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ri savo programą ir bėdas. 
Kadangi visi kiti ko nors rei
kalauja iš žmonių, tai pasiro
dė ir mūsų agrikultūros sekre
torius Brannan su pasiūlymu. 
Jis .nųis karštai ragina šiemet 
užsivesti daug “laisvės dar
žų” (“liberty gardens”).

Bet iki debesų iškilusios 
maisto kainos privers žmone*s 
ir be Brannano 
augintis maisto 
vazonuose, kurie 
mes daržams.
tų daržų šiejnet nevadins lais 
vės daržais. Jiems 
atitiks pavadinimas “prievar
tos daržų.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
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VALDŽIA SAKO, JOG 
KAINOS VIS DAR KILS

Kompanija bando apkaltint [AMERIKONŲ TANKAI 
mašinistų už gelžkelio nelaimę BOMBARDUOJA SEOIl.A

AMERIKONŲ TANKAI

paraginimo 
patiems net 

neturi ze- 
Tačiau niekas

Kai eks-poetas Tysliava 
meluoja, tai jis meluoja iš vi- 
Kjėgų. Gal ir gerai, gal tik 

omi Tysliava ir tegali pasi
rodyti ne mažesniu už Pijų 
Grigaitį.

Štai jis dabar prisimygęs 
tvirtina, kad Laisvės šėrininkų 
suvažiavime buvę nei daugiau, 
nei mažiau kaip trisdešimt 
dalyvių. Nebuvo jis salėje, ne
skaitė jis tų dalyvių. Salėje 
taipgi nebuvo nė vieno kito 
kryžioko. Bet Tysliava suskai
tė ir žino, kad tik tiek suva
žiavime tedalyvavo!

Kita tokia pat “graži” tys- 
liavinio melo pusė.

Iš pusės tuzino
pikietavusių suvažiavimą, 
padarė penkiasdešimt.

kryžiokų, 
jis

Prašau pasiskaityti:
“Ką dievas myli, tą ir 

ka! Ir plakė dievas no tik 
išrinktąją, bet ir mažą mūsų 
tau^fą. Kiek baisių karų pra
ėji/ per mūsų žemę! Kiek 
žmonių turėjo žūti nuo gink
lo, persekiojimų, o paskui nuo 
negirdėtų marų!..”

Kiekvienas, paskaitęs šį 
• pamokslą, pasakys: Nepake

liui mums lietuviams su 
dievu!

Todėl ir sakau, kad 
kunigai yra didžiausiais 
tytojais prieš dievą, 

y Ana citata paimta iš
go Stasio Y’los pamokslo, pa
sakyto net ’trijose vietose: 
Hartforde, New Britaine ir 
Worcesteryj.

pla-

tokiu

patys 
kurs-

kuni-

Kunigų Draugas sužinojęs, 
kad Vengrijoje komunistai 
sudarę labai ilgą knygų sąra
šą ir draudžia žmonėms jas 
skaityti. Jos visos esančios ne
naudingos darbo žmonėms.

Ir šaukia Draugo redakto
rius: “Laisvės mintis paverg
tųjų galvose — pavojingesnė 
kaip dinamitas...”
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Draugo

sąrašas
Kodėl

jau toks 
ir randasi.
turėtų protestuoti 
Juk popiežius turi 
knygų šimtą sykių

labai abejoju, kad tokį 
sąrašą‘tie vengrai būtų pasi
darę. Per daug jis ilgas. Vei
kiausia jis atsirado 
kabinete.

Bet lai 
kur nors 
prieš jį 
Draugas ? 
prakeiktų
ilgesnį sąrašą.

Daug logiškiau, man atrodo, 
būtų tuojau užprotestuoti 
prieš popiežių, o ne prieš 
vengrus. Vengrams dėlei to 
nei šilta, nei šalta. Popiežius 
gi yra katalikų bažnyčios bo
sas. Draugas gi yra katalikų 
kunigų leidžiamas. Juk daug 
gražiam savo pastogę susitvar
kyti pirm, o tik paskui kitais 
susirūpinti.

Bijo, kad 
reikalaus

darbininkui dėl to 
algų pakėlimo

Washington. — Karinės 
mobilizacijos galva Charles 
E- Wilson sakė Jwrespon- 
dentams, jog prasys Kong
resą pataisyt įstatymus 
taip, kad valdžia galėtų ge
riau sulaikyti kylančias 
kainas.

Wilsono padėjėjas Eric 
Johnston pripažino, kad 
maisto kainos eina • vis 
aukštyn ir aukštyn. Nega
na to. Johnstonas įspėjo, 
kad maisto kainos kils dar 
per kelis mėnesius, nežiū
rint, kad prez. Trumanas 
sausio 26 d. įsakė užšaldyti 
kainas ir algas. Johnstonas

sakė, gal tik vidurvasarį 
galima bus sustabdyti kai
nų kilimą.

Wilsonas siūlo pataisyti 
įstatymą, kuris palaiko va
dinamas “teisingas kainas” 
farmų produktams. Šis į-' 
statymas leidžia tiek pa
branginti tuos produktus, 
kiek pabrangsta farmerių 
perkami fabrikiniai dirbi
niai.

Wilsonas bijo, kad jeigu 
kainos nebus pažabotos, tai 
darbininkai reikalaus algų 
pakėlimo ir gal streikuos, 
nepaisant karo.

Woodbridgk, N. J. — 
Pennsylvania geležinkelio 
kompanija mĮėgina suversti 
kaltę ant traukinio mašinis
to J. H. Fitžsimmoųso už 
tragediją, kdr antradienio 
vakare, žuvo bent 83 žmo
nės ir buvo sužeista apie 
500. Kompanija sako, kad 
mašinistas per smarkiai va
rė traukinį, važiuojant per 
naujai pastatytą laikiną 
medinį tiltą.

Silpnokas tiltas sugniužo 
nuo per daug apsunkinto 
traukinio, vežusio 1900 žmo
nių, ir 8 vagonai nugriuvo 
žemyn.

Mašinistas, iš savo pusės,

nurodo, kad nebuvo jokių 
įspėjimo signalų - ženklų 
ant geležinkelio, beartėjant 
traukiniui prie tilto; todėl 
jis važiavo paprastu grei-

i čiu, apie 50 mylių per va
landą. Traukinyje taip pat 
nebuvo “špydomyterio”, ku
ris parodytų, kaip greitai 
važiuojama.

Federaliai ir New Jersey 
valstijos valdininkai daro 
tyrinėjimus, ieškodami kai-, 
tininkų.
Liudytojai patvirtino, kad 

kompanija neįrengė jokių į- 
spejimo ženklų ant geležin
kelio nei greičio rodyklės 
traukinyje.

CHICAGO GELŽKELIECIA1
NEGRĮŽTA DARBAN

J. Tautų komitetas atmetė 
Sov. skundą prieš Ameriką

Lake' Success, N. Y. — 
Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas atmetė So
vietų reikalavimą pasmerkt 
Ameriką kaip karinį už
puoliką. Sovietai kaltino A- 
meriką už tai, kad amerikk 
nis karo laivynas įsiveržė į 
kinų sala Formoza ir Ame
rikos lėktuvai iš Korėjos 
užpuldinėjo Mandžūriją, 
Kinijos provinciją.

Sovietų ’skundas - reika
lavimas tano atmestas 50 
balsų prieš 5.

Nuo balsavimo susilaikė 
Jugoslavijos, Burmos, In
donezijos ir Afganistano 
delegatai.

Sustreikavo 148,000 
Japonijos mainierių

Tokio. — Streikan išėjo 
148 tūkstančiai Japonijos 
angliakasių prieš keturias 
didžiąsias kompanijas.-' Rei
kalauja daugiau algos.

Tos kompanijos pagami
na apie pusę visos anglies 
Japonijoje.

----------------».-------- __

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Chicago. —+ “Svičmanai” 
— geležinkelių begiu sąjun
ginė to j ai, traukinių judėji
mo tvarkytojai —vis dar 
negrįžta darban Chicago j e, 
apsimesdami .‘ligoniais.”

Chicago yrd 25 geležinke
lių centras. įtaigi svįčmanų 
streikas sulaiko daug trau
kinių, ypač kelionėms 
liau į vakaruš.

dauguma svičmanų rytinė
se valstijose sugrįžo dar
ban, ir traukiniai veikia 50 
iki 90 procentų.

to-

New York. — Geležinke
lių kompanijos skelbia, kad

Washington. — Tęsiasi 
derybos tarp geležinkelių 
kompanijų, keturių gelžke- 
lin. darbininkų Brolijų-uni- 
jų ir valdžios tarpininkų.

Atsigriebiant važiuotei 
geležinkeliais, valdžia at
šaukė tūlus apribojimus dėl 
pašto ir ekspreso siuntinių 
išvežiojimo traukiniais.

“Nežinia kas” nužudė, 
keturis negrus

Rocky Mount, N. Caro- 
na. — Čionaitinėje apylin
kėje tapo nužudyti -keturi 
negrai dviejose vietose nak
ties laiku.

Policija sako, “nežinia 
kas” juos nušovė, bet nesi
stengia 1 surasti žmogžu
džius.

Washington. — Apsiįy- 
.nimo denartmentas vas. 7 
d. paskelbė, kad jau 47,388 
amerikonai nukentėjo kari
nes nelaimes Korėjoje, skai
tant tik tuos, kurių gimi
nėms apie tai jau praneš
ta.

Iki vasario 2 d. buvo už
mušta 7,014 amerikonų, be 
žinios dingo 9,433 ir sužeis
ta 30,941, kaip sako apsi
gynimo dėpartmentas.

Anglijos seimas nutarė 
suvalstybinti plieną

sei-
298

Francijos seimas užgina 
susitarimą su Trumanu

išParyžius. — Sugrįžęs 
Jungtinių Valstijų t R. Ple- 
ven’as, Francijos 'premje
ras, pranešė savo seimui a- 
pie susitarimą 'su prezid. 
Trumanu, kad Franci j a lai
kysis tokios pat užsieninės 
politikos, kaip ir Amerika.

Seimas 401 balsu prieš 
182 užgyrė tą politiką. Tikr 
tai komunistai seimo nariai 
balsavo prieš ją.

London. — Anglijos 
mas 308 balsais prieš 
užgyrė socialistų - darbie- 
čių valdžios pasiūlymą per
imti* valstybės nuosavy
bėn plieno pramonę, pra
dedant nuo vasario 15 d.

6 liberalai balsavo išvien 
su darbiečiaiš, o kiti 6 su 
konservatyvais (toriais) 
prieš pliene' pramonės 
valstybinimą.

su-

ORAS. —* Giedra ir 
šalta.

vis

tūros Draugijos sekretorius 
man aiškina, kad kol kas dar 
tik viena kita kuopa įsirašė 

me savo spaudos ir’ organiza-1 į įarbės kuopų sąrašą, pri-
Nė valandėlei nepamirški-

Per šį mėnesį 
i didžiajam 

dienraštį Laisvę finan- 
sųstiprinti. Kas galvo- 
ir daroma kolonijose? 
"prašvilpė” vienas šių 

mėnuo. Lietuvių Litera-

ciju reikalų. P 
eisrdidelė ruoša 
vajui 
aiškai 
lama

Jau

siųsdamos duokles už savo 
visus narius.

Lai kiekvienos kuopos na
riai, viršininkai ir veikėjai 
tuo reikalu rimtai susirūpina.

Mokekites duokles tuojau, 
be delsimo, be atidėliojimo.

Kaip Kongreso nariai 
bergždžiai burnas aušina

..I., -.-j. M—

Washington. — Per 32 
pirmąsias dienas nuo šie? 
metinio Kongreso atsidary
mo senatoriai ir kongres- 
manai tiek prišnekėjo, kad 
nurašytomis jų šnekomis 
užpildyta 
laikraščio Congressional 
Record, bet per tą laiko
tarpį jie nepriėmė nė vie
no įteikto biliaus. O buvo 
pasiūlyta apie 160 įvairių 
bilių.

koma. — Italijos' valdžia 
pailgino karinę s tarnybą 
nuo 12 iki 15 mėnesių.

876 puslapiai

Pastūmė korejinius liaudininkus 
ir kinus dar 5 mylias atgal

Korėja, vas. 8. — Ameri
kos tankai pasiekė pozici
jas tik už keturių mylių į 
pietus nuo Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės, ir bom
bardavo patį miestą.

Amerikonai ir jų talki
ninkai taipgi atakavo šiau
rinius Korėjos liaudininkus 
ir kinus Anyango srityje, 9 
mylios į pietų vakarus nuo 
Seoulo. Tuo tarpu kariniai 
Amerikos, Anglijos ir Ka
nados laivai ties Tnčonu py
lė- ugnį į liaudininkus va
kariniame pajūryje.

Viduriniame fronte jan
kiai puolė kinus ir koreji-

nius liaudininkus i žiemius 
nuo Vondžu ir Hoengson- 
go’

Pietiniai Korėjos tauti
ninkai, amerikonų talki
ninkai, atakavo šiaurinius 
liaudininkus ir kinus ryti
niame pajūryje ties Kang- 
nungu, kur amerikiniai ka
ro laivai taipgi bombarda
vo liaudininkus. ' 
. Amerikonai vakariniame 
ir viduriniame frontuose 
per dvi paskutines dienas 
pastūmė korejinius * liaudi
ninkus ir kinus 5 mylias at
gal. Liaudininkai ir kinai 
mirtinai priešinosi, taip kad 
amerikonai tiktai durtuvais 

io “apvalyti” duobesGen. MacArthur prašo ,r (foxholes) ir kalnų pozici-
čiangininky talkos
Tokio.— Associated Press 

praneša, kad generolas 
MacArthur prašė Amerikos 
valdžią priimt Čiang Kai- 
šeko kinų armiją iš Formo- 
zos salos, kaip talkininką 
karui prieš šiaurinius Ko
rėjos liaudininkus ir Kini
jos komunistus Korėjoje.

jas, kur liaudininkai žūt
būtiniai gynėsi.

Skaitlingas būrys didžių
jų Amerikos bombanešių 
B-29 įniritngai sprogdino it 
degino Šiaurinės Korėjos 
miestus arti rubežiaus su 
Mandžūrija.

Kongr. Rankin sako, Jungtinės 
Tautos ‘gali pražudyt Ameriką’

Washington. — Demok
ratas kongresmanas ’John 
E. Rankin davė pasiūlymą, 
kad Amerika pasitrauktų iš 
Jungtiniu Tautų. Rankinas' 
sakė, “ 
ri sunaikinti 
džią.”

Jis prašė 
stovų Rūmo 
užsieninių reikalų7 užgirti 
tą pasiūlymą. Rankinas 
gąsdino: - •

“Jungtinės Tautos yra 
komunizmo perykla, ir jos 
sutraukia spiečius komuni
stinių šnipų į šia mūsų ša
lį.” . " \ ’
Pasiūlymai prieš Sovietų

Sąjungą
Republikonas kongres-

manas Walter Judd užklau
sė tą kongresinį komitetą:

“Gal būtų geriau atšauk
ti sovietinės Rusijos pripa-

Jungt. Tautos
Amerikos

Kongreso 
komitetą

no- 
val-

At- 
dėl

Mechanikai reikalauja 
atsaukt algų užšaldynią

New Bedford, Mass. — 
786 įrankių darymo mecha
nikai, Jungtinės Elektri- 
ninkų Unijos nariai, pa
siuntė prez. Trumanui te
legramą, reikalaudami pa-

žinimą ir visai- sutraukyti a^a užšaldynią.
diplomatijos ryšius su ja?”
'Demokratas kongres- 

"manas L. Mendel Rivers at
siliepė :

“Tam aš taipgi pritariu.”
Rivers ir Judd pasakojo, 

kad Sovietų ir jų draugų 
atstovai ir delegatai Jung
tinėse Tautose stengiasi pa
tirti atominius ir kitus ka
rinius Amerikos sekretus. 
Rivers todėl įteikė rezoliu
ciją, reikalaujančią užgint 
Sovietų diplomatam iške
liaut iš Washingtono aps
krities.

Kartu telegrama ragina 
valdžią numušti reikmenų 
kainas iki tokio lygio, kaip 
buvo pirm Korėjos karo.

Amerika žada Italijai 
dar iki $500,000,000

Vėliausios Žinios
Korėja.— Amerikonų ar

tilerija bombarduoja šiau
rinius Korėjos liaudininkus 
jau pačiame Seoule, Pieti
nes, Korėjos sostinėje.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Amerikos duoti francūzams 
didieji bombanešiai B-29 a- 
takuoja Vietnamo* liaudi
ninkus Tonkin provincijoj, 
Indo-Kinoj. /

žibalo versmių išnaudoji
mo Irane.

Irano valdžia pavarė 
merikihius patarėjus 
pramonės išvystymo; 
draudė 
radijo propagandą prieš So
vietų Sąjungą'ir taipgi su
stabdė Anglijos radijo kal- 
basx prieš Sovietus.

a-
dėl

, už-
“Amerikos Balso”

» Roma. — Jungtinės Vals
tijas veda derybas, 
talija rekrutuotų 
daug kariuomenės, 
ketina amerikiniais 
lais apginkluoti.

Be to, Amerika žada Ita
lijos valdžiai dar 400 iki 
500 milionų dolerių pinigi
nės paramos. Užtat reika
lauja, kad Italija įvestų tin
kamą kainų kontrolę ir 
vykdytų kitus amerikinius 
nurodymus dėl italų gyve
nimo tvarkymo.

kad I- 
gana 
kurią

Amerika ir Sovietai veda 
derybas dėl Lend-Lease

Teheran, Iran. — Ameri
konai ir anglai bijo, kad I- 
ranas nesusidraugautų su 

Sovietų Sąjunga.
Irano valdžia 

pasirašė

Chicago.'— Septyni tūk
stančiai skerdyklinių darbi
ninkų demonstravo prieš 
valdžios įsakymą užšaldyti

neseniai 
naują prekybos 

sutartį su Sovietais.
Irano seimas atmetė An

glijos siūlomą sutartį dėl

ęhęrbourg, Franci ja. — 
Viso jau šimtas Amerikos 
laivų atgabeno v Franci j ai 
pilnus krovinius visokių 
ginklų ir karinių įrengimų.

