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Masačiūzės draugai nepasi

tenkinę, kad Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavimas 
Įvyks liepos 1 ir 2 dienomis. 
Mat, liepos 2 dieną Įvyks du 
dienraščio Laisvės piknikai — 
vienas Brooklyne, kitas May- 
narde. Piknikuose daug dar
bo, reikia daug žmonių. Va
dovaujantieji draugai norėtų 
dalyvauti suvažiavime, bet jie 
taip pat labai reikalingi May- 
nardo piknike.

Jų nusiskundimas teisingas. 
Bet suvažiavimo dieną pa
keisti labai sunku. Reikės 
kaip nors prisitaikyti, kad ne
nukentėtu nei Maynard o pik
nikas. nei suvažiavimas. Ma- 
sačiūzės d .gams prisieis 
pasidalinti pareigomis. Vie
niems teks rūpintis pikniko 
reikalais, o kitiems būtinai 
dalyvauti LLD suvažiavime.

Pastebėjau, kad kai kurios 
didelės LLD kuopos, gyvenan
čios beveik šalia Now Yorko, 
renka suvažiaviman tik po 
vieną ar du atstovu. Taip 
negerai. Artimosios kuopos 
turėtų prisiųsti pilnas delega
cijas.

Šiokį tokį pasiteisinimą tu
ri tolimosios kuopos, bet arti
mosios — neturi jokio.

Prelatas Urbonavičius klau
sia: “Kaip prieš dešimt me
tų atrodė Hitlerio ir Musso- 
linio galybė? Kaip ji šian
dien atrodo?”

Dar reikėjo pridėti ir Sme
tonos galybę. Kaip ji šian
dien atrodo?

Geriausia turėtų žinoti pats 
Darbininko redaktorius, nes 
jis visiems trims diktatoriams 
batus laižė, kai jie dar gyvi 
buvo ir terorizavo žmones.

Vietoje klausimus statyti, 
prelatas turėtų iš jų nelai
mingo likimo pasimokyti. Tu
rėtų pasimokyti, kad fašis
tams niekados nepasiseks pa
saulį laimėti. Veltui jis juos 
šiandien kas savaitė savo 
straipsniuose palaimina.

žymusis Tarybų Sąjungos 
kompozitorius Šostakovičius 
vėl patekęs “bėdon.” Taip 
rašo komercinė spauda. Ta
rybinė spauda ji viešai išba
rus, kam jis taip palengva 
kuria naują operą “Spalis.”

Bet labai gerai, kad pabara 
žmogų už apsileidimą. Kar
tais labai reikalingi aštrios 
kritikos net žymiausi žmonės. 
Reikia tikėtis, kad po šios kri
tikos šostakovičius geriau 
dirbs.

Dar vis New Yorkas tebėra 
ištroškęs — per mažai van
dens teturi. O ką valdžia da
ro? Beveik nieko. Tiesa, ji 
pasamdė keletą lietaus dary
tojų, kurie už poros šimtų 
mylių nuo miesto debesis ko
voja: “spaudžia” juos iš vir
šaus ir iš apačios, bet lietus 
netrykšta, ir tiek!

Dirbinąs lietus yra gerąs 
daiktas. Kada nors gal moks
las ir pasieks tikslą. Gal kada 
nors užteks porai galvočių 
lėktuvu pasikelti Į orą ir “iš
melžti” debesis, bet kol kas 
valdžia padarytų išmintingai, 
jeigu pasirūpintų rynomis 
vandens pristatyti iš ežerų 
bei upių.

