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Tai kur daugiau laisvės? 
Korespondentų pareigos. 
Socialistai eis laukan.

Rašo A. BIMBA

LAISVĖ--LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, ’ 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

Washington. — Senato- 
! rių - kongresmanų komite- 
j tas pradėjo kvosti vieną

MProtingi amerikiečiai, prisi- No. 138 
minę mūsų šalies teiktą čian- 
go režimui pagalbą, sako:! 
“Sukišome į žiurkės urvą’”' 
Viskas dingo. Gero — nieko, j 
Blogo — daug. Su ta P^|RFRI VVA F FT '/If FI TF 
ba padidinome Kinijos žmonių i I)B jll I a I L 1 v/ ",AziV.S jJLj_I.11/ 
kančias. Be tos pagalbos ne- i. 
būtų buvę nė civilinio karo. 
Kinijos žmonės su čiangiškais 
banditais būtų kaip beregint 
apsidirbę.

Dar vienas “žiurkės ur'vas.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c
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varduViskas buvo daroma 
“kovoti komunizmą.”

Dabar prezidentas Truma- 
nas reikalauja, kad Kongresas 
paskirtų $150,000.000 palai
kymui fašistinio režimo pieti
nėje Korėjoje. Irgi tuo pa
čiu šūkiu—“kovokime komu
nizmą,” “neįleiskime komu
nizmo Azijon.”

Kartojama senoji istorija. 
Šita parama Korėjos reakcijai 
sukurs civilinį karą toje pačio
je pietinėje Korėjoje. O kad 
komunizmo nesulaikys, tai 
aišku. Ko žmonės nori, tą ir 
pasiima. Jeigu Azijos žmonės 
nori komunizmo, Amerikos 
doleriai jų nebesulaikys.

Pragydo taip vadinami mū
sų “švietėjai.” Įvairių univer
sitetų prezidentai išleido pa
reiškimą. Jų tarpe randasi ir 
Cohimbijos universiteto prezi
dentas generolas Eisenhower.

Eisenhower nėra jčks švie
tėjas.. Jis yra karininkas. Jį 
Cohimbijos universiteto di
rektoriai pakvietė būti prezi
dentu todėl, kad jo vardu ga
lėtų gauti iš kapitalistų stam
bių aukų.

Panašiai yra tapę, preziden
tais ir kitų universitetų pre
zidentai. žmonių švietimas 
jiems kuomažiausia rūpi, 
ten sėdi todėl, kad jie 
biznieriai.

Jie 
geri

Kaip ten nebūtų, šitie “švie
tėjai” nutarė, jog joks ko
munistas bei komunistų sim- 
patikas negalįs būti mokyto
ju. Jie ragina visus komu
nistus šalinti iš mokytojų pro
fesijos.

Tiek tik galima prie to pri
dėti, kad šie “švietėjai” pui
kiai pasimokė iš Hitlerio. Hit
leris irgi terorą pradėjo prieš 
komunistus.

Tik labai gaila, kad jie 
Hitlerio istorijos nedaskąitė 
iki galo. Tai dar vienas įro
dymas, kaip * jiems netinka 
aukštas švietėjų titulas.

★ ★ ★ •
Amerikos valdžia yra de

mokratų ir republikonų ran
kose.

JANKIAI, GIRDI, RAGINA KVOČIAMAS GARSUSIS 
ATOMISTAS OPPENHEIMER

Vadovaują Politiniam Streikui prieš Sovietines Markes

nistii rankose. Ką tie švietė
jai pasakvtų, jeigu, pav., Lie
tuvoje būtu patvarkyta, jog 
tik komunistai gali būti mo
kytojais ir profesoriais, kaip 
čia yra siūloma, kad tik re- 
publikonai gali būti mokyto
jais bei profesoriais?

Faktas yra, kad Lietuvoje 
iš dvylikos tūkstančiu mokv-. 
toju komunistu bus tik tūks
tantis kitas.

Tai kur daugiau vakademi
nės laisvės?

Berlin. — Įmatoma, jog 
pati amerikonų komanda 
pakurstė miesto geležinke
liečių streiką vakarinėje 
Berlyno dalyje, užimtoje 
anglų - amerikonų ir fran- 
cūzų. Dabar gi amerikinis

; komandierius gener. Frank 
Howley jau raginęs deši
niuosius geležinkeliečių vir
šininkus užbaigti tą 22 die
nų streiką tokiomis sąlygo
mis:

Sovietų vyriausybė mo
kės geležinkeliečiams 60 
nuošimčių algos vakarinė
mis (anglų - amerikonų- 
francūzų) markėmis ir 25 
nuošimčius sovietinėmis, o 
vakariniai talkininkai pri
dės jiem 15 saviškių mar
kiu.

Dešinieji socialdemokra
tai ir fašistai streiko va
dai reikalavo visos algos 
tiktai vakarinėmis markė- 

f 

mis. •
Amerikinio . komandie- 

riaus pasiūlymas buvo per
statytas unijos atstovų su
sirinkime sekmadienį. Dau
gelis jų piktais baubimais 
ir riksmais priešinosi tam 
pasiūlymui. Tad vadai pa
vedė patiems streikieriams 
šį antradienį visuotinais 
balsavimais spręsti tą klau
sima.

New Yorko Times berly
niškis korespondentas (pra
eitą sekmadienį) rašė:

— Tam tikras skaičius 
streikierių atrodo įsitikinę, 
jog streikui vadovauja ka
rine amerikonų valdyba, o 
ne unija (UGO).

(Pirmesnės žinios nuro
dė, jog streiką palaiko a- 
merikonų, anglų ir francū- 
zų komandieriai. Amerikos 
Darbo Federacija ir CIO 
unijų centras taipgi remia 
tą priešsovietinį streiką.

(Streikas *buvo iššauktas, 
kad pastiprintų anglų, a- 
me r ikonų ir f ę a n- 
cūzų ranką prieš

Sovietus keturių Didžiųjų 
užsieninių ministrų konfe
rencijoje Paryžiuje., Kitas 
streiko tikslas — tai kuo 
žemiausiai numušti sovieti
nių markių vertę.

(Fašistuojantieji Berly
no geležinkeliečių streiko 
vadai taipgi reikalavo, kad 
amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai perimtų iškeltųjų ge
ležinkelių vajdybą į savo 
rankas vakariniame Ber
lyne. Didžiųjų gi talkininkų 
pirmesnioji sutartis pripa
žino Sovietams viso Berly
no geležinkelių valdybą.)

Streikas apima ir gele
žinkelius, einančius iš Ber
lyno per sovietinį 100 mylių 
ploto ruožtą į vakarinę Vo
kietiją.

(Amerikonai, tačiaus, įsi
gudrino tą savo remiamą 
streiką vadinti “sovietinės 
blokados tęsimu” prieš va
karinį Berlyno^ ruožtą.)

Robertą Oppenheimerį, da
bartinį Princetono Univer
siteto profesorių.

Oppenheimeris buvo gal
va Los Alamos labtoratori- 
jos, kuri išvystė atominę 
bombą.

Reakcinis senatorius Hi- 
i ckenloopei'is ir jo bendrai 
ypač klausinėja Oppenhei
merį apie atominius isoto- 
pus. Mat, valdinė Atomų 
Jėgos Komisija perleido 
truputį tų isotopų Norve-

gijai, daktariškiems ir ki
tiems moksliškiems tyrinė
jimams.

Hickenlooperiai kimba 
prie Atominės Komisijos 
pirmininko, norėdami jį iš
ėsti, kaipo roseveltininką. 
Jie pasakoja, būk Lilientha- 
lis su tais isotopais galėjęs 
išduot Norvegijai atomų 
bombos sekretą, o iš Nor
vegijos gal, girdi, ir Sovie
tai galėtų išgauti tą slap- 
tybę.

Eilė atsakingų moksli
ninkų jau seniai yrą paro
dę, jog minimi isotopai jo
kiu būdu negali patarnauti 
atomų bombų išradimui.

FBI BRUKA APMOKAMUS 
ŠNIPUS I UNIJAS IR 
KITAS ORGANIZACIJAS
FBI Taipgi Naudoja Gaujas Neapmokamą Šnipuką, Kuriu 
Melais-Pletkais Remiamos Bylos prieš “Raudonuosius” MV

500,000 Angliakasių 
Nedirba per Savaitę

Kolegijos Priešinasi 
Knygą Cenzūrai

Tokio, Japonija. — Susi
kūlė kariniai amerikonų 
lėktuvai ore. Užmušta bent 
2 lakūnai, sužeista 3.
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Acheson vėl Atmetė
Višinskio Siūlymą

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson vėl atmetė užsie
ninio Sovietu ministro An
driaus Višinskio pasiūlymą 
ruošti .taikos sutartį su Vo
kietija, o už metų po su
tarties pasirašymo ištrauk
ti visas anglų - amerikonų, 
Sovietų ir Franci jos armi
jas iš Vokietijos.

Washington. — Pirma
dienį pertraukė darbą apie 
pusę miliono minkštosios ir 
kietosios anglies mainierių. 
Jie nedirbs ištisą savaitę. 
Mainierių unijos pirminin
kas John. L. Lewis, šaukda
mas juos staptelėti, pareiš
kė, jog to reikia dėl “pa
stovumo” kasyk hniuose 
darbuose. Sako, toki- dideli 
anglies perviršiai priga
minti, kad-kompanijos per 
daug sauvaliaują, skriaus- 
damos mainierius.

Savaitės “stapičius” baig
sis birželio 20 d. Bet birž. 
25 d. prasidės metinės mai
nierių atostogos, kurios 
sis iki liepos 5 d.-

Washington. — Daugelis 
kolegijų ir universitetų 
protestuoja, kad Kongres
manų Neamerikinis Komi
tetas reikalauja iššnipinėti 
ir sucenzūruoti tų mokyk
lų knygas, ieškant “komu
nistinių pakraipų” jose.

Jau tūkstančiai profeso
rių pareiškė protestą prieš 
tą raudonbaubiŠko Neame- 
rikinio Komiteto pasimoji- 
ma. v

L Višinskis Pavaišino 
Deaną Achesoną

tę-

DĖL ST. STEPONAVIČIAUS 
MIRTIES

Mr. Mitchell, pas kurį 
Stasys Steponavičius dirbo, 
nori greitai susisiekti su jo 
giminėmis. Jis girdėjo, kad 
velionis St. Steponavičius 
turėjo seserį Worcesteryj, 
Mass.

Mitchell’is prašo ja grei
tai atsišaukti šiuo adresu:

378 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas EVergreen 
8-4608.

Apie Stasio mirtį skaity
kite vietinėse žiniose.

Calif. Universitetas įsakė 
Prisiekt “Ištikimybę” '

Berkeley, Calif. — Cali- 
fornijos. Universiteto val
dyba įsakė visiem universi
teto .profesoriam ir kitiem 
pareigūnam prisiekti “išti
kimybę”, — kad jie nėra 
nariai nei rėmėjai 'jokios 
partijos ar organizacijos, 
“skelbiančios, kad reikėsią 
jėga ar kitais neteisėtais 
būdais nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią.”

Universiteto pirmininko 
pavaduotojas prof. George 
A. Pettitt smerkė tokių 
priesaikų reikalavimą, kai
po “šaltojo karo .isteriją,” 
bet sako, jog profesoriai ne
turi kitokios išeities ir bus 
priversti prisiekti.

Vieno miesto vienas kores
pondentas barasi už nepavy
kusį choro pikniką. Sako, pik
nikas buvo mažas, nes. žmo
nės apie jį nežinojo, nes nie
kas apie pikniką neparašė nei 
Laisvėje, nei Vilnyje.

šventa tiesa. Barlis už tai 
reikia. Bet reikėtų pradėti 
nuo korespondentų. Jų parei
ga apžiūrėti kolonijos įvykius 
ir apie juos parašyti. *

Korespondento pareiga ieš
koti žinių. Jis privalo-žinoti, 
kas įvyks ir Jkas įvyko.

Tas, žinoma, nepateisina mi-

Washington. — Slaptoji 
FBI policija bruka savo 
apmokamus šnipus į CIO ir 
Darbo Federacijos unijas, 
taip pat į universitetus-ko- 
legijas, į fabrikus ir į biz
nio organizacijas, — kaip 
pranešė United Press, a- 
merikinė žinių agentūra.— 
FBI agentai kaišioja savo 
šnipus ir į valdininkų tarpą 
ir kitas grupes.

O tos kitos grupės yra 
politinės partijos, visuome
niškos ir bažnytinės orga
nizacijos.

Šalia samdomų šnipų, 
FBI naudoja dovanai “tar
naujančius” liežuvninkus, ‘ 
kurie apmeluoja kaimynus. 
Šie šnipukai skundžia savo 
pažįstamus, vieniem- asme
niniai keršydami, kitiem 
norėdami pakenkti biznyje, 
tąrnyboje ar darbe. Yra 
ir tokių išgąstingų fanati
kų, kurie bijodami komu-

nizmo, {davinėja FBI a- 
gentam savo kaimynus, kai
po spėjamus “raudonuo
sius.”

Kad taip darbuojasi ap
mokami ir neąpmokami šni- . 
pai, tatai pripažino vienas 
valdininkas, gerai susipaži
nęs su FBI veikla. Jie tė-‘ 
mija bet kokius žmonių 
pasikalbėjimus ir perdėda- 
mi pranešinėja FBI agen
tams, kurie tatai įtraukia į 
slaptus savo rekordus. O 
toki reakciniai politikie
riai, kaip republikonų sena
torius Karlas Mundt’as, 
laiko “svarbiais parody
mais” bile pletkus ir melus, 
laikomus FBI archyvuose.

