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Darių ir Girėną prisiminus.
Kas juodu nužudė?
Pamiršo, kiek penktadie- 
Svarbi konferencija, [nių.

Rašo R. MIZARA

Prieš 16 metų liepos mėn. 
*16 dieną Vokietijoje tragiš
kai žuvo du lietuviai lakūnai 
—Darius ir Girėnas.

Juodu žuvo po to, kai per
skrido Atlantą.

šiuo metu Atlantas per
skristi — paprastas dalykas. 
Bet prieš 16-ką metų nebu
vo paprastas: reikėjo ryžto 
ir drąsos tam, kuris mojosi 
tai padaryti.

Darius ir Girėnas turėjo 
r ryžto ir drąsos ir, kad kiek, 

juodu būtų savo tikslą pasie
kę. . .

★ ★ ★
Dar ir šiandien nieks tikrai 

negali atsakyti į klausimą: 
kas kaltas dėl šitų dviejų la
kūnų žuvimo?

Mūsų dienraštis buvo tuo
met ir dabar tebėra tos nuo
monės, kad Darių" ir Girėną 
nužudė vokiškieji naciai.

Tuo klausimu buvo spau
doje (angliškoje) straipsnių, 
aplinkiniais faktais įrodan
čių, jog Darius ir Girėnas bu
vo hitlerinio keršto aukos.

Jei Kaune tuomet būtų bu
vusi liaudies vyriausybė, kup
riai būtų rūpėję lietuvių 

’ tautos gerbūvis ir šlovė, tai, 
be abejojimo, Šis tragiškas 
dalykas būtų buvęs pilnai iš
tirtas ir pasaulinės visuome
nės tribunolui būtų buvęs 
įteiktas prieš vokiškuosius na
cius dar vienas kaltinimo ak
tas.

Deja!... Valdžios krėsle 
tuomet sėdėjo “tautos va
das,” hitlerininkų bičiulis.

Jam tuomet rūpėjo kas ki
ta —"jam rūpėjo Lietuvos 
darbo žmonės slopinti ir ka
linti . . .

★ ★ ★
Juozas Tysliava, besisielo

damas mūsų laikraščio reika
lais, pamiršo, kiek savaitėje 
yra penktadienių . . .

Jis išleido net du Vienybės 
numerius su ta pačia data.

O tai ir pasako, kad—
Pirmiau, negu kitą moky^/ 

mosies,
Žiūrėk, kas darosi tavo 

panosėj.
★ ★ ★

Liepos 16-17 dd. Henry 
Hudson Hotelyj New Yorke 
vyksta svarbi konferencija— 
konferencija Teisių Biliui 

• ginti.
Tuomet, kai reakcija siekia- 

si užduoti pagrindiniams mū
sų krašto konstitucijos dės
niams smūgį, pažangieji žmo
nės — darbininkai, intelektu
alai, menininkai, profesiona
lai ir smulkieji biznieriai — 
kovoja už išlaikymą tų dės
nių konstitucijoje.

Va, kodėl ši konferencija 
turi didžiulės reikšmės.

Va, kodėl joje privalo da
lyvauti plačiosios visuomenės 
atstovai.

★ ★ ★
Vasarinis Liaudies Išlaisvi

nimo Armijos Kinijoje ofen- 
syvas dar vis neprasideda.

Matyt, liaudininkai-komu- 
nistai ruošiasi — ruošiasi pa
skutiniam smūgiui, kurį kirs 
fašistiniam Kuomintango re
žimui Kinijos pietuose.

Na, o čiang Kai-šekas bu
vo, nulėkęs į Filipinų salas 
tartis su savo sėbru, Filipinų 
prezidentu Elpidio Quirino, 
apiė sąjungą kovai prieš ko
munizmą.

Atrodo, jog ir Quirino na
muose jaučiamas žemės dre
bėjimas. Filipinų liaudis jį 
myli tiek, kiek Kinijos liaudis 
čiang Ka-šeką.

Visa Azija kunkuliuoja, 
kaip niekad josios istorijoje.

Vokietija. — Jau 50,000 
išvietintųjų — DP išsiųsta 
iš Vokietijos į Jungt. Val
stijas.
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V ėliausiosšinios
Berlin. — Karinė amerikonų vadyba atrado, kad dau

gumas vokiečių vakarinėje Vokietijoje užgiria naciz
mą; sako, tik reikėję gabiau nacių mokymus panaudoti.

Vakarinė Vokietija yrą užimta anglų, aiHąrikonų ir 
francūzų. ,

Washington.— CIO Plie
no Darbininkų Unija pa
skelbė streiką prieš tas 
plieno kompanijas, kurios 

nepriima prezidento Tru- 
mano pasiūlymo streikui iš
vengti. Skaičiuojama, kad 
550,000 darbininkų apleis 
plieno fabrikus.

Prezidentas siūlė paskirti 
•komisiją, kuri ištirtų, ar 
kompanijos gali patenkinti 
darbininkų reikalavimus 
dėl algų pakėlimo ir pensi
jų. Komisija po ištyrimo 
duotų savo patarimus. Tuo 
tarpu darbininkai per 60 
dienų dirbtų senosiomis są
lygomis. 6

United States Plieno 
Korporacija iš pradžios at

Prašo Amerikos Lakūnus 
Laukan iš Anglijos

London. — Anglijos sei-’ 
mo narys John Platts-Mills 
reikalavo, kad pasitrauktų 
7,800 karinių Amerikos la
kūnų ir oficierių; sako, “jie 
ir taip jau per ilgai Angli
joj buvo.”

Kalbėdamas seime, Platts- 
Mills taipgi ragino uždaryt 
karinio Amerikos laivyno 
raštinę Londone.

Slapti Pokalbiai 
Apie Atominę Bombą

Washington. — Prezid. 
Trumanas slaptai kalbėjosi 
su aukščiausįais karinių 
jėgų viršininkais ir su val
diškos Atomų Jėgos Komi
sijos pirmininku Davidu 
Lilienthaliu apie atomines 
bombas. Pokalbyje dalyvavo 
valstybės sekretorius ir Se
nato vadai.

Neoficialiai pranešama, 
kad jie svarstę, ar parodyt 
atom-bombų sekretus Ang
lijai ir Kanadai. Spėjama, 
kad jie gal sužinoję ir nu
sigandę, kad Sovietų Są
junga jau pasigamino ato
minę bombą.

Išsprogdintos 5 
Nehru Valdžią

Kalkutta, Indija. — Vie
nas asmuo paleido bombą į 
policininkus, kurie sergėjo 
susirinkimą aikštėje, kur 
kalbėjo Indijos premjeras 
Jawaharlal Nehru. Bomba 
sužeidė Iželis kitus polici
ninkus ir apie 40 klausovų. 
Bombos metikas areštuotas.

Nehru kalbėdamas smer
kė komunistus, prilyginda
mas juos naciams; pasako
jo, kad jeigu'komunistai į- 
sigalėtų, tai “pražudytų In
dijos laisvę.”

(Nehru valdžia yra su- 
kimšus į kalėjimus kelias
dešimt tūkstančių streikie- 
rių ir veiklių unijistų ir nu
žudžius daug komunistų.)

Kuomet Nehru kalbėjo, 
buvo paskleisti susirinki- 

metė Trumano planą ir rei
kalavo naudoti teismo 
drausmes ir kitas Tafto- 
Hartley’o įstatymo buožes 
prieš streikierius.

Paskui U. S.% Plieno kor
poracija pasiūlė prezidentui 
skirtingą tyrinėjimų komi
siją, kuri, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, negalė
tų duoti jokių patarimų.

Darbininkai pasiruošę 
ilgam streikui prieš atme
tančias Trumano planą 
kompanijas.

Kol kas tiktai Jones and 
Laughlin ir 5 kitos mažes
nės kompanijos priėmė pre
zidento pasiūlymą. Truma- 
nas (šiuos žodžius rašant) 
dar laukia atsakymo iš 50 
kitų kompanijų.

PasimojimaL-prieš 
Hawaju Laivakrovius

Honolulu. — Hawaju te
ritorijos valdžia šaukia ne
paprastą seimelio sesiją, 
kad nutartų perimt prie
plaukas į valdžios rankas, 
kad paskelbtų streikuojan
čius laivakrovius valdiškais 
tarnautojais ir baustinai 
verstų juos dirbti.

Hawajine Matson laivų 
kompanija užvedė teisme 
bylą prieš CIO Vakarinių 
Laivakrovių Uniją; reika
lauja, pagal Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą, pusantro 
miliono dolerių atlyginimo 
už nuostolius, kuriuos kom
panija nukentėjo per strei
ką; be to, reikalauja dar po 
$20,000 už kiekvieną seka
mą streiko dieną.

UŽDARYTA PAVOJINGA 
LĖKTUVŲ LINIJA

Washington. — Civiliniu 
skraidymų valdyba laikinai 
uždarė Strato lėktuvų lini
ją už pavojingą taisyklių 
laužymą.

Praeitą mėnesį1 tos lini
jos lėktuvas nukrito jūron 
ties Porto Riko- ir žuvo 53 
žmonės, daugiausiai porto- 
rikiečiai, skridę po atosto
gų atgal į Jungtines Valsti-

Bombos Prieš
Indijoje
----------------------- I

me lapeliai, kurie smerkė 
jo valdžios terorą prieš dar
bo žmones.

Kitose Kalkuttos didmies
čio vietose buvo išsprog
dintos dar 4 bombos prieš 
policiją ir Nehru valdžios 
įstaigas.

Tuo pačiu laiku kairieji 
suruošė demonstraciją at
virame ore, smerkdami 
žiaurius Nehru valdžios žy
gius prieš darbininkus.

Pirm poros dienų žmonės 
apmėtė akmenimis auto
mobilį, kuriuo Nehru' va
žiavo.

Washington.— Dešimčiai 
valdinių mokslininkų pa
kelta alga nuo $10,000 iki 
$15,000 per metus.

Melbourne, Australija. — Teismas įkalino 1 metams 
dar du streikuojančių Angliakasių Unijos vadus už tai, 
kad jie neperdavė teismui unijos iždo, kaip teisėjas bu
vo įsakęs. “

London. — “Socialistinė” Anglijos valdžia pristatė jau 
7,000 kareivių ir jūreivių, kad iškrautų užstreikuotus 
laivus.

Streikuoja apie 15,000 Londono laivakrovių, nepaisant, 
kad jų unijos vadai liepia dirbti.

Roma. — Italijos Laivakrovių linija paskelbė streiką 
prieš Anglijos laivus; remia Londono laivakrovių streiką.

Washington. — Prez. Trumanas gyrė federalį New 
Yorko apskrities teisėją Kaufmaną. Kraštutiniai rau- 
donbaubiai Kongrese reikalauja tyrinėti Kaufmaną to
dėl, kad jis teisme, girdi, palaikęs Algerio Hisso pusę.

New York. — Iš Vokietijos atplaukė dar 873 išvietin- 
tieji — DP, jų tarpe 132 lietuviai, 369 lenkai ir kt.

Berlin. — Sovietinė vyriausybė sako, kad jau nėra 
amerikonam reikalo lėktuvais gabenti maistą ir kitus 
reikmenis į vakarinį Berlyną po to, kai Sovietai atidarė 
vakariniams talkininkams važiuotę traukiniais ir tro- 
kais.

Washington. — Jau antras mėnuo kai Sovietai sulai
kė mangano ir chromo pardavinėjimą Amerikai. Tiedu 
metalai būtinai reikalingi aukštos rūšies plienui gaminti 
kariniams ir civiliniams tikslams.

Sovietai neparduoda Amerikai mangano ir chromo to
dėl, kad Amerika sustabdė mašinų ir kitų techninių rau
kiu pardavinėjimą Sovietam.

100,000 Nacių Tarnau- Popiežiaus Kapitalas 
ja Svetimose Armijose Italijos Pramonėse

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikinė žinių agentūra 
United Press praneša, jog 
bent 100,000 buvusiu Hit
lerio kareivių ir oficierių 
tarnauja Holandijos, Fran- 
cijos ir kitų kraštų armijo
se.

Tie naciai padeda holan- 
dams kariauti prieš Indone
zijos respubliką; jie kariau
ja išvien su Franci jos ar
mija prieš Vietnamo patri- 
jotus ir tarnauja Egipto 
armijoj prieš Izraelio vals
tybę.

i f ______________________________________

Policininkas Išžaginęs 
Ir Nužudęs Mergaitę

Flint, Mich.— Naktį buvo 
išžaginta ir nužudyta 17 
metų mergaitė Beatrice 
Dickerson’aitė arti jos 
namų priemiestyje. Beveik 
nuogai nudraskytas jos kū
nas atrastas baloje.

Areštuotas policininkas 
Wm. Grennay kaip nužiūri
mas piktadarys.

Mergaitė grįžo namo a- 
pie vidunaktį. Ji, high 
school’ės studentė, uždar
biavo vakarais kaip kasi
ninkė "viename judžių teat
re Flinte. Tuo uždarbiu ji 
padėdavo gyventi našlei sa
vo motinai ir penkiems 
broliukams bei sesutėms.

Detroit. — Automobilių 
fabrikantai sakė, kad jie 
turės darbui gana plieno 
bent dviem mėnesiam, jeigu 
ir streikuotų plieno darbi
ninkai.

ORAS.—Giedra.. F..... -

Praga. -- Jaunųjų Če- 
choslovakijos komunistu 
laikraštis “Mlda Frontą” 
praneša, jog popiežiaus ka
pitalas viešpatauja namų 
statybos pramonėje Italijo
je ir turi didelę dalį įvai
riose fabrikinėse įmonėse. 
Sako, popiežiaus politikie
riai turi šėrų net Monte 
Carlo gemblerystės biznyje.

Truman Vadina Wallace’ą 
Ir Kt. Progresyvius Šaika

Washington. — Reporte
riai priminė prezidentui 
Trumanui, jog progresyvių 
vadas Henry Wallace, žy
musis dainininkas Paul 
Robeson ir Nacionalės Ad
vokatų Gildijos pirmininkas 
Clifford Durr šaukia kon
ferenciją ir jog ta konfe
rencija reikalaus ištirti ar
šią slaptosios FBI policijos 
veiklą.

Atsiliepdamas, Truma
nas pavadino konferencijos 
šaukėjus tiktai ta genge 
(šaika).

Mirė Vilma Jokubkaitė
Iš Chicagos J. Mažeika 

prisiuntė telegramą,' kad 
liepos 14 d. mirė Vilma Jo
kubkaitė, draugų Jokubkų 
vienintelė dukrelė, neperse
niai su motina atvykusi iš 
Brazilijos.

šį pavasarį Vilmutė sun
kiai susirgo. Nepaisant ge
riausių pastangų iš tėvų ir 
gydytojų pusės, žiauri liga 
ją nugalėjo.

Reiškiame draugams Jo- 
kubkams gilią užuojautą 
šioj liūdesio valandoj.

Dienraščio XXXI,

EKSKOMUNIKAVIMAS -
POLITINIS ĮRANKIS
Smerkiamas Priešdemokratinis Popiežiaus Žygis

Roma. — Italijos komu
nistų laikraščiai rašo, jog 
popiežius, ekskomunikuoda- 
mas katalikiškus komunis
tus, padarė ; neapykantos 
žygį-

Paryžiaus’ komunistų 
laikraštis l’Humanite sako:

— Popiežius, išbraukda
mas katalikiškus komunis
tus iš bažnyčios, pasielgė 
kaip totalitaras - diktato
rius.

Italų komunistų laikraš
tis ’lUnita vadina eksko- 
munikavimą “žiauria pro
vokatoriška popie ž i a u s 
kampanija prieš nepasiduo
dančius jo politikai katali
kus.”

New York. — Čionai tin is

Anglija Labai Numuša 
Pirkimus iš Amerikos

Washington. — Anglijos 
valdžia nutarė 400 milionų 
doleriu per metus sumažin
ti reikmenų pirkimus iš 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos. Sako, reikia dolerius 
taupyti. Anglija daugiau 
pirks iš kitų kraštų, kurie 
parduoda už angliškus pi
nigus, svarus sterlingų.