Washington. — Jungtin. 
Valstijos reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga sumokėtų 
800 milionų dolerių už ka
rinę Lend-Lease pagalbą. 
Sovietų vyriausybė siūlo 
240 milionų dol.

> Ąmerikinis reikalavimas 
paremtas apskaičiavimu, 
kad Sovietams likę nuo ka
ro. bent 800 milionų dol. 
vertės naudingų amerikinių 
daiktų. Amerika yra davus

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, vas. 7. — Šiauri
nės Korėjos liaudininkų ra
dijas sakė:

Liaudies Armija Vondžu 
srityje atmušė priešų 
kontr-atakas ir padarė jiem 
gana daug nuostolių.'

Liaudininkai, atmušinė- 
dami ofensyvą iš ameriko
nų pusės, kerta jiem skau
džius smūgius.

Federate džiūrė surado 
Remingtoną kaltu

New York. — Federalio 
teismo džiūrė surado, kad 
Wm. W. Remington, buvęs 
prekybos departmento Wa
shingtone pareigūnas, krei
vai s prisiekė, užsigindamas, 
kad jis buvo komunistas. 
Už tai gręsia Remingtonui 
iki 5 metų kalėjimo ir $2,- 
000 piniginės baudos.

Teisėjas dar nepaskyrė 
bausmės.

Remingtonas dabar buvo 
teisiamas dėl to, jog pernai 
po priesaika pareiškė fede- 
ralei džiūrei, kad jis nie
kuomet nebuvo Komunistų 
Partijos narys. Prieš Re
mingtoną liudijo buvusioji 
jo pati ir samdyti šnipai.

Teisėjas atšaukė $5,000 
Remingtono kauciją ir pa
siuntė jį kalėjiman. Re
mingtono advokatai ruošia

Pernykščiuose tardymuo
se buvo pasakojama, kad 
Remingtonas perleidinėda- 
vęs valdinius Amerikos 
sekretus “sovietiniams a- 
gentams.”

Sovietų Sąjungai viso $10,- 
800,000,000 karinės Lend- 
Lease paramos ginklais ir 
įvairiais reikmenimis.

Jungtinės Valstijos taip 
pat reikalauja, kad Sovie
tai sugrąžintų 672 preki
nius ir karinius laivus. N
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Iždininko Snyder planas
Prezidento Trumano iždininkas Mr. Snyder klauso 

šavo boso. Prezidentas reikalauja, kad karo reikaląms 
būtų tuojau surinkta iš žmonių dešimt bilijonų dolerių. 
Iždininkas turi surasti būdus pasiekti žmonių kišenes. 
Tuos būdus dabar jau žinome, nes juos Mr. Snyderis pa
siūlė Kongresui apsvarstyti ir priimti. O Kongresas, 
neseniai balsavęs už nesuskaitomus bilijonus ginklavi
mosi reikalams, negalės balsuoti prieš iždininką.

. • Todėl turėsime mokėti didesnius taksus. Neužteks to, 
kad tuojau iš kiekvieno šimto, tavo įplaukų, apart tų, ką 
pirmiau valdžia pasiimdavo, dar atims keturis dolerius. 
Tai dar neduos tų reikalingų bilijonų. Kaip nors valdžia 
turi prieiti ir prie tų dolerių, kurie dar tau ir tavo 
rhai pasiliks po išėmimo taksų.

Mr. Snyder žino, kad nė vienas iš mūsų negalime 
seiti be įvairiausių kasdienio gyvenimo reikmenų,
tau reikia automobilio? Pirksi jį, valdžia pasiims tris ar 
keturis šimtus dolerių. Norėsi įsigyti televizijos aparatą 
arba geresnį radiją? Mr. Snyderis pasiims 25 procentus. 
Dar daugiau jam sumokėsi, jeigu, atsikratymui savo kla- 
patų, užsimanysi stiklą kitą išsigerti, arba cigaretę už- 

’ sirūkyti.
Niekur nuo valdžios neišsisuksi. Mokėsi jai ir mokėsi!

šei-

ap- 
Gal

Delsimui ir atidėliojimui nebelieka 
pagrindo

Paskelbta dar viena Tarybų Sąjungos nota Amerikai, 
Anglijai ir Francūzijai. Tai jos atsakymas į anų šalių 

c-notas dėl Keturių Didžiųjų konferencijos. Sovietai pa
kartoja, kad Vokietijos demilitarizacija yra svarbiausias 

:Šių dienų reikalas pagerinimui santykių tarpe Keturių 
Didžiųjų ir turi būti svarstomas pirmiausia, bet jie ne-

* ‘priešingi iškėlimui ir svarstymui kitų klausimų. Jie sako, 
. kad nebėra reikalo konferencijos sušaukimą atidėlioti. 
; Jie pilnai sutinka, kad pifma susirinktų šiaip tų kraštų

atstovai ir sudarytų tai konferencijai darbotvarkį. Jie 
. taipgi nepriešingi konferenciją laikyti Paryžiuje ar kur 

kitur.
Vadinas, Keturių Didžiųjų konferencijos įvykimas ar

• neįvykimas priklauso šioms trims šalims. Mes visuomet 
’ buvome tokios konferencijos karščiausi šalininkai.’ Mes 
' manome, kad jinai, gerais norais pravesta, duotų daug

naudos, jeigu ir nepajėgtų išlyginti visus nesusiprati
mus tarpe didžiųjų valstybių.

Kaip dabar dalykai stovi, tai pasaulis yra risčiomis 
grūdamas į naują pasaulinį karą. Tas naujo karo kurs
tytojų zujimas, tas visoje istorijoje negirdėtas ginklavi- 
masis, tie gąsdinimai ir grūmojimai žmoniją veda į 
didžiausią katastrofą. -

Jau seniai visiems aiški tiesa, kad tarptautinių santy
kių pataisymas, karo pavojaus prašalinimas, priklauso 
nuo susitarimo tarpe didžiųjų valstybių. Jau tik tas fak- 
,tas, kad jos galėtų susirinkti ir tartis santykių page
rinimu, būtų didelis taikos laimėjimas.

Todėl žmonės visur laukia ir reikalauja'Keturių Di
džiųjų konferencijos. Ypatingai Europos žmonės, tiek 
nukentėję nuo karų, taip išvarginti ir sunaikinti praėju
sio karo, trokšta susitarimo tarpe didžiųjų valstybių.
• Mes taip pat esame griežti toje nuomonėje, kad susi
tarimas; susikalbėjimas yra galima daiktas. Mes atme
tame tą liguistą nuomonę, kad naujas -karas neišvengia- 

,■ ir kad kitos išeities nebėra, kaip tik tam karui vi- 
garais ruoštis.

\ Mes esame karščiausi šalininkai tos minties, kad so-j.
'H' m^ t

■

*

i*.

mokės apie 9,000 dolerių per 
metus. Reiškia padengs neda- 
teklių su geru perviršium.

Bet mokesčių pakėlimas, 
rašo Senas narys, daugelį 
narių blogai nuteiks, “o 
veikiausiai draugija neteks 
gero’ skaičiaus jaunesnio

H
/

Pasirodo, jog sunkūs lai
kai lygiai liečia visas orga
nizacijas, visas draugijas.

DVASIŠKIS APIE KINIJĄ
Kanadiškis Liaudies Bal

sas išspausdino protestantų
James Endicott

PAKLAUSYKITE 
GABALIAUSKO, JIS 
PASAKYS!

Pittsburgho “Žiniose” 
Gabaliauskas užsimanė pa
sakyti pamokslą Amerikai, 
— pamokslą apie tai, kaip 
nugalėti Tarybų Sąjungą! 
Na, ir jis duoda! Bet pir
miau negu jis pamokys A- 
merika, Gabaliauskas nuro- u z 

do, ką veikia komunistai. 
Jis primena, jog Šiandien 
“tarptautines politikos vai
rą... savo rankose laiko 
Kremliaus valdovas”. Ko
dėl tasai “Kremliaus valdo-(kunigo

laimi? Kodėl jam se- straipsni apie Kiniją. Apievas” 
kasi?

Gabaliauskas pi’imena:
“ne visuomet laimi tas, kas 

puola negalvodamas, tačiau 
visuomet pergalės laurus nusi
neša tas, kas puola galvoda
mas. Kremlius šiandien’ kaip 
tik laikosi šios taktikos.” Va
dinasi, Kremlius galvoja! Na, 
ir po to Gabaliauskas duoda 
įsakymus mūsų krašto vyriau
sybei.

Vadinasi, Kremlius gal
voja !

Na, ir po to Gabaliauskas 
duoda įsakymus mįįsų kraš
to vyriausybei. Pi 
te:

“Ką tad turi Amerika dary
ti ? Tėra vienas atsakymas— 
žengti pirmyn! Tai reiškia, 
jog ji turi ne gintis, bet pul
ti.”

Gabaliauskas skaitosi iš
mintingu žmogumi, bet žiū
rėkit, kokius jis durnus pa
tarimus (įsakymus!) duoda 
mūsų vyriausybei. Tiesiog 
baisius įsakymus. Paskai
čius jo raštą., žmogus pra
dedi galvoti., ar jis tik ne
bus kieno nors prisiųstas 
koks nors..’, na, tegu skai
tytojas padaro išvadas.

Supraskim: klerikalų 
laikraščio rašytojas , pats 
pripažįsta, jog Kremlius 
viską daro apgalvotai ir

ityki-

I amžiaus narių.

AR BUS IŠGELBETI KITI?

Septyni negrai, — jų tar
pe vienas penkių mažų vai
kučių tėvas, — tapo nužu
dyti elektros kėdėje' Rich
mond miesto (Virginia) ka
lėjime.

Šių negrų bylos istorija 
yra tipiška istorija daugy
bės negrų, legaliai ir nele
galiai nulinčiuotų neva už 
išprievartavimą baltveidžių 
moterų.

Dar nepamįršome Scotts
boro bylos dalyvių,. > kurie 
buvo nusmerkti mirti neva *1*
už išprievartavimą balt
veidžių, bet pastarosios ;vė-

nebuvo susitikusi su vienu 
iš teisiamųjų? Kodėl ji tą 
patį vakarą, kai buvo atlik
tas “užpuolimas”, išėjo iš 
ligoninės? Kas ją tą vakarą 
namuose aplankė ? Kokios 
organizacijos ir kiek jai da
vė pinigų?

Šitie klausimai — svar
būs klausimai. Jei jie būtų 
teisme iškelti, jei advokatai 
būtų sąžiningai gynę teisia
muosius, pati byla veikiau
siai būtų kitaip buvusi iš-

Kiniją šis žmogus gerai nu
simano.-nes jis ten yra gy
venęs ir veikęs. Žymėda- liau prisipažino, jog jokio 
mas apie Kinijos revoliuci- prievartavimo padaryta ne- 
ią, šis dvasiškis šitaip sa- buvo; nusmerktieji neture- 
ko:

Azijos žmonės netiki, kad 
kas tai bloga atsitiko —ne
tikiu ir aš. Aš tikiu, kad kuo
met istorija bus skaitoma už 
šimto metų nuo dabar, viso 
pasaulio žmonės pripažins, 
kad tas didžiulis iškilimas 
Azijoje per praėjusius dvide
šimt metų yra kas tai tokio, 
kas atsitinka tiktai sykį į 
tūkstantį metų, žinoma, buvo 
ir nuostolių, bet be tų nuosto
lių nebuvo galima apsieiti: 
imperializmo nuostoliai, kolo
nializmo nuostoliai, daugelio 
mūsų finansinių invesmentų 
nuostoliai. Bet, tikėkit manim, 
mano draugai, tenai nebuvo 
rimtų nuostolių žmonijai, 
nuostolių krikščionybei.

Tiems, kurie i------
Kinijoie būsią persekioja-' policijai, kad ji buvo nue-

Kai prokuroras perskai- 
(■movIiA LT 1 witaFqUq ^pri®i*^

Kai .prokuroras 
tė teisme Hdmptor 
pažinimą’*; jįš ; jo ' užsigynė.4 

' '' Bet tai•'nieko bereiškė: 
džiūrė buvo-išėjusi sprendi
mui daryti per valandą lai
ko; už valandos grįžo ir pa
sakė: kaltas — 
ti! - -

Aukščiausias šalies teismas 
atsisakė Willio McGee bylą 
nagrinėti.

Jei visuomenė nepradės 
didesnės kovos už šio vyro 
laisvę, tai ir jam gali tekti 
tas pats,, kas teko Martins
villės . septyniems.

iii.
Trento ne, New Jersey, 

sėdi kalėjime šeši negrai: 
jie kaltinąmi nužudyme tū
lo senų daiktų krautuvės 
savininko.

Jie buvo nusmerkti mir
tį,; bet aukščiausias valsti
jas teismas žemesniojo teis
mo sprendįmą atmetė ir pa
reikalavo. šiuos vyrus per
teigti,; ., ■

Jų nusmerkimas piirt\ 
buvo u, ą.tliktas < taip greit, 
taip mašinališkai, — jei vi
suomenė nebūtų laiku su
bruzdus, tai šitie šeši vyrai 
šiandien jau būtų negyvi.

Šiuo metu, dėl kai kurių 
techninių kliūčių, trentoni^ 
kių teismas tapo pertrauW 
tas — jis prasidės š. m. kp- 
vo 5 dieną. '"V ? -

Rašydamas apie Willie 
McGee, buvusis kongresma- 
nas Marcantonio sako:

“Jam kaltinimai primesti 
tokie patys, kokiais remian
tis buvo nužudyti prieš ke
letą dienų Martinsvillės 
septyni. Willie McGee yra.v 
nekaltas. Jam kaltinimai 
buvo padaryti klastingai. . 
Tai baltųjų šovinistų me
todą.”

Marcantonio stebisi, kad 
neatsirado nei vieno val
džios pareigūno, kuris būtų 
taręs žodį už Martinsvillės 
septynis. ' Ą

Marcantonio ragina vi
suomenę subruzti, ragina 
reikalauti, kad prezidentas 
Trumanas įsikištų, l&d’ 
kongresmanai įsikištų J 'šį 
skandalingą reikalą.

Kalbėdamas apie Trento- ■ 
no šešius, buvusis kongres- 
manas Marcantonio sakot • 
jei valstybės prokuroras 
būtų priverstas parodyti 
teisme “liudijimus”, tai 
Trentono šeši būtų tuojau 
išteisinti: ' ■

Rašytojas Howard Fast* .? 
atsišaukia į kitus, pažan- 
gesnius Amerikos rašyto
jus, ragindamas juos pra
bilti. _ _

Jis negali suprasti, kodėl 
tyli tokie vyrai, kaip John 
Steinbeck, Arthur Miller, 
Erskine Caldwell, Ernest 
Henimingway, Irwin Shaw^ 
Vincent Shean, Budd Shul-
berg, Archibald MacLeish, j 
Carl Šandburg, Upton Sino-L | 
lair, John Hersey ir kitty J . j

Iš tikrųjų, argi šitie 
šytojai nemato, kas daręsi?/

Argi jie neskaito ne^o^| 
žmogumi?

Taip, rašytojai ir visuo-; 1 
menė privalo budėti!

Rojus Mizara S

1 jo jokių su jomis reikalų.
Bet tai išėjo aikštėn i 

daug vėliau, kada galingas ęiiT x . .' .....■ • Ir taip ir panašiai buvo ■
nusmerkti visi septyni.

Ši byla pasiekė progresy
viojo pasaulio ausis. Ameri
kos > žmonės protestavo ;z 
protestavo prieš šių negrų 
žudymą Europos, T. Sąjun
gas indkslininkai,' rašytojai, 
darbo unijų vadovai.

Byla buvo apeliuota į 
aukščiausį, Virginia valsti
jos teismą — atmesta.

Buvo kreiptasi į aukš- 
čiausįjį šalies teismą —at
mesta. . , ..

Buvo kreiptasi į prezi
dentą Trumaną, į Virgi
nia valstijos ■ gubernatorių, t 
prašant, kad jie išgelbėtų 
šiuos septynis vyrus nuo 
mirties; viskas per niek!

Septyni negrai žuvo.
Jų vardai ir pavardės: 

Howard Lee Hairston, Boo
ker T. Millner,. Joe Henry 
Hampton, I^rank Hairston, 
Jr., Francis DeSales Gray
son, John Clabon Taylor, 
James Luther Hairston.

Kiekvienam aišku, kuris 
turi širdį ir jausmus, kuris 
kiek tiek pagalvoja, žinoma, 
kad jie žuvo nekalti.

Kiekvienam suprantama, 
jog baltųjų viršenybės pa
laikytojai pasiryžo smaugti 
negrus, na, ir smaugia.

Pąžangiosios visuomenės 
balsas, pasirodę, buvo per
sonas išgelbėjimui nuo 
mirties šitų septynių vyrų.

H.
Nedideliame Mississippi 

valstijos mieste, Laurel, 
laukia’ mirties 35 m. am
žiaus negras,.karo vetera
nas,

Minėtos valstijos aukš
čiausias teismas nuskyrė 
jam mirties dieną $. m. ko
vo 20. " , ' .

Willie McGee buvo teis
tas tris kartu dėl “išprie- 
vartaviiUo” tūlos Mrs. Troy

žmonių protestas sulaikė 
Scottsboro berniukų (šian
dien jau vyrų) žudymą.

. Jei Martinsvillės septy
niems būtų suteiktas beša
liškas teismas, be abejoji
mo, čia būtų buvę tas pats, 
kas buvo su Scottsboro vy
rais.

Kokia gi Martinsvillės 
septynių istorija?

1949 metais sausio mėne
sio 8 dieną Martinsvillės 
miestelio policija pasileido 
medžioti “su purvinais ba
tais” negrų.