žmonių Garbės žudytojai 
11

Tokiais neva patikimais 
; parodymais yra paremtas 
teismas prieš Komunistų 
Partijos vadus ir kitos po- % 
litinės bylos prieš tariamus 
raudonuosius bei vadina
mus “Sovietų šnipus.” 

Komunistinis dienraštis 
N. Y. Daily Worker dėl to 
sako: -i .

— Kad yra klastingai 
sudaromos bylos 
prieš komunistus, 
panašiai jos gali būti 
sudarytos ir prieš darbo u- 
nijas. Galima sufabrikuoti 
teisminį suokalbį prieš bet 
kurį pilietį, nepaisant jo 
pažiūrų.

Kuomet mėginama nužu
dyt komunistų garbė (cha
rakteris), tai randama ir 
naujų aukų, stovinčių toli, 
toli nuo darbininkų judėji
mo. Tarp naujųjų aukų yra 
mokslinink. Condon’as (val
džios Standardų Biuro gal
va), Lilienthalis (valdinės 
Atomų Jėgos Komisijos 
pirmininkas), Harry White 
ir tuzinai kitų.

xFBI . ieško “žinių” prieš 
tokius amerikiečius, kurie 
nesutinka su FBI, su Na- 
cionaliu Fabrikantų Susi
vienijimu ar su karo trokš
tančiais generolais.

Bet FBI dar niekuomet 
neareštavo nei vieno linci- 

* ninko - žmogžudžio, nei vie- 
ORAS.—Karšta ir lietus.Ino kuklukso.

Užgirta Bausmė Dviem 
Hollywoodo Rašytojam

Washington. — Federalis 
apskrities apeliacijų teis
mas užgyrė kalėjimo baus
mę dviem garsiem Holly
wood judžių rašytojam 1—J. 
Howardui Lawsonui ir

e-

Paryžius. — Sovietų už
sieninis ministras Andrius
Višinskis iškėlė pietus A- Trumbo’ui. Jie nuteisti, 
merikos valstybės sekreto- są, už “Kongreso panieki- 
riui Deanui Achesonui ir jo nimą.”
padėjėjams Keturių Di- į 
džiųjų konferencijoje.

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas pyko, 
kad Višinskis nekvietė 
anglų į tą pokyli.

Italai Streikuoja prieš 
Žmogžudišką Policiją

v

K*
T

’įy; T

A.

ir

Vadinamas “paniekini
mas” tame, kad Lawson ir 
Trumbo- nedavė atsakymo 
Neamerikiniam Kongres
manų Komitetui į klausi
mą : — Ar esi ar buvai ko
munistas?

Lawson ir Trumbo dabar 
duos apeliaciją į Aukščiau
siąjį Jungtinių Valstijų 
Teismą. _

t

vi-

šnipais”, 
pašalino

•m

Roma. — Paskelbtas 
suotinas trijų valandų 
streikas Italijos mieste Bo- 
lognoj. Šiuo streiku darbi
ninkai protestuoja prieš 
policiją, kuri šiaurinėje I- 
talijoje nušovė 3 streikie- 
rius ir sužeidė kelias de
šimtis.

Sydney, . Australija. — 
Dr. Evatt, buvęs Jungtinių 
Tautų seimo pirmininkas, 
sakė, kad “gėrėjų” vakari
nių talkininkų santykiai su 
Sovietais.

DĖL FBI ŠMEIŽTI J NUSIŽUDĖ BUVĘS VALDININKAS MORTON E. KENT’AS
Washington. — Rado Po

tomac upėje kūnų buvusio
jo valdininko Mortono E. 
Kent’o su perpjauta gerk-

nėto choro tylėjimo apie savo 
parengimą. Organizacijos pa
čios taip, pat turi rūpintis sa
vo veiklos garsinimu.

žurnalo “The Nation” užsie
nio reikalų skyriaus vedėjas J. 
Alvarez del Vayo tvirtina, kad 
Francūzijos socialistai važiuos 
laukan iš valdžios, bus negar
bingai išmesti. Klausimas tik 
laiko. Jų misija pasibaigė. 
Reakcija sustiprėjo ir jai so
cialistų talka nebereikalinga. 
Mauras atliko darbą, Mauras 
turi eiti laukan!

Prof. Condon Sako: “Žiopli” FBI Paskalai Suteršė Jau Tūkstančiy Amerikiečių Vardą ir Atėmė Jiem Pragyvenimą
le. Tvirtinama, kad jis nu
sižudė, negalėdamas išken
tėti |meižtų, kuriuos prieš 
jį paskleidė slaptoji FBI 
policija.

Kentas, 48 metų amžiaus, 
baigęs Harvardo UniversL 
tetą ir devynių kalbų žino
vas, tarnavo valstybės de- 
partmente ir Ūkiniai-Kari- 
nėje Komisijoje pirm 5 me
tų. Paskui, apleidęs valdi
nes tarnybas, Kentas prisi
dėjo prie privačios kompa
nijos, kuri gabeno Europon 
nebrangias spausdinamą
sias mašinas.

Kuomet FBI agentai pa-

mm*

tarnybos 
pagaliaus, ir

skleidė paskaįus- apie Ken
to neva ryšius su pasakiš
kais “sovietiniais 
tai kompanija 
Kentą.

Tie šmeižtai ir 
netekimas,
privarę Kentą prie savižu1 
dystės.

Apšmeižta ir Prof.
Condono žmona

FBI raportas pasakojo, 
būk Kentas palaikęs ryšius 
su tūlu bulgaru Geo. D. So
tirovu, FBI agentai nužiū
rėję, būk Sotirovas “šnipi- 
nėjęs” valdinius Amerikos

•f '■ $$$

“sekretus” ir pardavinėjęs 
juos “Sovietų agentam.” O 
ąu Sotirovu turėjus ryšius 
ir profo Edwardo Condono 
žmona “Emily”.

FBI šnipai sakė radę a- 
pie tai užrašus Judithos 
Coplon’aitės k r e p šelyje, 
kuomet ji buvo areštuota 
neva už mėginimą perduoti 
valdžios sekretus sovieti
niam inžinieriui Valentinui 
Gubičevui, Jungtinių Tau
tų pareigūnui.

Tos FBI pasakos buvo 
perskaitytos . dabartiniame 
teisme prieš Coplonaitę.

Condon Sako, FBI — 
“žiopliai ir Melagiai”

Atominis mokslininkas 
Condon’as, Jungtinių Vals
tijų Standardų (saikų-svo- 
rių) Biuro pirmininkas, pa
reiškė, jog FBI agentai ar
šiai apšmeižė jo žmoną. Jis 
pavadino FBI “kvailais ir 
piktais” melagiais. Prof. 
Condon sakė:

— Tas dalykas yra bega
liniai svarbus ne tik mano 
žmonai ir man pačiam, bet 
visiems amerikiečiams; jis 
parodo, kaip FBI veikia. (

FBI skleidžiami pletkai, 
gandai ir paskalai yra pa-

darę didžių asmeninių nuo
skaudų jau tūkstančiams a- 

jmerikiečių; vieniems jie 
atėmė pragyvenimą, kitiem 
įvarė baimę, kad dėl tų 
tauškalų ir jie gali praras
ti tarnybą.

Trumpai pasakius, tatai 
štai ką reiškia? Nelabieji 
paskalai, įtraukti į FBI už
rašus gali apšmeižt kiekvie
ną amerikietį, gali pražu
dyt jo vaido garbę ir sus- 
progdint jo karjerą (profe
siją, verslą, tarnybą, dar
bą).

New York. — Bank of 
America duos Izraeliui $15,- 
000,000 paskolos.
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“Katalikų Akcija” Čechoslovakijoje.
Liaudiškų demokratijų kraštuose, kaip Lenkijoje, 

Vengrijoje, Čechoslovakijoje, Romos katalikų hierarchi
ja veda griežtą kovą prieš vyriausybes ir jų. pastangas 
tiems kraštams susocialistinti. Aukštoji katalikų dvasiš- 
kija socializmo, mat, bijosi, kaip velnias kryžiaus, ir prieš 
jį visokiais būdais kovoja.

Matėme, ką atlikdinėjo .kardinolas Mindszenty Veng
rijoje, kai jis dar nebuvo teismo patalpintas kalėjiman. 
Mindszenty nesigėdijo atlikti žemiausių darbų, kad tik 
pakenkus liaudies pastangoms siektis gražesnio, švieses
nio gyvenimo, — socialistinės santvarkos.

Lenkijoje, Čechoslovakijoje ir kitur, aukštoji dvasiški- 
ja kliudo kiekvienam tų kraštų vyriausybių žingsniui, 
taikomam liaudies būviui pakelti.

Aukštoji dvasiškija, kurios tikslas grąžinti fašizmą Į 
kiekvieną kraštą, o jei ne atvirą fašizmą, tai bent “kon
stitucinę monarchiją”, žino, jei ji ‘‘dabartines progas” 
pramiegos, tai vėliau jai bus dar sunkiau.

Kad išvengus bereikalingų kivirčių ir niovynių, liau
diškosios vyriausybės siūlo dvasiškijai išspręsti ^^yisus 
“nesusipratimus” susitarimais. Bet aukštoji dvasiškija 
atsisako tai daryti. Atsisako ji siektis susitarimų Lenki
joje, Čechoslovakijoje, Vengrijoje ir Bulgarijoje. Jai 
taip, mat, yra įsakyta iš Vatikano. Vatikanas dar vis 
laukia naujo, pasaulinio karo; popiežius tikisi, jog ato
minė bomba nušluos nuo žemės paviršiaus tarybų Są
jungą ir liaudiškas demokratines respublikas, o tuomet 
katalikų dvasiškija ten užviešpataus tvirčiau, nei ji vieš
patavo viduramžiuose.

Šiomis dienomis Čechoslovakijos katalikai, remiami 
krašto vyriausybės, pradėjo veikti nepriklausomai nuo 
Vatikano. Susitarę kunigai su pasauliškiais praktikuo
jančiais katalikais, pradėjo darbuotis. Jie įkūrė “Kata
likų Akciją”, nepriklausomą nuo Vatikano. Jie, sli vy
riausybės žinia, pradėjo leisti oficialų katalikams laik
raštį — “Katalikų Gazietą”.

Nuo dabar visokie Čechoslovakijos katalikų veiklą lie
čiu dekretai bei veiksmai-$us spausdinami šitame laik
raštyje, katalikų organe. Net ir kunigų permainos ir kit
kas čia bus oficialiai užrekorduota.

Čechoslovakijos vyriausybė,,, siekdamas! pakelti pačių 
dvasiškių žinojimą, nutarė įvesti specialius kursus į ku
nigų seminarijas ir kitas “dvasiškas mokyklas” apie tai, 
ką reiškia liaudiškoji demokratija, apie tai, ko siekiasi 
Čechoslovakija, apie lai, kas yra socialistinė' sanvarka, 
Markso mokslas.

Reikia tikėtis, jog nud dabar jaunoji Čechoslovakijos 
katalikų dvasiškija nebus “užkrėsta” tik religinėmis dog
momis, bet ji bus apsišvietusi, pažįstanti visuomenines 
problemas ir savo krašto liaudies siekimus.

Tiesa, arkivyskupas Josef Beran andai pareiškė, jog 
tie dvasiškiai ir nedvasiškiai katalikai, kurie jo neklau
sys, kurie stos į “Katalikų Akciją”, bus ekskomunikuoti, 
prakeikti ir negalėsią įeiti (po smerties) į dangų.

Bet tie, kurie vairuoja šį kataliku judėjimą čechoslo
vakijoje, matyt, gerai žino, jog arkivyskupas Beran ne
turi kišenėje nuo dangaus vartų raktų. Todėl ir jo eks- 
komunikavimo nepaiso.

Atrodo, jog Čechoslovakijos katalikai parodys kitų 
kraštų katalikams, k<iip reikia veikti, kokius santykius 
reikia palaikyti su vyriausybėmis, liaudies išrinktomis ir 
liaudies reikalams ginti paskirtomis.

Anglijos Darbiečių Konferencija
Anglijos Darbo Partijos metinė konferencija, — 48-to- 

ji iš eilės — pasibaigė. Ji, kaip žinia, šiemet įvyko Black
pool mieste.

Liūdna buvo ši konferencija. Be to, kad ji išmetė iš 
partijos porą savo narių, taipgi parlamento atstovų, už 
tai, kad jie kritikavo partijos vyriausybės darbus, dau
giau neatliko nieko ypatingo ir sensacingo.

Spaudos korespondentai žymi, jog konferencijoje vieš
patavo didelis pesimizmas, nepaisant to, kad lyderiai 
“optimistiškai” bandė kalbėti. \

Bent kokia kritika, taikyta vadovybei, buvo užgniauž-

; 1950 metais Anglijoje įvyks parlamento atstovų .rinki
mas. Daug žmonių mano, jog šituose rinkimuose darbie- 
čiai, jeigu visiškai neprakiš, tai visvien gerokai “nuken
tės.”

Žmonėse, ypačiai darbininkuose, mat, nepasitenkini
mas darbiečių politika yra didelis. Darbiečių valdžia ver
čia darbininkus sunkiau dirbti, o algų jiems nepakelia. 
Gyvenimas Anglijoje dar vis tebėra labai sunkus. Kapi
talistai, lordai ir kitokie liaudies priešai, kaip buvo tur
tingi ir laimingi, tokiais ir pasiliko, o darbininkų skur
das didėja, nepaisant to, kad darbiečiai yra valdžioje.