Amerikos dailininkai netyli, 
jie protestuoja. Jie protes
tuoja, kam tie seni dailės mu
ziejaus biurokratai nekreipia 
dėmesio Į modemiškąją dai
lę. Jie tik praeitimi gyvena 
ir tik jau seniai nebegyvus 
dailininkus pripažįsta meis
trais. '

Šios savaitės pabaigoje Ber-

TillMANAS NEIGIANČIAI!Šimtai tūkstančių vokiečių ir
kitataučių jaunuolių suvažiavo 
demonstruot rytiniam BerlyneATSILIEPĖ Į T. LIE 

ĮSIŪLYMĄ DĖL TAIKOS
Sako nežinąs, ar Trygve Lie 
patarnavęs taikos reikalui

Washington. — Kores
pondentai užklausė prezi
dentą Trumaną, ar jis ži
no, kiek patarnavo taikai 
Trygve Lie, generalinis 
Jungtinių Tautų sekreto
rius.

Trumanas šaltai atsake, 
kad nieko nežinąs apie jo
kius Lie’o prisidėjimus 
prie santaikos darymo tarp 
vakarinių valstybių ir So
vietų Sąjungos. Trumanas 
pridūrė, kad jis nieko apie 
tai nesakys pirm, negu ap
tars tą dalyką su valstybės 
sekretorium Achesonu.

Lygiai šaltai atsiliepė 
valstybės departmentas j 
korespondentų klausimus.

Lie siūlė aukštiesiems 
Amerikos, Anglijos, Sovie
tų Sąjungos ir Franci jos 
vadovams susirinkti j Jun
gtinių Tautų Saugumo-Ta
rybą ir ramiomis derybo
mis spręsti ginčus. Jis taip
gi sakė, kad į Jungtines 
Tautas turėtų būti priimta 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, pašalinant Čiang Kai- 
šeko kinus tautininkus.

Tokius pasiūlymus Lie 
davė pasikalbėjime su 
premjeru Stalinu Maskvoj

Siūloma nauji atomu 
sekretų saugotojai

-------------------- !

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija ne
seniai paskyrė patarėjų 
grupę,‘kad nurodytų, kaip 
geriau sergėti atomines 
Jungtinių Valstijų slapty
bes. Grupės vadu buvo pa
rinktas John Bugas, buvęs 
slaptosios FBI policijos 
agentas, o įabar Fordo au
tomobilių kompanijos vice
prezidentas. Bugas vado-
vauja privačiams kompani
jos šnipams prieš darbinin
kus Fordo fabrikuose.

Bugo pirmininkaujama 
patarėjų grupė dabar davė 
savo pasiūlymą slaptam 
susirinkimui atominio sena

torių ir kongresmanų ko
miteto, būtent:

Paskirt antrinį generali
nį Atominės Komisijos ve
dėją. Jis turėtų vadovauti 
saugantiems atominius sek
retus šnipams ir tikrinti 
darbininkų - tarnautojų iš
tikimybę? Jis taipgi spręs
tų, kokias atomines žinias 
leisti viešai skelbti, o ko
kias užgniaužti. Jisai taip 
pat galėtų apeiti ir pirmojo 
generalinio vedėjo patvar
kymus, jeigu sla'ptybė to 
reikalauja.

lyne susirinks Rytinės Vokie
tijos laisvasis jaunimas — su-1 
sirinks pusė milijono "jaunų 
vyrų ir moterų.

Mūsų komercinė spauda 
pranašauja revoliuciją. Bai
me turi dideles akis. Taip 
sako žmonės. Taip elgiasi 
komercinė spauda.

ir su Francijos ir Anglijos 
valdovais, Paryžiuje ir 
Londone.

Lie jau sugrįžo į Jungti
nes Valstijas ir žada vėl 
asmeniniai perstatyti prez. 
Trumanui ir valstybės sek
retoriui Achesonui savo 
planą dėl taikymosi su So
vietų Sąjunga.

Gresia greitas rendu 
kontrolės žlugimas

Washington. — Išsibaigia 
lėšos rendų kontrolės įsta
tymui vykdyti. Valdinis gy
venamųjų namų direktorius 
Tighe Wood todėl pranešė 
trim tūkstančiam kontro
lės pareigūnų, kad nuo bir
želio 6 d. jie bus paleisti iš 
tarnybos, jeigu Kongresas 
nepaskirs daugiau lėšų.