1 Tūla baltveidė moteriškė, 
mano, jog j 32-jų metų arpžiaus,1 sake

mi krikščionys, kunigas En-, jusį f negrų apgyventą dis- 
dicott šitaip atsako: triktą ir ten ją 13-ka ar

Ar yra tokių, kurie tiki, |4_Į<a negrų išprievartavo.
triktą ir ten ją 13-ka ar

jis turi mir

kad bus tokių persekiojimų 
Kinijoj prie komunistų ? Aš 
manau, kad tas žmogus, ku- . 
ris tiki tam, veikiausiai reika
lingas protinio ištyrimo. Aš 
netikiu, kad būtų mažiausias 

lin-^pavojus tokio atsinešim© 
kui krikščionių religijos.

Priešingai, aš tikiu, 
Kinija niekad neturėjo

Per dvi dienas policija 
siautėjo negrų distrikte ir. 
pagaliau, suėmė septynis." 
Įkalino. Esant jiems kalėji
me, policija sakė: jei nepri- 
sipažinsite, mes. atiduosime 
ljus go vedai, laukiančiai

kad prie kalėjimo, na, ir ji jums 
to- . parodys!

jis, Kremlius, laikosi .savo geros valdžios, kaip kad Tai reiškė: nulinčiuos! 
rankose tarptautinės politi- jį turj dabar; tokios garbin- Suimtieji negrai, g__
kos vairą. To viso akiregyj,!gOs, tokios gabios, susiprato- žinodami, ką reiškia linčokos vairą. J
Gabaliauskas reikalauja 
Amerikos vyriausybę neap
galvotai pulti Tarybų Są
jungą, vadinasi, pradėti ka
rą. Jis reikalauja, kad mū
sų krašto vyriausybė pati 
negalvotų, bet klausytų to
kio..., kaip tas Pittsbur
gho rašytojas, įsakymų!

Jei taip būtų, tai ko su
silauktume ?

O gal, kaip- minėjome, 
“Žinių” redaktorius tyčia 
bando įklamdyti mūsų vy
riausybę? Taip bent atrodo

Suimtieji negrai, gerai

sios, patriotinės ar simpatiš- nerašytas įstatymas, prisi- 
kos. Mes turime tenai Valdžią, pažino. Jie buvo pasklaidyti 

po ' kalėjimus ir teisėjas, 
Kennon C. Whittle tuojau 
suruošė jiems bylą.

Dėl viso ko, jis skyrė tei
siamiesiems advokatus, bet 
teisiąmieji ir jų šeimos ži
nojo, ką tąi reiškia: teismo 
paskirtieji' advokatai jų ne
gins, o tik labiau įklampins, 

no, kad jie įėjo į valdžią tam, | Dviejų teisiamųjų šeimos 
kad padėti sunaikinti krikš
čionybę.

Ne, ne taip tie krikščionys, 
iš jo samprotavimų ir rei- kurie įėjo į valdžią, žiūri į da- 
kalavimų.

Žiūrėsime,
tas Trumanas jo klausys.

KELIA MOKESČIUS

kuri negali būti įbauginta, pa
pirkta. Dar daugiau, nekurie 
gabiausi ir geriausi Kinijos 
krikščionys aktualiai yra val
džios nariai. Taigi, kas gali ti
kėti, kad jie įėjo į valdžią, 
kad išduoti Kristų arba pra
vesti politiką, kurią pasmerk
tų Kristus ? Tikriausiai nei 
vienas, kurie žino juos, nema-

lyką. Tarp jų yra labai žy- 
ar preziden- mių moterų, moterų, kurias 

būtų malonu sutikti, mpterų, 
kurios galėtų lygintis su žy
miausiomis moterimis pasau
lyje. Mes žinome, kad ne

čikagoje. gyvuoja Čika- sauja nušašėlią šiandien vai- 
, o žmonės, kuriei ir kapitalizmas gali sugyventi be karų, be Lietuvių Draugija. Ji do'Kiniją,

crdyrių. Lai ramiu keliu įvairių kraštų žmonės patys turi apie 5,000 narių. Pra- Imato geresnę ateitį Kinijoj.
• . v • ...... . .. . Ainnimn mni-nin 1 1 A v»r»v.4i. HR • -- 1___________Z.. /i__ U — 1___ 1it rčndHa, kuri santvarka jiems geriau patinka, ėjusiais metais 110 narių Tai ne krikščionių kaltė, kad 

lomi yra geresnė; geriau atsako jų gyvenimo intere- Įuh'ė, 90 išsibraukė, o nau- jie šiandien veikia komunistų i v>«li 1 1 Q dovine. . Jizo /I AxrirbiSi

Irgi nepasitenkinę ...
• Labai įdomi žinia iš Japonijos. ^Pasirodo, kad Japoni
jos, pramonininkai labai džiaugėsi, kai Amerika pasiuntė 
ginkluotas jėgas Korėjon. Jie gavo nemažai užsakymu ir 
jų pelnai tuojau buvo pakilę. Bet jie tikėjosi ko kita. 
Jie’manė, kad MacArthur karą greitai laimės ir visa Ko
rėja taps puikia Japonijos pramonės-produktams rinka.

Bet karas labai užsitęsė. Dar nėra žinios, kaip ir kuo
mi jis užsibaigs. Japonijos kapitalistai tos rinkos laukia 
ir nesulaukia. Jie sako, kad amerikiečiai juos suvylė, gal 
net prigavo. Jie savo pažadų neištesėjo.
’ Atrodo, kad gen. MacArthuras buvo Japonijos kapi
talistams prižadėjęs karą Korėjoje laimėti greit.

jų įrašyta 118. Senas Drau- ’vadovybėj, 
gijos narys rašo:

Iš finansinio .stovia pasiro
dė, kad per pereitus metus 
narinių duoklių surpokėta virš 
47 tūkstančiai, o i

KAN A DIČKIŲ 
DRAUGIJOS VAJUS

Kanados. Sūnų-ir Duktė-

I

Paštų viršininkas reikalau- 
‘ . ja pakelti kainas

Washington. — Generalis 
paštų viršininkas Jesse Do
naldson ragino Kongresą 
pakelti kainas už parcel

post siuntinius ir kitus paš- 
tinius patarnavimus. Sakė, 
jog be kainų pakėlimo paš
tų departmentas turėtų 
$530,000,000 nuostolių per
metus. /

pasamdė du baltyeidžius 
advokatus ir sumokėjo 
jiems iš anksto $900. Bet 
šituodu advokatai vėliau at
sisakė juos ginti; iš $900 
sugrąžino jiems tik $14.

Teismas paskyrė teisia
miesiems advokatus. Teis-
mas prasidėjo 1949 m. ba- Hawkins’ienes. Visus tris
landžio men! ' J__

Pirmiausiai buvo teistas mirti, bet aukštesnieji teis 
Joe Henry 'Hampton, ku- jnai vis jį išgelbėjo nuo tęir 
rio gynėjasx nerodė jokių ■ ' ' 
didesnių pastangų jam gin-

Džiųrė buvo sudaryta iš tam-H^rX“^ n^jieji^
smulkių bizmenų ir kito-|Soje> jėjęS į Hawkinsien5s kiętiniai Sovietų ’ 
kių, kurie turėjo aiškų, nu- bUįą įr ją išprievartavęs, MIG-158 
sistatyiną prieš, negrus. .

kartus jis' buvo nusrperktas

ties. ~ ■ ’*
Willio McGee byla pana

ši' į Martinsvillės septynių,
O r laivinis |London'

anglų žurnalas “Air Pieto
Į

je k tuvai 
_.T_ gali smarkiau 

jai gulint lovoje ir prie jos skraidyti ir geriau manev- 
1 negu Amerikos ra-

kurie naudojami
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47 tūkstančiai, o pomirtinių rų, Lietuvių Savitarpinės' <Jrl a“s1^ esant kūdikiui, o už sienos, • rUpti, 'negu amerikos ra
ir ligoje pašelpoms išmokėta Pašalpos Draugija skelbia vo Mrs. Kuby Stroud Floyd, kitame kambaryj tuo metu kietiniai lėktuvai S-86 Sab

n—----------- ■'išprievartautoji.” K^į pro-gulėjęs moteriškės vyras. rejets, kurie naudojami
I syti. Vąjus prasidėjo su j furoras paklausė jos, ar ji^ir yisa tai buvo atlikta ra- Korėjos kare.
vasario mėnesio 1 d. t ir P^įsta Hamptoną, mote- ntfai, be triukšmo! Mrs.’ '“Air Pictorial” sako, So- 
baigsis su gegužės mėnesio riškė tuojau parodė pirštu Hawkins’iene Willio McGee vietai vien rvtinėie Vokie* ld. S_ . _ i. teisiamąjį juodveidį nes .nemaėiusi, o tik apčiuopusi lSXjovS

virš 45 tūkstančiai. Draugijos Vajų naujiems nariams įra- 
vedimo reikalams valdyba ’ -
išleidusi virš 5,000 * dolerių. 
Suvedus visas įeigas ir išlai
das, draugija turėjo nedatek- 
liaus $3,400. Pądengimui susi
dariusio viršminėto? nedatėk- 
liaus, valdyba nusitarusi pa
kelti visiems nariams mėnesi
nes duokles po 15 centų (su- 
lyg dabartine konstitucija val
dyba turi šią teisę. Ir bile na
rys atsisakąs mokėti valdybos 
uždėtus mokesčius gaji būt 
pi’ašaĮintas iš draugijos). Su- 
lyg valdybos, apskaičiavimu 
pakeltom mokestim nariai su- 
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Air Pictorial” sako, So-

1 d. | .. . .... _______ ________
Ši Draugija, kaip rašo jos 'jis tik vienas buvo teisimo jo galvos plaukus,

narys Kostas, turi 700 ma
rių ir vieiiuoliką kuopų. Iž
de pinigų Draugija turi 
$23,000 . ‘

Per vajų į Draugijų nauji 
nariai priimami tik su puse 
įstojimo mokesties, o jauno 
amžiaus — tarp 16 ir 20 m. 
—asmenys priimami be jo
kios įstojimo mokesties.

kurie
“buvę garbiniuoti.”

Jokio kito įrodymo!
McGee byla dar bus ke-

salėje juodveidyš!.
Teisiamojo advokatas 

klausė vieno ir kito dalykė-
J kuriuos liudininkė at- liama federaliniame teisme: 

sakė, bet jis neklausė jos, jį gina du advokatai—John 
kodėl ji keitė savo liudiji- M. Coe, iš Pensacola, Flo- 
•mus: pirmiau sakė, būk ją ridos, jr Bella S. Abzug, 
užpuolę^ 13 ar 14 vyrų, o įš Niujorko.
vėliau “12 ar 13-ka“ ? Ji ne

r akie tin iu lėktuvu ir 1,00(1 
ar daugiau didžiųjų bomba- 
nėšių, panašių kaip ameri- 1 
kiniai B-29.

Tel Aviv.—Izraelyje 
stinga popierio, kad; 
raščiai sumažinti iki 1 la
po iš viso.

s

buvo klausta, ar ji seniau 2 psI.-Laūvė (Liberty, Lith. Daily) Penk., Vas.-Feb. 9, 1951
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Sksrtsugi politinių žodžių snpratamal Sovietų Sąjungoj ir Amerikoj
Maskvoje neseniai buvo 

atspausdinta naujoji laida 
svetimų žodžių žodyno — 
Slovar Inostr’annych Slov, 
kuris, tarp kitko, štai kaip 
aiškina sekančius reikšmin
gus žodžius:

Agresija: Imperialistinės 
valstybės užpuolimas, daro
mas prieš kitą kraštą, kad 
galėtų užgrobti jo žemę ir 
varu pajungti sau to krašto 
gyventojus. Pavyzdžiui, pa
salintas fašistinės Vokieti
jos užpuolimas prieš Sovie
tų Sąjungą 1941 metais.

demokratijos rūšis, k u r 
liaudis iš tikrųjų turi ga
lią savo rankose . . . Bur
žuazinė demokratija yra 
klasinio viešpatavimo pavi
dalas, buržuazijos diktatū
ra prieš proletariatą ir dir
bančiųjų žmonių dauguo- 
menę.

čiama tiesa.

Biblija: Rinkinys skirtin
gų, vieni ' kitiems priešta
raujančiu pasakišku pada- 
vimu, parašytų skirtingais 
laikais ir su daugvbe istori

niu klaidu, — ką bažnyčios 
laiko “šventąja knyga.”

Detektyvinė literatūra: 
Savotiška šiuolaikinė buržu
azinė literatūra apie nepa
prastus nuotykius — mei
liškos apysakos, apsakymai, 
pasakaitės, kur aprašoma 
seklių - detektyvų “žygiai,” 
ginant buržuazinę nuosavy
bę ir esamąją įstatyminę 
santvarką.

Dogma: Religinis pada
vimas arba skelbiama “tai
syklė” kaip tikra, nepakei-

Bosas: Partiiinis vadas, 
vadovaujantis kokiai nors 
ręnublikonu ar demokratų 
partijos organizaciiai Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Bosai daro didele įtaką eko 
nominiam - ūkiniam ir 
litiniam gyvenimui įvairio
se amerikinėse valstijose iri 
veikia finansinio kapitalo 
naudai, vartodami terorą, 
juodrankiškus gąsdinimus 
ir nanirkinėjimus (ypač 
rinkimų vajuose).

Dogmatizmas: Rymantis 
ant dogmos mąstymas be 
jokios kritikos Dogmatiz
mas yra ypatybė religi
nių įtikėjimų, viršgamtinįių 
samprotavimų ir visų gaiš
tančių jų reakcinių teorijų, 
kurios kovoja prieš naujų 
idėjų išsivystymą. Dogma
tizmas yr’a visai svetimas 
dalykas marksizmui - leni- 
nizmui.

Džentelmanas: Buržuazi
nėje anglų 1 visuom e n ė j e 
“pilnai tvarkingas, asmuo,” 
tai yra žmogus, kuris griež
tai laikosi buržuazinio “pa
dorumo taisyklių.”

Idealizmas: Reakcinė 
prieš - mokslinė filosofi-

yra

jos srovė,’ kuri, priešta
raudama- materializmui, 
melagingai tvirtina, ' kad 
sąmonė ir
patys pamatiniai dalykai
gamtoje, o gyvybė ir me
džiaga,, girdi, užima tik an
trą vietą . , . Visoje filoso
fijos istorijoje idealizmas 
pasirodo kaip * nepažangių, 
reakcinių klasių skelbiama 
ideologija. >
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bininkais kovoje dėl buržu
azijos viešpatavimo nuver
timo, imperializmo sunaiki
nimo . . . Pavyzdys tikrojo 
internacionalizmo ir tautų 
bendradarbiavimo yra So
vietų Sąjunga.

Ij ir išvystyt naują užpuoli- 
kišką kara. 

c- G.

Individualizmas:1 Buržu
azinė ideologija, kuri stato 
savanaudiškus atskirų as
menų reikalus aukščiau vi
suomenės reikalų . . .

Internacionalizmas: Tarp
tautinė klasinė vienybė su 
visų šalių proletarais ir dar-

Labor Party: Reforminė 
anglų (darbiečių)’ partija, 
kuri1 tiktai iš vardo' atsto
vauja darbininkus, bet neša 
buržuazinius supratimus į 
darbininkų klasę . ., . Tie 
laboritai - darbiečiai yra 
vadovau j ančio j i dėsi nių j ų 
socialistų jėga imperialisti
nėse šalyse. Dešinieji dar
biečiai stengiasi visais ga
limais būdais išlaikyt anglų 
imperializmą ir kalba kaip

Lend-Lease: Tai yra įsta
tymas, kurį Jungtinių Vals
tijų. Kongresas išleido 1941 
metais, kad talkininkų ša
lys Antrajame pasaulinia
me kare galėtų vienos ki
toms pervesti arba parsam- 
dyti įrengimus, medžiagas, 
maistą, ir kitus reikmenis. 
Daiktai,’ pristatyti kitiems 
talkininkams- pagal tą įsta
tymą, atnešė milžiniškus 
•pelnus didiesiems Amerikos 
monopolistams.

me laikotarpyje, kur 
buržuazija kovoja prieš 
odalinę (dvariškai - bau
džiavinę) visuomenę, tai 
yra, buržuazinės revoliuci
jos gadynėje ... O imperi
alizmo ir proletarinės revo
liucijos gadynėje liberaliz
mas tapo giliai reakciniu 
reiškiniu, pereidamas į at
viros kontr-revoliucijos sto
vyklą ir dalyvaudamas joje 
kaip bendro fronto dalis 
prieš darbininkų klasę.
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Liberalizmas: Tam tikras 
rinkinys ūkinių - ekonomi- 

agentai Jungtinių Valstijų’nių ir politinių pažiūrų, 
imperialistinių ratelių, šie-!kurios išreiškia fabrikinės 
kiančių užviešpataut pašau-1 buržuazijos reikalus., tokia-

NAMAM IR FABRIKAM REIKALINGA TEMPERATŪRA IR VENTILIACIJA

Lobby (lobe): Taip yra 
vadinami Jungtinėse Vais
tuose bankininkų ir mono
polistų - trustų agentai, tu
rintieji didelę įtaką kongre
siniuose rateliuose. Jie dar
buojasi, kad palenktų Kon
greso narius išleisti mono
poliniam kapitalui naudin
gus įstatymus.

Viešnatau- 
jančioii kanitalistinės vi- mos nalaikvti 
auomenės klasė, gamybos čiu vedėjai, tačiau, žiūri, 
įrankiu savininkė, gyvenan- kad darbininkai patogiai 
ti iš kanitalistiniu pelnų, jaustųsi. kad nebūtu nei 
kurie traukiami iš samdytų nėr šilta nei nėr šalta, nes 
darbininku i š n a u d oiimo. 
Buržuazija yra reakcin
giausią klasė šiuolaikinė
je visuomenėje ... o Sovie
tu Sąjungoje jau panaikin
ta buržuazija.