Jungtinės Valstijos ir 
Kanada tiktai už auksą bei 
dolerius parduoda Anglijai 
reikalingus dalykus.

(Trumano valdžia skiria 
Anglijai dar 940 milionų 
dolerių iš Marshallo fondo, 
nepaisant anglų kampanijos 
prieš Amerikos dirbinius- 
produktus.)

Juodoji Biblijų Rinka 
Japonijoje

Tokio, Japonija. — Pa
saulinė Protestantų Baž
nyčių Taryba buvo atsiun
tus pustrečio miliono Bibli
jų pigiai tarp japonų pas
kleisti Bet juodosios rin
kos biznieriai pasiglemžė 
daugumą Biblijų ir bran
giomis kainomis jas parda
vinėjo.

Apeliacijų Teismas Užgiria 
Trijų Komunistų Įkalinimą

New York. — Federalis 
apeliacijų teismas užgyrė 
sprendimą apskrities teisė
jo Medinos, kuris įkalino 
tris komunistus visam lai
kui, kol tęsis byla prieš 11 
Komunistų Partijos vadų.

Taip bus laikomi kalėjime 
Henry Winston ir Gus Hali 
už tai, kad jie protestavo, 
kuomet Medina nūteisė 
Daily Workerio redaktorių 
John Gates 30 dienų.kalėti 
už atsisakymą išduoti kitus 
komunistus.

Gilbert Green įkalintas i- 
ki bylos pabaigos už tai, 
kad jis protestavo, kada 
teisėjas Medina uždraudė 
perskaityti džiūrei vieną 
naudingą apsigynimui do
kumentą.

LAISVĖ--LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

Ln the Eastern States, 
/ 427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

komunistų dienraštis Daily 
Worker rašo:

— Popiežius, ekskomuni- 
kuodamas katalikus komu
nistus bei komunistų bend
radarbius, padarė ne religi
nį, bet politinį žygį_ prieš
socializmą, kurį remia mi- 
lionai katalikų Lenkijoj, 
Čechoslovakijoj ir kituose 
rytiniuose Europos kraš
tuose. Tai yra ir popiežiaus 
nusiminimo žygis prieš ben
drą katalikų frontą su kai
riosiomis jėgomis Franci- 
joj, Italijoj ir Lotynų Ame
rikoj.

Praga, Čechoslovakija.— 
Šioje šalyje apie 2,000,000 
katalikų priklauso Komu
nistų Partijai.

(Tarp 2,283,000 Italijos 
komunistų yra šimtai tūks
tančių katalikų, taip pat ir 
Lotynų Amerikos kraštuo
se.)

Praga.— čechoslovakijos, 
Vengrijos ir kitų liaudiškų 
demokratijų valdžios (šiuos 
žodžius rašant) dar neatsi
liepė į popiežišką tų kraštų 
katalikiškų komunistų iš
braukimą iš bažnyčios.

Angly-Jankių Manevrai 
“Japonijai Ginti”

Tokio, Japonija.—^Jung- J. 
tinių Valstijų ir Anglijos -• 
karo laivai ir amerikiniai 
lėktuvai daro bendrus pra
timus, esą, “Japonijai ginti 
nuo komunizmo.” Manev- / ' 
ruošė dalyvauja naujausi 
rakietiniai Amerikos lėk
tuvai ir bombanešjai. ■

Generolo MacArthuro į- 
kvėpti, Japonijos laikraš
čiai šaukia neleisti Kinijos 
komunistam užimti Formo- 
zos salą, vadinamą Čiang 
Kai-šeko tautininkų tvirto
vę.

Pittsburgh, Pa.— Plieno 
kompanijos iš anksto už
šaldė savo liejyklų krosnis, 
atsiliepdamos į gręsiantį 
streiką.

Iš kalėjimo jie tik teis
man atgabenami.

Teisėjas Medina, paka
baus, leido tiem trim ko
munistų vadam pietus pa
valgyti. Iki šiol jiems buvo 
duodama tik po prastą deš- 
rinį sandvičių pietums.

Teisme liudijo Daniel 
Boone Schirmer, ainys se
nosios amerikonų šeimos, 
Antrojo pasaulinio karo ve
teranas.

Schirmer, baigęs Har
vardo Universitetą, Bosto
no komunistų sekretorius, 
griežtai užginčijo FBI šni- 
pukų pasakojimus, būk ko
munistai suokalbiavę jėga 
ir prievarta nuversti Ame
rikos valdžią.

/

K



t*;'

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Every day except Sundays, Mondays, arid Holidays 
Established April 5, 1911

<27 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE WARES; Sccr.-Trcasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA 

SUBSCRIPTION RATES 
$7.00 Canada and Brazil, per year 

Canada and Brazil, 6 months
$8.00 Foreign countries, per year

United States, per year
United States, per 6 months $3.75
Brooklyn, N. Y., per year
Brooklyn, N.Y. per 6_months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Kaip is “No-no” Pasidarė “Yes7’?
Prieš tūlą laiką, kai New Yorko miesto majoras O’

Dwyer buvo paskelbęs, jog jis nekandidatuosiąs antra
jam terminui, nemažai žmonių stebėjosi. “Kas čia: poli
tiniai manevrai ar humaniškumas?” klausė žmonės.

Daug spaudoje apie tai rašyta, daug kalbėta per ra
diją, daug ginčytasi. Vieni spėliojo, būk silpnėjanti ma
joro sveikata neleidžia jam rimtesniu darbu užsiimti, ki
ti sugalvojo dar kitokių spekuliacijų.

Bet, štai, tas pats majoras O’Dwyer paskelbia: Aš 
kandidatuosiu antrajam terminui, nes “miesto interesai 

t to reikalauja...”
Sunku šiuos Mr. O’Dwyerio manevrus išaiškinti. To

kių “žygių” dar nei vienas žymesnis miesto politikierius 
ligi šiol nebuvo padaręs.

Amerikos Darbo Partijos pirmininkas, kongresmanas 
Marcantonio, pajuokiančiai smerkia tokius Mr. O’Dwy
erio zig-zagus.

Dabar, kuomet mieste padėtis rimtėja, kuomet nedar
bas plečiasi, šimtai tūkstančių žmonių be darbo atsidūrė 
sunkion būklėn, nurodo Marcantonio, miesto valdžios 
galva neturėtų krėsti jokių šposų, o turėtų imtis rimto 
darbo padėčiai pagerinti.

Sako: Karo Kurstytojai Sudrausti
Kanadiškis “Liaudies Balsas” rašo:
“Platus žmonių judėjimas pastarųjų mėnesių laiku iš

kėlė viršun masių pasipiktinimą karo kurstytojais. As
menys ir spauda, kurie taip atvirai kalbėjo apie trečią 
pasaulinį karą, buvo priversti aptilti. Kanados žmonės 
laike seimo rinkimų irgi įrodė savo pasipiktinimą tais, 
kurie norėtų kito karo. George Drew, kuris labai daug 
kalbėjo už karą, gavo didelį antausį: jo partija išrinko 
vos 42 atstovus (turėjo 69).

“Paryžiaus konferencija, kurioje dalyvavo keturių di
džiųjų valstybių užsieniniai ministerial, nepriėjo žymių 
susitarimų, bet žymiai sušvelnino tarptautinius santy
kius. Atrodo, kad jei ne visos, tai bent kai kurios vaka
rinės jėgos buvo priverstos skaitytis su masių balsu.

“Aplamai imant, tarptautinė padėtis žymiai pagerė
jusi. Taikos šalininkai tikrai laimėjo didelę pergalę. Rei
kia tiktai nenuleisti rankų, tęsti kovą prieš karo kursty
tojus, o taika bus apsaugota.”

Surado Sau Vadovę!.
Iš Puerto Rico pranešama, kad to krašto Generalinės 

Darbininkų Konfederacijos veikiantysis komitetas ofi
cialiai Užkvietė Argentihos diktatoriaus žmoną “Ievutę” 
Peronienę padaryti Konfederacijos suvažiavimui prane
šimą, pasakyti jam kalbą! Suvažiavimas įvyks š. m. rug
pjūčio 27 ir 28 dd. San Juano mieste.

Kas gi toji “Ievutė” Peronienė?
Niekas daugiau, kaip fašiste, — tokia pati, kaip jos 

vyras.
Argentinoje viešpatauja reakcija. Darbininkų orga

nizacijos, spauda ir visokios įstaigos uždaromos, o dar
bininkų judėjimo vadovai kišami į kalėjimus.

Visa tai' atlieka Peronas su P.eroniene.
Na, ir tų faktų'šviesoje, Puerto Rico darbininkų va

dovybė šaukiasi Peronienę į talką!
Bjauru, ar ne?
Bet tai parodo, kokios rūšies yra tie vadovai!
Tai, beje, parodo, kodėl šimtais tūkstančių puertorikie- 

čiai bėga iš tos salos į USA.

Geras Derlias.
United Press žinių agentūra skelbia, jog šiemet Len

kijoje, Čechoslovakijoje,.Vengrijoje, Rumunijoje ir Bul
garijoje bus geras derlius.

Kai kuriuose tų kraštų, sakoma, bus rekordinis der
lius; kviečiai, rugiai, miežiai, avižos gražiai užderėjo. 
Bulvės taipgi, atrodo, užderės.

Praėjusiais metais čechoslovakijoje ir tūluose kituose 
liaudiškuose kraštuos derlius buvo prastas: sausra su
naikino javus laukuose. Visa tai atsiliepė į žmonių gy
venimo lygio pakilimą.

Tiesa, žmonės nebadaVo nei viename krašte — jie 
gavo užtenkamai duonos iš Tarybų Sąjungos, — bet tai 
trukdė žengimą pirmyn, trukdė pramoninės kūrybos 
planus.

Paminėtose respublikose jau prasideda rugiapiūtė.
Tikrų davinių neturime, bet, remiantis ankstyvesniais 

pranešimais, tenka manyti, kad mūsų tėvų krašte, Lietu
voje, derlius šiemet taipgi bus geras.&
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt,, Liepos 16, 1949

Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. š.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos nesutikimai auga 
rinkų reikale. Britai jau 
nenusileidžia, jie stengiasi 
atgauti saVo pozicijas tarp
tautinėse rinkose, kokias 
turėjo pirm karo.

Negana, kad Anglija pa
sirašė penkių metų preky
bos * sutartį su Ar
gentina prieš valią Wall 
stryto imperialistų. Ji sie
kia tokią pat pasirašyti su 
Jugoslavija. Anglijos valdo
nai pareiškė, kad jie išplės 
prekybą ir su Tarybų Są
junga. Anglija nori gauti 
iš Sovietų 1,000,000 tonų- 
kviečių, o mainais parduo
ti mašinų. Wall stryto poli- 

, tikai priešingi mašinų par
davimui Sovietams. Todėl 
Washingtone plačiai kalba, 
ar nereikėtų supirkti iš 
Anglijos mašinas ir su
krauti “taupinimui.”

Washingtono politikai 
neatsisako nuo netikusio 
nusistatymo prekybos* rei
kalais su Tarybų Sąjunga. 
Jų siekis — kenkti preky
bai. Į Philadelphiją atplau
kė Sovietų laivas “Dimitrij 
Donskoj” su mangano rū
da, labai reikalinga Ameri-

“pa- 
Sako, 
būti

koj daug rūšė, o vėliau stai
ga nutilo. Keista, iš kur ta 
spauda tuojau gavo to lei
tenanto paveikslus? Ar tik 
tas nėra surišta su karinės 
Šiaurinio Atlanto Sutarties 
įpiršimu?

Vatikano popiežius pir
miau šaukėsi į katalikus 
“kovoti prieš komunistus.” 
Liepos pradžioj jau atsišau
kė į “visus tikėjimus”, į vi
sus dievus.

Sovietų Sąjungoj. Prem
jero Stalino sūnus genero
las Vasilius Stalinas, vie
nas iš orlaivyno komandie- 
rių, pareiškė, kad Sovietų 
lėktuvai yra pasaulyje ge
riausi, o lakūnai skraido 
aukščiausiai, greičiausiai ir 
toliausiai be? sustojimo.

Dairene (Dalnyj), Man- 
džūrijoj naujas stiklo fab
rikas, kuriame dirba 10,000 
darbininkų, savo produkci
ją 1|949 metų pagamino į 
pusę metų. Fabrikas yra 
bendrai tvarkomas Sovietų 
Sąjungos ir liaudiškos Ki
nijos.

Paskilbęs rašytojas Uja 
Erenburgas rašo “Izviesti- 
jose”, kad amerikin. komer
cinė spauda pilna “gigan
tiškų melų, išmislų ir kvai
lysčių.”

Linksmieji Elgetos
Rašo JONAS MOLIS '

• Teko skaityti, kad vienas 
anglų brigados generolas, 
rašydamas žmonai, maž
daug taip papasakojo savo 
išgyvenimus DP stovyklo
se:

“Jau kuris laikas inspek
tuoju DP stovyklas. Žinai, 
kad man teko būti mūsų 
kolonijose ir, ten gyvenda
mas, esu prisižiūrėjęs įvai
rių tautų papročiams ir 
mane sunku nustebinti. Čia 
yra ir žydų, ir lenkų, ir ki
tų tautų. Man krito į akį, 
ypač, vienos rūšies stovyk
lų* gyventojai — jie vadina 
save lithuanians. šie žmo
nės vis šoka ir dainuoja ir 
geria kažkurį, labai neska
niai kvepiantį skystimą ir 
gerdami šaukia: “Cin-gu, 
lin-gu, — Cingu-lingu”, ir 
aš, sekdamas paprotį, su
šukau. Visi pradėjo ploti. 
Kiekvienoje stovykloje man 
įteikia dovanų: dėžučių, 
lėkščių. Jau tų dovanų tu
riu pilną lagaminą, kurį 
tau siunčiu. Gal rasi ką 
naudingą ūkio reikalams... 
Įsivaizduoki, kaip jaučiuo
si tarpe tų linksmųjų elge
tų.”

Linksmieji elgetos — die
vo paukšteliai. Jau keturi 
metai tinginiauja stovyklo
se įvairūs pasaulio parėjū- 
nai, pavietrių’ skelbėjai,jos kraštų apsaugos laivai 

apsupo sovietinį laivą, už
draudė jūreiviams išeiti į 
sausžemį. Tai priešinga 
tarptautiniams prekybos 
dėsniams. Prieš tai Sovietų 
atstovas Washingtone iškė
lė protestą.

Karinė Šiaurinio Atlanto 
sutartis sutiko Senate dau
giau pasipriešinimo, negu 
Mr. Trumanas laukė. Buvo 
manyta, kad į kelias dienas 
ji bus užgirta. Jau antra 
savaitė, kaip eina ginčai. 
Ypatingai supurtė sutarties 
šalininkus išstojimas sena
toriaus Roberto Tafto. Tas 
republikonas sako, kad su
tartis stumia į karą, kad ji 
paneigia Jungtines Tautas.

Fede ralio Investigacijų 
Biuro (slaptosios policijos) 
galva J. Edgar Hoover 
pirmiau turėjo $14,000 me
tinės algos. Prašė pakelti i- 
ki $15,000, tai Kongreso 
specialė komisija už “gerą 
darbą” pakėlė net iki $17,- 
500..

Kolumnistas Robert S. 
Allen, Washingtone, pripa
žino, kad Sovietų Sąjunga 
vartoja kokią tai “nežino
mų jėgą” ir jos pagalba vi
sai sulaiko Jungtinių Vals
tijų propagandą per radijo 
bangas “Voice of Ameri
ca”. Jis spėja, kad gal So
vietai turi išradimą sulai
kyti if raketinius lėktuvus;

Anglijos “socialistai” vi
sai nusimaskavo, kada įve
dė pusiau karo stovį prieš 
prieplaukų darbininkus. 
Ponas Stafford Cripps pa
skelbė, kad Anglija dar ma
žiaus pirksis reikmenų iš 
Jungtinių Valstijų,-’nes jai 
tas perbrangiai atseina.