Socializmo Anglijoje nei su žiburiu nesurasi.
.Užsieninė Anglijos politika, vadovaujama Bevino, yra 

žioplesnė ir bjauresnė, negu buvo prie konservatorių 
valdžios. Bevinas nuolat ir nuolat tūpčioja prieš Wall 
atrytą, vykdydamas gyveniman viską, ką ans jam įsa
ko.
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- MŪSŲ DARBO UNIJOS -

Pradėjus? atsitraukti nuc kovingos veiklos už unijistų 
reikalus Philip Murray jo rėmėjai nori padaryti “lab
dariu,” čia susiėjo įsteigti jo vardu labdarybės fondą, 
kuris būk rūpinsis vaikais ligoniais. Tas gerai, tačiau 
daug daugiau gero jie padarytu, kad kovotų už ge
resnes darbininkams sąlygas, kokiose mažiau būtų li
goniu. Iš kairės Indianos CIO viršininkai: Claude 
Bechtel, Thomas Fuson, Clyde Lusher, Loren J. Houser.

Nei kunigas, nei pekla 
neišgelbėjo

Viena didžiausiu General 
Electric korporacijos Įmo
nių randasi Erie, Pa. Joje 
dirba apie 13,000 darbinin- 

! kų. Darbininkai organizuo
ji į United Electrical Wor- 
! kers unijos lokalą 506.

ba paprasti neišmanėliai!”
Žinoma, kad darbininkų 

tiesa: kunigas neturi teisės 
kištis į unijos reikalus. Erie 
darbininkai savo balsais 
parodė, kad jie supranta 
savo klasės reikalus ir nesi
duos kunigams už nosies 
vedžioti.

JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!

Nacionalinė unijos vado
vybė yra kairiųjų unijistų 
rankose. Dešinieji' elemen
tai, vadovaujami James Ca
rey, CIO iždininko-sekreto- 
riaus, deda desperatiškas 
pastangas unijos vadovybę 
atimti iš kairiųjų. Ir štai 
šitame didžiuliame lokale 
turėjo būti didelis spėkų iš
bandymas tarpe kairiųjų ir 
dešiniųjų. Dešinieji gaiva
lai panaudojo visas priemo
nes laimėjimui rinkimų, ku
rie įvyko birželio 1 d. Rin
kimu rezultatai nustebino 
visus: kairiųjų sąrašas ga
vo 3,730 balsu, o dešiniųjų 
— tik 1,153.

Dešiniųjų klika buvo pa-

Miestas miršta, unijistai 
netenka darbo

Už Pittsburgh o yra mie
stelis Apollo. Jis turi 3,500 
gyventojų. Jame veikė Pho
enix - Apollo Steel Co. įmo
nė, kurioje dirbo 750 darbi
ninkų. Šitie .darbininkai su 
šeimomis ir sudarė beveik 
visus miestelio gyventojus. 
Darbininkai organizuoti į 
United Steelworkers unijos 
lokalą.

Bet dabar. paskelbta, kad 
kompanija įmonę uždaro 
ant visados. Jau penki šim
tai darbininkų paleista iš 

'darbo. Likusieji bus paleis- 
' ti birželio 30 d

sikvietus talkon visąx kata-; 
likų bažnyčia. Laikraštis 
“The Lake ' Shore Visitor- 
Register” įdėjo ilgą katali
kų bažnyčios kunigo Henry , 
Paul atsišaukima i lokalu - c v
506 marius. Be jokių pagra- i 
žinimų kunigas Paul parei- į 
škė, kad “kiekvienas katali- ' I
kas, kuris sąmoningai bal
suos už komunistą į virši-
ninkus, jis balsuos prieš 
Dievą”.

Savo atsišaukime šis fa
šistinis kunigas sakė,, kad 
“katalikams nėra alterna
tyvos: jie turi balsuot prieš, 
pro - komunistus”. O “pro- 
komunistais” kun. Paul va
dina visus, kurie remia uni
jos kairiąją vadovybę.

Kad labiau išgąsdinti ti
kinčiuosius,' kun. Paul šau
kė: “Argi katalikai privalo 
laukti, kol jų kunigai bus 
išžudyti ir jų klioštoriai su- Į 
deginti, kad atsidaryti a-< 
kis? Ar jie turi laukti, kol 
gatvėmis kraujas upeliais 
liesiš pirma, negu jie stos 
kovon prieš tuos, kurie yra 
pasižadėję nuversti Ąmeri* 
kos Jungtiniu Valstijų val
džią?”

“Kas keisčiausia”, toliau 
sako kun. Paul, “kad yra 
daugelis tokių katalikų, ku
rie dirba General Electric 
įmonėje ir sako viešai, kad 
ne kunigų biznis kištis į li
nijos reikalus. Tokie kata
likai yra blogi katalikai, ar-

Kur dėsis tie 750 darbi
ninkų su šeimomis?

Kas blogiausia, tai kad 
unija neturi padarius jokio 
žygio apsaugojimui šių dar
bininkų. Ji neturi jokios 
programos šio reikalo iša 
sprendimui.

Pasmerkia CIO 
vadovybes politiką

Mine, Mill and Smelter 
Workers unijos pildomoji 
taryba išleido pareiškimą 
prieš CIO vadovybės poli

tiką. Taryba sako, kad 
Philip Murray ir kiti CIO 
aukštieji vadai nori atimti 
unijoms teisę protauti ir 
turėti savo nuomonę įvai
riais šalies ir pasaulio rei
kalais.,

Protestuoja prieš 
teisingumo department^

International Longshore
men’s & Warehousemen’s 
unijos sekretorius x Louis 
Goldblatt išleido pareiški
mą prieš Teisingumo De- 
partmento suokalbį išde- 
portuoti unijos prezidentą 
Harry Bridges. Goldblatt 
sako, kad šis užpuolimas 
ant Bridges yra laivų kom
panijų ir valdžios pasikėsi
nimas ant visos unijos. U- 
nijos sekretorius atsišau
kia į narius aukoti apgyni
mui unijos prezidento teis
muose.

Darbiečių valdžia Anglijoje nuvylė ne tik pasaulio 
darbo žmones, bet ir savo krašto dirbančiuosius, —tuos, 
kurie prieš ketverius metus tikėjosi iš darbiečių ko nors 
geresnio ir žmoniškesnio.

(Pabaiga)

Karšta ir stipri buvo Ku
bos atstovo Domingo Vilja- 
milio kalba. Pasauliniai 
garsus advokatas, teisių 
profesorius, Havanos moks
lų akademijos sekretorius ir 
buvęs Kubos valdžios tei
singumo departamento di
rektorius. Kalba angliškai, 
tartum žirnius barsto. Ora
torijos, gražbylystės stebė
tinas pavyzdys. Jau pagy
venęs, stiprus, kresnas, 
jaunuoliškai judrus ir skar
džiabalsis, gyvas, nuoširdus 
aktorius, žodžio artistas . . .

4— Dabartiniais laikais 
reakcijos gaidys atkakliai 
kelia savo pritvinkusią 
skiauterę, piktai šiaušia sa
vo nublukusias plunksnas... 
Kiekvieną žmogų, kurs tik
tai išdrįsta kovoti už skriau
džiamųjų vargšų gyvenimo 
sąlygų palengvinimą,, be 
niekur nieko apšaukia ko
munistu ar maištininku, 
neištikimu elementu... Mus 
apšaukia komunistais tik 
todėl, kad mes, panašiai ko
munistams, norim, kad eko
nomika ir sociologija ne
mindžiotų dorovinių įstaty
mų, — ir todėl, kad mes 
trokštam demokratijos, tei
singumo, laisvės ir lygybės. 
Aš — ne marksistas. Aš — 
Romos katalikas, krikščio
nis romiškas katalikas, išti
kimas savo tikybos princi
pams ir etikai, savo veiks
mais neišdavęs ir nepanei
gęs tų principų. Aš — ne 
komunistas ir ne jų paly
dovas (“fellow traveler”) 
bei sąkeleivis,. tačiau aš sto
ju už tai, kad kovoti už 
taiką kartu su komunistais 
ir su kitais taikos mėgėjais. 
Aš — mokslininkas, bet aš 

iškaitau savo pareiga sau
got ir apginti taiką ir su- 

i mindžiotus žmoniškumo 
I įstatymus . . . Kubos .liaudis 
i trokšta taikos. Aš įsitikri- 
-nęs, kad visos tautos, visos 
šalys trokšta taikos. Būtų 
pavojinga ignoruot ir pa
neigti šitą teisybę . . .

kiekvieno žmogaus pareigas 
ir atsakingumus mūsų kri
tiškais laikais, kada viso 
pasaulio likimas dideliam 
pavojuj. Visoj žmonijos is
torijoj nebuvo tokio rūstaus 
ir grėsmingo laikotarpio, 
kaip dabartinis ... Ir mes 
privalome išsirinkt tikrąjį 
kelią . .. Reakcija įsigalėjo 
išorinėj ir vidinėj J. V. po
litikoj. Net ir jį patį, teat
ro ir kino darbuotoją, kartu 
su 9 kitais tokiais meninin
kais, buvo iššaukęs Vašing- 
tonan anas paskilbęs Toma
so neamerikietiškas komite
tas, vertė prisipažinti, ar ne 
maištininkas, ar ne komu
nistas ... Ir paskui nuteisė 
kalėjiman — “už teismo pa
niekinimą” . . . Nuteisė jį ir 
kitus pažangiuosius meni
ninkus — Holivudo dešim
tį. . .

Tai tik mažas pavaizda
vimas viso to, kas vyksta 
reakcijos apsėstoj Ameri
koj ... Ir kaip gi taip atsi
tiko, kad didžiulė sudėtinga 
Amerikos tauta, su laisvės 
ir narsaus kovingumo prin
cipais, tapo įgramzdinta į 
abuojumo ir tylėjimo liūgy- 
ną? . . . Vis tai ta atžagar- 
eiviška Amerikos politika... 
Mes turėjom dorą preziden
to Ruzvelto politiką. Palaip
sniui mes nuo jos nutolome, 
mes pametėm Ruzvelto pa
veldėjimą. Mes einam keliu 
į kitą karą . . . Mūsų politi
ka statoma ant pavojingo 
pagrindo, ant pastangų at
skirti ir apsupti Tarybų Są
jungą. Tai nesveikas pla
nas, tai beviltiškas planas: 
jis prieštarauja šalies rei
kalams.. . Jau ir dabar 
mes gaunam rūsčias istori
jos pamokas. Amerikos tau
ta, kuri, vietoj remti pasau
lio demokratinę politiką, 
įžūliai bandė sutramdyti 
kitų šalių demokratiją, jau
čiasi. supliekta. Mes bandėm 
taip padaryti Kinijoj — ir 
susilaukėm' gėdingo nepasi
sekimo. Mes bandėm taip 
padaryti irT Graikijoj — ir 
artėjam prie nepasisekimo.

rikos laikraščių viauksėji
mai ir kandžiojimai... Vi
sa ta besarmačių storžievių 
reakcijos stumbrų politi
ka...

Reikia visaip gaivint, ir 
remt laisvas Amerikos tau
tos tradicijas, reikia tram
dyt juodąją reakciją, reikia 
gint ir išlaikyt taiką ...

Kalbėjo dar keli konfe
rencijos . delegatai: Tarybų 
rašytojas Fadejevas, čeko- 
slavų rašytojas Hronekas, 
Amerikos negras profeso
rius Diuboisas, rašytojas 
Lauterbachas, pedagogas 
Stiuartas ... Vis tai moks
lo, meno ir kultūros didvy
riai, o jų kalbos — proto ir 
liežuvio perlai. Gaila, kad 
nebėra nei laiko nei vietos 
bent apgraibom apie tai čia 
paminėti.

Šiam atmintinam mitin- 
! gui pabaigą apvainikavo 
j Dmitris Šostakovičius. Di
dis Tarybų žemės kompozi
torius paskambino pianu 
savo penktosios simfonijos 
antrąjį judėjimą. 20,000 
žmonių praleido- keliolika 
muzikinio džiūgėsio minu
čių. Sulaikydami kvapą, gė
rė tą sielon smingančią ža
vingą melodiją. Taip, gera 
muzika — galingas daiktas. 
Tai tarptautinė kalba, ly
giai suprantama visų rasių 

j ir visų tautybių žmo- 
I nėms . . .

Negalima nei iš tolo ap
rašyt to entuziazmo, kokį 

j sukėlė minioje Šostakovi- 
čiaus muzika. Ovacijos to
kios, kad, rodos, jos niekaip 
nepasibaigs ... Galiausiai 
pats kompozitorius mostais 
prašė nustot.

Vos tik aprimo aplodis
mentų griausmai ir prožek
torių šviesų besišvaistymai 
po estradą ir po visą gigan
tišką patąlpą, kaip ir vėl 
prasidėjo sąjūdžio išsiverži- 
maj. Vaiskioje prožektorių 

J šviesoje,' ant pastolio susto- 
' jo visa eilė tolimųjų sve- 
ičių delegatų. Atsisveikina, 
dėkoja publikai už karštą 

j priėmimą. Net stati atsisto
ję žiūrovai pli’aukšėjo del- 
nais ir .pliaukšėjo, o čia fo- 

' tografų kameros, iš visų pu
sių, žaibavo, “šaudė” nuo
traukas ....

— Žmoniškas,- dorovinis 
įstatymas yra būtinas tai
kos palaikymui, ir mes 
stengsimės jį atsteigti žmo
nių širdyse. Mes pakarto- 
jam savo pasikliovimą (pa
sitikėjimą) žmogumi, ktų-s 
yra sutvertas pagal Dievo 
paveikslą.. ,

Mes atkakliai glostom ir le
pinam vokiškus nacius, ug
do m jų kartėles, glostom ja
poniškus fašistus ir aną* 
“didžiausią, visų laikų de
mokratą — Francisko Fran
ko .. .•” ‘

O tie nemokšiški straksė- 
jimai prieš Tarybų Sąjun-

Ilgesingai lydėdami aki
mis mylimus svečius delega
tus, žmoneliai bangavo, 
plaukė pro. durų duris, neš- 
damiesi pilnas entuziazmo 
krūtines, pilnas širdis, pil
nas galvas ... Skirstėsi už
sidegę pasiryžimu veikti, 
krutėti, kovoti už taiką il

Visi pasaulio žmones
trokšta taikos. Paneigt ar-
ba atmest šitą teisybę yra 
beprotystė, išprotėjimas. 
Kokie bebūtų jų tikslai bei 
nudavimai, nežiūrint jų 
aukštų sostų bažnyčioj ir 
valstybėj, mes apkaltinam 
ir parodom pasauliui tuos 
kriminalistus ir Dievo bei: 
žmonijos priešus, kurie įsi-! 
tvirtina aplink Tarybų Są
jungą ir peri trečią pasau
linį karą .. . Dievaži, bičiu
liai, uždekim pabaisai rete
žius ... —

Prie garsiakalbio Lenki
jos delegatas Leonas Krus- 
ckovskis, dramaturgas, ra
šytojas , visuomenininkas.