Namie būna daug ginčų jai stengiasi palaikyti 60 
anie reikalingą kambariui laipsnių ar daugiau, pagal 
šilumą. Vyras nori vėsės-; F a h r enheit termometrą, 

ės temperatūros, o žmona Nes jeivu fabrikas būtu vi- 
pageidauja šiltesnės. Su- sai nešildomas, tai darbi-
prantam’a, jog žmona laimi ninkai, kuomet stantelėia 
ginčą. ! pasilsėti, galėtų nejučiomis

Eina ginčai taip pat 
dirbtuvėse .ir : 
anie pageidaujamų, šilumos 
lainsni. O tatai vra pusė
tinai keblus klausimas.

Fabrikuose paprastai ne
būna taisvklės, \ kiek šilu- 

Darbavie-

“šaltį pagauti.”
Paprastose darbavietėse

x;inw,A« temperatūra tarp 68 ir 72 
.laipsniu vra tinkama vy
rams, dirbantiems nesun
kų darbą.

Motervs paprastai reika
lauja ketverto laipsniu 
daugiau šilumos, o tai 
dvieju priežasčių:, 1) t

• i lengviau apsirengusios ir

maą tam tikras oro judė
jimas ventiliacijai — oro 
apsikeitimas. Užtenka, jei
gu oras juda apie 50 pė
du per minute, tai būtų 
anie pusė 'amerikinės mylios 
per valanda. Tatai gana 
panaujina ir apvalo orą.

Skersvėjis , yra painus 
i klausimas, ynač pataluose, 
kur daug ■ žmonių 
Skersvėjis labiausia 
arti lanmi esančius,, 
todėl dažnai uždaro 
Juos -užtat kritikuoja dir- 

vidūrineie patalpos 
•Dėl to įvyksta riet 

piktu vaidų. '

bei kojos; o šaltiems, sustin
gusiems pirštams nesiseka 
darbas.

Kas liečia tinkamo oro 
palaikymą patalpoje, tatai 
priklauso nuo jos erdvu
mo, nuo darbininkų skai
čiaus ir darbo suųkumo bei 
smarkumo. • Kiek vienam 
žmogui, tačiaus, užtektų po 
,1.0 kubiniu pėdu naujo oro 
per minute, jeigu oras dar

dirba.
kliudo |
kurie,šjek tiek keičiasi pro ply- 

langą.. sius, pro duris ir kt.

i

jos, turinčios kariniai - po
li tinįSpobūdį, kapitalistinė
se šalyse.

' Misionierius: Asmuo, ku
rį siunčia bažnyčia (daž
niausiai su valdžios para
ma) religinei propagandai 
vesti atsilikusiose tautose 
(pavyzdžiui, kolonijose ir 
pusiau - koloniniuose kraš
tuose). Jis paprastai yra 
pirmasis imperialistinių iš
naudotojų agentas ir šni
pas.

iš vieno žmogaus patekti 
kitam. Jau yra patikrinta, 
jog apsikrėtimas ligomis 
įvyksta proporcionaliai pa
gal tolį ar artumą, kaip 
yra galva nuo galvos.

Darbavietėse kartais ati
daroma durys ir langai, 
kad urmu būtų atšviežintas 
oras. Tatai galėtų būti 
naudinga, jei neatsirastų 
kitais blogumas, būtent: 
Kuomet taip staiga užlei
džiamas oras visomis pusė
mis iš lauko, tai dažnai jis 
sukelia dulkes ir ligų perus 
nuo grindų. ' 
j Darbininku sveikatai pa
laikyti fabrikuose 
būti 
vietos
taipgi Turėtų būti įtaisyta 
naujovinė ventiliacija, kuri, 
nekeldama skersvėjų, 
lat panaujintų orą.

Tokius patarimus
spaudą duoda dr. Theodore 
R. V^n DeHen, Northwest-’

Policija: Kapitalistinėse 
šalyse policija yra specia-- 
lios valdinės įstaigos, suda
rytos iš ginkluotų žmonių 
būrių, kad apgintų buržua
zinę visuomenę ir jos san
tvarką. 1 Buržuazinės Vals
tybės, pasiremdamos poli
cija ir žandarmerija, vykdo 
reakcinę savo galią,— nau
doja prieš - demokratinius 
veiksimus, kad galėtų išlai
kyti sauVališką, nežabotą 
savo viešpatavimą prieš

dėl ban tie] i 
Jos dalyje; (

2) kūno metabolizmas yra 
lėtesnis ,negu vyrų.

(Metabolizmas yra mais
to perdirbimas i reikalin
gas kūnui medžiagas, 
apvkaita ir sunaudojimas, 
palaikant

ieion temperatūra per
■ karšta ar per šalta, tatai 
. tramdo miklumą darbe ir
• nor« dirbti.

Kai kuriose plieno liejy
klose žmonės dirba taip sto-

' ra i ansirenp'e. kad iš tikru- 
. in iinm čnltp, žie

mos metu dirbti be apsišil- Reikėtų saugotis skersvė- kraujo apytaka, ir
■ dymo. Bet ir liejyklų vedė- jų, bet turėtų būti palaiko- greičiausiai 'atšala rankos hnais drėgmės lašeliais gali profesorius.

turėtu
pakankami tarpai 

darbininku, e 7

cKur darbavietėje per 
daug žmonių arba'per karš
ta, tvanku arba kur susida
ro dujos, garai, purvas bei 

Kalbant apie kambariu dvokas, tai reikia mecha-
vėdinima - ventiliacija bei|niškų įrengimu ventiliaci- 
skersvėjus, taip pat reikia |jai — oro apykaitai ir jo 
atsiminti, kad yra skirtu
mu tarp vieno ir kito žmo
gaus sveikatos bei organiz- 

palaikant įvairius kūno.'mo. Nuo skersvėju ir oro 
veiksmus ir išvystant ener- ątšaklvmo labiausiai nu- 
"Ha.) kerma asmenvs su silpnesne

jiems gos perai su paskleidžia- ern Universiteto medicinos įos\:

įvairius

jų
valvmui palaikyti.

Tinkama ventiliacija taip
gi padeda išvengti slogų ar 
kitu apkrečiamu ligų.

Čiaudant ,šnvųšči’ant, ko- 
spiant ir net kvėnuniant. li-

nuo-

per

N, M.

K^nitalistas: K°rntelo sa
vininkas, išnaudo j a n t i s 
samdytus darbininkus; iš
naudotojas.

Newyorkieciai su kiekvienu atsikvėpimu įtraukia po 185,000 dulkių

Trade Unions (darbo uni- 
: Kalbant apie anglų 

darbo unijas... jų vadai,yra 
visųpirm oportunistai (sava
naudiški pataikūnai) ir ša- 

i liniukai klasinio bendradar
biavimo su buržuazija.

Pittsburghas apšaukas 
“surūkusiu” miestu, bet 
Didžiojo New Yorko oras 
kur kas purvinesnis už 
Pittsburgho.

Pasirodė, jog šiaurinėje čius dulkių dulkelių. 
Brooklyno dalyje, Williams- 
burghe, kiekvieną mėnesį 
nugulė žemyn po 164 ton., 
purvo ant ktekevienos ket
virtainės mylios, vidutiniai 
imant.

New Yorkui - Manhat- 
tanui nuo pietinio jo galo 
iki 5 9-tos gatvės teko po 
154 tonus purvo ant kiek
vienos ketvirtainės mylios 
per mėnesį. ' ' .

Bronxe kas mėnesį nukri
to po 124 tonus suodžių ir 
kitų oro nešvarumu ant 
kiekvienos ketvirtainės my- 
lios; Jamaicoj, Queens, — 
po 72 tonus tokio purvo 
kiekvienai ketvirtainei my
liai per mėnesį.

1949 metais buvo išleis
tas vietinis New Yorko 
įstatymas dūmams - degė
siais k o n tr o 1 i uoti, bet 
įstatymas nevykdomas, ir 
1950 metais miesto 
buvo dar kur kas 
užterštas. " •» 
KIEK PURVO ‘ 
ĮKVĖPUOJAMA

Oro pavyzdžiai, surinkti 
pirm 12 mėnesių visose Di
džiojo New ‘Yorko dalyse, 
rodė, ’ jog žmogus alsuoda
mas įtraukia su kiekvienu 

ja yra nauja, aukštesnioji spalio iki 1950 metų spalio, atsikvėpimu po 69 tūkstan-

O 
dabar su kiekvienu atsikvė
pimu žmogui New Yorke, 
Brooklyne ,Bronxe ir kitose 
apskrityse tenka jau po 185 
tūkstančius dulkių, suodžių, 
žemės dalelių ir kt., apskri
tai imant. K

Vidutiniai žmogus kiek
vieną kartą 'įkvėpuoja po 
puskvortę oro. Ekroth la
boratorijos todėl ir suskai
čiavo dulkes, patenkančias, 
į puskvortinius indus per 
tiek laiko,, per kiek žmogus 
atsikvepia, normaliai kvė
puodamas.

Bronxe su kiekvienu at
sikvėpimu dabar įtraukia
ma po 357 tūkstančius dul
kių, Queense *po/ 239,000, 
New Yorke - Mahhattane 
po 137,000, Brooklyne po 
106,000.

Dulkės Queense padaugi
no ypač daugelio naujų na
mų statymas,

Su dulkenlis, suodimis, 
pelenais taipgi tenka žmo- namų kūrenimas, kuris ne- 
nėms įkvėpuoti iš oro sieri- 
nė rūkštis, smalos - dervos 
dalelės ir visokios žalingos 
dujos. - •
PAVOJAI SVEIKATAI

Jungtinių-Valstijiį Viešo
sios Sveikatos Įstaiga rągi- 
no New Yorką ir kitus

miestus naudoti tam tikras Yra mechaninių, chemi- 
priemones prieš daugėji- nių ir elektroniškų prietai- 
mą ore dulkių, purvo, šuo- sų, kurie sulaiko bei sau- 
džių ir žalingų chemikalų. 
Ta valdįnė Sveikatos Įstai
ga įspėjo, kad:

“Toks oro suteršimas 
daugina slogas, šienligę, 
dusulį, influenzą, kokliušą, 
plaučių uždegimą, džiovą, 
visokias odos ligas; gadina 
skilvį, akis, nosį, išvysto ra- 
chitą” ir tt.

Taipgi pastebėta, jog 
taip užterštas oras priside
da prie vėžio ligos plitimo.

Skaičiuojama, kad dul
kių ,suodžių, chemikalų ir 
įvairaus purvo pritvinkęs 
oras vįen Didžiajame New

Wall Street: New Yorko 
gatvė, kur yra didžiausi 
bankai, finansinės rinkos ir 
kt. Wall Stryto vardas reiš
kia tą pat, kaip plėšrieji ? 
imperialistiniai interesai 
viešpataujančios Amerikoje 
piniguočių saujelės.

Sovietinius tų žodžių aiš
kinimus išvertė anglų kal- 
bon Harry’Schwartz, Syra
cuse Universiteto profeso
rius. Jie buyo išspausdinti - • 
New Yorko Times Maga
zine (vasario 4-tą). Prof. 
Schwartz, darydamas prie
rašą apie skirtingus sovieti
nius ir amerikinius supra
timus, be kitko, sako:

Rusas ir amerikietis di
plomatas Jungtinėse Tauto
se dažnai daro griežtai prie
šingus pareiškimus, bet vie
nas ir kitas atkakliai tvir- * 
tina, kad jo nurodymai yra 
paremti tikrąja prasme žo
džio “demokratija.”

Manome, Įvairumų skai
tytojams taip pat buvo įdo.- 
m u pastebėti skirtumus 
tarp sovietinių ir įsigyvenu
sių amerikinių nuomonių 
apie šiame žodynėlyje ap
tartus dalykus. J. C.

^iai žemyn nuveda didžią
ją daugumą suodžių ir 
kenksmingų garų į tam ti
kras patalpas.

Bet aklas įvairių biznių 
pelnink’avimas, visuomenės 
reikalų nepaisymas ir sava
naudiška tamsybė nuodija 
žmonių sveikatą net tokia
me civilizacijos centre, 

r kaip New Yorkas.

Konservątyvas: Narys re- 
»akcinės, nepažangios bur

žuazinės partijos, vedančios 
imperialistinę politiką, kuri 
pavergia darbininkus, slopi

na revoliucinius judėjimus 
ir naikina demokratines 
laisves, šiais laikais kon
servatyvų partija yra atvi
rai persimetus į’ fašizmo 
pusę.

New Yorke (Manhatane), 
Brooklyne ir Bronxe kas 
mėnesį nukrinta po 147 to
nus suodžių, dulkių, pelenų 
ir visokio purvo ant kiek
vienos ketvirtainės mylios, 
lygiai padalinus tuos ne
švarumus šioms trims Di
džiojo New Yorko dalims. 
O purviniausioje Pittsbur
gho South Hills srityje 
1949 metais nukrito tiktai 
po 71. toną tokių oro šiukš
lių per mėnesį ,kaip oficia
liai patikrinta.

Oro užteršimui tyrinėti 
buvo įrengtos stotys New 
Yorke,' Brooklyne ir kitose 
didmiesčio dalyse. Buvo 
pasveriama, ■ kiek suodžių 
ir kitokio purvo kas mėųesį 
nukrinta į tam tikrus in
dus. Tyrinėjimus darė 
dienraščio World - Tele
gram leidykla išvien su 
Ekroth chemikų - inžinie
rių laboratorijomis, esan-

j Demokratija: Politinė čiomis Brooklyne. Šios la
sau tvąrkaį kur žmonės tu- boratori jos ir patikrino,

’ ri valdančiąją galią. Soči- kas buvo patirta per 12
alistinė Sovietų demokrati- mėnesių nuo 1949 metų

f

t

Kosmopolitanizmas: Pa
triotizmo atmetimas, prisi
dengiant neteisingu ir me
lagingų ob’alsiu — “žmonės 
yra pasaulio piliečiai” . . . 
Kosmopolitanizmas reika
lauja “pasaulinės valdžios” 
kapitalistiniais pamatais ir 

| stoja už panaikinimą tau
tinės įvairių tautų nepri- 

TI klausomybės. Šiandieninėse 
i sąlygose kosmopolitanizmas 

yra amerikinio imperializ
mo skelbiama reakcinė ide
ologija (pasaulėžiūra, mo
kymu). _

oras 
aršiau

GLUTAMINĖ RŪKŠTIS 
JR MOKSLAS

Pirm trejeto metų buvo 
plačiai rašyta amerikinėje 

Yorke padaro 240 milionų spaudoje, kad glutamine 
dolerių nuostolių per me-T^š^is “pakelia gabumus” 
tus, imant dėmesin kylan- atsįlikusių mokyklinių vai- 
čias dėl to ligas ir nuosa-.kų. Bet ' pastaruoju laiku 
vybių gadinimą. J padaryti moksliniai tyrimai

Tarp didžiausių kaltiniu- St'anfordo Universitete šu
kų yra blogas fabrikų ir

?■

suvaldo dūmų ir nuodingų 
garų; automobiliai, sunkve
žimiai, nelaistomos gatvės 
ir kt.

Jeigu tik būtų geriau įtai
syti ir prižiūrami pečiai- 
krosnys, jau vien dėl to žy
miai sumažėtų oro .terši
mas.

rado, kad ta' medžiaga ne
daro jokio skirtumo kas lie
čia protinius gabumus.

Glutamine rūkštis yra 
viena vadinamų amino 
rūkščių, iš kurių susideda 
proteinai-baltymai. O pro
teinai yra būtinai reikalin
ga gyvybei medžiaga.

3 psl.-Lai8vė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Vas.-Feb. 9, 1951
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Sceninis Aktoriaus
' Darbas

I. Rapoportas
'Pradpsime eilę pačių ne- 

sudėtingiausių pratimų, bet 
iš , anksto išsiaiškinkime, 
kokios yra pagrindinės sce
ninio uždavinio sudedamo
sios dalys (elementai).

’ Jų yra trvs: 1) veiksmas likdami
— — • v 1

— ką aš darau, 2) noras— 
kodėl aš darau ir 3) prisi
taikymas — kaip aš darau 
(forma, veiksmo pobūdis).

Pirmieji du elementai 
(veiksmas ir noras) yra są-i 
moningai aktoriaus nusta- į 
tomi ir kaip jų išdava sa
vaime atsiranda trečiasis e- 
lementas — prisitaikymas. 

x"' Aktoriui duotame sceni
niame uždavinyje,’ vaidme
nyje arba pratime iš anksto 
yra nustatyti-veiksmai (ką 
daryti) ir tikslai, į kuriuos 
šie veiksmai nukreipti (dęl 
ko daryti). Tas uždavinys 

, atliekamas surandant prisi
taikymus (charakterius, 
veiksmo formas), kurie ati
tinka užsibrėžtus uždavi
nius.

.Čia reikia pastebęti, kad 
vėliau, ruošiant vaidmenį, 
vadinamasis prisitaikymo 
suradimo kelias bus žymiai 
sudėtingesnis už nurodytą
jį, nes jis priklausys 
vaizdo sumanymo, 
spektaklio formos ir pn. čia 
kalbama apie pratimus, ku
riais jūs mankštinate savo 
išvidinį aparatą scenos sa-.l

tačiau iš esmės išsaugokite 
sąlyginį veiksmą, įsitrauki
te į jį: išsirinkite įdomia 
knygą skaityti.

Šio etiudo antrajame va- 
I riante pakeiskite norą, pa- 

1 tą patį veiksmą: 
ieškau knygos, norėdamas 
paimti įdėtą į ją pasą.