Bulgarijoj liaudis didelė
mis iškilmėmis laidojo savo 
vadą Dimitrovą. Sofijoj jo 
karstą, lydėjo 500,000 žmo
nių. Daug suvažiavo į šer
menis iš kitų miestų ir ū- 
kių. Jurgio Dimitrovo kū
nas bus išbalzamuotas 
taip, kaip Lenino.

čechoslovakija pasirašė 
vienų metų prekybos su
tartį su Tarybų Sąjunga. 
Prekyba į metus 
$250,000,000 vertės.

Fašistinius elementus, 
kurie, prisidengę religija, 
kėlė riaušes Slovakijoj,- nu
teisė nuo dviejų iki dešimt 
metų kalėjimo. Tai fašisto 
kunigb Tiso pasekėjai, ku-

sieks

rie laike Hitlerio viešpata
vimo kankino paprastą 
liaudį. Dabar jie įsakymus 
gavo iš Vatikano ir užsie
nio imperialistų. Čechoslo- 
vakijos vyriausybė arešta
vo popiežiaus pasiuntinį 
Veroliną, kuris kurstė ti
kinčiuosius prieš demokra
tinę liaudį. Užsienyje iš- 
garsytas “katalikų buntas” 
virsta niekais. Liaudis kur
stytojams nepritaria.

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija pradėjo žy
gius pietuose, kad galutinai 
šalį išlaisvinti nuo parsida- 
yėlių. Užėmė Loan, Nan- 
chang ir eilę kitų miestų. 
Žygiuoja linkui Foochow 
prieplaukos.

Shanghajaus mieste mi- 
liono žmonių minia parada
vo, sveikindami Komunistų 
Partiją. Jungtinių Valstijų 
vice-konsulas Mr. 
W. M'. Olive buvo suimtas. 
Kinai kaltina, kad jis su 
automobilium įvažiavo į 
paraduojančių minią. Po 
šio įvykio kinų spauda pa
reiškė, kad jeigu užsienie
čiai nesilaikys nustatytos 
tvarkos, tai jie bus 
šaukti prie tvarkos.” 
“provokacijoms turi 
galas.”

Jugoslavijos valdovai, 
priešakyje su Tito, galuti
nai susisėbrauja su užsie
nio imperialistais. Jie keti
na pasirašyti su Anglija 5- 
ių metų prekybos sutartį ir 
parduoti Anglijai karinių 
medžiagų. Jie bjauriai nie
kina demokratines liaudies 
respublikas ir Graikijos 
partizanus.

Japonijoj generolas Mac- 
Arthuras siūlo reakcinei 
Vyriausybei nelegalizuoti 
Komunistų Partiją ir dras
kyti darbininkų unijas. Be.t 
Japonijos Komunistų Par
tija laike pereitų rinkimų 
gavo virš 3,600,000 balsų. 
Jos pusėje yra milionai 
žmonių.

Japonų tarpe auga anti- 
amerikinis nusistatymas. 
Tokio mieste minia užpuolė 
amerikietį seržantą E. Ay- 
cocką, kada jis važiavo au
tomobiliu; pagaliais ir ak
menimis jį apmetė.

Lenkijoj liaudies teismas 
nuteisė miriop šnipą Adam 
Doboszyrlskį. Pasirodo, kad 
karo laiku jis šnipavo Hit
lerio naudai. Dabar teisme 
įkaitino, kad šnipavo Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų 
naudai.

Lenkijos vyriausybė nu
traukė prekybos ryšius su 
Jugoslavijos trockistais. 
Sako, kad trockistai nesi
laikė prekybos sutarčių.

Skandinavijoj, Švedijoj, 
Danijoj ir Norvegijoj bijo
si, kad Jungtinėse Valstijo
se gali išsiplėsti neišpasa
kyta bedarbė, ’kuri pakirs 
ir jų militarinę galią.

Turkijos sostinėje Istan- 
bulyj susprogo garlaivis 
“Corum”, 5,000 tonų įtal
pos. Ant jo buvo 700 keliau
ninkų. Žuvo apie 100, o 
daug buvo sužeistų. 

_ Garlaivis ruošėsi išplauk
ti į Juodųjų Jūrų prieplau
ką. Matyti, jame buvo pri
krauta karinių , reikmenų. 
Turkijos imperialistai ruo
šiasi karui prieš Tarybų 
Sąjungą ir amunicijos san
delius papildo Juodosios 
Jūros prieplaukose.

Vokietija (Sovietų zo
na), ant Sovietų - Jungti
niu Valstijų zonų sienos 
amerikietis leitenantas W. 
C. Linderose nušovė tarybi
nį pasienio sargą. Pradžioj 
komercinė spauda Ameri-

Kultūrinio Centro Reikalai
Šį rudenį sueis du metai, kai Amerikos pažangiejilie- 

tuviai pasipirko savo namą ir įsikūrė Lietuvių Kultūros 
Centrą.

Pirmieji metai, aišku, buvo sunkiausi. Reikėjo didžiu
lės pinigų sumos sukelti, ,kad nupirkti tinkamą namą. 
Paskui reikėjo taisymams ir visokiems pagerinimams 
tūkstančius dolerių išleisti. Reikėjo išgauti įvairius val
diškus leidimus. Vien už legalius patarnavimus advoka
tams teko, krūvos pinigų išleisti.

Kultūros Centrą atidarėme bizniui su gegužės mėne
sio pradžia, 1948 metų. Ūžėjo vasaros karščiau . Aišku, 
negalima buvo tikėtis kokių nors stambesnių įeigų. O 
išlaidos buvo gana didelės. Tiktai rudeniop prasidėjo sa
lėse parengimai, padidėjo bowlingo ir valgyklos įeigos.

Visgi reikia pasakyti, jog antrasis 1948 metų pusme
tis — nuo liepos 1 iki gruodžio 31 — bizniškos apyvar
tos turėjo tiek, kad galėjo padengti to laiko bizniškas 
namo išlaidas. Nepadengė tik specialių išlaidų, būtent, 
teismo, reikalingų rakandų pirkimo ir kitų panašių. Rei
kėjo sukelti ne mažą aukomis sumą, kad dalį tų išlaidų 
padengti.

Dabar jau praėjo pirmas 1949 metų pusmetis. Per šį 
pusmetį abelnos biznio įplaukos .jau padengė abelnas iš
laidas. Tai jau daug geresnis biznio paveikslas. Per pe
reitą pusmetį jau galėjome sumažinti namo skolų sumą 
475 doleriais. Tai jau žingsnis pirmyn, kai skolas gali
me mažinti.

Gaudami nuo draugų ir draugiu paskolų, mes mažina
me banke morgičių, taipgi grąžiname paskolas tiems, ku
riems būtinai reikalingi pinigai. Per pereitą 1949 metų 
pusmetį mes gavome nuo gerų Lietuvių Kultūros Cent
ro rėmėjų paskolų viso $7,750, tuo pačiu kartu atmokėjo
me bankui J r paskiriems asmenims viso $8,225;

Antrąjį šių metų pusmetį mes pradėjome pilnai pasi- 
rįžę atsiekti visus savo pasibrėžimus. Žinome, gausime 
rėmėjų pagalbos, kaip kad gavome iki šiol. Gausime vie
tinių rėmėjų talkos, kad tuomi sumažinti namo išlaidas. 
Su šimtais gerų rėmėjų galime tikėtis puikių pasekmių.

Liepos 13 d. iš tolimos Chicagos gavome štai kokį laiš
kutį: ( X
“Gerbiamieji: /

“Sutaupiau vėl tūkstantį dolerių ir pasiunčiu Tam
stoms čekį už $1,000. Tai jau bus trecias tūkstantis do
lerių paskolos.

“Taipgi1 gavau nuo jūsų čekį ant $20 vertės už pirmu
tinį tūkstantį dolerių palūkų, už kuriuos labai ačiū.

“Bet ateityje su palūkomis nesirūpinkite ir nesiųskite, 
nes man pinigų dabar nereikia, o Tamstoms reikia. Tai 
ir vartokite sau. ,

“Su pagarba, JUOZAS POCIUS.”
Šių metų pradžioje mes išmokėjome 2 nuošimčių palu

kas visiems, kaip buvo žadėta. Daugelis patriotų sugrą
žino čekius, kaip auką. Tiems rėmėjams širdingai ačiū.

Draugas Pocius labai gerai žino, kad jo paskola bus 
naudingai sunaudota. Kiekvienas centas aprokuojamai 
yra sunaudojamas, kad iš to būtų daugiau Kultūros 
Centrui naudos. Gaudami paskolų, galime žymiai suma
žinti morgičių ir su laiku visai jį likviduoti. Taipgi tu
rime planus stambesniems pataisymams vienos namo 
dalies, Gymnasium vadinamos.

Namo direktoriai ir kiti draugai dirba, kiek gali, kad 
tik gražiau ir pavyzdihgiau išlaikyti Lietuvių Kultūros 
Centrą.

Norėdami daugiau apie Kultūros Centrą informacijų 
ar siųsdami paramą, visada' rašykite sekamai:

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc. 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

prisidengę DP vardu,, kurį 
sau užsitarnavo, Hitlerio 
žiaurumus skaudžiausiai 
patyrę, žydai ir dalis 
lenkų. DP stovyklų iš
laikymui išleidžiami milijo
nai. Bet linksmieji elgetos 
nesitenkina stovyklų ribo- - 
mis, — jie veržiasi per jas 
į platųjį pasaulį. Jie leidžia 
“konstitucijas”, jie kalba 
respublikų vardų. Šie bai
liai - bėgliai kuria sąjungas, 
dalinasi miestais ir sritimis. 
Linksmuosius elgetas pri
ima ir Washingtone ir Pa
ryžiuje, ir Londone. Ten, 
matyt, vadovaujasi evange
lijos (Mato 5,3) žodžiais: 
Palaiminti beturčiai uvasio- 
je, nes jų dangaus karalys
tė.”

Mes žinome, kad tūlų 
miestų elgetos renkasi sau 
karalius, kitur gi vienas iš 
stipresnių elgetų ima ir pa
sivadina karaliumi, — visi 
jam ir neša dešimtinę. Tok
sai “karalius” turi ir savo 
klapčiukus, ministeriais va
dinamus. Tokiais pagrin
dais tvarkomi ir bėgliai lie
tuviai “dievo paukšteliai”. 
Linksmųjų elgetų karaliu
mi pasivadinęs prelatas 
Krupavičius, susidarė pa
rankų sau VLIKą, gi šis 
dar parankesnę VTarybą su , 
vyriausiu klapčiuku — Si
dzikausku. Be VT, prireikė 
dar ir Raudonojo Kryžiaus, 
kurio pirmininkus skiria 
VLIKas. Per R. Kryžių 
lengviau klaidinti ir mul
kinti kitų kraštų labdaros 
organizacijas ir per jas pa- 
sielgetauti. Elgetavimui 
tinklas visai tobulas: VLI
Kas, Vykdomoji Taryba, 
Raudonasis Kryžius. Ko 
daugiau reikia? Kiekvienas 
“dievo paukštelis” moka 
mėnesinį įnašą, solidarumo 
mokesčiu vadinamą. Kas 
drįstų neįmokėti, būtų ap
šauktas komunistu ir šni-. 
pu. Be tų mokesčių, yra dar 
ir kiti, gudriais šūkiais pa
įvairinti. ' Susidaro šimte
liai tūkstančių, kurie ren
kami “solidariai”, bet išlei
džiami “diktatorių” moste
lėjimu patamsių galybėms.

VLIKo pirmininkas ir ki
ti “veikėjai”, lankydami 
“cudaunas” vietas, prisižiū
rėjo į tų vietų vikrius elge
tas, kurie, kad atkreipus 
dėmesį lengvabūdžių, suža- « 
loja savo kūną, sulamdo 
savo vaikų rankų ir kojų 
kaulus, o žiauresnieji ,net 
išbado akis. Jėzuitiškai ta
riant: tikslas pateisina 
priemonę. Taip veikia 
VLIKe linksmųjų elgetų ka
raliai. Jie sužaloja faktus, 
jie savo pikta propaganda 
tikinčiuosius padaro aklais. 
Jie išgalvoja partizanų ko
vas, jie dosniai švaistosi su
aukotais doleriais, frankais 
ir markėmis paperkamosios 
spaudos, skiltyse, jie, per 
Švedijoje ir Paryžiuje tin
giniaujančius savo klapčiu- , 
kus, klastoja raštus. Klas
toti raštai ir mulkinti žmo
nes “linksmųjų elgetų” 
farso personažui— ne nau
jiena. Mes atsimename tuos 
laikus, kai mūsų jaunimą 
mokė: muškim lenkus plė
šikus! Gi tuo pačiu metu, 
Smetonos paskubomis iš
keptas generolas, žvilgėda
mas savo pailgos galvos 
plike ir karpydamas savo 
ūgiui neproporcingomis au
simis, raižėsi lenkų, ka
riuomenės vado Rydz-Šmig- 
lo% apartamentuose. Mes at
simename ir tą vakarą, ka
da per radijukas pats ge
nerolas ramino smetoniškos 
Lietuvos piliečus, o keliom 
dienom praėjus, Klaipėdoje 
Hitleris sveikino sasinin-

(Tąsa ant 3 puslapio)
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LIETUVIU SCENOS MENUI 60 METU
Rašo Rojus Mizdra.

Apie meną reikia kalbėti ir ra
šyti paprastai ir suprantamai.— 

K. Stanislavskis.
L

Šiemet sukaks 60 metų, kai lietuvių 
scenoje buvo pastatytas pirmasis veika
las — komedija.

Nežinau, ar kiekvienas, kiek tiek be- 
siįdomaująs sceniniu menu asmuo kada 
nors rimtai pagalvojo, kada ir kur jis 
ar, ji pirmą kartą matė vaidinant sceno
je veikalą, ir kokį įspūdį tai jame pali
ko.

Antra: ar kiekvienas, kuris kada nors 
yra pats vaidinęs scenoje, atsimena, 
kaip jis ar ji jautėsi pirmą kartą atsi
stojęs kitoje rampos pusėje nuo publikos.

Šitų žodžių rašytojas pirmą sykį ma
tė neilgą veikaliuką, vaidinamą primity- 
vėje lietuvių scenoje, prieš 40 metų nedi
deliame Nemunaičio bažnytkaimyj, Dzū- 
kijo j.

Tai buvo žiemą.
Po mišparų susirinko būrelis dzūkų 

teatro pamatyti. Nedidelėse krautuvės 
patalpose buvo vaidinta komedijėlė, ku
rios pavadinimo nebeatmenu, bet kurios 
žanras buvo didaktinis — akstinus vai
kus šviestis, mokytis.

Pati vaidyba buvo labai pradinė ir ji 
manęs nei kiek nestebino: man atrodė, 
jog tai gali atlikti kiekvienas, mokąs 
kalbėti ir turįs penkis žmogaus pojūčius. 
Buvo nuostabi tik kalba: man pažįstami 
asmenys vaidino ir visi kalbėjo ne dzū
kiškai, bet grynai lietuviškai, — pana
šiai, kaip rašoma knygose ir laikraščiuo
se! “Argi kada nors žmonės taip ir gy
venime kalbės?” klausiau savęs.

Po vaidinimo buvo parodyta filmą — 
“Kristaus gyvenimas’’. Ją rodė atvykęs 
iš Jungtiniu Valstijų “amerikonas,” ku
rio pavardės nežinojau.

Spektaklis mane gerai nuteikė ir už
krėtė noru būti “aktorium.” Bet nualin
toj, tamsioj Dzūkijoj tuomet tik svajoti 
apie tai tebuvo galima.

Skaitydamas tuometinę lietuvišką Vil
niaus spaudą, didžiai domėjausi pastaty
mais, kurie retkarčiais būdavo reklamuo
jami. Keletą kartų galvojau apie vyki
mą. ten pamatyti, kaip vaidina “Vilniaus 
ponai.” Deja, “kišenė” niekad neleido to 
padaryti!