Dabartinis rendu kontro
lės įstatymas išsibaigia bir
želio 30 d.

Valdžia siūlė pratęsti to
kį įstatymą dar 12 mėnesių.

Denniso apeliacija 
dėl užstato atmesta

New York. — Komunis
tų Partijos vadovas Euge
ne Dennis kreipėsi į Jung
tinių Valstijų apeliacijų 
teismą, prašydamas už už
statą paliuosuot iš kalėji
mo. To reikia, kad Dennis 
galėtų paruošti apeliaciją 
aukštesniam teismui prieš 
federalio teisėjo 'Medinos 
sprendimą, kur Dennis ir 
10 kitu komunistu buvo nu
teisti ilgiems metams kalė
jimo už vadinamą “sąmoks
lą nuverst valdžia.” 

Jungt. Valstijų apeliaci- stambiausioje
jos teismas atmetė Denniso 
prašymą. Dennis įkalintas 
vieniems metams už tai, 
kad “paniekino” Neameri- 
kinės Kongresmanų Veik
los Komitetą.

liuteriai kelia protestus 
prieš Mundto bilių

Washington. — Oficia
lus liuterių bažnyčios laik
raštis The Lutheran pas
merkė įneštą Kongresui fa 
šistuojantį Mundto bilių ir 
ragino visus Laisvę mylin
čius piliečius protestuoti 
prieš tą pavojingą bilių.

čechoslovakija ir Veng
rija grasino apleisti Moks- 
liniai-Kul tūrinę Jungtinių 
Tautų organizaciją, jeigu 
Čiango kinai nebus tuoj 
pavaryti iš jos.

Mexico, Me.
Mirė Mary Stasulis, 57 

metų amžiaus, po operaci
jos geg. 22 d. Velionė buvo 
LDS 28 kuopos narė.

Berlin. — Jau penkta
dienį buvo suvažiavę į ry
tinę Berlyno dalį daugiau 
kaip 200,000 jaunuolių. 
Laukiama dar šimtų tūks
tančių. Apskaičiuota, kad 
jaunimo rytiniame, sovieti
niame miesto ruožte de 
monstracijose šį šeštadie
nį ir sekmadienį maršuos 
pusė miliono berniukų, 
mergaičių ir jaunų vyrų. 
Jie apsirengę gražiomis 
mėlynomis uniformomis.

New Yorko Times radi
jas pranešė, šiuos žodžius 
berašant, kad tūkstančiai 
trokų dunda į rytinį Ber
lyną, gabendami jaunuo
lius iš įvairių Vokietijos 
kampų. Teigiama, kad bent 
keli tūkstančiai atvažiuos 
ir iš vakarinės Vokietijos, 
užimtos anglų, amerikonų 
ir francūzu.

Jaunimo demonstracijose

Pietų Korėjos valdžia suėmė 
šimtus demokratinių žmonių

Seoul, Korėja. — Pieti. 
nes Korėjos valdžia paskel
bė, jog areštavo daugiau 
kaip 200 žmonių, tarp jų ir 
kelis aukštus armijos ofi- 
cierius. Suėmė darbininkų, 
valstiečiu ir kitu demokra
tinių organizacijų veikėjus. 
Vadina juos komunistais.