Trečias variantas: ieškau 
knygos, norėdamas grąžin
ti ją savininkui, kuris sku
ba į traukinį ir laukia na- 

Į mie arba stotyje.'
Visais trimis atvejais jūs 

atliksite vieną ir tą patį 
veiksmą, bet vis kitaip. Pri
sitaikymai, veiksmo forma 
ir pobūdis bus įvairūs, kaip 
mes jau žinome, viena, to
dėl, kad žmones, atliekan
čius šiuos etiudus, veikia į- 
vairūs vidiniai akstinai 
(norai). Antra, prisitaiky
mai priklauso nuo iš anks-i 
to nusistatytų pagrindfriių ; 
aplinkybių, kuriomis šis; 
da ir kokioje aplinkumoje), 
veiksmas vyksta (kur, ka- 
Vienas 
knygos, 
praleisti, paskaityti, kai nė
ra ką veikti, kitas dalykas 
— ieškau knygos, norėda- 
mas atiduoti ją savininkui, 

nuo; prieš traukiniui išeinant, ir

norėdamas laika

aktų įrašų skyrių užsirašy
ti, ir kitas dalykas, jeigu 
jus kviečia į miliciją dėl to, 
kad jūs, sakysim, važinėjot 
dviračiu be numerio. ’ Juk, 
be abejonės,’ vienu ar kitu 
atveju veiksmo pobūdis bus 
skirtingas, nes skirtingi pa
teisinimai ir norai. Kaip 
matote, šie pateisinimai yYa 
reikalingi ne aplamai, kad 
jūs vieųas apie juos žinotu
mėte, o tam, kad jie būtų 
išreikšti veiksmu, kad jie 
būtų' padaryti prasmingais 
ir įtikinamais. Tai, žinoma, 
nereiškia, kad pirmu patei
sinimo atveju mes turime' 
šokti ir ploti delnais, o ant
ruoju — verkti ir liūdėti, 
aplamai, rodyti kažką, kaip 
mes sakome — “tariamai 
vaidinti.” Ir pirmu, ir ant
ru atveju jūs, tikriausiai, 
jaudinsitės, gal būt, nervin- 
sitės, tačiau, .žinoma, įvai
riai, ir kuo smulkiau patei
sinsite jaudinimąsį, tuo įti
kinamesnis bus etiudas. 
Jeigu jūs ketinate eiti į ci- 

i vilinės būklės aktų įrašų 
skyrių, tai, tikriausiai, esa- 

i te ir atitinkamai apsirengę 
(santykiavimas su kostiu
mu), tada jau nelysite pa
lovėm knygos, arba, tikriau, 
lysite, tačiau nepamiršda
mi, kad vilkite nauju, iškil
mingu kostiumu ir t.t. Kaip 
matote, pagrindinį uždavinį 
seks eilė pateisinimų, są
lygojančių formą, veiksmų

KLERIKALINĖS REAKCIJOS KOVA
PRIEŠ PAŽANGIĄJA LITERATŪRA

K. Umbrasas

Tačiau etiudas kiekvieną 
kartą galutinai susifor- 

_____ _____  ___ _ imuos naujai dėl visos eilės 
lygomis, išmokstate tiesio- ' lu iežascių. Pavyzdžiui, jei- 
-2-2  - — \ - —2L..1--
čias aplinkybes nenumaty- variantas yra 
darni, kokia, būtent, forma 
ta reakcija turi pasireikšti, 
taip sakant, improvizuoja
te. Mes žinome, kas, būtent, 
mums teks daryti, tačiau 
kaip mes tai darome, mes

’ giai reaguoti į atsirandam vienas ir tas pats etiudo 
i—., .atliekamas
dviejų mokinių, tai pagrin
dinio veiksmo atžvilgiu jie 
gali būti vienas į kitą pana
šūs, o smulkmenų ir atliki
mo pobūdžio atžvilgiu būti
nai skirsis todėl, kad atlie- 

neišgalvojame — tai išpfau-. ka etiudą žmonės yra skir- 
kia organiškai, kaip veiks- į tingi. Juk kiekvienas žmo- 
miškai sprendžiamo sceni-' £‘us turi savo individualy- 
nio tikslo (kodėl aš darau); kę, savo būdą: vienas smar- 
išdava.
. Tiesą sakant, tasai prisi

taikymų nevalingumas .ir y-

scenoje atgaminimo esmė, i švelnesnis, geraširdiškesnis 
. /Paimkite bet kokį papra-j**’ t.t. Visos šios.savybes bu
stą veiksmą ir pažiūrėkite, i tinai pasireikš, atliekant 
kaip pasireikš jo pobūdis j sceninį veiksmą.
(forma) priklausomai nuo Netgi jeigu vienas ir tas 

^tikslo, į kurį vienas, ir tas Pats žmogus du kartu pa
pa ts veiksmas busnukreip- kartos vieną ir tą patį etiu- 
tas. Sakysime, teįdarykite da, tai .vienu, ir kitu atveju 
duris tris kartus vis kitaip: jįs pasielgs šiek tiek kitaip, 

„pirmu atveju — norėdami 
nuslopinti triukšmą greti
mame kambaryje, antruoju 
— norėdami patikrinti ar 
gerai pritaikytos naujos 
durys, trečiu — nogėdami 
apsimesti, kad jūsų nėra, 

‘ pasislėpti ir vėliau juokais 
' išgąsdinti įeinantį. • Tiesio- 

, giai priklausydamas nuo 
antrojo uždavinio elemento 
pasikeitimo — noro (dėl ko 
darau) — kaitalipsis ir tre-

v čiasis elementas (kaip da
rau). Vienas ir tas pats

* veiksmas — uždarau .duris 
/ kiekvieną (kąrtą bus įvai

riai atliktas, priklausomai 
nuo to, kokiu noru (tikslu) 
jis bus pagrįstas.

Pereisime prie sudetin- 
1/ gesnių pratimų ir aiškinsi- 

* / me sąlygas, kurioms esant 
. ‘jie susidarys.

$3^. Kiekvieną .etiudą pradė- 
j ’ kite, smulkiai aptarę aplin-

• ką (Veiksmo vietą) ir įren- 
/ gę sceną taip, kad ji ne

prieštarautų sąlygiškumui 
(kaip mes tai esame darę 

■ viešosios- vienatvės pratimų 
• metu).

* Štai etiudas: esu namie 
' ir noriu ką nors paskaityti, 

ieškau knygos. Jūs žinote, 
* S ką if dėl ko jūs darote. E- 

tiudas nesudėtingas, ir nė 
> jo įvykiai, nė uždaviniai ne- 

*•. ‘-.kinta; visos pakelyje atsi
ja > randančios aplinkybės ( su- 
I kels atitinkamas reakcijas,

A

j kus, kitas lėtas, vienas link
smas, karštas, kitas šalta- 

■„ kraujis, liūdnesnis, vienas 
gyvenimiškojo elgesio piktesnis, griežtesnis, kitas

U žs i brėžk i te uždavinių,
kuriuose keisis tiktai ant
rasis elementas — noras 
(t. y. tai, kodėl aš atlieku 
duotą veiksmą) ,ir stebėki
te, kiek teisingai, Įtikina
mai ir įvairiai, pateisinimo 
prasme (prisiminkite kūry
binės vaizduotės reikšmę) 

atsi- 
prisitaiky-

šis tikslas pasireikš 
randančiuose 
muose.

Pavyzdžiui, 
me veiksmą: 
nors muzikos

Pirmu 'atveju užsibrėžki- 
me tokį tikslą: pradžiuginti 
įsivaizduojamą klausytoj ą. 
Suraskite atitinkamą pa
teisinimą: kur yra žmogus, 
kuriam jūs griežiate kokią 
'nors melodiją, —gretimame 
kambaryje, ar už lango,—■ 
kokiu instrumentu griežia
te. (fortepijonu, gitara ar 
armonika) ir t.t. Gali būti, • 
šia melodija — daina jūs 
norite ką nors priminti. Ta
da fantazuokite, ką‘būtent. 
Gal būt, jūs susitarėte, kad 
pagal ženklą — su šia dai
na-’— kas nors, turi pas jus 
įeiti: kas, kada, jūsų santy
kių rimtumo laipsnis su 
žmogumi, kurio jūs laukia- 

i te ir t.t. Ši visa pateisinimų 
grandinė taip pat,' kaip ir- 
jų raiškumo bei tikrumo 
laipsnis, priklauso, kaip jūs 
atsimenate, nuo jūsų kūry
binės vaizduotės. Ieškoti 
šių pateisinimų ir. juos su
galvoti jūs galite, drauge su 
pratimų vadovu. Jeigu pa
sirodys melas,- tariama vai
dyba, nukrypimas nuo sce
ninės tiesos, tai reikia nu
traukti pratimą, tačiau iš 
pradžių, beje, per daug ne
nervinkite mokinio — tegul 
klaidžioja, ieško, bet, kiek 
tai galima/ tegul baigia tai, 
-įas pradėta, o jam baigus, ravyzaziui, savoi »

T..pastabas, nurodęs neigia- 
i mas ir teigiamas atlikto 

, . Į pratimo puses.
&aip su į (Bus daUgįau\

sugalvoti ! .

mes nustate- 
griežti kokiu 
instrumentu.

XIX amžiaus gale Lietuvo
je plačiai'išsivysto revoliucinė 
darbo žmonių kova. Pirmiaw- 
sia pasireiškusi spontaniškais 
valstiečių sukilimais prieš ca
rą ir dvarininkus, XIX a. Ru
sijos revoliucinio judėjimo 
įtakoje, ši kova įgauna orga
nizuotą socialdemokratinį po
būdį, kol galingai prasiver
žia 1905 m. revoliucija. Revo
liucinę darbo žmonių kovą 
atspindėjo pažangieji lietuvių 
rašytojai, daugiausia socialis
tines' spaudos bendradarbiai. 
Tai' J. Mačys-'Kėkštas, J. Bi
liūnas, K. Jasiukaitis, Br. 
Vargšas, Jovaras ir kt. Pažan
giausias to meto sąlygomis 
idėjas reiškė ir atokiau nuo 
revoliucinės kovos stovį rašy
tojai, kaip J. žemaitė, G. Pet
kevičiūtė, A. Vienuolis ir kt.

Pažangioji lietuvių literatū
ra nuolat gausėja, nuolat stip
rėja jos kovingumas, kol nau
jo revoliucinio 1912—-1917 m. 
pakilimo sąlygomis Lietuvoje 
iškyla jau grynai revoliuciniai 
proletariniai rašytojai — V. 
Mickevičius-Kapsukas ir J. 
Janonis, šie rašytojai yra jau 
vertingi tarybinės lietuvių li
teratūros pradininkai ir pir- 
matakai.

Prieš revoliucinį darbo žmo
nių judėjimą visli įnirtimu ko
vojo lietuviškoji reakcija. 
Anksčiau dar savo ekonomi
nius interesus dangsčiusi na
cionalinės išsivaduojamosios 
kovos šūkiais, 1905 m. revo
liucijos ir reakcijos laikotar
piu ji visai nusimeta kaukę, 
visiškai atvirai ima remti carą, 
padėdama jo žandaram^ 
triuškinti revoliucinę kovą.
Ypač tuo pasižymėjo ištiki
miausias kapitalizmo ramstis, 

juodašimtiškiausias reak- 
sparnas—klerikalai. Ko- 
su revoliucija jie naudo- 
visomis priemonėmis —

skyriuje, pavadintame “Nau
jos vodirigos knygutės” (1900 
m., Nr. 10—11, psl. 77). Į 
“vodingų knygučių” skaičių į- 
traukta ne tik “Prancūzų re
voliucijos istorija”, bet net 
Ad. Mickevičiaus “Vėlinės” ir 
Lazdynų Pelėdos “Kas prie
šas.” štai kaip “Tėvynės sar
gas” įvertina šią Lazdynų Pe
lėdos apysaką, kurioje j.i, nors 
ir miglotai, mėgino pakriti
kuoti dvarininkus ir caro val
džią: “Gaila, kad Lazdynų 
Pelėda išgaišino savo talentą 
ant tokių dalykų, kurie tik 
orą užsmardina, o rašytojai 
šlovės tikros tėvynainės nenu
pelno.” O; apie “Prancūzų re
voliucijos • istoriją” rašoma: 
“Baisiai pavojinga, kaipo atvi
rai kurstanti prie maišto prieš 
maskolius, neva tai už “pilną 
patvaldystę Lietuvos.” Ir to
liau “Tėvynės sargas”, šito
kiais žodžiais išsako savo pa
taikavimą carizmui, revoliu
cingai nusiteikusių lietuvių 
išsivaduojamosios kovos pa
smerkimą: -“Lietuviai ne
maištininkai; apie autonomiją 
nėr ko ir svajoti, — tai paibe- 
liui gi tokios knygpalaikės? 
■Neimkite jos nė į rankas!”

Pažangiosios literatūros uji
mas klerikalinėje spaudoje 
ypač sustiprėjo 1905 m. -revo
liucijos ir porevoliucinės reak
cijos laikotarpyje. Kovai su 
revoliucija ir pažanga įsteigia-' 
ma keletas “katalikiškųjų” 
laikraščių. Pažangiosios lite
ratūros pjudymu ypač pasižy
mėjo žurnalas “Draugija” į- 
steigtas 1907 m. ir redaguoja
mas vieno ištikimiausių reak
cijos ir kapitalizmo tarnų ir 
pažangos priešų — A. Jakšto. 
A. Jakštas savo akla neapy
kanta viskam, kas bent kiek 
pažangu, kas bent kiek nu
tolsta nuo katalikų bažnyčios 
dogmų, pralenkė visus kitus 
klerikalinius “kritikus”. Kiek
vieną pažangesnį rašytoją, 
kiekvieną ‘rašytoją, kuris tik 
negarbina kunigų ir kataliky
bės, A. Jakštas kolioja ir nie
kina, laiko tendencingu, i^-. 
kraipančių gyvenimo tikrovę, 
kartu nepripažindamas jam ir 
jokio talento. "

“Draugijos’' 
N. irgi pas- 
dėl antikleri- 

žodžiais A.

kūry- 
su Kmito^ 
paaiškėja, 
entuziaz-

“Klaidą,” šmei- 
m. revoliuciją, 
ir daug estetiš-

spauda, pasi- .
carizmui ,ir

negalvoti apie

Į Tat priklausys nuo to, kad, 
gyvenant scenoje tikrą or
ganišką gyvenimą, visos iš
orėje atsirandančios aplin
kybės turi sukelti atitinka
mas reakcijas (atliepiamuo
sius veiksmus). Ir neabejo-: 
tina, kad kiekvienas, nors 
ir nežymus pasikeitimas, 
atsirandąs kartojant etiu
dus, šiaip ar taip, vis dėlto, 
palyginti su anksčiau bu
vusiu pirmojo pratimo el
gesiu, pasuks (pakeis) mū
sų poelgių eigą. ,

Ir, pagaliau, kada sakė
me, ■ kad etiudų' skirtumas 
bus sąlygojamas iš anksto 
pasiūlytų pagrindinių ap
linkybių, vadinas, kad# kiek
vienas etiudas priklausys ir 
nuo. uždavinio ir nuo patei-f 
ginimų, nuo jų pilnumo ir i £ 
įvairumo. Pavyzdžiui, savo! 
namuose 
pateisinti santykiavimą su. I - 
savo daiktais kaip su sa
vais, su * kitais? 
brolio daiktais, 
(fantazuoti),' kokiais daik- PERSIPILDĘ N. YORKO 
tais apstatyti butą, kodėl. VANDENTIEKIAI 
jūs vienas namie, k,uri' Va-1' New York. —Pernai šiuo 

laiku buvo bijoma vandens 
bado New Yorke. Vanden
tiekiai tada buvo 43 pro
centais nupuolę žemiau vi
dutinio lygio. Dabar gi visi 
vandentiekiai ir tvenkiniai 
taip kupini, kad daug van
dens iš jų bergdžiai .plaukia 
laukan.

pats 
ei jos 
voje 
.josi
pradedant liaudies mulkinimu 
per bažnyčias ir spaudą, bai
giant tarnyba caro och rankai.

Vienas klerikalinės reakci
jos kovos su revoliuciniu dar
bo žmonių judėjimu būdų —> 
puolimai prieš revoliucinę ir 
pažangiąją literatūrą — dar
bo žmonių kovos išreiškėją iri -štai kaip A. Jakštas įverti- 
ginklą. i na J. Biliūno kūrybą: “Ar

Klerikalinė spauda pilna turėjo talentą? Iš pirmųjų 
pažangiosios lietuvių literatu- raštų — nežymu. Jų turinys 
ros užpuldinėjimų, klerika- \menkutis, gimnazistiškas, ir 
lams užkliūva kiekvienas pa- forma ne kokia...” (Naujoji 
žangesnis kūrinys, nekalbant lietuvių literatūra, II d., 115 
jau apie revoliucinius raštus, psl.). Prie tokių “gimnazistiš-

Jau “žemaičių ir Lietuvos kų” J. Biliūno kūrinių A.
Jakštds priskiria “Pirmutinį 
streiką”, “Be darbo”, “Vagį”, 
“žvaigždę,” “Lazdą.” Recen
zijos gale padaro tokią išva
dą apie visą J. Biliūno talen- t

Jau “žemaičių 
apžvalga” ir “Tėvynės sar
gas” įniršę plūsta kiekvieną 
pažangesnį literatūros reiški
nį.., “Tėvynės sargas” pažan
giąją literatūrą pasmerkia

Paveikslas Robert H. Undercuffer šeimos iš Camden,
• N. J. Aštuoniolikos metų sūnus užsispyrė savanoriš

kai Įstoti Į armiją. Mrs. Undercuffer jau buvo davus 
sutikimą jį leisti kariuomenėn, bet paskui apsimisli- 
jo ir sūnau^ pasigailėjo.

Rezultatas: sutikimas tapo atšauktas, o sūnaus vie
ton į armiją ji išleido savo vyrą, kuris yra praėjusio 

..„.karo veteranas. Sūnus rtiylimesnis ir brangesnis už ' 
vyrai 1 \ .«'ž

landa, kodėl jūs neturite ką 
veikti, gal būt, jūs atosto
gaujate' ar sirguliuojate ir 
t.t. Antruoju etiudo varian
tu, taip pat namie, reikia 
nuspręsti, kodėl prireikė 
paso. Juk yra viena, jeigu 
nuspręsite, kąd jipms jo kei-. 
kia nueiti į civilines būklės

tingų apsakymų rinkinį : 
“Skaitytojas nemizantropas 
nepasidžiaugs šią knygą nusi
pirkęs.”