Po kelerių metu pasiekiau Amerika ir 
čia pirmą lietuvišką vaidinimą pamačiau 
Lawrence mieste, — buvo pastatyta be
rods tragedija “Legališki žmogžudžiai.” 
Tai mane dar labiau uždegė noru “pri
tapti” prie kokio nors scenos mėgėjų ra
telio ir jame išvien veikti.

Svajonė buvo įvykdyta 1914 ar 1915 
metais Bostone. Ten tuomet gyvavo 
smulki Lietuvių Socialistu Sąjungos kuo
pelė, kurios nariai, pasikvietė talkos iš 
pašaliečių, ryžosi suvaidinti Nagornos- 
kio istorinę pjesę “Živilę.”

Mes pjese pastatėme South Bostono 
Lietuvių Salėje. Suvaidinome “vidutiniš
kai,” kaip būdavo sakoma, gi publika 
“buvo patenkinta.” Taip rašė spauda.

Be kitu, vaidino: Antanas M. Vada- 
palas ir Petras Kurkulis, — dabar, be
rods, abu Vilniuje; Rojus židžiūnas, 
Kazlauskas. (jau miręs), Selkiūtė,— da
bartinė advokatė Bagočienė, ir kiti, ku
rių pavardžių neatmenu.

Vėliau susipažinau su kompozitorium 
Miku Petrausku, kuris įtraukė mane į 
operetinę vaidybą. Čia pats Petrauskas 
buvo dirigentas ir režisierius, tačiau re
žisūrai jis mažai tesiaukojo; jam vyriau
siai rūpėjo, kad tik jo operetės aktoriai 
žmoniškiau sudainuotų savo partijas, — 
vaidyba kaip išeis, taip bus gerai!

Teko vaidinti Worcesteryj ir South 
Bostone su socialistiniais aktoriais mėgė
jais.

Prisipažinsiu: nei joks mano scenoje 
“pasisekimas,” nei jokie draugų vieši ir 
asmeniški pagyrimai manęs “nesugadi
no.” Visuomet jAučiau ir žinojau, jog 
aktorius nesu ir juo vargiai kada bebu
siu. Scenoje veikiau tik kaž kokiam savo 

vidujiniam troškuliui užgesinti, na, ir 
lietuvių kultūrai paremti. Man visuomet 
vaizdavosi, jog norint būti aktorium, ten
ka turėti kas nors daugiau, negu mes, 
scenos mėgėjai, turime, — kas tokio pa
slėpto.

Nuo to laiko praėjo gerokas metų kie
kis. Teko perskaityti apie vaidybą nema
ža knygų rietuvėlė, teko-susipažinti su 
teatro istorija, plačiau patirti draminė 
literatūra. Pajutau, jog nėra nieko “pa
slėpto.” Norįs būti aktorium asmuo, vi
sų pirmiausiai, privalo turėti talentą ir 
didžiulę meilę sceniniam darbui. Jis pri
valo būti kultūriškai išprusęs, apsišvie
tęs. Jis neprivalo bijotis begalinio meto
dinio darbo. Aktoriaus saviruoša, kaip 
visata — neturi ribų. Tai man įdiegė 
ypač Konstantino Stanislavskio moky
mai.

Laimingas tas asmuo, kuriam yra pro
gų Jaunatvėje pažinti šį principą pir
miau, negu jis praleidžia metų eilę mė
gėjiškoje scenos klaidžiotėje!

Menu, jog tą patį jaučia ir mano ne 
vienas mūsų aktorių mėgėjų, kuriems te
ko nemažai draminiam reikalui atiduoti 
savo energijos, ilgų vakarų ir nemiego
tų naktų.

II
Didieji graikų dramaturgai, — Aschi- 

las, Sofoklis, Euripidas, Aristofanas, — 
kurių veikalai dar ir šiandien yra gyvi 
ir užima garbingą pasaulinėje drama
turgijoje vietą, rašė dar prieš mūsų erą
— prieš krikščionybę. Jų tragedijos ir 
komedijos tuomet ir buvo vaidinamos.

Pirmoji lietuvių scenoje komedija bu
vo suvaidinta prieš 60 metų.

Kokie mes esame šiuo atžvilgiu mažy
čiai !

Matuojant istorinės visuotinės žmoni
jos kultūros mastu, taip, šiuo požiūriu 
lietuvių tauta atsikėlė pervėlai. B^t tam 
buvo istorinės ir ekonominės priežastys, 
sukliudžiusios mums anksčiau pabusti ir 
atsikelti.

Kaip bebūtų, pirmasis viešas lietuvių 
tautos istorijoje draminis pastatymas 
įvyko nedideliame Plymouth^ miestelyje
— arti Wilkes-Barre, Pa., — 1889 m. 
gruodžio mėn. 31 d. Buvo suvaidinta 
trumpa Turskio (Plymouthe 1886 me
tais buvo pradėta leisti savaitinė “Vie
nybė Lietuvninku,” kurią per tūlą lai
ką tas pats Turskis redagavo) parašyta 
komedijėlė “Be^sumnenės, arba kaip ant 
svieto ejnasi.” Komedija lietė lietuvių 
imigrantų nedalią keliaujant ir atkelia
vus Amerikon.

20-čiai metų praėjus, 1909 m. toji pa
ti. komedijėlė buvo statyta Brooklyne.

Ar šiandien, po 60 metų, šis pirmasis 
lietuvių kalboje veikalėlis yra kur nors 
užsilikęs, sunku pasakyti. Šių žodžių ra
šytojui niekad neteko jo matyti. Turint 
jį, būtų įdomu pakartoti.

Reikšminga, kad pirmieji mūsų akto
riai mėgėjai griebėsi už originalaus vei
kalo, bylojančio apie jų pačių būseną — 
džiaugsmus ir sielvartus.

Sakoma, kad 1885 m. New Yorko 
miesto lietuviai buvo besimo ją pastaty
ti Gutzkovo tragediją “Patkulis,” bfct ne
galėję jos susimokyti dėl kalbos nesu
prantamumo — vertimą buvo atlikęs Jo
nas Šliupas.

Taigi Plymoutho lietuviai angliakasiai 
buvo pirmieji, savo ryžtu atidarę lietu
vių sceniniam menui duris! Po 60. me
tų, deja, apie Plymoutho lietuvius mūsų 
spaudoje beveik nieko nesimato, tarytum 
jų ten visiškai nebūtų.

1894 m. Prūsų Lietuvoje, — Tilžėje, 
o vėliau Klaipėdoje, — buvo pastatyta 
scenoje Aleksandro Fromo - Gužučio dra
ma “Kauno Pilies Iš griovimas.”

1896 m. kovo 31 d. Petrapilyj, Rusijoj, 
buvo suvaidinta Blizinskio komedija 
“Žentas dėl parodos.”

Na, o pačioje Lietuvoje pirmą kartą 
viešai buvo išstota su komedija 1899 m. 
rugpjūčio 8 d. Palangoje suvaidinta Juo
zo Vilkutaičio - Keturakio komedija

Amerika Pirtyje.”
Lietuvoje, be abejojimo, čia ir ten yra 

buvę anksčiau pastatytų dramų ir kome
dijų, bet slapta, ir apie tai spaudoje ne
buvo niekur minėta. (Apie pirmuosius 
lietuvių scenoje vaidinimus buvo plato
kai rašyta 1939 metais “Laisvėje,” taip
gi yra sukaupta medžiagos Juozo Baltru
šaičio brošiūroje “Teatras Žmonijos Gy
venime,” kurią išleido broliai Baltrušai
čiai 1912 metais Pittsburghe.)

Kaip neimsim, Amerikos lietuviams 
teko nuvaryti pirmutinė pradalgė lietu
viškojo meno bare.

III
60 metų bėgyje daug vandens patiltė

mis nubėgo, daug naujo visame pasauly
je ir lietuvių tautos buityje įvyko.

Prieš 60 metų pačioje Lietuvoje buvo 
draudžiama ruošti bet koki lietuvių kal
boje spektakliai. Lietuvių spauda buvo 
užgniaužta, — mūsij tėvų kraštą, kaip ir 
visą plačiąją Rusiją, buvo užgulusi žiau
ri carizmo priespauda.

Nūnai tarybinėje Lietuvoje menas 
klesti, kaip niekad jos istorijoje. Sostinė
je Vilniuje nuolat veikia valstybinė ope
ra; veikia 11-ka pastovių teatrų; Liau
dies Ansamblis; Filharmonija; gyvuoja 
ir draminiai saviveiklos rateliai-klubai; 
didžiuliai liaudies chorai; klesti dvi — 
Vilniuje ir Kaune — muzikos konserva
torijos, kitur — muzikos mokyklos,. me
no institutai, dramos mokyklos. Pjesių 
rašytojams, dramaturgams, kompozito
riams, aktoriams, režisieriams, tapyto
jams - dailininkams, skulptoriams ir ki
tokiems menininkams skiriamos masi
nančios premijos, kad tik jie kurtų — 
daugiau ir vis geriau dirbtų!

Visa tai, aišku, yra tik pradžia — 
gera pradžia. Po metų - kelerių mūsų tė
vų krašto kultūra pakils iki tokių aukš
tumų, apie kurias šiandien mažai kas ir 
tesvajoja.

Na, o kaip gi pas mus, Amerikoje?
Ar mūsų sceninis menas kyla aukštyn 

ar krinta žemyn? Progresuoja jis ar re
gresuoja?

Pirmiau negu bandysime duoti į šiuos 
klausimus atsakymus, tenka patį sceninį 
mūsų meną padalinti į du atitinkamus 
skyrius: dainos meną ir dramos.

Dainos menas — mūsų liaudiški cho
rai, kurie pradėjo Amerikoje kurtis prieš 
virš 40 metų.— kokybėje kyla, tobulėja. 
Kai kurie mūsų chorų jau imasi net ir 
už operų. Chorus daugumoje sudaro čia- 
gimiai, dažnai prasisiekę muzikoje žmo
nės; chorus ir vadovauja, su mažomis iš
imtimis, taipgi čiagimiai lietuvių kil
mės amerikiečiai. Bet liaudies chorų 
šiandien mažiau tėra, negu buvo, saky
sime, prieš 20 metų.

Kas kita su draminiu menu: jis ne
daug tepakilo kokybiškai, palyginti su 
tuo, koks buvo prieš 20 metų, o kieky
biškai gerokai susiaurėjo, susitraukė.

Prieš 15-20 metų mažai buvo didesnių 
lietuvių kolonijų, kuriose nebūtų viene- 
rių metų bėgyje pastatyta bent pora sce
ninių veikalų. Šiandien nedaug tokių 
lietuvių kolonijų - bendruomenių, ku
riose esti pastatyta po vieną ar du dra
miniu veikalu per vienerius metus.

Kodėl?
Vyriausia priežastis bene bus ta: dra

miniu mūsų menan nedaug teįsijungė 
čiagimių žmonių; mažai jie šia meno ša
ka tėra susidomėję.

Draminis inenas Jungtinėse Valstijo
se gyvena krizę, susimą, nykimą. Be 
New Yorko, Bostono, Philadelphijos, Chi- 
ęagos, retai kuriame kitame amerikinia
me didmiestyje šiandien teatras pasto
viai, nuolat veikia. Ne visuose net ir 
didesniuose miestuose teatrinės gastro
lierių trupės bent sykį per metus teuž- 
klysta. Net ir mokyklose šiuo metu kur 
kas mažiau į draminį meną yra kreipia
ma dėmesio, negu būdavo seniau. Kino 
teatrai nūnai mūsų gyvenime pirmauja; 
juose žmonės ieško pasitenkinimo; ekra
nas jiems “teikia” tai, ką seniau teikda
vo scena. Džiazinė muzika, džiaziniai 
tempai prievartauja milžinišką ameriki
nės visuomenės daugumą!

Yra amerikiečių lietuvių, baigusių 
dramos kursus ir veikiančių amerikinia
me profesiniame teatre, bet su lietuviš
ku gyvenimu jie nepalaiko jokių ryšių. 
Nedaug apie juos mes ir žinome, nes jie 
yra prisidengę “suamerikonintais” var
dais. Antai, Ievutė Paulekaitė, dabartinė 
Rockefellerienė, vaidinusi profesinėje 
scenoje per kelerius metus, tik nedidelei 
lietuvių grupelei tebuvo žinoma.

Mūsų draminiai saviveiklos rateliai 
nedaug tepajėgia įtraukti jaunimo, ypa
čiai vyrų, dėl menko jų žinojimo lietuvių 

kalbos, kurios draminis menas reikalin
gą?-

Mūsų veteranai aktoriai mėgėjai sens
ta, jų energija ir ryžtas silpnėja; nema
žai tų, kurie kadaise mūsų scenoje daž
nai rodydavosi, jau išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo.

Mes jaučiame didelę stoką režisierių.
Draminis mūsų judėjimas yra nedėkin

gas: daug iš scenos darbininkų jis rei
kalauja, o mažai jiems teduoda.

Pūti mūsų draminio meno Amerikoje 
užuomazga buvo silpnai pradėta, be jo-' 
kio mokslinio pagrindo, — pernelyg ma
žai tebuvo kreipta dėmesio į kokybę, į 
turinį ir formą. “Ot, kaip suvaidinsime, 
taip bus gerai...” Pjesės pastatymo bū
davo imtasi vyriausiai dėl to, kad sutrau
kus į spektaklį publikos, kad gavus iš jos 
pinigų organizacijos, kuri tai ruošė, iž
dui praturtinti. Žinoma, visa tai bend
ram darbininkų judėjimui ėjo sveikaton, 
bet pačiai vaidybai — ne.

Abejoju, ar rasime visoje Amerikoje 
desėtką senesnės kartos lietuvių ameri
kiečių, baigusių bet kokius dramos kur
sus, bet kokią dramos mokyklą. Aš ži
nau tik vieną — brooklynietį Joną Va
lenti, per tūlą laiką vaidinusį profesinia
me teatre su Eva La Galienne trupe. Va
lentis mūsų scenoje tebeveikia per arti 
30 metų.

Kadaise Chicagoje didelį mūsų sceno
je darbą atliko Bronius Vargšas (Lauce
vičius). Jis ne tik režisavo, mokė jaunus 
darbininkus vaidyboje žodžiu, o ir raštu; 
jis sukūrė eilę pjesių. Br. Vargšas, deja, 
mirė dar pirmojo pasaulinio' karo metu.

Buvo atvykę Amerikon iš Lietuvos ak
toriai Vitkauskas, Vaičkus, Pilka ir ki
ti. Jie gastroliavo po lietuvių kolonijas, 
tačiau, išvykdami atgal, jie nepaliko di
desnės žymės; neužkrėtė jie platesnių 
mūsų žmonių sluoksnių meile sceniniam 
menui.

Stambią rolę mūsų sceninio meno puo
selėjime suvaidino kompozitorius Mikas 
Petrauskas. Jo sukurtos ir sumokytos 
operetės buvo kadaise plačiai po visas 
Jungtines Valstijas vadintos. Jis uždegė 
dainos ir bendrai muzikos meile šimtus 
jaunų vyrų ir moterų, dar ir po šiai die
nai dalyvaujančių mūsų meninėje veik
loje.

Lietuviai amerikiečiai šiandien savo 
dainininkų turi nemažai — dvi daininin
kės yra Metropolitan Operoje New Yor
ke. Turi šimtus baigusiųjų muzikos kon
servatorijas bei kitokias aukštesnes mu
zikos mokyklas, — pianistų, smuikinin
kų, muzikos mokytojų, galinčių vadovau
ti chorus. Turi jau nemažai teptuko ir 
paletės dailininkų, turi ir skulptorių. 
Bet mums labai reikalingų išprusintų 
draminio meno veikėjų tėra mažytis 
skaičius!