Valdininkai dvejopai kal
tina areštuotus. Vienas 
kaltinimas sako, kad jie da
re sąmokslą nuverst deši 
nijii prezidento Singman 
Rhee valdžia; kitas kaltini C z
mas pažymi, kad jie dar

Kinijos liaudininkų kariuomene 
užėmė kelias Ladrone salas

Hong Kong. —3,000 Kini-j Pastarajame žygyje prieš 
jos liaudininkų karinome-! tautininkus tose salose vei- 
nės šturmavo Čiang Kai-' k ė ir liaudininkų lėktuvai 
šėko kinus tautininkus ir kariniai laivai. Jie, be

(Mansan) grupės saloje ir| ninku šarvuotlaivį.
užėmė šią salą, apie 80 my- Nušlavus liaudininkams 
lių į pietus nuo Kantono čiangininkus nuo Ladrone 
uosto. ’ salų, jau gana laisvai galės

Liaudininkai jau pirmiau Anglijos ir kitų šalių lai- 
atėmė iš čiangininkų ke-'vai plaukioti į Kantono 
lias mažesnes Ladrone sa-| uostamiestį.
las. Šias salas čiangininkai' Žymėtina, jog Čiango 
naudodavo, kaip stotis sa- tautininkai buvo pasigyrę, 
vo kariniams lėktuvams ir kad “nuskandino” tuos tris 
laivams, blokuojantiems! tūkstančius liaudininkų, 
Kinijos Liaudies Respubli-! kurie ant rytojaus užėmė 
ką. minimąją salą. _

Kailiasiuviii Unija 
apleidžia CIO

Atlantic City, N. J. — 
Kailiasiuvių Unijos suva
žiavimas nutarė pasitrauk
ti iš CIO. Pasmerkė reakci
nius CIO centro vadus, 
kaip darbo unijų ardytojus, 
darbininkų reikalų išdavi
kus ir šaltojo karo kursty
tojus.

ANTRADIENĮ LAISVĖ 
NEIŠEIS, nes tai bus na- 
cionalė šventė Memorial 
(Decoration) Day. 

už taiką ir demokratiją 
dalyvaus ir tūkstančiai jau
nuolių iš beveik visų Euro
pos kraštų, taip pat iš Azi
jos ir Amerikos.

Jau ketvirtadienį buvo 
pastatyti milžininški šėt
rai su guoliais ir virtuvė
mis šimtui tūkstančių sve
čiu.

Anglai, amerikonai ir 
francūzai sustatė savo po
liciją ir paruošė kariuome
nę saugoti vakarinio Ber
lyno rubežių nuo “jaunuo
lių įsiveržimo iš rytinio 
Berlyno.”

Rytinio Berlyno vyriau
sybė atėmė leidimus trims 
amerikonų ir anglų kores
pondentams, kurie iš lėk
tuvų fotografavo jaunimo 
sambūrius rytinėje miesto 
dalyje. Suprantama, kad 
fotografavo ir karinius 
punktus.

bavosi už kairiųjų išrinki
mą seiman.- •

Rinkimai įvyks ateinantį 
antradienį. Tarp suimtųjų 
yra aštuoni demokratinių 
organizacijų, kandidatai.

Valdžia pasakoja, kad 
pietinės Korėjos kairieji 
palaikę susisiekimus ‘su 
liaudiškąją šiaurinės Ko
rėjos respublika.

Pietinė Korėja yra Jung
tinių Valstijų globojama, 
ginkluojama ir medžiagi
niai stiprinama prieš ko
munizmą. G-

L a d r one kitko, padegė vieną tauti-

Europos žmonės nori 
taikos, sako T. Lie

Lake Success, N. Y. — 
Sugrįžęs iš Europos, Tryg
ve Lie, generalinis Jungti
nių Tautų sekretorius, pa
reiškė, kad visi Europos 
kraštai pageidauja taikos. 
Vakarų europiečiai lygiai 
nori taikos, kaip ir Sovietų 
žmonės, sakė Lie, kuris ap
keliavo įvairius vakarų 
Europos kraštus ir lankėsi 
Maskvoje.
ORAS. — Vėsu, apsiniaukę 
ir lietus.