Pabrėžė, kaip karštai 
Lenkijos liaudis išsiilgusi 
taikos ir progos dirbti ir 
naują gyvenimą kurti. Jau 
didžiulius darbus nuveikė 
Lenkijos valstiečiai, darbi
ninkai ir mokslininkai, gra
žioj talkoj su Tarybų Są
junga ... Visos tautybės 
trokšta > taikos, ir, jei tik 
yra noro ir geros valios, 
pilnai galima susitarti ir 
taikiai išrišti ginčus...

Garsusis Holivudo rašy
tojas ir artistas Hauardas 
Losonas puikiai pavaizdavo

gą ir jos kultūrą, tie Ame-i saugumą ...

st

Singer Sewing Machine Co. streikieriai atsilanko pas 
New Jersey gubernatorių Alfred Driscoll prašyti, kad 
jis ragintų firma derėtis su United Electrical, Radio 
& Machine Workers Lokalu 401, atstovaujančiu tos 
firmos darbininkus Elizabethe ir applinkėse. Virš mė
nuo atgal darbininkai sustreikavo prieš nežmonišką 

paskubą.
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Lu-'lumu, savo aukšta teatrineDvi Svarbios Dramos
Vilniaus Teatre

F

•---------------- - «
Vilnius, — Lietuva.—Ne-! Rašo V. RUDMINAS

gali būti ginčijama, jog Ii- ------- ----------------------------
gi šiol šiame sezone paro- tuščius, egoistinius, šlykš- 
dytieji Lietuvos TSR Vals-ičius griūvančio kapitalisti- 
tybinio Dramos teatro pa- nio pasaulio atstovus, paro- 
statymai liudija apie ryškų do, jog prie to senojo atgy- 
teatro kūrybinį pakilimą, venusiojo pasaulio kapo jau 
Spaudoje jau buvo teigia- kalasi, dygsta naujojo' kil- 
mai įvertintas spektaklis . naus ir gražaus gyvenimo 
“Gieda gaideliai”. Rimtas: daigai. Pro žiūrovo akis 
teatro pasiekimas yra taip 1 praeina vienas po kito išti- 
pat spektaklis “Jegoras j sa galerija portretų, įstrin- 
Buličiovas”. Ši gili Gorkio : gančių į atmintį ir jaudinan- 
pjesė ryškiai vaizduoja ka-lčių savo menišku gro- 
pitalistinio pasaulio žlugi-ižiu. Tai visų pirma liečia 
mą. Tas dalykas, kad Gor-i centrinį pačios pjesės vel
kis parodo kapitalistinio *kėją Jegoyą Buličiovą, ku- 
pasaulio žlugimą per vieną i rio neužmirštamą paveiks- 
buržuazinės visuomenės šu- !lą sukūrė J. Rudzinskas.

1

lų, kuriam akis atidaro jo 
asmeniškas pasmerktumas, 
suteikia pjesei didelį įtiki
namumą, stiprų konfliktą, 
nuolatinį įtempimą. Jego
ras Buličiovas, kuris skiria
si nuo kitų buržuazinio pa
saulio ryklių tuo, jog jis į-j 
žymesnis, žmoniškesnis ir 
protingesnis už bukapro
čius ir tuščius savo drau
gus, pakirstas nepagydomos 
ligos, staiga pamato, jog 
pasmerktas ne tik jis as
meniškai, bet pasmerkta vi
sa jo klasė, visas jo pasau
lis, kuriame jis gyveno, jog 
visa, kam jis paaukojo vi
są savo gyvenimą, yra tuš
čia ir nereikšminga. Vals
tybinis dramos teatras su
gebėjo su didžiu menišku
mu išryškinti centrinę Gor
kio pjesės idėją. Spektaklio 
dalyviai ryškiai parodo

Jegoras Buličiovas taip, 
kaip jį pavaizduoja Rudzin
skas, tai — pilnas energi
jos ir ryžtingumo vertelga, 
kuris nepratęs skaitytis su 
jokiais varžtais tada, kai 
jis siekia užsibrėžto tikslo. 
J. Rudzinskas sugebėjo su 
didžiu ryškumu parodyti šį 
šiurkštų pirklį, bet jis tuo 
pat laiku sugebėjo nesuba
nalinti jo ir parodė tai, kas 
Gorkio užmanymu skiria 
Buličiovą" nuo kitų jo bend
rų, — jo nenorą veidmai
niauti, jo protą, jo įžvalgu
mą,- jo savišką atvirumą, jo 
nenorą apgaudinėti savęs 
ir kitų. Su labai dideliu 
meistriškumu parodo Ru
dzinskas tą tragediją, ku
rią pergyvena šis stiprus ir 
nekvailas žmogus, pamatęs 
prieš mirtį visą savo gyve
nimo menkystę, kurios jis

up------------ -------------------------------

nesugebėjo pamatyti anks-, 
čiau, tarnaudamas auksi
niam dievaičiui, . nugrimz
dęs sūkuryje tų peštynių, 
be kurių jis nei dienos ne
galėjo gyventi kapitalisti
niame pasaulyje su jo vil
kiškais dėsniais.

Su ne mažesniu įtikina
mumu parodė G. Jackevi
čiūtė vienuolyno viršininkę 
Melaniją. Spalvingai pa
vaizduoja artistė šią šlykš
čią ir' atstumiančią veid
mainę. Godi ir baili, žiauri 
ir savanaudiška, pasiryžusi 
bet kokiai niekšybei, kai to 

i reikalauja jos- interesai, to- 
| kia yra juodaskvernių va
dovė ir tokią ją teisingai, 
neperdėdama ir netirštin
dama spalvų, parodo žiūro
vui G. Jackevičiūtė.

Galima būtų ir toliau tę
sti sąrašą puikiai sukurtų 
sceninių paveikslų “Jegoro 
Buličiovo” spektaklyje. Tai, 
visų pirma, Glafiros vaid
muo, kurį puikiai suvaidi
no artistė Kupstaitė, suge
bėjusi giliai duoti pajusti 
žiūrovui tą neišmatuojamą 
tragediją, kurią pergyvena 
jauna mergaitė, ne tik pa
vergta savo išnaudotojo, bet 
savo nelaimei nuoširdžiai ir 
giliai pamilusi jį. Tai V. 
Jurkūno gyvai ir sąmojin
gai — išvengiant pagundos 
įkristi į pigų šaržą — paro
dytas dūdorius, tai gan vy
kusiai, nors, atrodo, šį kar
tą žemiau savo galimumų, 
artisto Sipario parodytas

popas Pavlinas, tai B. 
košiaus originaliai ir įspū
dingai parodytas šventeiva 
Propotiejus, tai kukliai, bet 
gan vykusiai B. Kisieliaus 
pavaizduotas Jakovas Lap
tevas.

Tačiau pagrindinė spek
taklio vertė yra ne atskiri 
personažai, ne atskirų, kad 
ir vykusių, vaidmenų sukū
rimas, o visų pirma tas dar
numas, kuris išskiria šį 
S' p e k t a k 1 į iš k i t ų 
teatro pastatymų. “Jegoro 
Buličiovo” būdingas bruo
žas yra tai, jog spektaklis 
remiasi viso kolektyvo an
sambliu, jog pastatytojas 
B. Dauguvietis sugebėjo su
jungti atskirus veikėjus į 
vieną harmoningą visumą. 
Tas darnumas, visų spek
taklio pajėgų sujungimas 
siekiant vieno bendro tiks
lo — išryškinti centrinę 
pjesės idėją ir pavertė “Je
gorą Buličiovą” kovingu ir 
aktualiu. Atrodo, jog “Je
goras Buličiovas” pasakoja 
apie žmones, tolimus nuo 
mūsų respublikos, nuo mū
sų laikotarpio, bet kiekvie
nas žiūrovas jaučia, jog šis 
spektaklis apginkluoja Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nes jų kovoje prieš senojo 
kapitalistinio pasaulio at
plaišas, prieš tuos, kurie vis 
dar negali pasikelti nuo ke
lių ir klūpo prieš kapitalis
tinį pasaulį, nepastebėdami, 
jog nuo jo jau neša puvėsių 
smarvė, prieš tuos, kurie 
dar vis nebegali išsivaduo
ti nuo klerikalizmo nuodų 
poveikio.

Galima drąsiai tvirtinti, 
jog savo kovingumu, savo 
įtikinamumo jėga, savo gi-

kultūra “Jegoras Buličio
vas” yra vienas iš geriau
sių spektaklių, kuriuos pa
rodė ne tik Lietuvos TSR 
Valstybinis Dramos teat
ras, bet kuriuos iš viso bet 
kada yra matęs žiūrovas 
lietuviškoje scenoje.

★

Žymus teatro pasiekimas 
yra taip pat “Tėvų jaunys
tė” (pastatymas K. Kyman
taitės). Su didele šilima ir 
nuoširdumu parodo šis pa
statymas tą didžiąją kovą, 
kuri teko mūsų šalies dar
bo žmonėms, ginant jauną
ją tarybinę respubliką nuo 
gausingų priešų pirmomis 
jos gyvenimo dienomis. Ta
rybiniai žmonės didžiuoja
si savo šalimi, didžiuojasi 
tuo, kad jie yra piliečiai ga
lingiausios pasaulyje vals
tybės, kuri žygiuoja viso 
pasaulio pažangos, demok
ratijos ir socializmo jėgų 
priešakyje. Tačiau tarybi
niai žmonės privalo žinoti iv 
atminti tą neprilygstamą 
didvyriškumą, kurį parodė 

j mūsų šalies darbininkai ir 
valstiečiai, kai jie, bolševi- 

jkų- partijos vadovaujami, 
kovėsi prieš keturiolikos 
valstybių interventus, kada 
mūsų jaunoji tarybinė res
publika buvo ugnies ir 
kraujo žiede apsupta ir ji 
vis dėlto, nepaisant savo 
jaunumo, nepaisant to, kad 
ji buvo paveldėjusi iš cari
nės valdžios atsilikusią, ka
ro ir suirutės sugriautą ša
lį, — sugebėjo rasti savyje 
pakankamai jėgų, kad par
blokštu ir išmestu • balta
gvardiečius ir gausingus in
terventus, kurie naudojosi

turtinga technika ir dide-|šos Loginovos pasakymu,
liais resursais.

Tą didvyriškumą ypač 
privalo žinoti Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės. Tary
bų Lietuva įstojo į Tarybų 
Sąjunga jau po to, kai Ta- 

' ry*bų šalies darbo žmonės 
pasiekė puikiausias perga-Į 
les, sukūrė socializmą savo 
šalyje, po to, kai Tarybų 
Sąjunga tapo galinga ir sti
pria valstybe. Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės' džiau- 

Igiasi tuo, kad didžioji Ta-; 
|rybų Sąjunga išgelbėjo lie
tuvių tautą nuo pražūties 
vokiškųjų grobikų vergovė
je, kad broliškosios Tary
bų Sąjungos tautos padeda 
mūsų respublikai gydyti 

i karo ir vokiškosios okupa
cijos padarytas žaizdas, at
skarti krašto ūkį, žengti į 
I suklestėjimą. Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės žino, 
jog mūsų šalies broliškųjų 
respublikų paramos dėka 
jie žengia sparčiai socializ
mo keliu. Tačiau mūsų kra- 
što darbo žmonės privalo 
nuolat atmihti, jog ta para
ma gali būti jiems suteikia
ma tik dėl to, kad broliškų
jų respublikų darbo žmo
nės sunkioje ir žiaurioje 
kovoje nugalėjo Spalio ko
vose', nepaprastai sunkiose 
pilietinio karo kovose, pa
rodydami žmonijos istori
joje nematytą didvyrišku
mą. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės nei minutei negali 
užmiršti, jog tie didvyriai, 
kurie kovojo prieš daug 
kartų gausingesnį priešą, 
be gerų ginklų, dažnai pus
alkani, kad ta karta, kuri, 
vaizdingu “Tėvų jaunystės” 
vyriausios veikėjos Nata-

“turejo sunkiausią jaunys
tę istorijoje”, liejo savo 
kraują ir už juos, už Tary
bų Lietuvos darbo žmones, 
už jų laimę ir laisvę. “Tė
vų jaunystės” pjesės reikš
mė ir yra ta, jog ji vaiz
dingai parodo tą kovą, ug
do meilę ir dėkingumą bro
liškosioms mūsų šalies tau
toms ir visų pirma didžia
jai rusų tautai, ant kurios 
pečių užgulė visų sunkiau
sioji našta šioje didžioje 
kovoje.