Chorams gyvuoti ir viešai pasireikšti 
kur kas lengviau nei dramos saviveiklos 
rateliui, bei artistų-mėgėjų dramos gru
pei. Individualiai iš choristo mažiau rei
kalaujama, kaip iš aktoriaus mėgėjo. 
Turi šiokį tokį balsą, klausą, drąsos atsi
stoti prieš publiką grupėje — to ir už
tenka. Dainuoti gali menkai temokėda
mas arba ir visiškai nemokėdamas lie
tuviškai kalbėti. Choro vadovas gali net 
ir visiškai lietuvių kalbos nemokėdamas 
vadovauti chorą. Jam užtenka to, kad 
jis pažįsta muziką, moka skambinti pia
ną ar griežti smuiką, ir turi talento va
dovauti.

Kas kita su draminiu saviveiklos rate
liu. Jo veikėjas privalo gerai kalbėti lie
tuviškai — pirmoji išlyga. Jis turi punk
tualiai lankyti pratybas - repeticijas, iš
mokti atmintinai savo rolę ir turėti ga
bumų vaidyboje. Draminio saviveiklos 
ratelio vadovas - režisierius neturi jokių 
gaidų, jokių braižinių, pagal kuriuos jis 
turėtų ir galėtų vadovauti aktorius - mė
gėjus. Jis pats, jei nori, kad jo vadovau
jamas veikalas būtų žmoniškai suvaidin
tas, privalo susirasti pjesėje visas pa
slaptis ir jas mdkėti perduoti tiems, ku
riuos jis vadovauja, čia reikalingas ta
lentas, žinojimas ir, mūsų sąlygose, di
džiulė kantrybė. Kaip tik mūsų drami
nis menas ir kenčia vyriausiai dėl tos 
priežasties: dėl režisierią, stokos.

IV
Minėdami 60 metų sukaktį nuo pirmo

jo mūsų scenoje nužengto žingsnio, turė
tume staptelti, gerai apsidairyti ir pasi
klausti: kas toliau, kur link dabar?

Visu griežtumu atmeskime tą mintį, 
būk teatras pas mus jau atgyveno savo 
dienas. Ne draminis menas atgyveno mū
suose savo dienas, o mes turime išgyven
dinti iš savęs tą klaidingą supratimą,

(Tąsa ant 4 pusi.)

Linksmieji Elgetos
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

kus ir naumannininkus. 
Mes atsimename tų pačių 
VLIKo narių šūkius: mes 
be Vilniaus nenurimsim! 
Mes atsimename jų sukur
tus ginklų ir kitus fondus. 
Kur šiandien tie fondai? Ar 
jie sutirpo delnuose, kurie 
nurimo ir be Vilniaus, ir be 
Kauno ir be... Lietuvos? 
O gal tų fondų likučius 
Dėdės Šamo muitininkai, 
aukso gabalų pavidale, ran
da “dievo paukštelių” laga
minuose?

Šiandien “didis” genero
las Stasys Raštikis Kalifor
nijoje pareiškė: “Aš jau
čiuosi visiškai laimingas.” 
.(Žiburiai, 1949 m., birželio 
25 d.). Galu gale žmogus 
nurimo ir laimingu tapo. 
Bet kiek jis (ir kiti genero
lai) , primulkino žmonių, 
kiek jų išdaigos kainavo 
lietuviui darbininkui ir lė
šų ir prakaito, kol genero
lai, palikę savo tėvynę ir 
kariuomenę, tapo “dievo 
paukšteliais”, linksmaisiais 
elgetomis ir rado Kalifor
nijoje laimę.

Šiandien linksmieji elge
tos ir VLIKe, ir VT, ir vi
sokie neraliuoti Railos, už
miršę karčią pamoką, švai
stydamiesi pigiais šūkiais, 
vėl steigia ginklų ir kitus 
fondus ir tų fondu sumas 
tirpdo delnuose. Vėl renka 
aukas, elgetauja. Bet elge
tauja, moderniomis priemo
nėmis pasikliaudami: skrai
do, važinėja “expresais“, su 
šypsenom veiduose filmuo
jasi. Ir “dievo paukštelių” 
pfenigiais ir amerikiečių 
centais daro politiką. Nori 
įsiskverbti į politinį baletą 
ir ten, žiauriojo karo liep
snų pašvaistėse, dvasios 
rachitikai Ambrazevičius - 
Brazaitis su Kairiu-Kamin- 
sku, prelatas Krupavičius 
su Mečium Mackevičium, 
Plechavičius su Škirpa, pa
jukusiame sūkuryje, šokti 
šlykštų pilvo šokį. Dantės
— pragaro šešėliai.

Linksmieji elgetos imasi 
ir “valstybės masto” dar
bo. VLIKo ponai pradeda 
su, panašiais į juos, kitų 
tautų išdavikais, sudarinėti 
sąjungas, vesti derybas. , 
VLIKas tariasi-ir eina pe- .. 
tis petyn su tais baltaisiais 
generolais, kurie savinasi 
Vilnių, Kauną ir kitas Lie
tuvos sritis, jis bičiuliuojasi 
su tais lenkais, kurie nepri
pažįsta Lietuvai Vilniaus, 
ji$ broliais vadina tuos, ku
rie nori sudaryti pabaltijo 
kraštą ir jame vyrauti. 
VLIKo viešpačiai, kad dau
giau triukšmo padarius, 
nori sužaloti, kiek galima 
stipriau, melu ir provokaci
jomis suraižyti sveiką Ta
rybinės Lietuvos su Vilniu
mi, Kaunu ir Klaipėda kū
ną. Jie, lyg tie “cudaunų 
vietų” elgetos, su malonu
mu išbadytų likusiems Lie
tuvoje akis. Bet jų rankos 
pertrumpos, gi protai dar 
trumpesni, ir jie ant impe- ( 
rializmo arenos vaidina tik 
begėdišką farsą: “Links
mieji Elgetos”. Pastatymas
— VLIKo, muzika — Kru
pavičiaus, dirigentas .— Si
dzikauskas, įėjimas — su 
aukų lapeliais.

Burma. — Anglai uždarė 
savo žibalo fabrikus viduri
nėj Burmoj, kur partizanai 
kariauja prieš dešiniąją 
valdžią. '

Albany, N. Y. — šiemet 
dikčiai sumažėjo vedybų 
skaičius New Yorko valsti
joj.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, !

Lithuanian Daily) 
šešt., Liepos 16, 1949
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(Tąsa)
Mojuodamas tais dviem kul

tuvėliais, jis valgė, rašė, ga
lėjo susisukti cigaretę ir gerai šaudė iš 
pistoleto. Automato ar šautuvo diržą 
apsivyniodavo aplink kaklą ir, paspaus
damas subiauriotu raumenų kuokštu 
nuleidžiamąjį gaidelį, šaudydavo taikliai 
ir kerštingai. Visa kita atlikdavo taip 
pat tuo kaltuvėliu, kartais pasigelbėda- 
mas dantimis. Ir patyliukais, paslapčia, 
rašydavo eiles. Keistas ir ne perdaug ta
lentingas, niekam nereikalingas eiles! O 
dažnai, nulindęs kur nors klojiman kai
me ar pasislėpęs nuo stovyklaujančios 
kolonos miško tankmėje, garsiai dekla
muodavo vaikėziškai šiurkščiu balsu:

Gerbiamieji
draugai mūsų ainiai! 
Knisdamies .

šiandieniam 
suakmenėjusiam šlamšte, 

tyrinėdami
mūsų dienų 

prietemą painią, 
jūs,

gali būt, 
paklausit ir apie mane.

Man taip ir nepavyko išgauti iš jo, 
kur jis prarado savo rankas. Apie tai jis 
nemėgdavo kalbėti, nors man ir rodėsi, 
kad jo gyvenime aš buvau vienas iš ar
timiausių jam žmonių.

— Tai atsitiko jaunystėj... — veng
damas atsakydavo jis. Taip pat vengda
vo jis kalbėti ir apie savo pramuštgalviš
kai drąsius žygius daliny. Bet apie juos 
mes sužinodavome iš draugų, matėme 
patys.

Iš vieno pasikalbėjimo vienu du, neaiš
kaus bei nutrūkstančio, iš atskirų ironiš
kų užuominų aš supratau, kad toji ne
laimė jam atsitiko suomių karo metu, 
kuriame jis dalyvavo savanoriu.

Ar iš baimės kur nuklydęs, ar buvo 
paliktas draugų, ar pats buvo dėl kažko 
kaltas, bet kokiomis aplinkybėmis jam 
amputavo nušalusias rankų plaštakas, 
jis tai nutylėdavo.

Aš supratau, kad liesti tą temą jam 
skaudu ir lyg drovu. Tačiau vieną kar
tą jis vis dėlto pasirodė kiek atviresnis.

—Tris mėnesius gulėjau aš ligoninė
je visas sutvarstytas ir prašiau, kad ma
ne nušautų. Prašiau seserų, sužeistųjų 
su rankomis, gydytojų. Kai aš pasakiau 
apie tai profesoriui, jis man atsakė: 
“Gedykitės,' jaunasai žmogau! Kol aš 
jums dariau tą painią operaciją, atėmusią 
iš manęs daug laiko ... dvi valandas 
fronto chirurgo laiko! — laukiamajame, 
nesulaukę operacijos, numirė du žmonės. 
Suprantate? Gėdykitės...” — “Kam gi 
jūs tai darėte?” — paklausiau aš. — 
“Aš išgelbėjau jums ranką... štai čia 
nykštys, štai smilius...” — ir jis paro
dė man pirštus ant šito kaltuvėlio. — Aš 
pajudinau juos, “pirštai” skaudėjo, bet 
vis dėlto judėjo.

Zebolovas pasakojo visa tai susimąs
tęs, ramiu balsu, o tai jis darydavo la
bai retai. Jis kiek patylėjo, o paskui tę
sė:

— Ėmiau aš treniruoti “pirštus,” kad 
galėčiau paimti pistoletą ir... nusišau
ti. Ir kai aš jau galėjau šį tą su jais su
imti aš gavau jį, šoviausi, bet nevyku
siai ... ir, žinote, profesorius davė man 
į snukį ir pasakė, kad aš niekšas. Netru
kus vėl kilo karas ... dabar būtų jau 
juokinga šaudytis... Kaip pasakyta:

Liaukitės,
meskit!

Argi išprotėjot?!
Leist,

kad skruostus 
baltintų

mirties kreida!
Prieš karą Volodia Zebolovas buvo. 

Maskvos universiteto studentas. Pasako
jo, kad jis buvo talentingas ir gerai mo
kėsi. .. Ir Štai karas.

Pirmą kartą aš susipažinau su juo 
prieš išskridimą j priešo užnugarį, kai 
ruošiausi nusileidimui ir ėjau žvalgybos 
“mokyklą.” Kartu su manim ją ėjo, ir 
Zebolovas. Po to aš buvau išmestas į 
Briansko miškus ir pamiršau apie savo 
berankį draugą, su kuriuo vien tiktai 
dvejetui savaičių suvedė mane beprotiš

kas karo likimas. • .
Pabuvęs jau apie pusantro mėnesio 

partizanų krašte ir apsipratęs jame, aš 
kartą, grįžęs iš žvalgybos, saldžiai mie
gojau klojimo šalinėje'drauge su Brians
ko geležinkeliečiais, kažkur apie keturio
lika kilometrų nuo Briansko. Mane paža
dino spiegiantieji besiginčijančių bobų 
balsai:

— O aš tau sakau: vokietis jį nuleido. 
Aš gi pati parašiutą mačiau. Štai ir vir
vutę sau nusipioviau. Iš jos geri siūlai...

— Na, pati pagalvok, kam vokiečiui jį 
nuleidinėti . .. Kam?

— Šnipinėjimą ruošia... O paskui jis 
iš lėktuvų padegtuvus mėtys, kur tavo 
berankis nurodys.

— O aš tau sakau: jis Raudonosios 
Armijos nuleistas.

— Na, o kur gi tu matei Raudonojo
je Armijoje berankių? Kur?

— Na, nemačiau. O vis tiek, tai ne 
germanų lėktuvas. Aš juk girdėjau, kaip 
jis ūžė... Vokiškas tik: ūgu, ūgu, ūgu, 
o mūsų: žū, žū ...

— Et, tiek tu nusimanai apie lėktu
vus ...

Jos taip ir nedavė mums miegoti. Aš 
nulipau nuo šalinės. Šalia klojimo sėdėjo 
rytinės saulės apšviestos dvi bobos. Abi
dvi turėjo ilgas dragunkas su baltom na
mų darbo buožėm. Tai buvo savisauga. 
Vyresnioji laikė rankose apie penkis met
rus parašiutinio’ diržo, jaunesnioji, be
veik dar paauglė, prisidengdama delnu 
akis, prisimerkusi, žiūrėjo į kelią.

Aš paklausiau, dėl ko jos ginčijasi.
Pertraukdamos viena antrą, jos man 

papasakojo, kad už kokių penkių kilo
metrų nuo mūsų, ties partizanų kaimu, 
naktį nusileido trys nežinomi parašiuti
ninkai. Vienas iš jų, jaunas vaikėzas ci
viliniais rūbais, nusileido į Dysną ir vos 
neprigėrė. Antrasis, nusileidęs greta vė
jo malūno, ginklu priešinosi partiza
nams, o kai buvo jų paimtas, pasirodė 
esąs berankis. Tretysis parašiutas ras
tas rugiuose, o parašiutininkas dingęs.

— Berankis? — paklausiau aš. — O 
kuo jis vardu?

— Jis nesisako. Tik lūpas kremtasi. 
Aš gi sakau: juos vokietis nuleido, savie
siems ženklus davinės.

Aš atsiminiau Zebolovą, atsiminiau, 
kad daliniui, kur nusileido paslaptingieji 
parašiutininkai, vadovavo milicininkas, 
vaizduodamasis esąs Aleksandras Make
donietis. O milicininkų psichologijai sun
kiai prieinami švelnūs jausmai, ir karš
tos širdies bei nervingos sielos žmonių 
geriau nenuleidinėti į jų rankas naktį 
parašiutais. Aš greitai pasibalnojau ark
lį ir pasileidau šuoliu.

Tai buvo iš tikrųjų berankis Volodia, 
mano suolo draugas žvalgybos mokyklo
je. Jis sėdėjo ant sienojų greta štabo tro
bos ir niūriai šypsojosi. Jo kojos buvo 

.surištos, rankų strampai, kyšantieji iš 
paraitotų dryžuotos palaidinės rankovių, 
darė jį panašų į aprupšnotą antiną. Gre
ta jo stovėjo būrys vaikų, išplėstomis 
akimis spoksančių į nematytą berankį 
parašiutininką.

Volodia pažvelgė į mane abejingai, bet 
paskui, pažinęs, pasileido į mane. ,

— Sėdėk, — sudraudė “sargybinis,” 
tvirta boba, užsimodama ant jo šautuvu.

, Volodia iš karto aprimo. Jis kreivom 
pažvelgė į “sargybinį.”

— Majore. Pasakyk tu jai. Tiesiai per 
kaklą daužo, biaurybė.

Aš tik dabar pastebėjau apgailėtiną 
Volodios išvaizdą; kūnas buvo žaizdotas, 
palaidinė suplėšyta. Įsakiau bobai neper
žengti sargybinio teisių, o Volodiai nesi
karščiuoti.

Pasikalbėjimas su dalinio vadu buvo 
ilgas. Jis ilgai tylėjo, klausydamasis ma
no aiškinimų, o paskui išplėšė iš storo 
grosbucho keletą lapų ir ėmė kažką ra
šyti: “Protokolas,” — perskaičiau aš 
antraštę. Toliau sekė įprasta “kepurė.” 
Apačioje, per visą eilutę, jis ilgai, pūkš- 
tuodamas, išvedžiojo: “klausimas —1 at
sakymas, klausimas — atsakymas,” ir, 
sunumeravęs juos paeiliui, kreipėsi į 
mane:

(Daugiau bus.) -

Meno Skyriaus Dalis
LIETUVIŲ SCENOS MENUI 

60 METŲ
(Tąsa nuo 3-čio nūs.)

būk esame bejėgiai žengti pirmyn.
Mokymuisi, auklėjimuisi sąlygos, ne

paisant visko, šiandien yra kur kas leng
vesnės, negu jos buvo prieš kokią 20-30 
metų, nekalbant jau apie tai, kas buvo 
prieš 60 metų. Darbininkai fabrikuose 
šiandien dirba trumpesnes valandas ir, 
daugumoje, tik penkias dienas savaitėje. 
Literatūros apie meną turime daugiau. 
Gyvuoja organizacija — Lietuvių Meno 
Sąjunga — kuri leidžia mums sceninius 
veikalus. Viskas, ko mums reikia: gi
liau lavintis, mokytis, auklėtis, studijuo
ti ir draminiam menui daugiau pasiau
koti. Nepamiršti tenka ir tai: Stanisr- 
lavskiais nebūsime net jei ir įsijungtu
me j “Stanislavskio sistemą,” pasaulio 
nestebinsime.