GINKLAI IZRAELIUI IR
ARABAM TAIKOMI PRIEŠ
SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Ginklai skiriami ir slopinimui 
žmonių* judėjimų prieš valdžias

Washington.—Prez. Tru
manas paskelbė, jog Ame
rikos valstybės sekretorius 
Achesonas ir Anglijos ir 
Francijos užsienio reikalų 
ministrai neseniai Londone 
susitarė praleisti ginklus 
Izraelio valstybei ir arabiš
kiems kraštams, bet Izrae
lis ir tie kraštai turi pasi-

33 Žuvo, susidūrus 
gatvekariųi su troku

Chicago. — Atsimušė 
gatvekaris į dideli gazolino 
troką prieš 63-čios ir State 
gatvių, pietinėje Chicagos 
pusėje. Iš troko pasipylė 
apie 8,000 galionų liepsno
jančio gazolino, padegė 
gatvekarį ir 8 aplinkinius 
namus. Sudegė bent 33 
žmonės gatvekaryje ir tro 
ke. 24 kiti apsvilo, keli taip 
pavojingai, kad gal mirs, j

Ieškoma žuvusių ir sude
gusiuose namuose.

Užgirta $3,200,000,000 
šaltajam karui

Washington. — Senatas 
47 balsais prieš 27 galuti
nai užgyrė valdžios bilių, 
kuris skiria $3,200,000,000 
Marshallo planui vakarinei 
Europai ir kitiems kraš
tams stiprinti prieš komu
nizmą per 12 mėnesių nuo 
liepos 1 d.
Tarp kitko, pietinei Korė

jai skiriama $100,000,000. 
Čiang Kai-šekui ir pana
šiems Azijoj $94,000,000 ko
vai prieš Kinijos Liaudies 

' Respubliką ir komunizmą, 
francūzu karui prieš demo
kratinę Vietnamo respub
liką $23,000,000 ir tt.

Amerikos laivynas rodys 
savo galybę Azijai

Washington. — Jungti
nės Valstijos pasiuntė 33 
savo karo laivus i vakarini 
Pacifiko Vandenvno ruož
tą, kad rodytų karinę Ame
rikos galybę prieš komu
nistus Azijoje.

Tie karo laivai “svečiuo
sis” Malajoj, Thailande, 
Indo-Kinoj ir kituose pieti- 
niai-rytinės Azijos kraš
tuose. Jų komandierius ad
mirolas Arthuras Struble 
pareiškė, jog ši karo laivy
no “misija yra' paruošta 
tuojautiniams veiksmams, 
jeigu kiltų greitasis reika
las.”

Tarp tų laivų yra ir du 
didžiuliai 1 ė k tuvnešiai, 
Boxer ir Valley Forge. Pa
kildami nuo jų kariniai lėk
tuvai, skraidys virš mini
mų kraštų. Tuom drąsins 
tenaitines valdžias ir bau
gins kovojančius prieš jas 
komunistus - partizanus. 

žadėti,, jog nenaudos ginklų 
užpuolimams vienų prieš 
kitus.

(Anglija ir Francija gin
klavo arabiškus kraštus, bet 
sulaikė ginklus nuo Izrae
lio. Amerika iki šiol taip 
pat buvo užgynus ginklų 
pardavinėjimą Izraeliui.)

Trijų didžiųjų užsienių 
ministrų bendras pareiški
mas sako:

“Arabų valstybėms ir Iz
raeliui reikia palaikyti tam 
tikras ginkluotas jėgas, 
kad galėtų užtikrint savo 
vidujinį saugumą, teisėtai 
apsiginti ir suvaidinti savo 
vaidmenį visai tai sričiai 
apginti.”

Vadinamas “vidujinis 
saugumas” yra apsigink
lavimas slopinti žmonių 
sukilimus prieš savo val
džias, o “visos tos srities 
apgynimas” reiškia Izrae
lio, Egipto, Irako ir kitų 
arabiškų šalių ginklavimą 
prieš komunistus ir Sovie
tų Sąjungą, kaip aiškina 
New Yorko Daily News ir 
kiti komerciniai laikraš
čiai.