Spektaklio pastatytojai 
sugebėjo ryškiai parodyti 
tą kovą, įdėjo daug sielos 
ir meilės į savo spektaklį. Ir 
“Tėvų jaunystėje” yra išti
sa eilė puikių vaidmenų. Tai 

i ypatingai džiugina, atsimi-
• nūs, jog didžioji dauguma 
'šio pastatymo artistų yra 
i jaunosios pajėgos. Žiūrovą 
i nustebino jaunoji artistė
G. Jasiūnaitė Natašos Logi
novos vaidmenyje. Jeigu G. 

j Jasiūnaitė dar kartais jau
kiasi tarytum ir suvaržyta
• scenoje, ypatingai eilinėse, 
sakytume, šiokiadieninėse 
scenose, tai ji sugeba sura
sti savyje jėgos ir patoso 
i kaip tik pačiomis dramati
nėmis pjesės vietomis. Jos 
monologas kalėjime yra vie
na stipriausių scenų pjesė
je iš viso. Artistė, nevarto
dama pigių išorinių prie-

! monių, nešūkaudama taria 
savo atsisveikinimo su gy- 

j venimu žodžius, savo tes- 
i tamento dukrelei žodžius 
su'tikra revoliucionieriaus 
aistra, su tokia gilia vidine 
jėga, kuri pagauna ir su
krečia žiūrovą. f

i . (Tąsa 4-me pusi.)

pikniką, nes yra laiko

Įžanga 60 c. asmeniui,
Bus daug svečių iš kitų miestų

iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Maspęth

Būkite visi, pasinaudokite 
žema įžanga.

Programoje taipgi dalyvaus

AIDO CHORAS
vad. Geo. Kazakevičiaus

/■A M

3 pusi.— Laisvė (Liberty, Lith. Daily).— Antr., Birželio 14,1949

LAISVES METINIS PIKNIKAS
Rengia Dienraščio Laisves Bendrovė

SEKMADIENI, LIEPOS 3 JULY
Ant rytojaus po pikniko bus švente, gera proga atvažiuoti iš tolimesnių kolonijų į 

sugrįžimui.

i®

KLASC1AUS CLINTON PARK

George Kazakevičiaus

ORCHESTRA

V

Avės.
Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas Waiter Žuko, dalyvaus programoje.

Betts ir 
Maspetli, L. I., N. Y. 

Piknikas prasidės 1-mą vai. dieną. Muzika nuo. 6-tos vai. po pietų. 
K ' t

Skaitlingai susirinkime į šį pikniką, pasimatykime su daugeliu svečių ir tuomi paremkime dienr. Laisvę
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DVI SVARBIOS DRAMOS 
VILNIAUS TEATRE

(Tąsa)
Karpenka ištraukė iš kišenės pistoletą 

ir pakišo jį seniui po nosim:
— Na, štai kas: ilgai mums čia su ta

vim kalbėtis nėra ko, tu uodega neviz
gink; sakyk, ko miške ieškai? Ką sekio
ji tais takais, ko miške uostinėji karo 
metu?

Senis šyptelėjo:
— Mūsų reikalas toks, miškinis.
— Ką čia su juo daug šnekėti! — su

šuko Cimbalas. — Fedia, duok jam devy
nis gramus, ir reikalas baigtas.

— Šnipas, aiškus šnipas, — įtikinamai 
pasakė Dažytasis; — pribaikim jį, Fe
dia!

— Tylėkit! — sudraudė juos Karpen
ka. — Nekliudykit, tardau, nematote? 
Na, sakyk, — jis vėl pakišo pistoletą ar
čiau po senio nosim.

— Tu tą daiktelį man iš po nosies at
siimk, aš taip pat tokį turiu, — ir senis 
išsitraukė iš kišenės mažytį pistoletą. — 
O šauti nė nemėginkite, — pridūrė jis:
— aš, štai, švilptelsiu savo vyrukams, ir 
iš jūsų, reikalui, esant, vien šlapia vieta 
teliks. — Po to, praradęs pusiausvyrą, 
suriko ant viso miško. — Pasitrauk tris 
žingsnius nuo manęs, prieš ką čia pisto
letu mosikuoji? Aš esu pilietinio karo 
partizanas. Aš dvejus jegorijus nuo Bru- 
silovo esu gavęs, kai tu dar po stalu 
vaikščiojai, snargly!

Senis įsikarščiavo. Vyrukai susidomėję 
žiūrėjo į jį, tačiau iš žiedo nepaleido.

— Tu netauzyk, tėveli, o aiškiai sakyk, 
. — tarė Dažytasis. — Ko tau miške rei
kia?

— Ko man miške reikia? — pasipik
tino senis. — Tu sveikas užaugai, bet 
išmintingasis tavo tėvas turėjo sūnų 
kvailį. Na, pats pagalvok, ko žmonėms 
tokiu laiku miške gali prireikti? Kas aš 
toks? — kreipėsi jis į Karpenką. — 
Štai aš tau tuoj 'pasakysiu, kas aš toks,
— ir jis pakišo jam po nosimi savo mu- 
siomušį. — Aš esu partizanų dalinio va
das.

Vyrai taikiau prakalbo:
— Na, taip iš karto ir būtum pasakęs, 

o mes manėme. . . girininkas čia sau 
vienas vaikšto, partizanus seka ...

— Mat, kaip, — taip pat nusileisda
mas, atsakė senis. — Išeina, ir jūs taip 
pat turite žvalgybą?

— Palauk, — susigriebė Cimbalas, o 
kur gi, vade, tavo dalinio partizanai? Ko 
tu vis vienas slankioji?

Senis pagalvojo, paspardė kulnim žemę 
ir susimąstęs atsakė klausimu: — Dali
nys? . .. Ogi štai jūs ir būsite mano da
linys ... partizanų, — pridūrė jis.

Karpenka sušvilpė.
— Na, gerai, senuk, eime pas vyrus, 

ten išsiaiškinsime. x Tuo tarpu aš tavęs 
nepripažįstu partizanų vadu. Patikrin
siu, jeigu tu ne išdavikas, tada gyvenk, 
mindyk žemę, dievai tavęs nematė.

— Vadu nepripažįsta! — murmėjo 
sau po nosim senis, sekdamas paskui 
Karpenką. — Matei pienburnį? Nepri
pažįsta! O jeigu mane tam reikalui par
tija paskyrė, tai ką — irgi nenorėsi pri
pažinti, a?

— Gerai, jerai, nebambėk, išsiaiškin- 
sim, — sake Cimbalas, draugiškai pa
stūmėdamas senį keliu.

Jie priėjo prie įsitaisiusių po medžiais 
kovotojų ir ėmė aiškintis. ..

Putivlio partizanų dalinio vadui, Pu
tivlio miesto tarybos pirmininkui Sidorui 
Artemjevičiui Kovpakui, atsitiko nema
loni istorija. Dalinys buvo organizuoja
mas prieš vokiečiams ateinant. Miške bu
vo įrengtos bazės. Tačiau vokiečiai atėjo 
anksčiau, negu tikėtasi. Kovpakas buvo 
pasilikęs miesto taryboje iki paskutinio 
momento. Jis organizavo partizanų po
grindį ir išėjo, iš miesto paskutinis tuo 
momentu, kai miesto centre, kur pirmi
ninko rūpesčiu buvo pastatytas pamink
las Leninui, jau stovėjo vokiečių tan-’ 
kai. Dalinio vadas atėjo į mišką, bet ten 

, dalinio neberado. Daug dienų praleido jis 
vienas miške, stengdamasis surasti ką 
nors iš savo partizanų. Bazių vietų jis 
tiksliai nežinojo, kadangi tuos reikalus 
tvarkė senas partizanas Koreniovas.

Karpenka ir Cimbalas kol kas nepri
pažino jo vadu, bet, įsitikinę senio paty-

rimu, patikėjo juo.
Po kelių dienų pas juos atkiūtino Ko- 

reniovas. Jis buvo apaugęs barzda, kuri 
buvo balta, ir jauni kovotojai,, gailėda- 
miesi jo, sakydavo:

— Na, .kur gi jam kariauti, juk jis 
kalėdų eglei tinka: Senis Šaltis, ir tiek, 
— taip ta pravardė ir liko Koreniovui 
visam laikui.

Karas užtiko Koreniovą inkubatoriaus 
direktoriaus pareigose. Jis išperindavo 
tūkstančius viščiukų, šimtais išskirsty- 
davo juos kolektyvinių ūkių rajonams, 
visai negalvodamas apie tai, kad taip 
greitai jam ^teks'mesti tą ramų darbą.

Senis Šaltis parodė vyrams bazių įren
gimo vietas, kur buvo statinės su kum
piais ir uogienėmis. Pamažu vyrai įsiti
kino, kad Kovpakas iš tikrųjų-partizanų 
dalinio vadas. Koreniovas vaikštinėjo ke
lias naktis iš kaimo į kaimą, ir netru
kus dalinys buvo surinktas.

Jų buvo dvidešimt aštuoni žmonės, ap
siginklavę senais šautuvais. Kiekvienam 
žmogui — po trisdešimt šovinių ir po ke
lias granatas. Karpenkos' kovotojai iš 
pradžių laikėsi nuošaliai, — jie nemėgo 
civilinės publikos. Bet daugelio partiza
nų praeitis ir kai kurių jų pasakojimai 
apie pilietinį karą, ėmė kelti pasitikėji
mą. Naujai iškeptieji partizanai ėmė 
naktimis išeidinėti žvalgybon, iššliaužda- 
vo į kelius, kuriais zujo vokiečių maši
nos. Reikėjo pradėti veikti, bet nuo ko 
pradėti, nieks tiksliai nežinojo.

Tada Karpenka atsiminė apie kelias 
susprogdintas ant kelio mašinas. Jis pa
pasakojo apie tai Kovpakui. Jie ėmė ieš
koti tų įvykių kaltininko. Ir, štai, viena 
ryšininkė, buvusi brigadierium vietos Ko
lektyviniame ūkyje ir ateidinėjusi pas 
Kovpaką du kartus į savaitę, papasakojo 
įdomią istoriją.

Šarpovkos kaime apsigyveno likęs ap
suptas berniūkštis. Pasirodė, kad netoli 
kaimo buvo užminuotas laukas, į kurį 
kartais nuklysdavo kolektyvinio ūkio 
karvės ir išlėkdavo į orą. Jaunasis kovo
tojas, kurio vardo nieks nežinojo, išėjo 
kartą po tokio įvykio į lauką, apžiūrėjo 
jį atsargiai, po to įgudusia ranka išėmė 
miną, išjungė ją ir paliko šalimais. Vals
tiečiai apsidžiaugė ir susitarė su juo: už 
tai, kad jis išminuos lauką, pažadėjo jam 
duonos ir drabužių.

Netrukus gandas apie “saperį” pasie
kė kaimyninius kaimus, kur taip pat bu
vo užminuotų laukų. “Saperis” sudarinė
jo išminavimo sutartis, nustatęs normą: 
penki pūdai duonos už kiekvieną išmi
nuotą sklypelį.

Kai ryšininkė papasakojo apie tai 
Kovpakui, jis pasišaukė pas save Kar- 
penką. Jie kažką pasikuždėjo, o naktį iš
siuntė žvalgus atgabenti iš kaimo “sape- 
rio.” Auštant jį atvedė į dalinį. Jaunuo
lis — iš išvaizdos sprendžiant, jis buvo 
apie 18 metų, riestanosis, naiviomis vai-, 
kiškomis akimis, — smalsiai dairės; į vi
sas puses, pirmąkart matydamas apžėlu
sius miškinius.

Kovpakas pasiūlė jam pasilikti pas 
partizanus, į tai vaikinas linksmai atsa-

— 0 aš, dėduk, anksčiau už jus parti
zanu tapau. Aš esu partizanas atsiskyrė
lis. Penkios susprogdintos vokiškos ma
šinos mano sąžinę “slegia.”

— Koksai tu partizanas? — tarė Kov- 
pakas. — Tū spekuliantas! Tu iš vals-, 
tiečių po penkis pūdus duonos už išmi
nuotą lauką imi.

— Bet tai tik* dieną, už tai, kad išmi
nuoju; o kai vėl užminuoju kelią, aš gi 
nieko neimu. O juk už tai ir galvą pra
rasti galima. Tai, brol, dėduk, nemoka
mai ... O tu sakai, — spekuliantas.

Kovpakas kiek .nusileisdamas atsakė:
— Gerai tu neįsižeisk, aš taip pat ne- 

įsįžeidžiu. Štai, tu sakai, anksčiau už 
mane tapai partizanu, o aš, brol, dar su 
Čapajevu drauge kovojau. Kaip tu ma
nai, ar man ne skaudu iš tokio snarglio, 
kaip tu, panašius žodžius girdęti?

Vaikinas net išsižiojo iš nustebimo.
— Na, jeigu jau su Čapajevu ... — 

sumišęs sumurmėjo jis. '
— Paimk jį savo žinion, Karpenka, — 

nusi j uokė* Kovpakas.
(Daugiau bus.)

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Birželio 14,1949

(Tąsa nuo 3-čIo dusJ.I

Tos ramios vidinės jėgos 
kartais trūksta B. Bratkau- 
skui (Antanas), kuris visu
moje sukūrė vykusį jauno, 
karšto, visa savo siela re
voliucijai atsidavusio kovo
tojo paveikslą, bet kurį vis 
dėlto žiūrovas kartais no
rėtų matyti daugiau santū
rų, daugiau pasitikintį sa
vimi, mažiau šūkaujantį ir 
egzaltuotų. Žiūrovų simpa
tija nekintamai sukelia A. 
Budrikaitė, vaidinanti An- 
dreičiką. Ji spalvingai pa
vaizduoja viena tų jaunų 
kovotojų, kurie anomis di
dingomis ir sunkiomis die
nomis visas savo jėgas pa
aukojo revoliucijai. Tegu 
jiems dar kartais trūko ži
nių, trūko išsimokslinimo, 
tegu kartais naivoki atrodo 
mums kai kurie jų sampro
tavimai, bet jie žavi mus 
savo begaliniu pasiaukoji
mu gimtajai šaliai, Leni
nui, partijai. Artistės nuo
pelnas yra tas, jog ji pri
verčia mus pamilti šį pady
kusį vaikiną, parodo jį kaip 
didį patriotą ir kovotoją.