Daug pamokų ir įkvėpimo galime pasi
semti iš Tarybų Lietuvos menininkų vei
klos.

Dėti didesnių pastangų įtraukimui į 
sceninį meną, į draminius saviveiklos ra
telius bei grupes juo daugiau čiagimių. 
Jį pasekmingiau šia veikla sužavėsime, 
jei pagerinsime savo repertuarus. Daž

niau ir rimčiazc statykime scenoje tokius 
kūrinius, kurie liečia pačių Amerikos 
žmonių, ypač lietuvių, gyvenimą. Tiesa, 
tokių veikalų kol kas mažai teturime, bet 
jų atsiras, jei tie, kuriems rūpi mūsų 
draminio meno puoselėjimas, rūpestin
giau jais susidomės. Kreipti juo rimtes
nio dėmesio į statomųjų veikalų turinį.

Paskutiniuoju laiku šitų žodžių rašy
tojui teko ir vėl iš arčiau prisistebėti 
mūsų aktorių - mėgėjų darbui. Vyriau
sios ydos, mano nuomone, trukdančios 
mūsų draminio meno plėtotę, yra dvi: 
(a) dar vis žemas aktorių - mėgėjų kul
tūrinis išprusimas, ir (b) disciplinos, 
punktualumo stoka.

Nemažas kiekis mūsų aktorių-mėgėjų, 
ypač tų, kuriems teko ne kartą ir ne du

DETROITO ŽINIOS
Kova už Civiles Teises

Kada buvo Kongreso pa
skelbtas Tafto-Hartley įstaty
mas, tai pažangių veikėjų bu
vo nurodyta, kad tai bus įsta
tymas ardyti darbininkų uni
jas, kad sulaužyti darbinin
kų atsparumą kapitalistiniam 
išnaudojimui.

Bet kapitalistai, turėdami 
savo lankose spaudą, radiją, 
taipgi ir bažnyčių viršininkus, 
įrodinėjo, tvirtino, kad būk 
tas įstatymas yra reikalingas 
tik uniju raketieriams suval
dyt', o nieko neturi prieš 
unijas ir piliečių civiles tei
ses. Jie tvirtino, kad buk 
tas įslatymas suteiks unijų 
nariams l-ogą žinoti, ką uni
jų viršininkai daro su narių 
sumokėtais pinigais.

Ką gi gyvenimas parodė ? 
Jis parodė, kad tas turčių 
tvirtinimas buvo neteisingas. 
Pasirodė, kad unijų reakci
niai vadai net šalininkais ta
po to įstatymo. Jie ir teis
mus laimi, kaipo kad Detroi
te laimėjo Hafta su savo pa
kalikais. Mat, jie pasirašė 
anti-komunistinį afideivitą.

U. A. W. unijos preziden
tas Walteris Reuteris tur
čiams ant tiek geras pasida
rė,' nes jis per pastaruosius 
tris metus tarnavo automobi
lių fabrikantams, o ne dar
bininkams. Jis net skubos 
sistemą nudailino., Jis šiuo 
klausimu aiškiai pasirodė fa
brikantų pusėje.

Eina įtūžęs puolimas ant 
komunistų. Tai pirmos kapi
talizmo ir reakcijos aukos, 
tai pirmos atakos ant darbo 
žmonių reikalų. Ar gi ne 
taip buvo Italijoj ir Vokieti
joj, kada hitlerininkai naiki
no liaudies teises?

Eina puolimas ant svetur- 
gimių darbininkų ir pažangių 
žmonių. Areštai, deportavi
mai, šaukimai, kad tie atei
viai yra “pavojingi Jungti
nėms Valstijoms.” Ir ką puo
la, jeigu ne tuos darbininkus, 
kurie pasirodė veiklūs unijo
se, kovingi prieš kapitalą?

Šiomis dienomis suėmė de
portavimui Stephen Singlerį, 

išstoti scenoje, dar vis tebesilaiko tos se
nos galvosenos: kam man rūpintis kuo 
kitu — užtenka, jei aš išmokstu gerai sa
vo rolę ir ją hgerai sulosiu.”

Tai pavojinga mintis, ir kuris asmuo 
jos įsikibęs laikosi, jis niekad nepakils 
aukščiau nei kaip aktorius - mėgėjas, nei 
kaip bet koks menininkas. Asmuo, trokš
tąs būti tikrai naudingu scenai, turi 
šviestis, mokytis, skaityti juo daugiau 
ypač grožinės literatūros veikalų; stebė
ti žmones, siektis juos pažinti; jis nepri
valo būti spangas ir visuomeninių pro
blemų sprendime. Gyvename bene patį 
įdomiausią laikotarpį žmonijos istorijoje. 
Kas nepažįsta realaus gyvenimo, kaip jis 
gali'jį atvaizduoti, atkurti scenoje?!

Daugelyj miestų mūsų draminiai sa
viveiklos rateliai kenčia dėl įsišaknėju- 
sio tūluose aktoriuose - mėgėjuose neat- 
bolnumo, stokos disciplinos, punktualu-, 
mo.

Pratyboms - repeticijoms laikas, saky
sime, paskirtas 8 v. v. Susirenka dides
nėj i veikėjų dalis nustatytą valandą. Bet 
keletas, — kai kada vienas ar du, — žiū
rėk, ateina puse valandos vėliau. Be jų 
repeticija neįmanoma. Susirinkusieji ne
kantraudami laukia. Jaunesnieji, pasi
mokę “iš anų,° kitą vakarą patys pana
šiai padaro arba dar blogiau: visai atsi
sako rolių!

Turėtume atsiminti šiuos Stanislavs
kio žodžius, taikytus kaip tik tokiems, 
kurie savo nepunktualumu, nediscipli- 
niškumu ardo darbą, griauna tai, kas 
tik ką buvo pradėta statyti: “Sužadinti 
norą kurti yra sunku, o jį atimti — ne-, 
paprastai lengva.”

Mūsų menininkai šiemet turėtų rim
tai atžymėti 60 metų sukaktį nuo pasi
rodymo pirmosios komedijinės kregždės 
mūsų draminio meno padangėje.

Kaip visa tai būtų galima darniau ir 
sėkmingiau padaryti, čia ne vieta kalbė
ti.

1948 m. liepos 8 d.
Jackson Heights, N. Y.
(Iš Vilnies Kalendoriaus 1949 m.)

Redakcijos Atsakymai
Stebėtojai, Jamaica, L. L 

—■ Tamstos Laisvei paau
kotas eilutes įdėsime jubi
liejiniu dienraščio nume
riu. Ačiū!

V. Kazlauskui, Forest 
Hills, N. Y. — Antgalvėlis 
“pakėlė aukštyn” buvo su
darytas pusiau ironiškai. 
Žodis “aukštyn” yra pri
imtas rašyti su “k”, — pa
našiai, kaip jis išsitaria.

Serga Daugumas Pašalpomis 
Gyvenančiu Žmonių

Albany, N. Y. — 63 iš 
kiekvieno šimto žmonių, 
gyvenančių iš vietinių mie
stinių pašalpų New Yorko 
valstijoj, serga džiova, ar- 
thritu ir įvairiomis kito
mis ligomis bei protiniais 
pamišimais.

Juos sirgdina skurdas ir 
pusiau alkanas gyvenimas. 
Miestų sveikatos skyriai 
neduoda jiems gydytojiškos 
pagalbos.

likų viršūnių grupė—paskel
bia “neištikimomis.“

Prieš tokį reakcinį pasiūly
mą išstojo advokatų unija 
(gildija). Jie pareiškė, kad 
tokio pataisymo siūlymas yra 
griežtai priešingas Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos dės
niams. Taipgi jis laužo Mi
chigano valstijos Konstitu
ciją, kuri draudžia tyrinėti 
piliečio politinius įsitikinimus. 
Advokatų Gildija pareiškė, 
kad tas pasiūlymas yra re
akcinis ir nekonstitucinis.

Bet laisvės reikalai priklaus 
sys nuo pačių piliečių valios. 
Jeigu piliečiai tylės, neveiks, 
tai galima tikėtis, kad reak
cininkai nesiskaitys nei su 
Michigano valstijos, nei/ su 
Jungtinių Valstijų konstituci
ja ir įves fašistinius patvar
kymus.

Bet piliečiai gali apginti 
savo teises, turi apginti šalies 
konstituciją ir civilines lais
ves. žinoma, tas reikalauja 
veikimo. Būtinai reikia at
eiti į pagalbą United Public 
Workers unijai, sumobilizuo
ti visas demokratines spėkas 
atmušiihui reakcijos atakų.

Teko patirti, kad visi kan
didatai į miesto majoro vie-< 
tą, jų tarpe ir G. Edwards, 
pritaria šiam reakciniam pa
taisymui miesto čarterio. Pri-. 
tariančius pareiškimus pada
rė ir miesto tarybos nariai. 
Todėl, Detroito miesto darbR 
ninku, visų demokratinių pi
liečių laukia sunki kova, di
delis darbas, kad atmušus tą 
baisų reakcijos pasimojimą, 
kad apgynus civilines teises.

D.

kuris buvo prezidentu 26-tos 
busų ir gatvekarių divizijos, 
veiklus unijos narys per dau
gelį metų, daug prisidėjo prie 
iškovojimo geresnių darbinin
kų sąlygų mūsų mieste.

Jis yra gimęs Michigano 
valstijoj, ką teismas pripaži
no karo laiku. Bet suimtas, 
ir reakcininkai tą ginčija, 
tvirtindami, būk jis gimęs 
Austrijoj. Na, vyriausybė su
ima žmogų ir kaltina, o tu 
•įrodyk, kad esi Amerikoj gi
męs. Ir kaip tą padaryti, jei
gu po tavo gimimo gydyto
jas pamiršo tave užregistruo
ti; o tokių atsitikimų buvę 
tiek ir tiek. . Detroite mes tu
rime jau net 13 buvusių vei
klių unijų narių, skiriamų de
portavimui.

Persekiojimą atskirų veikė
jų seka pačių unijų persekio
jimas ir jų ardymas. Reak
ciniai unijų vadai, kurie pa
sirašė pareiškimą, kad jie nė
ra komunistai, tai gali mi’i- 
onais dolerių unijų narių pini
gus leisti ardymui progresy
vių unijų, kaip daro W. Reu
teris, ardydamas Farm E- 
quipment uriiją ir Electric 
Workers uniją, kurios yra ko
vingos.

Kada Reuteris užėmė pre
zidento vietą, tai Unijos na
riai mokėjo $1 į mėnesį duo
klių. Jis tuojau pravarė, kad 
duoklė turi būti $1.50, gi da
bar, kada jis baisias sumas 
pinigų išleidžia kitų unijų ar
dymui, tai Milwaukeje jau 
pareikalavo $2 narinių duo
klių į mėnesį. Na, o Tafto- 
Hartley įstatymo saugotojai į 
tai nekreipia atydos, nes U. 
A. W. unijos viršininkai pi
nigus leidžia unijų ardymui. 
Dabar visoj Michigano vals
tijoj eina puolimas ant kovin
gų darbininkų unijų, ypatin
gai artėjant viršininkų rinki
mui.

Puola United Public Work
ers uniją, kuri nėra pasira
šiusi anti-kpmunistinio pareiš
kimo, kurios vadai ir nariai 
mano, kad tas įstatymas yra 
priešingas šalies Konstituci
jai ir laisvių' teisėms. Prie

šios unijos priklauso daug 
miesto darbininkų, bendrai 
apie 25,000; į kurių skaičių 
įeina gatvių valytojai, trokų 
vairuotojai, na, ir kiti darbi
ninkai.

Šią uniją puola žiauriai, 
nes reikalaujant republikonų 
dienraščiui Daily News mies
to majoras Van Antwerp 
privertė miesto tarybos na-, 
rius grįžti į posėdį, kad pra
varius pataisymo pasiūlymą 
prie rudeninių balsavimų. Tas 
jų pasiūlymas reikalauja iš 
viešų darbų darbininko pasi
rašyti pareiškimą, kad nieka
dos nebuvai, nesi ir nemanai 
būti komunistas. Dar dau
giau, visi bus iš darbų pa
leisti, kurie priklausė, arba 
draugavo su nariais organi
zacijų, kurias dažnai be jo
kio tyrimo generalis proku
roras, FBI, arba vietiniai ra
ganų gaudytojai, kurie skel
biasi “Red Squad” — kata-

MAINIERIŲ ATYDAI!
Shenandoah lietuviai rengia

Pelnas nuo Šio pikniko yra skiriamas paramai

Dienraščio Laisves
' 

CąJO CąJO

Piknikas Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY 
BRANDONVILLE GROVE 

Brandonville, Pa.

e « e . 
šenandoriečiai kviečia Scranton, Wilkes Barre ir

iš kitų miestų į šį pikniką. Paslinksminkime ir tuom 
pat kartu paremkime savo dienraštį.
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Liepos 16, 1949



CHICAGOS ŽINIOS
Žymiai Nupuolė 
Krautuvių Biznis

Krautuvių biznio apyvarta 
Chicagoje savaitėje, kuri bai
gėsi liepos antrą, 12 nuošim
čių biznis buvo mažesnis, 
kaip metai atgal, Chicagos 
Federal Reserve Bankas pa
skelbė penktadienį. Raporte 
sakoma, kad didžiausia kri
timas, koks yra buvęs, kai 
prasidėjo apie vidurį gegužes 
mėn., 1918 m.

Turgavojimas visame 7-ta- 
me federaliame rezervo dis- 
trikte, taipgi buvo 2 procen
tų žemesnis. Tarp kitų mie
stų distrikte, Detroite turga
vojimas sumažėjo 17%, Mil

waukee — 13%'ir Indianapo
lis—7%.

Kresgės Biznis Padidėjo, 
Kodėl?

S. S. Kresge Co. savo ra
porte už pirmus 6 mėnesius 
šių metų skelbia, kad jos 700 
krautuvėse JAV ir Kanadoje 
biznis padidėjo 1.48% paly
ginus su tuo pačiu laiku 1948 
m.

W. T. Grant Co. biznis pa
didėjo 1% už tą patį laiką. 
Reiškia, Kresge padarė dau
giau biznio už Grant Co.

Kodėl visų pigiausių daiktų 
krautuves dar biskį daugiau 
biznio padaro, kuomet di->

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus r- tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802
ir į kitus miestus.'

d žiu jų - departmentinių biznio 
apyvarta yra nupuolus, neku
riu net iki 14% ? (

Atsakymas paeina iš Ame
rikos masių sumažėjimo per
kamosios galios. Kuomet apie 
5 milionai priskaitbma be 
darbo ir apie du syk toks 
skaičius dirba dalį laiko, tai 
veik trečdalis gyventojų gy- 
vefta skurdžiai ir nebeišgali 
įsigyti sau žmoniškų reika
lingų dalykų. Tas turi būti 
aišku visiems. •

Nedirbančių ir mažai dir
bančių duondavių moterys 
ieško pigiausių reikmenų, kur 
galima. Ot, čia Kresge, 
Grant ir kitos kompanijos, 
kurios parduoda pigiausius 
dalykus, daro 1% geresnę 
biznio apyvartą, kuomet visų 
kitų krautuvių apyvarta nuo 
10 iki 14 nuošimčių per visą 
šalį yra sumažėjus.