A. Jakštui nepatinka ir A. 
Vieriuolio apysakos.» Apie A. 
Vienuolio apsakymą “Pasken
duolė”, su sukrečiančia jėga 
parodantį, kaip samdinę mer
gaitę pražudo kunigų ir buo
žių sauvalė, A. Jakštas atsilie
pia: “Vaizdelis visai neatitin
kąs tikrumai.”' Ypač Jakštui 
nepatinka A. Vienuolio anti
klerikalizmas. Dėl to A. Jakš
tas iš viso abejoja A. Vienuo
lio, kaip rašytojo, ’ talentu. A. 
Vienuolis, Jakšto nuomone, 
galįs “likti tuščiaviduriu žie
du, smulkiu, pastovesnės ver
tės neturinčių -vaizdelių piešė
ju, surūgusiu pesimistu 
“nytiku”, pigios rūšies anti- 
klerikalėliu, sunaudojančiu 
savo talentą ir dailę kunigijai 
pajuokti, bažnyčiai purvais 
drabstyti.” (Naujoji lietuvių 
literatūra, II, psl. 62).

Dėl aštraus autorės antikle
rikalizmo Jakštas pasmerkia 
ir žemaitės komediją “Apsiri
ko,” prikaišiodamas jai šarža- 
vimą, karikatūrą, komediją ir 
pagaliau įvertindamas: “Ant 
scenos pastatyta ši komedija 
galėtų patikti nebent “pirmei
viškai^/ publikai.” (Draugija, 
1912^Nr. 65, psl 76.> žemaitės 

apsakymą “Dvejos laidotuvės, 
dveji palaikai” 
recenzentas A. 
merkia — ir vėl 
kalizmo. Piktais
Jakštas iškoneveikia K. Vai
ro -Račk a u sk o anti k 1 er i k ai i n į
apsakymą “Pražuvo”, Vargo- 
vaikio “Vienturtį” ir kt.

•Nerandame nė vieno pažan
gesnio lietuvių literatūros kū
rinio, kurį klerikalinė spauda 
būtų teigiamai įvertinus. Įnir
šęs šaukia Jakštas ant Jasiu- 
kaičipj.uz jo “Apysakas,” kam 
jis smerkiąs išnaudotojus ir 
iškeliąs kovotojus dėl .laisvės, 
už proletariatą. “Draugijoje” 
bent kelis kartus pasmerkia
mas už jo pažangią . poeziją 1 
Jovarus., “Draugijos” “kriti
kas“ P,. - Kragas Jovarui iško
neveikti paskiria ištisą straips
nį, kuriame autorius 
tokią , ijšvad*ą: “Jeigu 
nemes “sociąlizmo 
(kabutės P. Krago) 
vęs ir prozavęs/ — 
nieko daugiau nesulauksime” 
(“Draugija” ifrlO Nr. 39, 
psl. 208):

“Draugija” pasmerkia visus 
Br. Vargšo kūrinius, jo kūry
ba '■ vadinama 
tatorišku socialistų 
(Draugija, 
psl. 448), 
dentiškais r a š t p a 1 aikiais” 
(“Draugija” 1909, Nr. 34, psl! 
191) ir kitais panašiais epite
tais. Kokios ribos savo neapy
kantoje viskąm, kas turėjo 
bent šešėlį pažangumo, buvo 
pasiekę klerikaliniai caro ber
nai, rodo, ’pav., 1906 hi. “šal
tinio” Nr. 10 išspausdintas J. 
Biliūno “Įvairių apsakymė
lių”, Aišbės “Kas teisybė «— 
tai :— nė melas” ir Kanopni^- 
kienės apsakymo vertimo re-* 
cenzija. Recenzentas šiuos vi
sus dalykus įvertina kaip tuš
čius, nieko gero liaudžiai ne-’ 
duodančius n e d o r ovingu^-’ 
mą(!) platinančius.

Visus pažangiuosius. ‘ kūri
nius klerikalinė spauda šten- 

(giasi kritikuoti ne tik idėjiniu, 
I bet ir .meno požiūriu. Svar
biausias klerikalinis kritikas 
A. Jakštas savo estetinės pa
žiūras nusako tokiais . idealis
tiniais svaičiojimais: “Mano 
giliausiu) įsitikinimu kiekvie-. 
nas, grožis visados yra Amži
nojo Logoso atspindys. Iš to 
Amžinojo Logoso' plaukia ii’ 
absoliučiai tikros grožio krite- 
rijos poezijoj ir dailėj” (Mū
sų naujoji literatūra, Id., psl. 
6).’Nereikia ilgai vargti, kad 
įsitikintuniėm, kokios lauks-. 
čios Jakšto ir kitų panašių j 
reakcijos tarnų “absoliučiai niazu 
tikros grožio - kriterijoš.” i kam jo 
“Amžinojo grožio” ieškotojų I kė

prieina
Jovaras 
mokslo” 
po etila

is jo mes'

paprastu' agi- 
šlamštu’ 

1.907 m., Nr. 12,! 
‘partiviškais ten-

“objektyvumas” tuoj paaiškė
ja, pažvelgus, kaip “grožio 
kriterijos” taikomos “sa
viems” rašytojams. A. Jakš
tas, iškoneveikęs J. Biliūną, Ą.k 
Vienuolį, žemaitę, tiesiog ža-* 
visi kažkokia Kmitoš 
ba.” Susipažinus 
“veikalo” turiniu, 
iš kur toks Jakšto
mas. Kmita savo knygpalaikė
je visaip tyčiojasi iš socialis
tų. Kitas “Draugijos” recen
zentas entuziastiškai Įvertina 
Antano “Laisvės metu,” apie 
šį ir panašų šlamštą pasisaky
damas: “šios.pakraipos veika
lėliai turi didelę svarbą: jie 
supažindina su žmonių gyve
nimu paskirtame periode ir 
suteikia skaitytojams aistetiš- 
ką užganėdinimą” (Draugija, 
1909, Nr. 26,‘ psl. 178).

Šios “absoliučios amžinojo 
grožio kriterijos” iš karto pa
sidaro maloningesnės, apta
riant ir pažangių rašytojų kū
rinius, kuriuose jie dėl šiokių 
ar kitokių priežasčių pasuka 
į reakcijos pusę. Klerikalinė 
spauda teigiamai įvertina Laz
dynų Pelėdos 
žiančią 1905 
rasdama joje 
kų vertybių.

Klerikalinė
rengusi bernauti 
raginanti nė 
išvadavimą iš jo jungo, įnir-’V 
tingai puola rusų liaudį, pa- 
žangiąją rusų literatūrą, ku
rios poveikyje brendo ir pa
žangieji lietuvių rašytojai.

Kaip žinome, viso pasaulio 
darbo žmonių pritarimo susi
laukė garsieji Gorkio pamfle
tai, demaskuoją kapitalistinės 
Amerikos gyvenimą. šiuos 
pamfletus džiaugsmingai pa
sitiko ir lietuvių pažangioji 
spauda. Kapitalizmo žaizdų 
rodymas, pinigo pavergtų 
žmonių tuštybės ir beprasmiš
ko gyvenimo iškėlimas labai 
nepatiko kapitalizmo tar
nams. Kapitalizmo pusėje sto
jo ir klerikalinis žurnalas 
“Draugija.”

“Draugijos” koresponden
tas recenzuoja Amerikos žur^ 
halė išspausdintą Gorkio pam<^ — 
fletą “Nuobodžio karalystė” 

; (1907, Nr. 11 psl. 338). Ko- " 
respondentas visiškai pritaria 
neigiamam Amerikos reakcio- 
nierių nusistatymui šio Gorkio 

<2" . pamfleto atžvilgiu, tuo būdu 
išduodamas savo ideologinę 
giminystę su amerikoniškuoju

i kapitalizmu.
žinomas klerikalų šulas J. , 

Purickis savo straipsnyje 
“Beletristikos rolė žmonijos 

.auklėjime” (Draugija, 1914 
’m.) užsipuola pažangiąją pa- 
i saulinę ir rusų literatūrą, ku
rios visas kenksmingumas esąs 
tas, jog ji ^skleidžianti bedie-

i vystę. Tarp tokių “žalingų” 
rašytojų Purickis pamini Gor
kį, Čechovą, Zolią ir ragina jų 
neskaityti.

Tačiau klerikalinė reakcija 
buvo bejėgė sustabdyti pa
žangiosios lietuvių literatūros 
vystymąsi.

ŠYPSENOS'
\ Ji žino

Į parapijinį sekmadienio 
jnokyklą hžėjč klebonas ir 
eįmėįsakytį mokiniams pa-* 
jnokslėlį. Pabaigęs jis pa
stebėjo, "jog jei kuris ko 
nors nesuprato, tai tegul 
klausia jo, o jis viską išaiš
kinsiąs.

Kai matai, vienas ber
niukas pakele ranką, kaip _ 
ženklą, jog jis turi klausi
mą.

'— Na, klausk, — sako 
klebonas.
- — Aš noriu žinoti, kodėl 
Adomas nebuvo mažu 
ku?

Klebonas nesumanė, 
jam į tai atsakyti,
tąrpu viena maža mergaitė 
pakėlė ranką. Klebonas da
vė jai balsą.

— Adomas todėl

vai-

Tuo

žu vaiku, kad 
n jo prižiūrėti, 
mergaitė.

nebuvo
- atsa-

4 psl.—Laisve (Libertyt Lith. Dąily) -Penk
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a. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

—53 —

l

WORCESTER, MASS.

(Tąsa)
Kai iškrito pirmasis sniegas ir kai iš

jojo broliai į Kąraliaučių, į Prūsų girias 
medžioti, norėjo ir ji kartu su jais trauk
ti-, bet čia buvo ne savi Žemaičiai, o sve
timi Prūsai.

Pirmoji išpažintis ir pirmoji komuni- 
■ ja praėjo taip pat iškilmingai, kaip ir 
krikštas. Ėjo išpažinties ir prie komu
nijos ir bajorienė, ir abu jos sūnūs, ty
čia atkviesti iš Karaliaučiaus; ėjo ir ki
tos žemaičių šeimos. Moterimis rūpino
si vienuolės, o vyrais—vienuoliai. Ir kai 
barzdočius Žemaičių bajorus ir kuklius 
jaunuolius stūmė tėvai vienuoliai arčiau 
prie altoriaus ,jie, kaip laukiniai stum
brai, nenoromis spyrėsi, skersavo ir žiū
rėjo į Dievo stalą, kaip į kokius pastaty
tus jiems siųstus. Vienas bajoras griež
tai pasipriešino ir atsisakė priimti ko
muniją. Jį palaikė velnio apsėstu ir ry
tojaus dieną atleido iš Marienburgo na
mo, į Žemaičius. Buvo tai ištikimas sa- 
voklieyams ir kunigaikščiurVytautui ba
joras Sudimantas, kunigž^štienės Onos 
tėvųftikrasis brolis. Jis buvo narsus mū- 
šiūpse, nepamainomas žygiuose, nieko 
nebijąs, nieko nenorįs ir didelis užsispy
rėlis. Jis neturėjo net savosioą šeimos. 
Gyveno neįžengiamose Žemaičių giriose 
ir mylėjo tik girią, o neapkentė tik kry
žiuočių. Uždegus pavojaus laužą, Sudi
mantas su savo vyrais, pirmutiniai at
vykdavo į stovyklą ir pirmutiniai išjoda
vo į kovos lauką. Kunigaikščiui Vytau
tui jis buvo nepavaduojamas karys: ar 
tau reikėdavo kur prasilaužti per neįžen
giamas girias, ar mūšį pradėti, ar iš pa
salų priešų stovyklą užpulti, ar belaisvių 
paimti, — siųsdavo Sudimantą, ir tas vi
suomet laimėdavo. Vadovauti Sudiman
tas netiko ir jokios diplomatijos nemokė
jo. Už ginklą pripažino jis tik kirvį ir 
buožę. Jo ąžuolinės buožės drūtgaly buvo 
įaugintas aštrus titnago gabalas, kuris 

^prarfcušdavo bet kokius riterių šarvus 
ir iš karto nudobdavo žirgą ar žmogų. 
Kovoj Jauždavos jis į pačią priešų tirštu
mą ir užsimerkęs darbuodavos kirviu ar 
buože į abi pusi. Įsikarščiavęs mūšy jis. 
nebeatskirdavo savųjų nuo priešų, ir tik 
trimitai' jį sulaikydavo. Grįždamas iš 
Marienburgo namo, aplankė Sudimantas 
Bartenšteino pily kunigaikštį Vytautą 
ir papasakojo, kaip jį vedė išpažinties ii1 
kaip jis pabėgo iš bažnyčios. Kunigaikš- 

i tis nuoširdžiai juokėsi dėl jo pabėgimo ir 
įsakė grįžti į savo pilį, rinkti vyrus, mo
kyti juos karo mankštos ir medžioti gi- 

| rįose. Prijnedžiotą žvėrieną sūdyti, dėti 
I į statines ir siųsti jam į Bartenšteino 
tvirtovę ir kitas jo valdomas pilis. Pana
šius įsakymus davė kunigaikštis ir ki
tiems bajorams bei laisviems žmonėms. 

♦Visiems liepė budėti ir ruošis į karą. Bet 
kokiam karui ir prieš ką reikia ruoštis, 
kunigaikštis nepasakė. Visi pamanė, 

į kad kunigaikštis rengiasi nusikratyti or- 
I dino globa. Ir vėl visi pradėjo ruoštis 
’ prieš kryžiuočius.
Į / Nhujo magistro derybos su lenkais ne

pavyko. Pasiuntiniai sugrįžo į Marien
burgą be nieko. Jogailos didikai metė 
bėdą ant ordino pasiuntinių, kad jie ne
sukalbami, o ordino diplomatai kaltino 
Jogailos ponus. Norėdamas keršyti-Jo
gailai už klastas ir užsispyrimą, sumanė 
ordino magistras vėl pasinaudoti Vytau
tu ir su juo padaryti antrą žygį į Lietu
vą. Be to, kaip tyčia prisirinko į Ma
rienburgą daug svečių, norinčių pagonių 
krašte rasti sau turįo ir nuodėmių atlei
dimą.

XXX
Riteris Griežė, sugrįžęs į Marienburgą, 

neberado nei Margaritos, nei bajorienės, 
nei kunigaikštienės Onos. Jos, lydimos 
komtūro Hermano, daugelio žemaičių ba
jorų ir dvariškių, išvyko į Bartenšteino 
^tvirtovę; mat, pas kunigaikštį Vytautą 
buvo atvykę iš Maskvos pasiuntiniai pra
šyti savo viešpačiui didžiajam Maskvos 
kunigaikščiui Vosyliui II-jam, Vytauto 
dukters, kunigaikštytės Sofijos, rankos.

Ordino magistras ne labai norėjo at
leisti tokios svarbios įkaitės, kaip kuni
gaikštienė Ona, bet nebuvo kas daryti, 
buvo labai jau svarbi priežastis: kokios 
piršlybos be motinos! Magistras labai 
iškilmingai ją išlydėjo ir prižadėjo nu
siųsti nuotakai dovanų. Dovanoms nu
siųsti ir tikslesnių žinių gauti apie pa
siuntinius, piršlybas ir tų piršlybų poli
tinę reikšmę didysis magistras tinkames
nio žmogaus, kaip riteris Griežė, netu
rėjo. Todėl tuojau ir nusiuntė jį pas 
Vytautą su dovanomis'nuotakai. Be to, 
įdavė riteriui nuvežti kunigaikščiui raš
tą apie sumanytą naują žygį į Lietuvą. 
Kad turėtų geros progos pasimatyti ir 
pasikalbėti su savo širdies dama Marga
rita, riteris Griežė; pakeliu į Bartenštei
no tvirtovę,) apsistojo Karaliaučiuje ir 
aplankė Knystautus. Abu broliai siuntė 
per jį motinai ir seseriai labų dienų’ ir 
geriausių linkėjimų.

• Buvo jau atakalėdžios. Laikėsi dideli 
šalčiai.* Užšalo Kuršių marės, sustojo 
Nemunas, ir labai daug prisnigo. Ke
liavo riteris su savo ginklanešiu inke
liais palydovais tik dieną, nes naktimis 
valkiojos alkanų vilkų gaujos ir užpul
dinėjo pakeleivingus. Naktigulto susto
davo ištikimuose kaimuose ar kryžiuočių 
pilaitėse. Kartais,j kai išsimušdavo iš 
kelio, ir vakaras užklupdavo jį kur nors 
dar toli nuo gyvenamų vietų, nakvodavo 
riteris ir miške, tik pernakt knechtai tu-, 
rėdavo kūrenti ugnį, kad nesušaltų ir 
nęduotų prisiartinti plėšriesiems žvė
rims. Prie ugniakuro svajodavo jis apie 
savo sielos karalaitę Margaritą, ir toji 
mintis, kad greit ją pamatys, trumpin
davo jam naktį.

Bartenšteino pilyje rado labai daug 
svečių. Kai riterį pašaukė pas kuni
gaikštį, buvo jau pavakarys, ir visur už
degė skalas'bei žibintuvus.

Riteris Griežė, dėl didelių šalčių, ke
liavo ' apsivilkęs meškų kailių skranda.

(Bus daugiau)

900 darbininkų streikuoja
Reed & Prince Co. 900 dar

bininkų jau daugiau, kaip mė- 
nesis laiko, streikuoja dėl iš
gavimo pakelti algas. Darbi
ninkai organizuoti į CIO uni
ją. Bet kompanija su visais 
miesto reakcionieriais užsispy
rė panaikinti uniją. Streikie- 
riai, kol kas, gerai laikosi.

Vasario 1 d. įvyko susirinki
mų su norinčiais eiti dirbti. 
Streikieriai apkūlė norinčius 
pradėti skebauti.

