veikėjas J. 
sveikino su 
o Aymanas

Apvilta Meilėje 
Ar Ligonė?

New Yorke prieš naujai 
apsigyvenusį šiojė šalyje jau
ną Metropolitan Operos dai
nininką Ferruccio Tagliavini 
taip pat jauna ir graži Mary 
V. Phillips užvedė' bylą. Dai
nininką kaltina, kad jis esąs 
jos mergautinio kūdikio tėvas 
ir kad jis neatmokąs priža
dėtos sumos kūdikio pragyve
nimui.

Phillips’aitė turi 14-kos mė
nesių dukrelę. Ji tikrina, kad 
dainininkas sumokėjęs už li
goninę. kurioje ji susilaukė 
dukrelės. Tuomet jai pačiai 
davęs pinigais $100 ir priža
dėjęs paskiau duoti $3,390, o 
kūdikio užlaikymui mokėti po 
$50 per mėnesį iki užaugs, 
tų pažadų nevykdąs.

Gi dainininkas per savo 
vokatą paduotame teisėjui 
siaiškinime tikrina, i kad 
mergina tur būt esanti “ 
tiniai neatsakominga.
vedusiam su tos pat operos 
dainininke Pia Tassinari, jau 
gana pakilusiam karjeroje ir 
turte, aišku, toks skundas tei
kia daug nepatogumo, bus jis 
teisingas ar neteisingas.

Teisėjas paėmė bylą paty
rinėti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunas ar viduramžis 

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

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome turėti omenyje, kad sau
sio 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)

bet

ad- 
pa- 
toji 

pro- 
Jam,

• Dienos šviesoje du plėšikai 
iš restauranto, 796 Flatbush 
Ave., Brooklyne, atėmė $1,- 
400.

SUSIRINKIMAI
L. K. MOKYKLA

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės susi
rinkimas įvyks penktadienį, sausio 
7 d.,' 8 v. v. Liet. Kultūros Centre, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Tikslas yra ruošimas 
prie pavasarinio parengimo. Visi 
mokiniai, nariai ir rėmėjai malonė
kite pribūti laiku. Visus’ kviečia 
Valdyba. (4-5)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir LLD 138‘kp.

rinkimas įvyks 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.” 
kitų svarbių rekalų aptarti, 
kviečiami dalyvauti, 
nas.

s 
g

susi-

Taipgi turimė ir 
visi 

V. Karlo- 
(3-4)

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)

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN , 3

labor lyce^m!
DARBININKŲ ĮSTAIGA 3

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-rt 
ietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.g 
Puikus steičius su nąujausiais § 

įtaisymais. . ji
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 

Kainos Prieinamos. ę 
949-959 Willoughby Ave. į

rūšių, dėl

Naujų Metų Dovanų

CURVEX ROYALTY
17 jewel Precision 
actually curved to fill

$5?.50

GRUEN
Full-size 
movement 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled.

Dėl dailiu džiūleriu visokiu

2<I2t

APLANKYKITE ROBERT UPTON’S 
Jewelry Store 

Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—
T T p TP TV 701 Grand St., Brooklyn
JLJ JL JL JL 1 i arti Graham Avenue

S9

1 g L1TUANICA SQUARE |

IRĘSTAURANTi

Tel. STagg 2-8842

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE >

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS '

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių Į

'Gg ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

&282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.flS
; Tel. Evergreen 4-9012 > jŽį

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

g DANTŲ GYDYTOJAS

|Dr. A. Petriką
V 
M S

Valandos:
y v g

7ITPP’Q R A P 411 GRAND STREETLL I I 0 1>/llY BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

»e»€'«'4C€i«lC*€fe»C*«C teesie <€»C«C«€»«»e«Cee»ęlt«K
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Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER &.ALES

w
32 Ten Eyck S

Tel.‘ EVergreen 4-8174

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripiiiį
Permanent Waves

50 
UP

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

wave hair...
and of course
FOR NORMAL 
HAIR!

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

Fashion
Center

sutai-

■

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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

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

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 Call EVergreen 4-2525 •
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thure., Frl. 10-9; Sat. 9-6,P. M.

Hairdressers
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SmUklm