Didlapiai talpina ilgiausiais 
išvedžiojimus “ekonomistų” 
ir didelių politikierių, kad A- 
merikos ekonominė padėtis 
geriausia ir ji tokia bus dar 
kelis metus. Bet departmen
tinių krautuvių ir dešimtuk- 
štoriu skaitlinės yra tikresnis 
gyvenimo faktas, kad taip nė
ra, kaip “ekonomistai” rašo.

Bedarbis.

Rochester, N. Y.

J. ROMAN
Laidotuvių

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės 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. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

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:
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 GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

.1

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Washington. — Anglija 
savo audimais stumia ame
rikinius audimus iš užsie
nio rinkų.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Extra Susirinkimas. Ir labai svar
bus susirinkimas.! ALDLD 10 kuo
pos įvyks trečiodienį, 20 d. liepos 
kaip 8 v. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Būtinas reikalas susirinkti vi
siems nariams, turime nominuoti 
viršininkus į centro valdybą. Ir ke
lius svarbius dalykus mūsų vietinės 
darbuotės aptarti. Nepamirškite! 
Didysis Laisvės piknikas jau veik 
čia pat, prisirengimas reikalingas. 
PhiladelphieČių praeities tradicijos 
turi būt atlaikytos. — Komitetas^ 

(163-4)
WORCESTER, MASS.

LPB Klubo antras metinis pikni
kas jvyks liepos 17 d., Olympia Par
ko. Programoje: plaukimo ir kitos 
lenktynės su dovanomis greituo
liams, bus ir prakalbos. Geros gas- 
padinės specialių valgių gamina pik 
nikui. Kviečiamo visus skaitlingai 
dalyvauti. —• Kom. (163-164)

g Tel. AV. 2-4026 8

I DR. JOHN REPSH1S1
X (REPŠYS) 8
| LIETUVIS GYDYTOJAS | 
g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedėliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. 8

S 495 Columbia Rd. g
| DORCHESTER, MASS. |

■ ll ...................mm...............................Mini...... . ............—

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Išleistuvės Draugų Lekavičių

Draugai Lekavičiai, pusėti
nai ilgoką laiką išgyvenę .Ro
chesterio kolonijoje ir su vi
sais vietiniais lietuviais drau
giškai sugyvenę, sumanė pa
keisti savo gyvenimo vietą— 
išvažiuoti į Floridą. Ta pro
ga, pasikalbėję, keletas drau
gų nutarė surengti netikėtą 
dd. Lekavičiams išleistuvių 
vakarėlį.

Ir pasirodė, kad iš tikro bu
vo netikėta pare. Nes kaip 
draugai Andruškevičia su 
Daukum atsivežė draugus 
Lekavičius į Gedemino sve
tainę, tai draugai Lekavičiai 
pamatė, kad viskas prirengta 
dėl jų išleistuvių. Labai nu
stebo ir d. Lekavičienė pra
dėjo šluostyti savo dailias 
akutes nuo ašarų, o d. Leka
vičius nusiminė ir pradėjo 
aiškinti, kad jam labai bus 
gaila tokią gražią Rochesterio 
lietuvių koloniją apleisti.

Susėdę prie stalų, užkandę 
ir pasilinksminę, draugai ir 
draugės davė išleistuvių ge
rus linkėjimus draugams Le
kavičiams, kad laimingai pa
siektų Floridą ir neužmirštų 
mūsų, rochesteriečių. Taipgi 
nuvažiavę į Floridą, kad pri
sidėtų prie Floridos lietuvių 
darbininkų judėjimo ir veiktų 
tesnai taip, kaip veikdavo Ro
chesterio lietuvių kolonijoje.

Ant pabaigos draugas An- 
driušiūnas, kaipo “Laisvės” 
agentas, 1 pakėlė klausimą, 
kad neužmirštumėm. mūsų 
darbininkiškos spaudos. Visi 
sutiko ir likosi surinkta au
kų t $24. Išdalinta po $8 
“Laisvei,” “Vilniai” ir “Liau
dies Balsui.”

Aukavo sekančiai: po $2: 
Lekavičiai, Andriušiūnai ir 
Černauskai.

Po $1: Daukus, žirgulis, 
Maldaikiai, švedai, Vaidilai, 
Baronai, Barauskas, Stanči
kai, Usevičiene, Vilimaičiai ir 
East Rochesterio Malinaus
kai.

Po 50c: J. Baronas, J. Šū
kis, F. Kurkulis, Andriuškevi- 
čia ir G. Mackevičius.

Visiems aukavusiems, var
de mūsų progresyvės spau
dos, tariu širdingai ačiū!

Geo. Švedas.

neseniai išdavė Geo. E. Keith 
Shoe Co., t. y., manufactura 
vyriškų ir moteriškų čevery- 
kų. Ta jų atskaita buvo už 
šešių mėnesių laikotarpį. Gry
no pelno liko komp. $17,664 
ant parduoto tavoro už $6,- 
353,724. Vieni metai atgal 
ta pati kompanija padarė 
gryno pelno $145,134 už par
duotą tavorą $7,123,765.

Tai yra vienos kompanijos 
šešių mėnesių atskaita, taip, 
kaip jie patys raportuoja.

š. m. liepos 18 d. New Yor
ko quartermaster pirkimo 
skyrius aprūpins S. V. Armija 
su 356,000 porų čeverykų, 
kurie būsią žemais auliukais, 
rudos skūros (odos) oxford ai. 
Tai buvo paskelbta tą pačią 
savaitę.

Norintieji gauti užsakymų 
turės aiškiai pasakyti vardą 
kompanijos ir vietą.

Dabar šiaučiai mažai tedir
ba, manau, kad bus naudin
ga šis tas sužinoti iš čeve
rykų biznįo.

X. Kareivis.

bet jeigu mes norime turėti 
pasekmingą dienraščio Lais
vės pikniką, kaip praeityj, 
taip ir šiemet, tai padėkime 
20 d. liepos visus savo priva- 
tiškus reikalus į šalį ir atei
kime į šį susirinkimą. Mums 
reikia daug iniciatyvos, mums 
reikia draugiško susitarimo, 
kad padaryti šį Laisvės pik
niką milžinišku. Todėl Cam- 
deno ir Philadelphijos * visų 
draugų ir draugių pareiga da
lyvauti šiame susirinkime.

Drg. Patten Serga
Jau kelios savaitės, kai 

drg. Patten serga ir serga pu
sėtinai sunkiai, gal reikės iš
gulėti lovoj 8-10 savaičių lai
ko. Todėl, kam tik laikas 
pavėlina, atlankykite savo 
draugą. Jo antrašas—24 Cor
nel Ave., Gloucester Heights, 
N. J. Gyvena ten, kur mū
sų piknikai atsibūna.

Jos. A. Bekampis.

Sovietai Sutiktų Plačiau 
Prekiaut su Amerika

Maskva. — Sovietų Są
jungos prezidentas Nikola
jus Švernikas sakė, jog So
vietai sutinka svarstyti A- 
merikos pasiūlymus dėl pre
kybos paplatinimo tarp šių 
dviejų šalių.

Taip Švernikas atsiliepė į 
naujojo Amerikos ambasa
doriaus, admirolo Alano 
Kirko pasižadėjimą dar
buotis, kad būtų pagerinti 
santykiai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos.

M'askvos spauda prime
na, jog Sovietai visuomet 
norėjo plačios prekybos su 
Amerika, bet Jungtinės 
Valstijos pastaruoju laiku 
sustabdė reikalingų Sovie
tam dalykų pardavinėjimą.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

V

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Brockton, Mass.
š. m. liepos 7 d. vietinis 

laikraštis “Brockton Daily 
Enterprise” paduoda, vėliau
sias mūsų valdžios žinias iš 
New Yorko kanceliarijos pir
kimo skyriaus.

Valdžios agentai, matomai, 
nepaiso, ar kas dirba, ar ne, 
duoda toms dirbtuvėms, ku
rios apsiėmė pigiau padaryti 
jų užsakytus laivyno čevery- 
kus. Trys firmos apsiėmė pa
gaminti 300,000 porų žemais 
auliukais juodų okfbrdų.

Endicott - Johnson Co. 
padarys 120,000 porų, $3.85 
už porą; Craddock-Terry 
Shoe Co. Lynchburg, Va. — 
100,000 porų, $3.84 už porą; 
ir Doyle Shoe Co., Brockton, 
Mass.—80,000 porų, $3.85 už 
porą. Tos trys shoe manu
factures apsiėmė pigiausiai 
padaryti.

Pereitą pirmadienį buvo 
kitas valdžios pirkimas, ku
riame dalj'-vavo dešimtis dirb
tuvių, taip pat -buvo varžy
tynės, kas apsiims pigiau pa
gaminti jų čeverykus. Doyle 
Shoe Co. apsiėmė pagaminti 
22,000 porų, už $4.14 vieną 
porą. Kitus, likusius, pada
rys General Shoe Corp., 
Nashville, Tenn.-—39,356 po
ras už $4.30 Viėhą porą.

Prie F., D. Roosevelto ad
ministracijos nustatydavo kai
ną už vieną porą, o paskui 
padalindavo proporcijonališ- 
kaį, kurios tik norėdavo dirb
ti, o dabar — kas pigiau ap
siima. čia yra smūgis uni
joms ir mažinimas uždarbio. 
Matyt, šiaučiai visi to nesu
pranta.

Tas pats dienraštis paduo
da kitą žinią iš raporto^ .kurį

/ <•
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Philadelphia, Pa.
Dienraščio Laisvės Piknikas 

Jau Čia Pat
Įvykusiam 6 d. liepos Ben

dro Komiteto posėdyj, tarp 
kitų reikalų, svarstyta ir 
Laisvės pikniko klausimas. 
Piknikas įvyksta 4 d. rugsėjo. 
Į komisiją rengimo pikniko 
išrinkta drg. Urbienė, Merkis 
ir Bekampis. Kadangi laiko 
liko nedaug, o surengimas 
tokios didelės iškilmės reika
lauja daug darbo ir pasišven
timo, imant tai atydon, vei
kiantysis komitetas, sykiu su 
LLD 10 kuopa, tame reikale 
šaukia ekstra susirinkimą, 
kuris įvyks seredoj, 20 d. lie
pos, kaip 7 vai. vakare, 735 
Fairmount Ave.

Laikas bėga nepaprastu 
greitumu. Nesvietiški šios va
saros karščiai mus kamuoja,

Philadelphijos Piknikas
Philadelphiečiai labai rūpinasi surengimu didžio
jo pikniko, paramai dienraščio Laisvės, kuris 
įvyks Labor Day šventėje, rugsėjo-September 4-tą, 
liūs Crescent Picnic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J.

Šį trečiadienį, liepos 20-tą, philadelphiečiai šaukia 
susirinkimą pasitarimui šio pikniko reikalu. Susi
rinkimas bus 735 Fairmount Ave. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Visi dienraštį Laisvę branginan
tieji žmonės yra širdingai kviečiami dalyvauti ta
me susirinkime ir kas tik kuom galėdami prisidė
kite prie pikniko surengimo.

Kiti miestai taipgi turi iš anksto rengtis dalyvavi
mui šiame piknike. Turime iš anksto pasirūpinti 
busais ir iš anksto organizuoti pasažierius vyki
mui į tą didįjį sąskrydį. Brooklynas jau turi pasi
samdęs busus, jau rekrutuoja pasažierius vykimui 
į tą gražųjį pokilį. Iš Brooklyno busu kelionė $3.25 
į abi pusi.

Norime girdėti, kas yra daroma Baltimorėje, 
Scrantone, Wilkes Barrėje, Shenandoah ir kitur. 
Visi norime pasimatyti su tų miestų žmonėmis 
šiame didžiajame sąskridyje. Iš visur ir iš anksto 
rengkimės važiuoti į šį puikų pasilinksminimą.

Laisves Administracija.
-9, Jt. »?. JK A 3. -t. J. J. A -T.
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BUYUS
(BUYAUSKAS)

the Laidotuvių Direktorius

No.

the

No.

JOHN PAGANELLI

BAR & GRILL
518 Grand Street

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Kings,, to be consumed off the

dba

No.

onninninrMiDininnnniniinrani

RES. TEL.
H¥. 7-8631

hubb■mn

MATTHEW P. BALLASthe

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

C 272 
to sell 
of the 
146-152 
Cddhty 
premises.

WEST HAVEN BEER & ALES, Inc.

HARRY BROUNSTEIN

Telefonas
EVergreen 4-9407

g

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6264 has been issued to the undersigned 
to sell bepr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Pi., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN BALLON

PHILIP TRETOLA
Parkway Beer Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
C270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188(i Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510-512 Meeker Ave. & 47 Herbert Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

HARRY MALAMU1) 
dba Greenpoint Beer Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1004 Hancock St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ARTHUR KUNTZ

NOTICE 
GB 6153 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the- Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off fhc 
premises. ,

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.NOTICE is hereby given that License 

EB 463 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undqr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
C 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7706 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH & CLARA LEONARDO 
& JOHN MONGELLI

dba Šhore Road Beverage Distributors

RECEPTŲ SPECIALISTAL

MAX PEIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G 

Tel. EVergreen 7-6288

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 292 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
40 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THEODORE SATTLER

NOTICE 
GB 10258 
to sell bedr at retail uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. «

HYMAN ROTHMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
Beer at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
So. 1st St., Borough of. Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1028 has been issud to the undersigned 
to sell beer at Wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
at 674 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDWARD GOODMAN, 
MARTIN GOODMAN 
A HYMAN KARP

• dba Edward Goodman

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW i

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS

Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai- laukia jūsų visada

DEGTINES, VYNAI IR ALUS

P!

TELEPHONE
STAGG 2-5048

mnninnimniiiiinmnnnwIHlIIIIIIHtll'ii'

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
(Laisniuotas Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Šešt.. Liepos 16, 1949
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Iš Atostogų

Ridgewoodieciai, Julius ir 
Marijona Kalvaičiai atosto
gauja Rochester, N. Y. šio
mis dienomis ridgewoodietis 
Ch. Nečiunskas gavo nuo jų 
laišką, kuriame, tarp kitko, 
jie pažymi, kad ten labai 
daug malonių, nuoširdžių, 
simpatingų draugų jie turi. 
Daug maudosi, valgo, geria ir 
daug miega.

Žinau, kad Kalvaičiai daug 
draugų turi daugelyje Jungti
nių Valstijų miestų, bet taip 
pat žinau, kad jie daug ne
miega. O nemiega todėl, kad 
daug dirba organizacijose.

Linkiu draugams Kalvai- 
čiams laimingai užbaigti ato
stogas. N.

Atostogauja
Katrina Žemaitienė liepos 

16-tą išvyksta į Hill Set auk et, 
L. I., keturioms savaitėms 
atostogų.

K. Žemaitienė yra Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos narė ir Lietuvių Svei
katos Kultūros Klubo iždinin
kė. Yra daug pasidarbavusi 
lietuvių darbininkų gerovei. 
Todėl linkime pasilsiu greitai 
sustiorinti sveikatą, laimingai 
praleisti atostogą ir sugrįžti 
vėl darbuotis su mumis.

Kaimietis.

Biznierių Radijo 
Programa

Iš stoties WLIB, 1200 kc., 
1 :30 vai. po pietų, sekmadie
niais.

Programos direktorius — 
Petras Lisauskas, programos 
Vedėjas — Kasparas Velička.

Šiam sekmadieniui, liepos 
17-tai, Kasparas Velička pa
rašė specialų radijo vaidini
mą minėjimui Dariaus ir Gi
rėno, užvaldytą “Krinta Mū
są Paukščiai.”

I^ewis Orgel, 44 metų, dir
bęs miestavojo registratoriaus 
padėjėju, prisiekdintas regis
tratoriumi vieton mirusio 
Henry W. Ralph. Jo alga 
bus $10,000 metams.

LDS Trečios Apskrities 
Kuopų Piknikas

LDS kuopų metinis pikni
kas įvyks sekmadienį, 24 d. 

į liepos, Liberty Park, 340 Mi
tchell Ave., Linden, N. J. 
Pradžia 1-mą vai. dieną.'