Vietinė spauda beveik tyli, 
o jei rašo, tai smerkia uniją, 
kad nebuvę leista nusibalsuo- 
ti, ar eiti į streiką, tik unijos 
vadai iššaukę streiką be rei
kalo. ■

O kaip žinia, visur gruodžio 
mėnesį įvyko pakėlimas algų 
darbininkams. Tik Reed & 
Prince atsisakė ^pakelti. Todėl 
ir prasidėjo streikas ir dabar 
eina arši kova.

sura- 
kad

Valstija
Massachusetts
New Hampshire
Vermont
Rhode Island .
Maine
Connecticut

Jei tokia proporcija
laiko im^ kad jau nebus ūkininkų.

1 
Ūkininkai smarkiai r 
bankrutuoja t.

1950 metų gyventojų 
šas (Census) parodo,
Naujoje Anglijoje, tai yra 6- 
se Valstijose, arti 50,000 ūki
ninkų subankrutavo per pen
intis pastaruosius metus,' nuo 
1945»m. Iš buvusių 150,311 
ūkininkų liko 103,168.

Gyventojų surašymo biuras 
paduoda šitokias skaitlines 

'ūkininkų šiose valstijose:
1945 m.
37,007
18,786
26,490

3,693
32,184

22,241

nuolis. Tai didelė garbė tė
vams, kad savo vaikus ragina 
prigulėti prie progresyvių or
ganizacijų. Milvidai priguli 
prie LDS 125 kuopos — visa 
šeima. Turėtų kiti taip pada
ryti.

Klausykitės lietuviškos 
programos sekmadieniais, 9 
vai. ryto. Labai- graži progra
ma, kurią duoda Gintarų že
mės programos vedėjai. Tai 
tikrai lietuviškos dainos, kal
bos, muzika.

S. Penkauskas.

San Francisco, Cal.

1950 m.
22,174 
13,389 
19,035 
2,596

30,366 
15,698

eis ūkininkų bankrotas, tai nedahg 
D. J.

CHICAGOS ŽINIOS
\

J. Kazlauskas serga

Teko kalbėtis su draugu 
Jonu Kazlausku. Jo sveikata 
ne labai tvirta. Laiks nuo lai
ko turi matytis su daktaru. 
Daktaras jam pataria paimti 
per kiek laiko poilsį dėl svei
katos sustiprinimo. Jis mano, 
kad prisieis paklausyti dakta
ro patarimo. Nuo pradžios va
sario mėnesio jis pasiduoda 
po daktaro priežiūra ir skai
tosi ligoniu.

J. Kazlauskas yra nuošir-

€

Gražioji filmų aktorka ; 
Peggy Castle. Tuo laiku 
karštis Californijoje bu
vo labai didelis. Čia Peg
gy laiko iškėlus nosinę, 
kad suradus iš kur vėjas 
pučia.

Tai padegtas korėjiečio namas. Vedant šiandien “scorched earth” politiką Korėjoje, 
panagiai nu© žemės pavirsi© nušluojama visi namai, kurie pasitaiko armijų kelyje.

“Karo aukos” gerai pavyko

Sausio 28 d. Ciceros Mote
rų Choras ^perstatė dramą 
“Karo Aukos.“ Vaidino šio- 
choro ir Liaudies Teatro ar
tistai, J. Misevičiaus režisū
roj. Vaidinimas išėjo gerai, 
nors galima pastebėti truku
mų, kurie daugiau buvo tech
nikiniai.

Verti ypatingo dėmesio šie 
dalykai:

Vaidino keli čiagimių, ir 
jie pasirodė tikrai gerais vai" 
dilomis.

Jaunasis Albertas Binkis, 
jaunutė Penny Batutytė, Wal- 
teris Dorinąs jau pirmiaus pa
sirodė pirmos eilės vaidilo
mis. Šį sykį atsistojo pirmon 
eilėn Antoncta Stasaitienė ir 
Connie Stanevičienė, abi čia- 
gimės, nors ne taip jaunos, 
kaip pirmieji trys.

Taigi, dar geriau parodyta, 
kad turime gerų vaidilų tarp 
čiagimių, tarp jaunimo, tik 
reikia pastangų juos įtraukti.

J. Misevičius labai gerai 
padarė, pasistengdamas tiek 
čiagimių gauti.

Verta pastebėti, kad, jau
niems. artistams vaidinant, 
matėsi geras skaičius čiagi
mių ir audiencijoj. Tai geras 
būdas patraukti jaunų žmonių 
į mūsų kultūrinę veiklą.

Apie vaidinimą, apie atski
rų vaidilų roles ir pasirody
mą, teks plačiau rašyti, šiuo 
tarpu paskubomis pasitenkin
sim, kas jau viršuje pasakyta.

Apie patį veikalą reikia 
tiek pasakyti, kad jis reiktų 
technikiniai pertvarkyti. Jo 
aktai perdaug trumpi.

Veikalas išleistas Lietuvių 
Meno Sąjungos. Tai buvo tik 
antras jos leidinys. Jame tat 
pasireiškia “jaunatvės silpnu
mai.” šiems (karo) laikams 
jis tačiau labai tinka. Kai ku
riuos silpnumus režisoriai ir 
vaidintojų kolektyvės . pastan
gos gali ištaisyti.

Verta .pastebėti, kad dalį 
programos atliko. Ciceros Mo
terų Choras ir jo duetas — 
Dočkienė ii\ Stanevičienė, šį 
sykį choras dainavo ir “komp- 
liku-otų“ dainų, turbūt nesu
klysiu pasakęs, kad jis pasi
rodė dar geriau, negu pir
miaus. Smagu, kad choras vis 
dar progresuoja, tobulėja. O 
jis juk ir seniau jau gan gra
žiai dainavo.

■ Chorui mokytojauja ir 
akompanuoja ' Da-ratelė Yu- 
den. Ji verta pagerbimo už 
pastangas ir atsidavimą cho
rams. i.

žmonių susirinko irgi apy-. 
pilne didžiulė Liuosybės salė, 
nors buvo keletas svarbių mi
tingų, kurie dalį žmonių ati
tikau kė.

Rengėjus reikia pagirti ir 
už gerą garsinimą.

Visa tai davė geras pasek
mės. Keletas šimtų žmonių 
gerai' prafeltkr 1 šventadienio'

popietį, o choras turės naudos.
Va.

dus draugas, yra narys LLD ir 
LDS kuopų, geras rėmėjas 
darbininkiško veikimo. Jo gy
venimo vieta: 2714 Pine St. •

Lawrence, Mass.
Įvairios žinutes

$40,000 padarė nuostolių 
užsidegus šlubai .549 Prospect 
St., Methuen, Mass. Kontrąk- 
torius J. K. Torsisi tik buvo 
grįžęs iš New Yorko. žmona 
eidama stubon pajuto smarvę. 
Jai bešaukiant vyrą, greitai 
užsiliepsnojo visa stuba iš 
skiepo. Kaip tik jie spėjo nuo 
ugnies pabėgti pačiam šal
čiausiam laike iš ryto žemiau 
zero.

Vietinis laikraštis “The 
Evening Tribune” paduoda 
žinutę iš Lowell, Mass., -kad 
nuo valgio užsinuodijo minyš- 
kos, kuomet valgė vakarienę. 
PaValgiusios .pasijuto, blogai. 
Ant'greitųjų buvo nugabentos 
į ligoninę. Viena sunkiai ser
ga, bet jau taisosi. Kitos ne 
taip pavojingai. Dėlto ir mo
kyklą turėjo uždaryti, mes 
jos mokina vaikus Sacred 
Heart bažnyčios mokykloj.

Tai vėl bus komunistams 
bėda, nes dabar už viską ko
munistai kaltinami.

American Woolen kompani
jos kontraktas su CIO unija 
baigiasi vasario 15 d. Jis pa
liečia 70,000 darbininkų. Uni
jos direktorius John Chupka 
pranešė visiems lokalams, kad 
reikalauja pakelti algas. Taip
gi pranešė ir dirbtuvių savi
ninkams ir algų kontrolės val
dininkams Washingtone. Pra
šo, kad sulygintų algas sulyg 
šių dienų kainų. Prie šios 
brangenybės, mat, algos daug 
mažesnės, negu turėtų būti. 
Bet tie ponai nelabai rūpinsis 
darbininkų reikalais. , Mat 
jiems galva neskauda, ar 
darbininkai gali maistą nusi
pirkti. Ponai yra sotūs. >

★ ■ 7
Naujosios Anglijos medatis 

korporacija 1950 metais gavo 
medaus 1,602,000 svarų. Pasi
rodo, kad 1949 metais gauta 
11 procentų daugiau. Paėmus 
nuo. 1945 metų, pasidaro 4 
procentais mažiau. ’Pasirodo, 
kad ir pas bites eina sabota
žas. Ar tik neatsiras raudonų
jų ir tarpe bičių?

Naujosios Anglijos Cenzo 
Biuras skelbia, kad nuo 1945 
metų išėjo iš biznio 50,000 
farm erių. Likusieji tarmeriai 
turi progų daugiau savo pro
duktų parduoti. Bet klausi
mas, ar jiems pasiseks ką nors 
laimėti? r

v
Pradžioje metų atrodė gana 

gerai dėl gavimo naujų narių 
į LLD, 37 kuopą. Vienas nau
jas narys prisirašė, draugų 
‘Milvidų sūnelis,” 17 metų jau-

Atsidare barbernę

Washington. — Mainie- 
rių Unijos pirmininkas 
John L. Lewis prašė narius, 
kad kiekvienas sudėtų po 
$20 kovos fondui prieš 
priešus.

Peking. — Kinijos val- 
žinybon 

Kolegiją, 
Rock-

Vieno sekmadienio popietį 
teko sustoti pas drg. Burdus 
San Leandro. Valandą pasi- i 
kalbėjus apie įvairius dalykus, džia perėmė savo 
sužinojau, kad d. Vincas Bur- Medikalę Union
d a atsidaro savo barbernę palaikomą Amerikos 
Oaklande, ant East 14th St., efellerių lėšomis, 
kampas 97 gatvės. Jis mums 1 -------------------
parodė savo busimą vietą. 
Švariai viskas sutvarkyta ir 
tinkamai prirengta.

Draugas Burda yra specia
listas to amato. Tikiuosi, kad 
jam eisis gerai. Taipgi d. Bur
da yra nuoširdus veteranas 
mūsų veikime per eilę metų. 
Todėl jis yra žinomas plačiai 
mūsų visoj apylinkėj.

Mes, lietuviai turim savą 
pažinti ir paremti, kada tik 
yra reikalas.

Jonukas.

Kam bus reikalas.

Su pradžia šių metų, LDS 
58 kuopa išsirinko naują val
dybą. Nariai su visais reika
lais ir su mokesčiais prašomi 
kreiptis prie dabartinės valdy
bos.

Pirm. d. Tilda Kingienė,

Cleveland, Ohio. — Tū
luose šios valstijos mies
tuose prisnigo iki 14 colių.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 
vasario 11 d., 10:30 ryto, 29 Endi
cott St. Prašau visų dalyvauti. Ne
pamirškite, kad reikia duokles už
simokėti. — Sekr. J .M. Lukas.

(28-29)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kuopos susirinkimas at

sibus vasario (Feb.) 12 dieną, Lais
vės Choro svetainėj, 155 Hungerford 
St. Prasidės kaip 7:30 valandą va
kare. Draugai ir draugės, prašome 
visus, kad dalyvautumėte susirinki
muose, nes kuomet susirinkimai ne
skaitlingi, tai nėra nė veikimo. Štai, 
jąu bus beveik metai, kaip kuopa 
nieko nesurengė, o gal tame prie
žastis, kad praeiti susirinkimai buvo 
neskaitlingi. — Vienas iš valdybos.

(28-29)

2207 Cabrillo Avė.; pirm, pa- 
gelb. K. š i 1 k a i't i e n ė; fi
nansų sekr. John K. Alvinas, j 
63,0 Hamilton St., telef. DE.1 
3—3914; užrašų' rast. M. Al-: 
vinienė; iždininkas Adomas! 
Knišius, 313 Tehama St.; iždo 
globėjas Andrius Valiukas.

Sekr. J.K.A.

Belgijos valdžia žada paša-; 
lint komunistus

Brussels. — Belgijos val
džia nužiūri, kad tarp civi
lių jos tarnautojų - valdi- ! 
ninkėlių yra 300 iki 500; 
komunistų;' ketina visus 
juos pašalinti. I

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYACSKAS) 

LAIDOTUVIŲ • 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIŲ^

©
Liūdesio valandoj kreipki 
tės prie manęs diena ar 
naktj greit suteiksime 
moderniška patarnavimu- 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
oatenkint.i

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pM.-Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Va&FbK 9, 1951* 4
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Labai moksliška deklaracija 
labai nemoksliškai
sudeklaruota

(Feljetonas)
^Nuodugniai išanalizavus ne

seniai išleistą ALT Vykdomojo 
Komiteto skelbiamo vajaus su
meškerioti $100,000 deklaraci
ją, matosi didelis noras patai
kyti brangiem tautiečiam tie
siai į kišenių. Bet šaudyt tai

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896’

NevvYorb- HELP WANTED—FEMALE

T

kad bagotiems žmonėms su 
ubagais pažintys nepageidau
jamos.- Jei žarstytume milijo
nais, , tai tie “įtakingi” asme
nys pažintų mus ir * be supa
žindinimų.

Geresniam vajaus pasiseki
mui, Vykdomasis Komitetas 

įgaliokit darbš-

Unijistai neatmetė 
savo organizacijos

Dainos, poezija pagražins ' New Yorko unijy vadai

Pasimojusiej i suskaldyti
United Electrical, Radio (and 
Machinę Workers Lokalą 
1227-tą asmenys sušaukė tos 
unijos narių mitingą į Volkets 
Hall, Queens, vasario 1-mą. 

........ . . , _ ... ..... . O po to mitingo pasiskelbė,viena, o pataikyt į ciehų—tai dar iterpe: “įgaliokit darbs- . .. . , . . . . ,, ’ .. . v. . x-i • i • i - buk jie atstovauja to lokalokita. Tam reikia ne tik geros cius ir patikimus aukų rinke- . •
akies, nedrebančios rankos, bet. jus. Velniams reikėjo uzsika- 
ir nuspėjimo tolio nuo šauna- binti tas “patikimumas”? Ge
mos vietos iki cieliui.

Pakutenimui tautiečių duos- jams nepasakytų joks bolševi- 
numo nervų,’ deklaracijai už- kas. Visi supras, kad Vykdo- 
mauta labai moksliška ir gar- masis Komitetas kalba iš prak- 
siai skambanti antraštė: “Lais- tikos, kad dėl aukų rinkėjų pa
ves Mobilizaęijos Vajus.” Bet tįkimumo yra buvę' incidentų, 
šitokia antrašte pasakoma, ‘ kad O kadangi aukų rinkėjams ne- 
Vykdomhšis Komitetas ves 
kampaniją ne už dolerių uba
gavimą, ale už laisvės sumobi- 
liz avimą. • ’

Kodėl Vykdomasis Komitetas 
nedasikvošejo, kad laisvė yra 
nedaloma vienutė, kurios ne
galima nei sumobilizuoti, nei 
demobilizuoti, ir todėl šūkiu 
“Laisvės Mobilizacija” prašau
nama pro cielių, jūsų Pauliui 
lieka nesuprantama. Nevykusi 
pradžia niekados nesibaigia ge
ra pabaiga.

Deklaracijos turinys, vietoj 
sekti antraštės šūkį, priešta
rauja pačiam tikslui. Vietoj 
įtikinti brangius tautiečius, kad 
niekas kitas negalės atvajavo- 
ti smetonininkams Lietuvos, 
kaip tik dr. Grigaitis su šimu
čiu, jei tik bus nesigailėta

resnio komplimente aukų rinkė-

bus ant kaktos prikaltas pati
kimumo liudijimas, tai visi au
kų rinkėjai jausis ant saivęs ne
patikimumo dėmę. Jūsų Pau
lius už jokius pinigus nesutiktų 
aukų rinkėjus statyti į tokią 
negarbingą padėtį.

Bet tuomi Vykdomojo Komi
teto įsišokimas dar nesibaigia. 
Kadangi iškelta patikimumo ar 
nepatikimumo klausimas, tai, 
žinant, kad daugiausia sukty
bių ir žulikysčių būna viršūnė
se, tuomi ir patys'Lietuvos va
duotojai pastatomi jų patiki
mumo tikrinimui, žinote, kad 
pikta mintis žmogui nuolatos 
zirzia, kaip -įkyri musė. Kas 
uždraus brangiems tautiečiams 
spėlioti ir daryti visokias iš
vadas, kad už jų sudėtas au
kas Lietuvos vadavimui vaduo- 

jiems dolerių vainos vedimui,!tojai vaduojasi save nuo šim
tai Vykdomasis Komitetas, gir- Rįų darbų ir kitokių gyvenimo 
tuokliškai išplūdęs ir “moksliš- nesmagumų?
kai” apmelavęs Tarybų Sąjun
gą, viešai pripažįsta, kad lie- mojo Komiteto padarytų 
tuviskų pronacių vaina prieš tikslumų jūsų Pauliui 
Lietuvą pasiliktų be jokios vii- sįai nepatinka, traukintasis at
ties, jei nebūtų pasitikima ga] ir trumpinimas fronto lini- 
Vakarų valstybių galybe.-

Ar jūs suvokiate, gerbiami' strategija, kuri net ir labiau 
komitetininkai, ką jūs pupini šiai pasižymėjusį genijų, a....l' 
pasakote? Jūs labai pabrėžti- metais “išlaisvinusį 
nai prisipažinote, kad jeigu Adolfą Hitlerį (dieve, nepagai- 
Vakarų valstybės nesuruoš ka- lėk jam dangaus karalystės)

* ro ir neužkariaus Rytų valsty- privedė prie negarbingo galo.
• bių, tai jūsų žiopčiojimo apie !
Lietuvos vadavimą neišgirš nei 
dangus, nei pekla.