Vaizdingas ir ryškus y- 
ra Ambrasas Akiniuočių 
vaidmenyje, vykusiai suku
ria Binkytė savo trumpą, 
bet turiningą Marusios 
vaidmenį. Tegu visumoje 
“Tėvų jaunystės” spektak
lio jauniesiems dalyviams 
dar trūksta to brandaus 
meistriškumo, kuriuo pasi

žymi “Jegoras Buličiovas’’, 
tačiau jis žavi mus savo 
netarpiškumu, savo nuošir
dumu, savo jaunuolišku 
karštumu ir jausmo šviežu
mu, savo entuziazmu ir pa
kilia dvasia — meilės ir dė
kingumo revoliucijos did
vyriams dvasia.

Ne paslaptis, jog ligi šiol 
eilėje spektaklių mūsų te
atrams iš viso, o taip pat 
Valstybiniam dramos teat
rui, sunkiai bepavykdavo 
paradyti tarybinius žmones. 
Kaip tik tas trukumas bu
vo būdingas dargi tokiems 
gan pavykusiems pastaty
mas kaip “Po Pragos kaš
tonais” ir “Nerami senat
vė”. “Tėvų jaunystės” spek
taklis kaip tik ir būdingas 
tuo, jog jame bolševikai 
komjaunuoliai, revoliucio
nieriai parodyti su dideliu 
įtikinamumu.

Nėra jokio abejojimo, jog 
spektaklis “Tėvų jaunystė” 
ugdys Tarybų Lietuvos 
darbo žmonėms, o ypač jau
nimui, meilę ir dėkingumą 
broliškosioms tautoms, pa
garbą revoliucionieriams, 
paaukojusiems gyvybę už 
savo šalies laisvę ir laimę, 
mokys juos pasiaukojimo 
savo tautai, savo kraštui, 
skiepys pagarbą didvyriš
kosioms komunistų partijos 
ir komjaunimo kovos tra
dicijoms, prisidės prie jau
nimo auklėjimo tarybinio 
patriotizmo dvasia. Čia ir 
yra didi to spektaklio ver
tė.

DETROIT, MICH.
Iš Civilių Teisių Kongreso

Seredos po piet, tarpe 4 ir 
6 vai., Civil Rights Congress 
pastate ’‘picket linę” mieste 
prie Federalio Namo, protes
tuojant prieš federalius areš
tus Detroite. Likosi kelios 
ypatos areštuotos deportavi
mui, 'viena gerai žinoma lie
tuviam moteris, Kristulskienė 
iš Hamtramck. .

Organizavimas didesnių ka
drų narių einasi šiuo laiku ga
na gerai, nors turėtų būti di
desnis. Per praeitą Aido Cho
ro pikniką prisirašė apie 26 
lietuviai. Tikimasi, kad atei
tyj’e darbas turės paspartėti. ’ 
Tai tarpe lietuvių gera pra
džia. Visam Detroite tarp 
visų tautų tas pats.

Miesto policijos siutimas ne
apsakytas. Policijos viršinin
kas Toy suareštavęs apie- 400 
žmonių, buvo priverstas juos 
paleisti, nes nė vienas nepasi
rodė buvęs dalininkas Vic. 
Reuterio šovime.

Dabar toj verčia kaltę ant 
Civil Rights Congreso, kad 
jam būk C.R.C. tą gaudymo 
darbą sugadinęs.

Mat, C.R.C. išnešė protestą 
prieš tokius masinius areštus, 
taip lygiai panašų protestą iš
nešė ir Advokatų Gildija De
troito miesto.

Ne toj vietoj Toy ieško, šo- 
vikų! Nenori jis širšių lizdą 
užkabinti, kur jų reikėtų ieš
koti.

C.R.C. savo susirinkime nu
tarė pasiųsti dokumentalius

darodymus Michigan vals
tijos senatoriams ir kongres- 
manams į Washington, D. C., 
dėlei valdžios užlaikomos 
“Trailer Camp,” kur gyvena 
buvę praeito karo kareiviai.

‘ Curry, kuris buvo nuteistas 
3 ir pusę metų kalėjiman už 
neleidimą išmesti jo, jau pa
leistas, ir tame klausime C.R. 
C. turės naują teismą, kur, 
tikimasi, jis bus paliuosuotas.

C.R.C. surengs didelį pik
niką 21 d, rugpiūčio (Aug.). 
Patartina lietuviaAi nedaryti 
išvažiavimų ant tos dienos, 
bet dalyvauti tame C.R.C. pik
nike. Vėliau bus pranešta, 
kur piknikas įvyks.

Kongreso Narys.

Pataisymas Klaidos
Trečiadieni, 1 d. birželio, 

“Mūsų Dienynas” klausime 
Detroito Lietuvių Kliubo įvy
ko klaida.

Parašyta: “Gerai gyvuoja 
Detroito Lietuvių Kliubas, 
kuris turėjo savo namą 4114 
W. Vernor.”

Turi būti, “kuris turi savo 
namą.” Politicus.

Detroit, — Civilinių Tei
sių Kongresas kaltina poli
ciją, kad ji nebando surasti, 
kas iššovė akį Viktorui 
Reutheriui, Auto. Unijos 
pareigūnui.

John D. Rockefeller Jr. 
duoda $5,000,000 Harvardo 
Universiteto biznio kolegi
jai.

Bostonas ir Apylinkė
* «

DIDYSIS PIKNIKAS
c t r 'į

/>* '• t • • *■ '* ; '

Paramai Dienraščio Laisvės

Piknikas prasidės Q fl _ I* * I D Programas prasidės
1 vai. po piety • oCklIKMlIC! lul€>|»OS ♦ > 5 vai. vakare

Ant rytojaus po pikniko bus Neprigulmybės Paskelbimo šventė, tad gera proga iš toliau atvykusiems 
sugrįžti į namus ir pasilsėti. — Piknikas bus toje pačioje vietoje, kaip visada:

Aido Choras iš Worcester, Mass., vadovaujamas Karsokienės.

VOSE PAVILION PARK

CHORAS, WORCESTER, MASS, 
vadovaujamas J. Karsokienės

NORWOODO VYRŲ ANSEMBLIS 
dirigentas St. t*aura, akomp. Richard Barris

AIDO

MAYNARD, 
MASS.

GRAŽI MŲZIKALĖ PROGRAMA: . '
ARMONIKA SOLO, RICHARD BARRIS 

KALBĖS ANTANAS BIMBA 
Laisves redaktorius iš Brooklyno

Cerrvoni Orkestrą Šokiams

Dalyvaukite visi šiame piknike ir paremkite dienraštį Laisvę. — komitetas
„....... '.................. . ____________________ ____ 1—----—________________________ e___________



HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ APTARNAUTOJOS 
PATYRUSIOS IR PRADINĖS

Daug Gerų Viętų Dabar Randasi 
Mieste ir Užmiesčiuose.

ALBERTS EMP. AGENCY
846 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

INgersoll 2-4150.
Brighton trauk, iki Church Ave. Sta.
Caton exit.

Washington. — Mainie- 
rių unija šį pirma
dienį pradės derybas dėl 
naujos sutarties su U. S. 
Plieno kompanijos anglia- 
kasyklomis.
£5

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės soaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.) '
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite: t
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Kiny Liaudininkų Pinigai 
Pastoviai Laikosi

Šanghai, Kinija.— Liau
dies vyriausybės išleisti po
pieriniai pinigai atlaiko sa
vo vertę — 1,800 už ameri
kinį dolerį, kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas.

Kol tautininkai valdė 
Šanghajų, tai jų “bumaš- 
kos yuanai” taip nupuolė, 
kad už vienų Amerikos do
lerį duodavo 100 milionų 
y u anų.

S

i

Laidotuvių 
Direktorius

I

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

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Nauji Tarybų Lietuvos
Pramonės Laimėjimai

Rašo Antanas FedaraviČius
Balandžio 17 diena Lietu

vos TSR Statistikos Valdy
ba paskelbė spaudoje pir
mojo 1949 metų ketvirčio 
valstybinio plano respubli
kos liaudies ūkiui atkurti ir 
išvystyti įvykdymo rezulta
tus. Tie rezultatai liudija 
apie naujus, didelius pra
monės, transporto, kapita
linės statybos laimėjimus, 
apie prekių apyvartos pa
didėjimą.

Prieškarinis lygis ir 
dabartinis

Jeigu Lietuvos pramonė
1948 metais pasiekė prieš
karinį gamybos lygį, o dau
gelis pramonės šakų jį vir
šijo, tai pirmame 1949 me
tų ketvirtyje ji nužengė to
limesnį stambų žingsnį pir
myn. Padidintas bendrosios 
produkcijos gamybos pla
nas įvykdytas 106. procen
tais !

Broliškoms tarybinėms 
respublikoms padedant Ta
rybų Lietuvos pramonė pa
kilo į aukštesnį organizaci
nį - technikinį lygį. Visos 
atstatytos ir naujai pasta
tytos įmonės aprūpintos 
nauja, . galinga tarybine 
technika. Technikinis - eko
nominis potencialas žymiai 
išaugo. Lietuvos pramonė 
dabar įstengia įvykdyti di
desnius planus, negu anks
čiau. Jei palyginti pramo
nės bendrosios produkcijos 
apimti su pirmuoju 1948 
metų ketvirčiu, tai per pir
mą 1949 metų ketvirtį ji iš
augo 39 procentais.
Atskirų gamybų atsickimai

Štai charakteringi svar
biausių pramonės rūšių 
produkcijos gamybos augi
mo duomenys:

Šių metų pirmojo ketvir
čio elektros energijos gamy
bos planas, palyginti su 
pernykščių metų pirmuoju 
ketvirčiu, įvykdytas 130 
proęentų, elektromotorų —■ 
17 kartų daugiau, apšildy
mo katilų — 230 procentų, 
langų stiklo gamybos — 
345, medvilninių audinių 
— 211, vilnoniu — 182, Ii- 
ninių — 204, šilkinių — 
317, avalynės — 235, mė
sos — 127, konservų — 223, 
sviesto — 142, augalinio 
aliejaus-— 212 procentų ir 
t. t.

Nuo pramonės neatsilie
ka geležinkelių ir automo
bilių transportas. Pirmo
1949 metų ketvirčio pakro
vimo planas įvykdytas 108 
procentais, garvežių remon
to — 124, prekinių vago
nų remonto — 113 procen
tų. Pervežimų automobilių 
transportu planas krovinių 
atžvilgiu įvykdytas 109 
procentais, o pervežtų kelei
vių atžvilgiu įvykdytas — 
113 procentų. Pokariniais 
metais Tarybinė Vyriausy
bė išskyrė per 120 milijonų 
rublių geležinkelių trans
portui atstatyti. Lietuvos 
geležinkelis tapo pajėgesniu 
ir techniškai geriau aprū
pintu, negu prieš karą.

Didžiuliai Lietuvos pra
monės ir transporto laimėji
mai akivaizdžiai parodo so
cialistinės ūkio sistemos pir
menybę prieš kaiptalistinę; 
Po sunaikinimų, kuriuos 
Lietuvoje padarė vokiškieji 
okupantai, respublikos pra
monė per trumpą laiką ne 
tik pilnutinai atkurta, bet 
ir duoda daugiau produkci
jos, negu prieš karą. .

Naujų įmonių statyba
Praplečiami fabrikai ir 

gamyklos, statomos naujos 

įmonės. Tiktai lengvosios 
pramonės srityje kapitalo 
investicijos per pastaruo
sius 3 metus viršija 45 mi
lijonus x rublių. Kapitalinių 
darbų, “ atliktų per pirmą 
1949 metų ketvirtį, apimtis 
padidėjo, palyginti su pir
muoju 1948 metų ketvirčiu, 
34 procentais. Statybinių 
Medžiagų Pramonės Minis
terija įvykdė pirmojo ket
virčio planą 106 procentais* 
Tarybų Lietuvos statybos 
gavo, didelį mechanizmų 
kiekį. Visi daug darbo rei
kalaujantieji procesai atlie
kami mašinų pagalba.

Prekybos pakilimas
Ryšium su pramoninės 

produkcijos padidėjimu, pa
didėjo ir prekių apyvarta. 
Pirmojo ketvirčio mažmeni
nių prekių apyvartos pla
nas įvykdytas 101 procen
tu, o visuomeninio maitini
mo prekių apyvartos — 104 
procentais.

Plano įvykdymo pasise
kimas glūdi jo realume. 
“Mūsų programos ' realybė, 
—■ sakė Stalinas, — tai gy
vi žmonės, tai mes su ju
mis, mūsų darbo valia, mū
sų pasirengimas naujoviš
kai dirbti, mūsų pasiryži
mas įvykdyti planą.” Ir ta
rybinė liaudis, sekdama sa
vo t vado nurodymais, įgy
vendina didžiuosius komu
nistinės visuomenės staty
bos planus.

Išaugo nauji žmonės
Žmonės, kadrai, apvaldę 

naują techniką, nulemia 
reikalo sėkmę. Lietuvos 
įmonėse išaugo nauji žmo
nės, nauji kadrai, respubli
koje susiformavo sava dar
bininkų klasė. Per trejus 
pokarinio stalininio penk
mečio metus vien tiktai fa
brikinio - gamyklinio apmo
kymo ' ir amatų mokyklos 
paruošė daugiau kaip tryli
ka tūkstančių jaunų darbi
ninkų.