Priklausančios prie apskri
ties kuopos ir visi kuopų na
riai prašomi prie skaitlingo 
atsilankymo. Kuopos esate 
aplankiusios įžangos tikietu. 
Pardavę tikietus, pinigus pa
silaikykite savuose ižduose. 
Tačiau nusipirkusių tikietą

pikniko vietoje pinigai eis į 
bendrą iždą.

Yra kuopų, kurios neišgali 
vienos stirengti parengimų, ir 
čia yra proga visiem prie 
bendro darbo.

Kuopų valdybos turite do
vanų knygutes, prašome jas 
grąžinti piknike arba pirm 
pikniko. Atminkite, kad jos 
bus reikalingos piknike.

Apskrities Valdyba.

Sveturginiiams Ginti Komi
tetas Kviečia Skubiai Veikti

Atakos ant sveturgimių tei
sių ir mostai deportuoti liau
dies vadus priėjo tokio laips
nio, jog nebegalima delsti, 
sako Amerikinis Sveturgi- 
miams Ginti Komitetas, kurio 
centralinė raštinė randasi 
New Yorke, 23 W. 26th St.

Komitetas paskelbė atei
nančios savaites bėgiu veiklai 
sekamus planus:

18- tą .pikietuoti Ellis Is
land prieplauką—nuo Cham
bers St. iki South Ferry — 
protestui prieš Justice De
partment© vertimą nepiliečių 
asmeniškai registruotis Ellis 
Islande kas savaitė. Tas pri
verčia tardomus ir teisiamus 
deportacijai gyventi New 
Yorke arba panešti nepake
liamas lėšas kelionėms.

Pikietuotojai susirinks 11:- 
45 ryto, German American 
Klubo raštinėje, 305 Broad
way, arti Chambers St.

★
19- tos ryto 10:30 susirinks 

į U. S. Court House, kamba
ryje 506, Foley Square, New 
Yorke, kur bus svarstomas 
reikalavimas paliuosuoti Pe
ter Harisiades.

20- tą delegacija vyks Wa
sh ingtonan pas kongresmanus 
ir generalį prokurorą protes
tuoti prieš deportavimus, šia
me veiksme ypatingai ragina 
organizacijas prisidėti. Infor
macijų kreiptis į komitetą: 
Murray Hill 4-3457.

mui areštuotų ir* leidimui, 
skleidimui informacijų apie 
areštuotus, yra reikalingas vi
sų moralinės, o taip pat ir 
piniginės paramos. Prašo or
ganizacijas ir asmenis tą 
svarbią sveturgimiams už
vėją atsiminti ir aukomis.

Republikonų-Fusijos 
Sudėtinė Nominavo 
Newbold Morris

Svečiai
Baltimoriečiai Kazys ir Ve

ronika Lopata savo ■ atostogo
mis lankėsi pas” savo dukterį 
ir šeimą, Mrs. Eugeniją Scott, 
gyvenančią Highland Park 
sekcijoje, Brooklyne. Pas du
krą pabuvojo savaitę, šiomis 
dienomis išvyksta namo.

Kaipo skaitytojai ir geri 
prieteliai dienraščio Laisvės, 
juodu atlankė ir dienraščio 
įstaigą. Ta proga Laisvę ap
dovanojo su penkine. Svečius 
pas mus atvežė jų duktė, sy- 
kiu’vežina ir savo dviemis du
krytėmis. Svečiai taipgi at
lankė LDS Centro raštinę ir 
Liberty Auditoriją. Kultūri
nis Centras jiems, kaip ir vi
siems mums, patinka.

New Yorko uostan pribuvo 
iš užjūrių dar 20 karo nuo
takų ir sužadėtinių.

Nathan Milstein smuikuos 
Stadium Koncertų progra
moje šio pirmadienio va
karą, Lewisohn Stadiume, 
Amsterdam Ave. ir 136th 
St., New Yorke. Orkestrui 
vadovaus Pierr Monteux.

21-mos ryto 11 valandą 
protestuos prieš pasimojimą 
deportuoti » Benjamin Saltz- 
man’ą. Pikietuos Immigra
tion and Naturalization 
Service raštinę, 70 Columbus 
Ave., ties 62nd.St., New Yor
ke.

Komitetas tiems visiems 
veiksmams, kaip kad gyni-

Puikūs vaidintojai 
Puikiame Judyje 
IŠ Puikios Apysakos!

Alan Ladd - Betty Field 
MacDonald Carey - Ruth Hussey 

The Great Gatsby’ 
Asmeniškai: PEGGY LEE ir 
JIMMY DORSEY ir jo orkestras. 
PARAMOUNT Times Square

Genevieve Rowe su Donald
Johnston ir Sigmund Rom
berg dalyvaus U. S. radio, 
koncertinėje programoje lie

pos 17-tos vakaro 8:30.

Dieną po to, kai majoras 
O’Dwyer pasisakė kandida
tuosiąs i majorus antrajam 
terminui, repubb.kunai ir fu- 
sionistai (apimamieji liberalų 
partijos ir tūlas kitas mažu
mų partines grupes) paskelbė 
savo kandidatu Newbold 
Morris.

Morris, buvęs stiprus kan- 
c.idatas prieš majorą O’Dwy- 
erį praėjusiuose 'rinkimuose, 
skaitomas vienu iš pavojin
giausių O’Dwyeriui oponentų.

Morris buvo labai artimu 
draugu majoro LaGuardijos 
ir Miesto Tarybos pirmininku 
LaG u a rd i j os a d m i n istr ac i j os 
laikais. Tais laikais taip 
Miesto Taryba, taip ir visa 
administracija buvo pažan
gesnė ir veiklesnė už dabar
tinę O’Dwyerio, tad nomina
vusieji Morrisą tikisi, kad jį 
parems, ir daugelis progresy
vių — nepartinių ir iš mažu
mų partijų.

Kadangi 1945 metais rin
kimuose visų priešiškų majo
rui O’Dwyeriui grupių balsų 
bendrai buvo tiktai apie 30,- 
000 mažiau, negu paduota 
demokratų partijos balsų 
tikietu už O’Dwyerj, tad Mor- 
riso šalininkai teigia, kad šie
metiniuose rinkimuose tas 
skirtumas būsiąs jau išdilęs.

Tą skirtumą vyriausia su
darys tas, kad Amerikos 
Darbo Partija neberęms O’-! 
Dwyerio. Darbiečiai 1945 m. 
rinkimuose rėmė O’Dwyerį.

Morris 1945 metais kandi
datavo į majorus kaipo No- 
Deal kandidatas, be . jokios 
oficialūs partijų emblemos. 
Tuo tikietu jis buvo gavęs 
408,408 balsus. Republikonai 
tuomet gavo 301,144 balsus 
savo partijos tikietu.

Nors oficialiai, to negalima- 
buvo užrekorduoti, tačiau yra 
žinomas faktas, kad ir dau
gelio darbiečių balsai buvo 
paduoti už Morrisą tuose rin
kimuose. Darbiečių nuomo
nės buvo pasidalinusios klau
simu, kuris būtų tinkamesnių 
majoru—O’Dwyer ar Morris, 
—tad dalinosi ir balsai.

Organizacijoms
Aukšti dvasiškiai, mokslo 

žmonės, švietėjai, artistai, ti
krieji darbininkų vadai stojo 
ginti mūsų šalies Teisių Bilių. 
T ai del to juo labiau turėtų 
ir jūsų organizacija būti at
stovauta konferencijoje šį 
šeštadieni ir sekmadieni, bir- 
želio 16 ir 17-tą, Henry Hud
son Hotel, 353 West 57th St., 
New Yorke.

Darbo Partija Smerkė 
Taupymą nuo Pašalpų

Amerikos Darbo Partija 
smerkė labdarybės komisio- 
nieriaus raporte atžymėtą su- 
taupymą arti dešimties mili- 
onų dolerių nuo gyvenančių 
iš pašalpos žmonių ir nuo 
juos aprūpinančių socialių 
tarnautojų.

Darbiečiai pareiškia, kad 
tarnautojų buvo per mažai. 
Kiekvienam tyrinėtojui paves
ta po 80 vienetų, kuomet 60 
yra skaitoma aukščiausia 
kvota vienam gerai prižiūrėti. 
Dėl to tarnautojai dirbo virš 
normos,- tačiau nespėjo dar
bą nudirbti, tad--reikalingieji 
pašalpos jos negavo laiku, 
negavo pakankamai.

Darbo partija tuos taupme- 
nis vadina alkio taupmeni- 
mis.

PARDAVIMAI
Forest Park —- tuščias flioras; 

dviem šeimom, su 11 kambarių; ap
daryti (enclosed) porčiai; aliejum 
šildoma; garadžiai.

Jamaica Hills; dviem šeimom mū
rinis; atskirai statytas, su 13 kam
barių; garadžiai; 8th Avė. subvė; 
50x150.

22 šeimom apartmentinis namas, 
atskirai statytas; 60x100. Įplaukų 
89000; prekė $35,000.

Turime visokių naujų namų, bun
galows visose dalyse miesto. Kas tu
rite pardavimui priimame namus, 
farmas, krautuves. ZINIS, 499 Grand 
St., 361 Union Ave., Brooklyne. 
EVergreen 4-3487; REpublic 9-1506.

(163-165)

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Matyk Naujausias Filmas!—Išsivysiančią Istoriją!
PAŠAUKTA KARIUOMENE PRIEŠ ANGLŲ LAIVAKROVIŲ STREIKĄ 

KARALIŠKA HOLANDŲ GVARDIJA MINI 120 METŲ SUKAKTI.
CIANG KAI-ŠEK -VĖL PRABILO.

IZRAELIEČIAI PERLAIDOJA NACIŲ AUKAS.

BROADWAY IR 46TII STREET.

Louis Tu Cano, Queens kon- 
traktorius, ir keturi kiti as
menys įkaitinti suokalbyje 
neteisėtai pelnytis. Jie supir
ko iš War Assets Administr
ation atlikusias sunkiai gau
namas statybines mašinas. 
Jas jie išpardavę už virš ki
ta tiek, tuomi pelnant apie 
$300,000. Tarpe kaltinamų 
yra ir buvęs pulkininkas.

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

Z kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive 

Maspeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

Siūlo Perorganizuoti 
Miestą

Piliečių Unija pasiūlė ma
jorui O’Dwyeriui perorgani
zuoti miestą taip, kad kož- 
na susiedija taptų savystovių 
centru. J tai turėtų būti at
sižvelgta ir planuojant kož- 
ną naują miestavąją statybą 
ar teikiant leidimus privatiš- 
kai statybai.

Anot tos organizacijos pla
no,, kožnoje susiedijoje turėtų 
pastatyti dalinai miestavų- 
visuomeniškų pastatų gyveni
mui, o gretimai jų taip pat 
turėtų būti mokyklos, skaity
kla, žaismavietės, sveikatos 
centras. Tokia sekcija lik
tųsi dalimi miesto, nors bū
tų pakankamu miestu ir at
skirai.

Užbėgęs ant žaismių arenos 
Yankee Stadiume laike tymo 
žaismių, groserninkas Frank 
Hanrahan tapo teisme nu
baustas pasimokėti $20. Jis 
sakėsi bėgęs gauti iš žaidė
jo autografą mažamečiui sa
vo giminaičiui.

Plėšikai Nušovė
Juos Vijusi Asmenį

Joseph Hagan, 31 metų, gy
venęs 478 Bainbridge St., o 
turėjęs delicatessen krautuvę 
prie kampo Howard Ave., 
ketvirtadienį tapo nušautas 
bėgančių plėšikų, kuriuos jis 
bandė vytis, juos pagaudinti. 
Hagan buvo veteranas, tėvas 
dviejų kūdikių ir laukiamo 
trečiojo. Plėšikai pabėgo au- 
tomobiliumi.

Apiplėšę jie buvo ne jo, 
bet kitą toje apylinkėje krau
tuvę. Tos likerių krautuvės 
savininkas John Doyle irgi 
bandęs plėšikus vytis, ir į jį 
plėšikai šovė, bet kulka per
vėrė tik kelnes ties keliais.

RANDAVOJIMAI

(Sustreikavo N. Y. Autobusų

Išsinuomuoja fornišiuotas kamba 
rys vienam asmeniui. Kreipkitės pas 
Robert Feifer, 556 Ridgewood Ave.. 
Brooklyn, N. Y. (163-6)

BROOKLYN z 2
LABOR LYCEUM!

DARBININKŲ ĮSTAIGA 2 
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-S 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 

Puikus steičius su naujausiais g 
įtaisymais. 2

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS S
Kainos Prieinamos, 3 

g 949-959 Willoughby Ave. g 
| Tel. STagg 2-3842 |

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
„ , . ii—2 dienomValandos: į g—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius,

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.'

Tel ST. 2-8342
a - -t- •- -W -t- •- -t- e -V -f- -t- A

GERI PIETŪS!
K a d h norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mės'os valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Vairuotojai
Tikėdamiesi, jog turint 

Taft-Hartley aktą galima su 
darbininkais žaisti, kaip ka
tei su peliukėmis, autobusų li
nijų savininkai vilkino ir vil
kino susitarimą su savo dar
bininkais. Juos prie to drą
sino ir tas faktas, kad jų vir
šininkas Michael Quill dabar 
būna labai užimtas kovingųjų 
darbininkų krikštijimu raudo
naisiais, raudonbaubizmu.

Tačiau darbininkams vy
riausia rūpi darbo sąlygos ir 
uždarbis, duona. Praėjusį 
ketvirtadienį sustreikavo dar
bininkai New York City Om
nibus Korporacijos, savinin
kės 22 linijų didmiesčio ri
bose. Prie jų tuojau prisidė
jo ir Fifth Avenue Coach Co. 
darbininkai, aptarnavusieji 
tos firmos 10 linijų.

Streikas paliečia apie 2,200 
darbininkų pirmosios firmos, 
1,100 antrosios, ir apie 1,200,- 
000 keleivių.

Unijos viršininkai streiko 
nešaukė, tačiau suprantama, 
jog kooperuos su streikieriais.

Streikieriai Reikalauja:
40 valandų savaitės vietoje 

dirbamų 48 valandų;
Po 21 centą priedo mokes- 

ties per valandą;
Sugrąžinimo darban 8 pra

varytų iš darbo mechanikų. 
Jie buvę atleisti už priešini
mąsi per ilgoms darbo va
landoms. Ir bendrai reika
lauja pagerinti darbo sąlygas.

Visos užstreikuotos linijos 
veikia New Yorke. Taipgi 
paliesti kursuojantieji per 
Triboro Bridge ir Queensboro 
Bridge, kurie siekia ir Queens 
apskritį.

Miesto valdžia dabar „siun
čia daugiau savo autobusų 
privatiškųjų užstreikuotų li
nijų srityse, tačiau keleiviams 
prisieina palaukti ir ne visai 
patogiai keliauti, nes milioną 
žmonių nėra lengva pervežti. 
Vienok darbininkai nerūgoja 
ant streikierių.

PARDAVIMAI
Nepaprasta proga! Žema kaina 

parsiduoda Turist Cabins and Trai
ler Court. Prie Highway, biznio 
sekcijoje. 14-ka cabins, visos su 
įrengimais, biznis daroma per išti
sus metus, garo šiluma, gas refri
gerators, 2 apartamentai išrandavo- 
ti visiems metams, didelė krautuvė. 
Gyvenimui patalpa užpakalyje krau
tuvės. Visi nauji budinkai. 5-ki ak
rai žemės, frontas 275 pėdos nuo 
vieškelio, labai geras kelias. Savi
ninkas atsitraukia iš biznio poilsiui. 
Agentams neduodame. Kreipkitės 
patys pirkėjai. Mrs. C. J. Anderson, 
Route 28, North Branch, N. J. Te
lefonas: Som. 8-1626 R. 2.

(164-6)

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunciame)

TONY’S A
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: jU’eXre 
( o vcLKcire

Penktadieniais uždaryta

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS 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

6pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Šešt., Liepos 16, 1949