Prezidentas gi Trumanas 
sveikino tą trijų didžiųjų 
vakarinių kraštų nutarįmą, 
vadindamas jį “patarnavi
mu taikos išlaikymui ir ge
rovės kėlimui Artimuosio- 
se Rytuose.” v

Aukštieji politikai 
keliaus Japonijon

Washington. — Kito mė
nesio pradžioje keliaus į 
Japoniją John Foster Dul
les, republikonas Trumano 
valdžios patarėjas, pasikal
bėt su generolu MacArthu- 
ru apie taikos sutartį su 
Japonija.

Apie tą patį laiką išvyks 
Japonijon Louis Johnson, 
visų ginkluotų Amerikos 
jėgų sekretorius, ir genero
las Omar Bradley, karinių 
štabu vadas.

Dulles ir jiedu svarstys 
su generolu MacArthuru 
klausimą, ar greitai daryti 
taikos sutartį su Japonija 
ar atidėti ją neribotam lai 
kui. i

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson per
ša greitą sutartį, nors ir be 
Sovietų Sąjungos dalyvavi
mo joje.

Presbyterionai ragina 
uždraust H-bombą

Cincinnati, Ohio. — Vi
suotinas amerikinės pres- 
byterionų bažnyčios suva
žiavimas priėmė rezoliuci
ją, reikalaujant, kad Tru
mano valdžia sustabdytų 
atominę savo diplomatiją 
ir sulaikytų hydrogeninės 
bombos gaminimą.
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Berlyne
Šiuos žodžius rašant, Į Berlyną vyksta tūkstančiai vo

kiečių jaunimo, gyvenančio Rytinėje Vokietijos zonoje, 
kurioje yra ir pats Berlynas.

Sakoma, šeštadieni, gegužės 27 dieną, Berlynan jaunų 
vokiečių — nuo 9 iki 19 metų amžiaus — suvyks nema
žiau 300,000! Jie Berlyne bus iki geg. 30 d.

Šitie jaunuoliai — berniukai, vaikinai ir mergaitės — 
sudarys eiseną Berlyno gatvėse, turės masinį mitingą, 
susipažins su senąja Vokietijos sostine, šiuo metu ap
griauta, sudaužyta sostine, ir padalinta į dvi dalis sos
tine.

Demonstruojančio vokiečių jaunimo vyriausiais šū
kiais, kaip mums atrodo, bus: taika ir vokiečių tautos 
suvienijimas; viena, nedaloma demokratine Vokietija.

300,uJO jaunų vokiečių — milžiniškas skaičius.
Apie šį jaunimo žygį šiuo metu amerikinėje spaudoje 

daug rašoma, o per radi ją daug kalbama. Apie šią de
monstraciją jau rašoma ir kalbama per kokius tris mė
nesius, kai tik buvo paskelbta, kad prie tokios jaunimo 
demonstracijos ruošiamasi.

Komercinė spauda teigia, būk šis jaunimas suvyks 
Berlynan tam, kad jis užvaldytų visą miestą, kad suvie
nytų miestą ir “atiduotų jį komunistams.” Todėl vakari
nėje Berlyno srityje prie šios demonstracijos stropiai 
ruošiamasi: okupacinės Amerikos, Anglijos ir Francūzi- 
jos armijos paruoštos, — paruoštos “ginti miestą su kul
kosvaidžiais, jei kitaip nebūsią galima.”

Bet Rytinės Vokietijos vyriausybė sako, jog suvykęs 
vokiečių jaunimas nesiims jokių nepaprastų priemonių; 
jis demonstruos ramiai, taikiai, todėl okupacinės Vakari
nių valstybių armijos privalo saugotis, neišprovokuoti 
ginkluoto susirėmimo.

Kaip ten viskas praeis, žinoma, niekas šiandien, pas 
mus negali pasakyti.