Tarybinės santvarkos są
lygomis gimė nauja sąmo
ninga pažiūra į darbą, at
sakomybės jausmas už sa
vo įmonės, priklausančios 
ne kapitalistui, o liaudžiai, 
darbą. Atsirado tūkstančiai 
socialistinio lenktyniavimo 
pirmūnų, pramonės racio
nalizatorių, novatorių. Čia 
plano įvykdymo pasisekimo 
laidas.
Darbininkai kaipo išradėjai

Radviliškio depo inžinie
rius Jašiūnas išrado pneu
matines stakles, žymiai pa
lengvinančias darbininkams 
vagonų remonto darbą. Ta
bako fabriko “Kova” šalt
kalvis -’ racionalizatorius 
Karnusevičius naujai įren
gė staklių’ parką ir įnešė 
daug patobulinimų. Kondi
terijos fabriko “Ramunė” 
inžinierius Maleikis visiš
kai pertvarkė technologinį 
procesą, kas leido dvigubai 
pakelti fabriko produktyvu
mą. Avalynės pramonės 
įmonėse žinomi' racionaliza
torių vardai: Pavočka, Rač
kauskas, Pirijas, Bartasevi
čius, ' Sakalauskas ir kiti. 
Tūkstančiai darbininkų ir 
darbininkių - stachanovi- 
nįnkų jau pįykdė, o dauge
lis net pirma laiko viršijo 
savo asmeninius penkmečio 
uždavinius.

Socialistines lenktynės
Lietuvos įmonėse plačiai 

išsivystė socialistinis lenk
tyniavimas dėl produkcijos 
išleidimo padidinimo ir jos 
kokybės pagerinimo. Beveik 

90 procentų visų darbinin
kų ir tarnautojų dalyvauja 
šiose lenktynėse. Pirmame 
1949 metų ketvirtyje,\ Mas
kvos darbininkų pavyzdžiu, 
Lietuvoje užgimė naujas 
patriotinis sąjūdis — tai 
sąjūdis dėl apyvartinių lėšų 
paspartinimo fabrikuose ‘ir 
gamyklose, dėl srovinių dar
bo metodų įdiegimo, dėl vi
sokeriopo .vidinių rezervų 
išnaudojimo e ir tiktai pui
kios kokybės produkcijos iš- 
leidimę brigadų sudarymo. 
Vien tik Lietuvos lengvojo
je pramonėje, puikios koky
bės brigadose yra per tris 
tūkstančius darbininkų. Vi
sos šios priemonės įgalina 
1949 metais pagaminti pus
antro karto daugiau pra
moninės produkcijos, negu 
1948 metais.

Kiekvienas tarybinis dir
bantysis sutiko Lietuvos 
TSR liaudies ūkio laimėji
mus per pirmą 1949 metų 
ketvirtį su gilaus pasidi
džiavimo jausmu. Šie lai
mėjimai laiduoja tolesnį ne
nutrūkstamą Tarybų Lietu
vos liaudies ūkio pakilimą.

Detroit, Mich.
MŪSŲ SAVIKRITIKA

Kada tai Detroitas buvo 
vadinamas dinamišku. Viskas 
virė ir kunkuliavo.

Tas pats būdavo ir su lie
tuviais. Į bile kokius komi
tetus ar valdybos vietas orga
nizacijose — tai kai musės 
prie medaus, mušdavosi.

Bet kas šiandien matosi ir 
darosi ?

šiandien sunku gauti ypatą 
bile kokioms valdybos parei
goms, nebėra ko jau ir be
kalbėti apie reikalingus orga
nizacijoms komitetus.

Rodos, kad dirbti dabar 
dirbama tik penkios dienos), 
gulėti ir valgyti taip reikia 
dabar, kaip ir praeityje. Tik 
praeityje nebuvo tiek daug 
“Tin Lizzys,” tai neišvažiuo- 
davom prie ežerų taip daug, 
kaip dabar; negalėdavom išva
žiuoti, tai susirinkimai būda
vo skaitlingi.

Bet tai dar nėra tiek bėdos 
su tais “autais.”

Bėda su mumis ve kame: 
Me^ pamirštame, kad mes 
esame organizacijos nariais, 
išvažiavimuose, piknikuose ar
ba parengimuose.

Ten daugelį žmonių sueina
me, laiką praleidžiame ar tai 
“pinoklį” belupant, ar tai tik 
sau taip beplepant apie viso
kius dalykus iš viso pasaulio.

Ar nors vienas iš tų LDS, 
LLD, arba kitų organizacijų 
narių, suėjęs savo . pažįstamą, 
pakalba apie organizacijas, 
nors tas organizacijas reikia 
nuolat didinti ir nors kiekvie
no nario pareiga jas tvirtin
ti? Laikas praleidžiama sau 
su tuščiais plepalais.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LLD 52 kp. susirinkimas atsibus 
nedėlios rytą., 10 vai., 19 d. birželio, 
Draugijų Svetainėj. Tai mūsų pus
metinis susirinkimas, kuriame visi 
nariai ir narės ' turite dalyvauti. 
Svarbus klausimas — tai nutarimas 
rudeninio programo parengimų.
Tie, kurio nesusimokėsite duoklių šj 
mėnesj skaitysitės suspenduotais, ir 
bus “Šviesa” sulaikyta.

Dovanų vajus baigtas, bet gavimo 
naujų narių eina darbas tolyn. At
siveskite naujų narių į kp. susirin
kimą. — LLD 52 kp. Valdyba.

(139-9)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas jvyks ketvirtadieni, birželio 
(June) 16 d., pradžia 7-tą vai. va
kare, Vokiečių svetainėje, 55th St.

Šis susirinkimas bus svarbus, yra 
daug darbų atlikimui, todėl turime 
pradėti 7-tą valandą. Prašau drau
gių pribūti laiku. Taipgi atsiveskite 
ir savo drauges, nes bus reportas iš 
moterų konvencijos ir kiekvienai 
moteriai bus svarbu išklausyti.—Eva 
Simans. (138-9)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboIdt 2-7964

Siaučiant reakcijai, neima
ma diskusavimas su savo prie- 
teliais ir pažįstamais apie su
radimą būd’ų vesti kovą prieš 
tą reakciją. Ne, kalbama, 
kad, va, man tas alus nepa
tinka, o tas geresnis.

Gyvuoja Progresyvė Partija 
Michigan valstijoj, bet per vi
sokias sueigas nė vienas, ku
rie esate nariais P. P., ne pa
kalbate su. pažįstamais apie 
būsiančius rinkimus ir kaip 
dar daugiau sutvirtinti tą par
tiją rinkimuose; ne, laikas tik 
praleidžiamas pokalbi ams 
apie arklių ir automobilių 
lenktynes.

Iš daugelio tenka girdėti' 
pastoviai, kad aš nenoriu tos 
politikos, nes nesu politikie
rius. Bet va kame visi klaidą 
darome, taip sakydami ir 
neigdami tą taip vadinamą 
politiką.

Atkreipimas daugiau atydos 
į politiką reiškia ve ką: Jei
gu gaspadine skundžiasi, kad 
pragyvenimo reikmenys neį
kandamos, kainos per aukštos 
—tai kaltė tų pačių gaspa.di- 
nių, nes jos nenori atkreipti 
savo atydą į politiką, leidžia

® •J* ^5^ •J* •J*

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO’. 4th ST., 
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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I MATTHEW P. BALLAS
H (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
g FUNERAL HOME
| *■ ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
Pa (Lal s niuo tas Balsamuotojas)
Pz Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
ra Puikiai Įrengtos Dv! Koplyčios, Duodamos
ra t Mylimiems Pašarvoti Dovanai 1
g 660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Birželio 14, 1949
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MAX PEIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.
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BES. TEL.
HY. 7-3631

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Telefonas
EVergreen 4-9407

saldliežuviam “Jurgiam” da
ryti, ką jie nori — tai jie ir 
daro taip, o jūs, gaspadinėlės, 
čiaudėkite aukštas kainas mo
kėdamos i

Tik vienas bankierius Cali- 
fornijoj, Gianini, mirdamas 
paliko turto 5 ir pusę bilio- 
do dolerių. Jis, mat, kreipė

I atydą į'politiką.
Tikrumoj politika—tai mū

sų kasdieninės duonos klausi
mas, ir tuom kiekvienas turė
tų daugiau susirūpinti. Bet 
tas nedaroma — tik pastoviai 
laikas leidžiamas su nusiskun
dimais, kad viskas brangu!

Taip mes pastoviai bėdavo- 
jame, skundžiamės be reika
lo, patys būdami kaltininkais 
tų visų savo negerumų. Ar 
tai unijos ar valstybiniuose 
aparatuose, tai mūsų pačių 
apsileidimas.

Jeigu milijonai leidžia save 
už nosies vedžioti tik keliem 
—tai mūsų pačių kaltė. Ge
riau platinkite savo spaudą, 
kalbėkite apie gerus būdus 
tvirtinimui savo organizacijų 
—tai va mūsų išeitis.

Skais.

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172



Kriaučiai Turėjo
IV v* •Išvažiavimą

Mak-Birželio 11-tą Lapei 
ers and Pairers Lokalas 161- 
mas (A. C. W. of A.) turėjo 
laivu išvažiavimą - ekskursi
ją į Playland, Rye, N. Y.

Lietuvių lokalas buvo nu
pirkęs 20 tikietų ir išdalinęs 
dirbtuvių pirmininkams ir pil
domosios tarybos nariams, 
taipgi tūli lietuviai buvo nu
sipirkę tikietus pavieniai, da
lyvavo, tad ant laivo susidarė 
didelis būrys vien lietuvių. O 
pas lietuvius kriaučius, kur jie, 
pasisuka, netrūksta valgių ir 
gėrimų, prie to visokių dainų 
ir dainelių. Tad iš šalies žiū
rint atrodė, kad tas laivas už
pildytas lietuviais ir kad jis 
plaukia kur nors kelyje į 
Klaipėdą.

Reikia pasakyti, kad Play- 
land, Rye, yra graži vieta ir 
patogi išvažiavimams ir pik
nikams. Parkų yra daug. Sta
lais .ir kitais 
įrengtos vietos 
mui ir gėrimui, 
si didis plotas
byčiai — galima maudytis ir 
žuvauti, kadangi randasi ma
žų čiakelių, kuriuos ga
lima' pasisamdyti žvejojimui 
ar šiaip pasiirstyti ant van
dens.

O labiausia ten patraukia tų 
byčių ir parkų švara, teikianti 
jiems gražią išvaizdą.

Laivu iš New Yorko į 
nėtą vietą plaukti ima 3 
landas, sugrįžti tiek pat.
ten pabuvoti leido 6 valan
das, tad kriaučiai puikiai pra
leido tas 12 valandų. Visi 
dalyvavusieji buvo užganėdin-1 
ti tuo išvažiavimu. Bet ne vi-

Bravarninkai Susitaikysią 
Su Savo Darbininkais

Is LDS Trečiosios
Apskrities Pikniko

Užmušęs Savo Opo
nentą, Nuteistas Tiktai 
3 Metus Kalėti

patogumais I ]anf|ų
iržkandžiavi- 

Taipgi randa- 
pavandenio—

Septynių stambių bravarnių 
savininkai, organizuoti į Brew
ers Board of Trade, taipgi 
keturios alaus išvežiotoji] fir
mos savo susirinkime praėju
sį sekmadienį nusitarė susi
tarti su savo darbininkais, 
kviesti juos atgal darban.

Po 72 dienų Streiko, tiki
masi, antradienio rytą, birže
lio 14-tą, sugrįš darban 6,700 
darbininkų.

Minėtosios bosų tarybos vir
šininkas Walsh, tačiau, sako, 
kad jos nariams pasilieka tei
sė kožnam atskirai su savo 
darbininkais susitarti dėl sąly
gų. Taipgi dar reikia strei- 
kierių komiteto ir unijos loka
lų už gyrimo.

Prie bendros nuomonės, kad 
reikia taikytis, buvę prieita 
praėjusi šeštadienį, per 30 va

li ž s i t ę s u s i a m e abiejų 
pusių su valdiniu taikytoju 
Fenton bendrame mitinge.

Streikui baigti, firmos suti
ko dadėti kai ką, bet ne viską, 
ko darbininkai reikalavo. 
Streiko komitetas buvo susi
rinkęs praėjusį sekmadienį iš į 
naujo persvarstyti sąlygas, 
kuriomis bosai sutinka suside- , 
rėti. Ką pasakys darbininkai, 
dar nebuvo aišku — pasiūly-1 
mams apsvarstyti unijistų mi-; 
tingai buvo šaukiami birželio '

Unijistai reikalavo 35 va-; 
landų savaitės, po $8.50 al
gos priedo, siųsti po du vyrus ! 
su kožnu sunkvežimiu. »

Bosų dabar siūloma po $2! 
priedo visiems ir po $1 dau-! 
giau naktiniams. Dviejų vy-1 
rų klausimas paliekamas at
skiroms firmoms išspręsti su 
savo darbininkais. Sutiko 
įvesti seniority sistemą, Įsteig
ti pensijų fondą, taipgi dadėti 
vieną šventadieni su alga — 
viso turės 8 šventadienius su 
alga.

Praėjusį sekmadienį Linde- 
ne (N. J.) įvyko Lietuvių j 
Darbininkų Susivienijimo 111-' 
čiosios apskrities piknikas.

žmonių buvo neperdaugiau- 
siai, matyt, dėl to, kad oras v
buvo labai karštas — šlapiai 
karštas — ir dėl to nemažai 
žmonių vyko į pajūrius, o ki
ti, bijodami karščių, sėdėjo 
namie.

Grojo Pavidžio orkestras, 
žmonės linksminosi iki vėlu
mos. h(.

Nemokama Brošiūrėlė 
Apie Dantų Sveikatą

V. ir 0. Čepuliai 
Buvo Detroite

Demokratai Nominuo 
šią Jaunąjį Wagnerj

mi-
va-

O

Praėjusią savaitę brookly- 
niečiai Vincas ir Ona Čepu
liai buvo nuvykę į Detroitą 
pasisvečiuoti pas savo gimi- i 
nes.