Iš šito jūsų pripažinto fak
to brangūs tautiečiai gali pasi
daryti išvadą, kad jų duoti do
leriai Lietuvos vadavimui bus 

, numesti į balą be jokios nau
dos. ' w •

• Kitas “moksliškas” neapsi
žiūrėjimas, tai kur sakoma: 
“sudarant savanorių darbuoto
jų ir aukotojų būrius.” Iki 
šiolei visi supratome, kad dar
buotojai ir aukotojai visi bu
vom savanoriais. Bet dabar 
Vykdomasis Komitetas atiden
gia paslaptį ir pasako, kad 
darbuotoj ai ir aukotojai susi- 

» deda iŠ dviejų kategorijų — 
savanorių ir nesava- 

• norių. Kadangi Vykdomasis 
Komitetas savanorius stato 
pirmon eilėn ir apie'juos atsi
liepia kaipo apie rinktinius, tai 
logiška išvada sako, kad nesa- 
vanoriai darbuojasi ir aukoja jeigu nori 
iš" prievartos, kurios dh Gri
gaitis sakosi labai neapkenčiąs.
'Koks buvo reikalas šitą pa

slaptį atidengti, tai ne tik jūsų 
Paulius nežino, ale 

' gaitis vargiai žino.
sitiktų, jeigu pikta 

. kušintų savanorius 
nuo savanorystės, 
prievartos kategoriją ir laukti į kitokių Lietuvos vadavimui iš- 

-. iki bus priversti darbuotis ir į laidų ir neatsirastų.
aukoti? - Kadangi Vykdomasis, Išeinant iš to, kas aukščiau 
Komitetas neturi priemonių,pasakyta, jūsų Paulius'griežtai 
prievartos vartojimui, tai sava-’reikalauja, kad ALT Vykdoma- 
rioriam susibuntavojus, vajus sis Komitetas šių metų vajaus 
baigtųsi tokiais rezultatais, kad (deklaraciją pataisytų ir numa- 
Lietuvos vadavimo karštis su- tytą aukų sumą (vieną šimtą 
mažėtų daugiau, negu ant pu
sės.

Jūsų Pauliui nepatinka ir ta
sai amžinai kalbamas gyvasai duotis, kad brangūs tautiečiai 
rožančius apie supažindinimą-jau .išmelžti iki paskutiniam la- 
amerikiečių su Lietuvos Ųyla ir šui, kad jau .daugiau iš jų iš
gavimą valdžios žmonių ir įta- traukti negalima. Reikia mo- 

. kingų asmenų paramos. Jau kėti moksliškai nušviesti Lietu- 
dešimtmetis praslinko, kai męs vos- “vaduotojų 
juos pažindinam,’ pažindinam, būklę, ir brangūs tautiečiai tris 
o jie mūsų kaip‘nepažįsta, taip į šimtus tūkstančių doleriukų su- 
nepažįsta. Laikas jau

Apart viršuj minimų Vykdo- 
ne- 

labiau-

jos. Tai baisiai pragaištinga

anais
Lietuva,

įvairumų popietį užtarė geJžkeliečitis

jie jau iš
traukę iš lok ai o į savo atska
lą (CIO-IUE) tūkstantį iš 2,- 
400 to lokalo narių.

Bandomosios suplėšyti Uni
jos- biznio atstovas James 
Garry sako, kad tame mitinge 
buvo mažiau’ 300 dalyvių ir

I 

kad tame skaičiuje dar buvo 
ir ne narių.
' Pavyzdžiui, kad nariai lai
kosi su savo lokalu, Garry pri
mena Waldęs šapą; kur dirba 
700 darbininkų. Jie pasirašė 
peticiją, kurioje pataria CIO 
ne skaldyti jų lokalą, bet eiti 
organizuoti neorganizuotus. 
Patarė rūpintis New Jersey 
esančia Konn-Mar šapa, kur 
CIO turi kontraktą, bet darbi
ninkus tebelaiko neatitinka
mose unijistams sąlygose.

Įvairumų ii- draugiško po
būvio popietis nebūtų lietuviš
ku, jeigu jame nebūtų dainų, 
muzikos, poezijos. Sunku’ ir 
įsivaizduoti, kaip lietuvis ga
lėtų gyventi be 
Laimingi, mums 
skurdo kęsti!

LLD pirmosios
rūmų popietį šį sekmadienį, 
vasario 11, Liberty Auditori
joje, bus ir meno:

Anelytė Ventienė ir Helen

Feiferienė dainuos 
pianu lydimos muziko 
Ralevičiaus.

Elena Brazauskienė

duotu?
Prano

pim

tos grožės, 
nereikia to

kuopos įvai-

3 vai. po
visus. Įėjimas

* pobūvį

pi etų

Specialiame United Labor 
; Action Komiteto susirinkime 

praėjusį antradienį 50 unijų 
vadų pareiškė priėjau tą gi
nantiems savo teises gelžke- 
liečiams. čia dalyvavusiu AFL 
ir CIO unijų atstovai pasiža- 

i dėjo gelžkeliečių kovą parem-
nemoka- ti.

o programos, prievaka-’

MOTERYS - IšRINKftJOS 
PATYRUSIOS 'V. 

PRIE SVETERIŲ K AVAL® 
LINKSMA APLINKA 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

.1. EISENBERG INCA '
173 HUDSON ST., N. Y. O.

(24-25) 
------------------------------ L.

Namų darbininke. Prižiūrėti vai
kutį lankant mokyklą, pora dirban
ti. $60 į mėnesį. . Guolis vietoje. 
D. P. priimama, mokanti biskutį 
angliškai. Butterfield 8-2869.

(27-29)

Majoras nori leidinio 
takšnoti gasoliną

Išgirdęs, kad Albany įteik- 
bilius uždrausti miestams 
apskritims aptaksuoti gaso- 

automobilius miestų

ta 
ir 
liną ir 
iždų pakėlimui, majoras Im-
pellitteri pasiuntė protestą. 
Jis sako, kad negavus tų tak
sų miestas gal neišgalėsiąs 
pakelti algų savo tarnauto
jams’.

Kuomet vi^ų , valstybių meti
niai budžetai keliami iki pasi
baisėtinų aukštumų, tai ALT 
Vykdomasis Komitetas tenkina
si vienu šimtelių tūkstančių do
lerių, tuomi demonstruodamas 
aukotojais nepasitikėjimą ir 
menką supratimą valstybišku
mo. G

Atsižvelgus į netolimą praei- 
ttį, kuomet vajui kvota buvo 
paskirta dviejų šimtų ir pen
kių dešimtų tūkstančių dolerių, 
kuriuos aukotojai “sumetė” į 
trumpą laiką be murmėjimų, 
šių metų reikalavimas tik vie
no šimto tūkstančių dolerių 
yra niekas daugiau, kaip sabo- 
tažavimas Lietuvos laisvinimo 
darbų.

Tiesa, pas lietuvius ir šim
tas tūkstančių nemažas pini
gas, bet žinant, kad ameriki
nėse sąlygose lietuviškumas ne
pritaikomas, 
prie vietinių

Stipresnis, bet dar 
ne visai pasveikęs

Prasidės 
Kviečiame 
draugišką 
mas. 
rį, mūsų kuopietės paruoš 
bufetą. Kas pores, gales taip gelžkclių kompanijos ii 
pat bendrai pasivaišinti.

Komisija.

Namų darbininkė, daktaro na« 
muose; guolis vietoje,/ nuosavas 
kambarys. Vėliausius pĮiliūdijimus; 
pilnai patyrusi. Labai geras darbas. 
BU. 8-4130. (28-30)

Pasveikinimų reikale
7-tos lai do
le ad J. Sta- 
J.) prisiun-

Laisvės vasario 
į e buvo pažymėta, 
nelis (Newark, N. 
te $32 pasveikinimų 'ir pami
nėta aukotojų pavardės* Per 
klaidą, pavardės neteisingai 
buvo pažymėtos, tad čia nori
me atitaisyti: Po $10— P. 
Skeberdis ir Walter Morkus. 
Joe šleinis, $2. Kitos pavar
dės buvo gerai pažymėtos.

Dar vis gauname pavėluotų 
pasveiknimų. šį kartą gavome 
$11 nuo L. Pruseikos iš Chi-

cagos ir $5 nuo M. Kraujalis, 
iš Brooklyno.

Aukų suvažiavimui įplaukė1 
$1887.22. Nori,me pranešti,: 
kad visos kitos aukos, kurias 
gausime, bus paskirtos 
važiavimo iždui, bet į 
liarį dienraščio Laisvės 
lų Fondą. .

Dar kartą širdingai dėkoja
me už puikias aukas ii’ tiki
mės, kad gerieji dienraščio 
rėmėjai pasirūpins padidinti 
finaiTsinį Fondą. _ L.

ne su- 
regu- 
reika-

Darbininkų vadai pareiškė 
pasipiktinimą tuo, kad ir

* vai
zdžia per-23 mėnesius nepasi-
• slenge patenkinti darbininkų 
’ reikalavimo trumpesnės dar- 
į bo savaitės. Kuomet didžiu- 
imoje industrijų darbininkai 
p. c dirba‘po 40 valandų ar po 
mažiau, gelžkeliečiai tebedirba 
po 48 valandas ir po daugiau.

Persidirbimąs bile- darbe i . •
yra pavojingas • sveikatai ir 

i gerbūviui. Juo labiau jis yra 
pavojingesnis ant' gelžkclių, 
nes pastato pavojun no tiktai, 
dirbančiuosius p e r v a r g u s i u s 
žmones, bet ir keleivius. Tas 
buvo parodyta po nelaimių

i Long Island'gelžkelio linijo
se. Bet kompanijų viršininkai 
ii- jas prižiūrintieji valdinin
kai, atrodo, nori tai užmiršti.

U. D.

Namų darbininkų, patyrusi su pa
liudijimais. Pagelbėti trijų kamba
rių apartmente. Darbas daliai lai
ko, 3 dienos j savaitę. Labai malo
ni šeima geruose namuose. ST. 
4-4332. (28-30)

Namų darbininke; guolis vietoje.
35 iki 45 m. amžiaus. Patyrusi su 
vaikučiais 3 ir 6 m. Lengvas viri-i 
mas ir valymas. Pageidaujama pa-^ 
liudijimai. Geras darbas moteriškei,! 
norinčiai gerų namų. $160 j mėnesi, j 
JA. 6-1793.

Abolnam namų darbui moteriškė;Į 
guolis vietoje. Nuosavas kambarys! 
ir vana. Labai duosningi ir malonūs! 
žmones šeimoje. Flushing 8-7008. I

PARSIDUODA
Parsiduoda Delicatessen, ligi u vi u i 

ir lenkų apgyventoj kaiminystėj: į 
įsteigta 43 m. Tinkama porai.* Įei-I j 
na $500-$550 į savaitę; taipgi ir ki- | 
ii gerumai. \

Mr. Martin.! Gedney 8-5514.
(29-33); I

Kriaučiai hires ban kieta
\ 4~

Vasario 17 d. kriaučiai ii’ 
ne kriaučiai turės linksmą 
bankieta Lietuviu Amerikos 
Piliečių Klubo.patalpoje, kaip 

pripuola 
galėsime 
kadangi

7:30 vakaro. Tai 
šeštadienio vakarą, 
ilgiau pabaliavoti, 
ant rytojaus nereikės skubin-

darbavietes. Ne d ė 1 d i e - 
dirbtuvėse ratai nesisu-

j Lis 'į 
niais

Bilietų per keletį šių dienų 
dar galima gauti klube pas J. 
Zakarauską, taipgi ir pas ko
misijos narius J. Kairį. J. Ste
ponaitį, J. Bernotą, Ch. Nc- 
čiunską, J. Stakvilevičių.

Visi turintieji bilietus daly
vaukite bankiete minėtu lai
ku. Kviečia, Komitetas.

šis parąngimas yra sykiu ir 
pagerbimas Pranui Reinhardt, 
.sulaukusiam gana didelio pul
ko metų,. 65. Rodosi, jis vi
siems yra žinomas, linksmo ir 
draugingo būdo žmogus. Jis 
nepraeis pro šalį žmogaus ne- 
uižkalbinęs. Taipgi ir jo žmona 

Olga yra linksmo būdo mote-!
ris. I

Gerbiamieji, kurie neturite 1 
bilieto, įsigykite tuojau, nes 
ateinančios savaitės vidurį bi
lietai j an bus uždaryti; 
kės suskaičiuoti, kiek

• ka'zys Tamošiūnas praneša 
savo draugams LDS nariams 
ir visiems, kad jis šiuo tarpu 
jaučiasi stipresnis, negu buvo 
pernai. Tačiau vis dar nėra 
pilnai pasveikęs.

Praėjusią žiemą Tamošiū
nas* buvo visiškai sunegalėjęs 
dėl mažakraujystės. Jeigu ne 
jo bendradarbių viešbučių 
darbininkų unijistų pagalba 
krauju,^gal būtų nei neišgyve- pirkti valgių ir gėrimų, 

kiekvienas gautų bilieto 
tės ($3.50) valgyti ir 
Niekas pelno nereikalaus, 
pelnas nėra reikalingas Rein- 
hardtui nei rengėjams. Mes 
visi susirinksijme vienas kitą 
pavaišinti ir senus mūsų vei
kėjus Reinh.ardtus pagerbsi
me.

nęs to kriziO. Grupė unijistų 
jam aukojo savo kraujo, tuo- 
m.i pratęsdami jo gyvybę ir 
sustiprindami.

Aido Choras

Roxy Teatras viena diena 
praėjusi šeštadienį gavęs $28,- 
250 pajamų už Įžangas.

GARSINKITĖS LAISVeJ !

BIZNIO PROG/A
Parsiduoda Delicatessen ir Gro- 

serne. Yra alus ir šaldytuvas val-| 
giam. Taipgi 3 gražūs kambariai! 
užpakalyje krautuves. Jeromė 6-9501.

(28-30) Į

reikia derintis 
reikalavimų.. O 
pasirodyti, kad 

prastųjų, tai dar 
atlupa. Atsižvel-

. . ’ .vpaeini ne iš 
ir brangiau 
giant; į tai ir imant atydon, kad 
pastaruoju laiku Lietuvos va
duotojų skaičius daugiau negu 
trigubai padidėjo, tai už numa
tytą vajuje spmą pinigų nebus

ir dr. Gri-
Kas gi at- 
dvasia pa-
atsisakyti į galima jų nei žmoniškai pašer- 

persikelti Įjti, nei poniškai aprengti, jeigu

tūkstančių) pakeltų nemažiau 
kaip iki trijų šimtų tūkstan- 
čių dolerių. Nereikia taip vaiz-

” nepavydėtiną

ista, talpu 
suprasti,įmes, kaip grybus į.ragažę

Nu žiūrei as gemblerystėje 
brooklynietis Stan Stolarski 
tapo areštuotas tą .pačią die
na, l>aifjis atsidarė naują rašr 
tinę Crescent pastate,-centra- 
lineje Brooklyno dalyje.

Manhattane areštavo I (■ 
jaunų žmonių, įtariamų par- 
davįnėj i m c narkotikų.

Pri
reiks i 

kad 
ver- 

gerti.

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras' Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir Slapumo Tyrimas
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street '
(arti 4th Avė.—Union Square)

New York City
VALANDOS:

Kasdien lO:0O—1:00, 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Howes St.

. Brooklyn, N. Y.

Oras piktai atšalo

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi- 
v kiam -reikmenys, įvairūs daikte

liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Praėjusį laikotarpį Newij 
Yorke buvęs šiltas oras peri | 
vieną naktį “‘apsivertė rago-j į 
žium”. Vasario1 7-tą šilima bu-|! 
yo 49.8 laipsniai, pusiaunaktįl 
nusirito iki 22 ir iki ryto vy/Į 
tebesirito žemyį.
s,markus vėjas dar daugiau|| 
pablogino padėtį.

Receptu Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EV. 7-6233

'--- -----
♦ 

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

f

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
... ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Reguliarę savaitine Aido 
Choro pamoka įvyks šį penk
tadienį, vasario 9-tą, lygiai 8 
vai. Vakaro. Visi susidomėję 
dainavimu kviečiami ateiti. 
Dabar patogiausias laikas į- 
stoti į chorą, nes mes ką tik 
pradedame mokytis su nauja 
dirigente — Mildred Stensler 
iš New Jersey. Pamokos vi
suomet būna Liberty Audito
rijos Music Room.

, Choro prezid.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN. N. Y.

LLD 1 kuopos nariai prašomi su
sirinkti L. A. P. Klubo patalpose, 
280 'Union Avė., šį pirmadienį, va
sario 12-tą, 7:30 vakaro. Užbaigus 
bėgamus reikalus bus tęsinys 
pat temos, kurią pradėjome prairu
siame susirinkime. Pasikvieskit ir 
draugus. — Valdyba (28-29) '

Sugrįžo iš ligoninės
Sophie Thomson sugrįžo 

hąmo iš ligoninės, kur ji iš
buvo ilgoką laiką po susižei- 
dimo auto nelaimėje laike 
pirmųjų didžiųjų šio sezono 
ledų prieš keletą' savaičių. 
Dar nėra visiškai pasveikusi, 
bet jau daug stipresnė, skaus
mai mažėja.

Thonisonai gyvena 45-42 
41st St., Lopg Island City,

Nereikia nei pridėti, kad už 
tokį pasisekimą kreditas pri
klausys ne kam kitam, kaip jū
sų Pauliui.

Pasitikėdamas, kad vajaus 
pasisekimui, skubiai atliksite 
viską, kas prisakyta, pasilieku 
su prieteliškais linkėjimais.

PAULIUS

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryto

TUOJAU ĮSIGYKITE

VlIiNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom,’ sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais. .... •

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50 centų ,

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

RICHMOND HILL 19, NSV. >
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 6t0 c 

nes kainuoja persiuntimas.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas ’

■ IGNAS SUTKUS y
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną. Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.
* ' \

TelefonasTELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

6 psl.-Laisvė( Liberty, Lith. Daily) -Penk., Vas.-Feb. 9, 1951 ,

i

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8^74