Praėjusį ketvirtadienį Rytiniame Berlyne jau buvo 
suvykę 10,000 jaunų vokietukų — tarp 9 ir 14 metų am-| 
žiaus — pionierių. Jie dalyvavo masiniame mitinge, įvy
kusiame viename stadione, kur kalbą sakė Rytinės Vo
kietijos respublikos prezidentas Wilhelm Pieck. Jie mar-Į 
savo, jie dainavo. Visi jaunuoliai buvo apsivilkę baltais-1 
mėlynais kostiumais, uniformuotai.

Niujorko “Times” korespondentas, Michael James, 
stebėjęs tą pionierių žygį, rašo:

“Visa programa buvo pravesti! gerai palaikomos disci
plinos nuotaikoje.”

Kur gi tie 300,000 jaunimo bus sutalpinta?
Minėtasis korespondentas atsako: priemiestyj yra su

maniai pastatytas specialus šėtrų miestelis, — ten jauni
mais nakvos, ten valgys; tai bus lyg ir savotiškas didžiu
lis jam piknikas.

Nežiūrint visokių anti-sovietinių elementų šauksmų, 
ši jaunimo demonstracija Berlyne turės milžiniškos reik
šmės visai Vokietijai. Nes vokiečių dauguma, nepaisant, 
kur jie begyventų, trokšta matyti vieningą Vokietiją, 
trokšta matyt laisvą Vokietiją; nori, kad iš Vokietijos 
juo greičiau būtų ištrauktos okupacinės armijos; nori 
taikos.

Mūsų krašto komercinė spauda labai daug rašo apie 
Vokietiją ir vis nuolat primena, kaip vokiečiai “neap
kenčią komunistų ir rusų.” Tačiau, kiekvienas akylesnis 
stebėtojas, susipažinęs su padėtimi abejose Vokietijos 
zonose, pripažįsta, jog komunizmui augti Vakarų Vokie
tijoje dirva yra nepaprastai didelė ir to ypatingai ameri
kiečiai viršininkai labai bijo.

Kas gi tą dirvą sudaro?
Liaudies skurdas ir vargas!
Atsiminkime: Rytinėje Vokietijoje nėra nedarbo, nėra 

bedarbių; tiesa, gyvenimas ir ten dar turi daug šiurkštu
mų, paliktų karo, tačiau ten nėra turčių, nėra ir badau
jančių žmonių, kadangi visi dirba, kurie nori dirbti.

Kitokia padėtis Vakarų Vokietijoje.
Štai, savaitraščio “The Nation” bendradarbis Carolus 

(slapyvardis) rašo:
“Vakarų Vokietija yra politiniai, ekonominiai ir.dva

siniai sudemoralizuota. Skurde skęstančios masės yra iš
naudojamos mažos, bet nepasotinamai godžios valdam

dentas Alb'en Barkley yra 
jau senas vyras. Jis užima 
svarbią vieta mūsų valdžio
je. Jis yra prez. pavaduo
toju ir Jungtinių Valsty
bių Senato pirmininku. Jis 
yra pirmos klasės politikie
rius ir didelis šulas demo
kratų partijoje.

Kai jis kalba, tai kalba 
autoritetingai. Jis kalba ne 
tik už save, bet už vyriau
sybę. Jo balsas tuo būdu 
nuskamba plačiai ir gar
siai. Su jo mintimis turi 
skaitytis ne tik visa Ameri
ka, bet visas pasaulis. Tai 
nėra balsas privatiško pi
liečio.

Štai kodėl jo pareiškimas, 
padarytas praėjusį sekma
dienį, nepraeis be skaitlin
gų pastabų visoje šalyje ir 
visam civilizuotam pasauly
je. Visa žmonija stebėsis. 
Visiems kils klausimas: Kas 
pasidarė? Kur link Ameri
ka pasimojus? j

Apgalvotai ir šaltai vice
prezidentas pasakė: “Atro
do, kad taikos sutarčiai 
perspektyva labai maža, 
tuo būdu mes turime palai
kyti ginkluotas jėgas visam 
pasaulyje ir veikiausia mes 
turėsime okupuoti daugiau 
šalių pirma, negu šaltasis
karas pasibaigs.”