Jiedu plačiau susipažino su 
Detroitu ; Vincas ąplankė For-, 
do fabrikus.

—žmonės dirba ten,v kaip 
mašinos, — primena jis.—Ne
nuostabu, kad Fordo darbi- l 
ninkai nesenai buvo paskelbę

si lietuviai kriaučiai ten da- j streiką, protestuodami 
lyvumui pritarė — socialistai , 
ir jų sankeleiviai, pasiėmę lo-1 
kalo nupirktus tikietus, neda
lyvavo. Mat, jų manymu, s(i 
dabartine lokalo. valdyba lie
tuviai kriaučiai pas svetimtau
čius negalėsią gerai pasirody
ti. Vargšai socialistai dar sy
kį atsimušė kakta į sieną.

J. S.

baisią paskubos sistemą.

Vėsiausia Vieta 
Visame Brooklyne

Norėjęs Varu įsipiršti

Ji

mo- 
lai-

Atsikraustęs Į gražios blon
dinės apartmentą svečiu, jos 
neprašytas, Eugene Dawkins, 
35 metų, rastas susižeidęs pei
liu ar kokiu kitu Įrankiu, prie 
to gerbkai “truktelėjęs.” 
išvežė Į ligoninę ištirti.

Dawkins, anot policijos, 
teriškę sekiojęs jau tūlas

• kas. Kada praėjusį šeštadie
nį jis atėjo ir neradęs buto 
savininkės namie pasisakė 
tarnaitei, kad jis vis viena ten 
būsiąs, tarnaitė pranešė savo 
šeimininkei. Toji, manydama, 
kad jis pats išeis, jeigu jos 
nesulauks, šeštadienį pernak
vojus kitur. Bet kuomet ir 
sekmadienio rytą jis vis tebe
buvo bute, moteriškę parėjo 
namo vedina policija jį 
areštuodino.

prieš
N.

mies- 
karšta, 
pasiekė 
tie, ku-

Praėjusį sekmadienį 
tiečiai dejavo, kad 
kuomet ore ' šiluma 
89.1 laipsnio. Tačiau
rie praleidome dieną Liberty 
Auditorijos patalpose, ypač 
restaurante ir bolinge, * visai 
nesiskundėme dėl karščių, 
nors skubiai dirbome,.

Darbo ten buvo daug, nes 
įvyko vienos kaimynų parapi
jos pamaldos, konferencija ir 
pietūs dienos metu, prievakarį 
ir vakarą įvyko didelės vestu
vės.

Konferencijai, virš 160 sve
čių, “roast beef” su visais 
“trimingais” pietus ir namie 
keptais obuoliniais pajais pa
gamino pati viena auditorijos 
restau ranto gaspadinė Biruta 
Villis. Grupė draugų pagel
bėjo paduoti pietus, nes juos 
reikėjo paduoti bėgiu vienos 
valandos, kadangi svečiai turė
jo grįžti konferencijon, taip
gi sales ir daug kito reikėjo 
laiku paliv.osuoti būsimoms 
vestuvėms.

New Yorko demokratai per 
dvi dienas vykusioje New Yor
ke, Hotel Woodstock, kon
vencijoje, pasivadinę “Fair 
Deal Democrats,” pasiūlė sta
tyti demokratų kandidatu į 
New Yorko miesto majorus 
Robert F. Wagner Jr. Wag- 
neris sake sutiksiąs kandida
tuoti.

Wagneris, sūnus senatoriaus 
Wagnerio, dabar yra City 
Planning Komisijos pirminin
ku.

“Fairdealeriai” skelbiasi tu
rį virš 2,000 narių 6-se Mies
to Tarybos narių rinkimo dis- 
triktuose ir 16-je Manhattan 
Assembly distriktų. Tai gru
pelė pilnai remiančių majoro 
O’ Dwyer’io dalybą, kuri, bent 
kas liečia darbininkus, nėra 
draugiškiausia. Tai atsimena 
visi, kurie atsimena streikus, 
pikietus ir policijos talką bo
sams. (

Dar nežinoma, ką darys, 
ką pasirinks kandidatais vieti
niai unijų centrai.

Tik apie 3 ar 4 procentai 
newyorkiečių turi visiškai 
sveikus dantis, sako New Yor-< 
ko Miesto Sveikatos Depart- 
mentas savo išleistoje brošiū
rėlėje, pavadintoje “Your 
Teeth — How To Save Them.” 
Ją galima gauti nemokamai 
m i estą vuose sveikatos cen
truose, kurie randasi kožna- 
me žymesniame miesto dis- 
trikte.

Salvatore Sarate, 16 metų, 
bus teisiamas kaipo žmogžu
dys už mirtį Theodore Se
garra, 17 metų, kurį jis už
mušė palaidų jaunuolių ban
dų atakoje vienų prieš kitus.

Karštas Oras Išvijo .
Žmones Į Pajūrius;
Vienas Prigėrė

Peter Brown, 44 metų, mir
tinai tapo sumuštas susiginči
jus su savo bendrais karčia- 
moje. Ji atrasti kruviną pa
taikė jo paties brolis policis- 
tas John Brown. Areštuotas 
Celso Maldonado, kurį atrado 
su ’pramuštu veidu, skaito 
muštynių dalyviu.

Birželio 12-tą New Yorke 
oras buvo gerokai įkaitęs, 
temperatūra pasiekė 89.1 
laipsnio, 
čiausia 
Y orke.
buvo 1933, 89.8 laipsnio.

Begdarni nuo sutros miesto 
pastatuose, apie 800,000 mies
tiečių pripildė Coney Islandą, 
kiti 450,000 praleido vilgyda- 
miesi Rockaways rezorte, 
apie 99,000 buvo nuvykę į to
li užmiestyje esantį Jones 
Beach. Ir sausakimšai buvo 
pilni mažesnieji priemiesčių 
re z ortai, miesto parkuose ir 
žaismavietėse esantieji mau
dymosi prūdai ir parkai.

Maud y d a m as i s Edgemere, 
Queens, prigėrė O’Shaughnes
sy 18 metų, newyorkietis. 
Nuplaukusį per toli, skęstantį, 
matė ir jo paties tėvas, tapo 
iš vandens ištrauktas, bet ne
buvo galimybės išgelbėti' gy
vybę.

pasiekė
ši buvo antra šil- 

12-ta birželio New 
Rekordinė šilčiausia

Thomas Corcoran, 36 metų, 
girtame ‘ šunie peiliu mirtinai 
suraižęs j a u atsiskyrusios 
pačios vilioklį Alfred Frede
rickson, 50 metų, tapo teisėjo 
Leibowitz nuteistas į miesta- 
vąjį kalėjimą ant Rikers Is
land. llgiausis terminas tame 
kalėjime yra treji metai.

Savo gailiaširdystę teisėjas 
pamatuoja tuomi, kad Corco
ran buvęs kare didvyriu..

Tiesa, jis buvęs kare sužeis
tu. Mūsų pačių valdžia, taip
gi Belgijos ir Holandijos val
džios, apsisukdamos, kartkar
tėmis jį dekoravo ir dekoravo. 
Ne tai, kad būtų buvusi stoka 
kitų sužeistų. Buvo. Tačiau 
gal stokavo, kas tuos . kitus 
pristatytų dekoravimui. Cor
coran u i buvo. Jis.atėjo armi- 
jon jaifbūdamas Consolidated 

I Edison biznio atstovu, kaip 
sakoma, “su puikiu rekordu.”

Nematau nieko bloga tam, 
kad lengviau teisiami šeimų 
ergeliuose - įsikarščiavimuose 
prasikaltę asmenys. Tik norė
jau priminti, jog mūsų teis- 
darybė karo veteranams atro
dytų labai teisinga ir angeliš
kai švelni, jeigu nežinočiau, 
kas dedasi prie Foley Square, 

; skersai upės nuo' Brooklyno.
Tenai trys didvyriški vete

ranai — John Gates, Gus Hali 
ir Henry Winston — atvedami 
į teismą surakinti ir išvedami 
surakinti, neišleidžiami nei po 
kaucija. Už ką? Už atsi
sakymą tapti šnipais, išdavi
kais savo draugų.

O gal jų rekordas pirm to 
buvo blogas? Buvo. Jie tiki 
į marksizmo mokslą, kuris sa
ko, kad tie, kurie dirba, kurie 
viską pagamina, privalo turėti 
teisę patys tuos turtus ii’ val
dyti. Tai baisiai blogas rekor
das akyse tų, kurie nieko ne
dirba, o viską valdo.

Keli kiti iš 12-kos teisiamų
jų prie Foley Square taipgi 
yra veteranai. Tūli yra ir de
koruoti už didžius nuopelnus 
mūsų šaliai karo metu. Jų 
nuopelnai buvo labai ryškūs. 
Nežiūrint jų darbininkiško re
kordo, reikėjo teikti jiems 
aukštesnį laipsnį ar dekoraci
ją. Dekoracijas davė, tačiau 
darbininkų vadams dekor&cir 
jos, atrodo, tik be ’ reikalo 
spaudžia krūtinę, nes ponų 
paskirti teisėjai ant darbinin
ku krūtinės dekoracijų nema
to. T—a.

Negrai Laivakroviai 
Lankėsi pas Majorą

Negrų laivakrovių unijos lo
kalas 968-tas ir trys pilietinės 
organizacijos penktadienį pa
siuntė į City Hali delegaciją 
reikalauti, kad majoras su
stabdytų policijos atakas ant 
p i k i et u oto j ų, re i k ai au j ari č i ų 
negrams darbininkams darbo.

Lokalą, didžiumoje suside
dantį iš negrų, bosai ir unijos 
“karalius” Ryan diskriminuo
ja nuo darbo, bando pakrik- 
dyti lokalą alkinimu jo narių.

Unija Reikalavo . 
Pagerinti Įstaigose 
Senukų Būvį

Hospital Employes Unijos 
Lokalo 444-to .valdyba kreipė
si į majorą O’Dwyer su ragi
nimu pagerinti miesto prie
glaudose ir bendrabučiuose 
esančių senukų' gyvenimą. .Se
nukų padėtis nepakenčiama, 
sako unija, vyriausia dėl to, 
kad stoka profesionališko pa
tarnavimo.

i

Mirė Stasys 
Steponavičius

Marininkas Jos. Doiron, 25 
motų, tapo apraišytas peiliu 
ginčo su kitais dviemis vyrais 
aludėje netoli i prieplaukų, 
New Yorko.

SUSIRINKIMAI
L. K. KLIUBO NARIAMS
Susirinkimas įvyks birželio 

14-tos vakarą, paprastoje vie
toje. Valdyba.

Kerštaudami už Eislerio pa-j Joseph Ebert, 52 metų, in- 
bėgimą, mūsų valdininkai ne- i žinierius, gyvenęs Hollis, 
leido ir kito lenkų laivo So- j Queens, nusišovęs savo rašti- 
bieski 59-niems įgulos na- nėję anksti sekmadienio rytą, 
riams išeiti krantan New Yor-'185-09 Jamaica Ave., Jamai- 
ke. Išleido tik parinktus. ! ca.

___ -—m_ ■_ ___._ w_ •_ -_ —•- • ‘i

| VEDYBINES KORTELES
I
I Dienraščio Laisvės Spaustuvė ' u
1l Spausdina Vedybines Korteles
i WEDDING INVITATION
rt ! 1
| Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, i 
! atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip- i
1 tis į Laisvės spaustuvę. "
| Laisvės spaustuvė padarys jums korteles moderniškiau-
I siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių
Į formą.
I Tuom reikalu kreipkitės:

| LAISVE ■ 5
I 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: B~12a
į I— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TI TDT>^Q O A D 4U GRAND STREET /jtJi l o DAh BROOKLYN, N. Y.
. I

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Frater- 
įteikia Męs. Eleanor 

nuopelnus 
5 metų,

Astuonių metų berniukas Henry Gosselin Jr 
nal Order of Eagles įgaliotinis, 
Rposevelt tos organizacijos dovaną už jos “ 
prfgerinimui žmonijos.” Jo sesutė Lorraine, 

irgi artima toms apeigoms.

Staigiai apsirgo Stasys Ste
ponavičius ir pirmadienio ry
tą mirė. Amžiaus 
tų.

Iš amato Stasys 
ninkas (butcher), 
Šimanską ir 
krautuvėje.
Laisvės laidai einant Į spaudą 
dar nežinoma, kada jis bus 
palaidotas.

Prieš apie 20 
navičius gyveno 
Mass., ir teh jis 
darbininkiškame
Jau apie 20 metų, kai jis gy
veno Brooklyne. Ar jis turi- 
Amerikoje kokių giminių, ne
teko girdėti.

virš 50 me-

buvo mėsi- 
, dirbo pas 

Mitchell’į mėsos 
šiai dienraščio

F. W. Skalius
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius;

metų Stepo- 
Worcester, 

buvo veiklus 
judėjime.

Suteikiam garbingas* laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto, z
Tel. Virginia 7-4499

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, (1—2 dienomValandos: j g_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

< Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas ••
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PAJIEŠKOJIMAJ
Aš, Povilas Astrauskas, pajieškau 

savo brolio Aleksandro Astrausko, 
iš Paūpienų parapijos, seniau Kau
no redybos. Turiu svarbų reikalų, 
prašau jo paties atsiliepti arba kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti, 
būsiu dėkingas. Adresas:

Povilas Astraukas, 652 10th Avė., 
New York 19, N. Y. (133-8)

I ‘ter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHE1NG0LD
BEER & ALES

•
32 Ten Eyck St.

Tel. EVergreen 4-8174

oooo<x><x>oc<>oo<>ooo<x><>oooooooooooooooooooooc>ooooooooooo

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių / '
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Birželio 14,1949

Tel. EVergreen 8-9770