Mes turime palaikyti gin
kluotas spėkas visam pa
saulyje! Mes turėsime oku-i 
puoti daugiau šalių!

Ar tos šalys sutiks, kadi 
mes jas okupuotume? Ari 
bus atsiklausta tu šalių' 
žmonių ?

Apie tai nė žodis neiškri
to iš vice-prezidento Bark
ley lupų. Mes turime gink
luotų jėgų, mes turime ato
minę bombą, mes be jokių 
ceremonijų nueisime ir 
užimsime kitus kraštus. Įsa
kysime jiems, kaip jie turi 
gyventi, ką mylėti ir ko ne
apkęsti. Jie mūsų turės 
klausyti. Jie bus bejėgiai, 
nes mes juos okupuosime 
savo ginkluotomis pajėgo
mis.

Reikia atminti, kad tie 
okupuoti kraštai tai nebus 
kraštai, kurie Antrajam 
Pasauliniam kare ėjo su vo 
kiečiais, italais bei japo
nais. Vice-prezidentas Bar
kley padarė skirtumą. Jis 
pasakė, kad apart buvusių 
mums priešingų kare kraš
tu, kuriuose mes šiandien c- f
laikome daug ginkluotų jė
gų, mes turėsime okupuoti 
kitus kraštus.

Kam tas reikalinga? Vi
ce-prezidentas pasakė. Jis 
surado, kad pasaulyje atsi
rado “pabaisa.” Toji pabai
sa “slankioja po žemę ir 
naikina žmogaus laisvę.” 
Ją mes turime pasigauti ir

čiosios klasės, o tai keičia jų didelį nepasitenkinimą į ne
apykantą Vakarų valstybėms; tai plečia nacionalizmą ir 
naująjį fašizmą su jų visomis pasekmėmis.”

Šitie žodžiai pasako mums labai daug. M'aža valdančio
ji klasė, globojama Vakarų valstybių, žiauriai išnaudoja 
darbo žmones, skęstančius varge. Valdančioji klasė — 
daugiausiai buvusieji fašistai, hitlerininkai — vis tebe- 
lobsta, o masės darbo žmonių tebeskursta ir tasai skur
das didėja! i

O kaipgi pačioje Berlyno Vakarinėje zonoje? Ten 
dar blogiau.

Carolus rašo:
“300,000 asmenų yra bedarbiai ir daug darbininkų te

dirba tik dalį laiko. Iš kiekvieno šimto darbininkų, ga
linčių dirbti, 86 asmenys gyvena iš pašalpų...

sunaikinti. Jos medžioji
mui mes laikysime ginkluo
tas jėgas ten, kur jau jas 
laikome, ir jų pasiųsime ’ 
kitus kraštus.

Mes tapsime viso pasau
lio “globotoju.” Mes esame 
ne tik išrinkti, bet ir pa
šaukti diktuoti visiems. 
Taip mus įgalino laimėji
mas abiejuose pasauliniuose 
karuose. Iš abiejų karų 
mes išėjome karo audrų ne
sunaikinti.

Dabar atsiminkime Hit
lerio laikus. Panašiai Hitle
ris kalbėjo ir saphavo. Jis 
irgi medžiojo tą “pabaisą.” 
Jis irgi sakė ir manė, kad 
reikės okupuoti dau
gybę šalių pirma, negu pa
sieks tą “pabaisą.” 
jis pradėjo karą prieš
tas kapitalistines šalis — 
Čechoslovakiją, Lenkiją, 
Francūziją. Visas jas jis 
okupavo. Tik paskui pasi
leido ant tos “pabaisos.”

Vice-prezidento pareiški
mas primena tuos istori
nius prieškarinius laikus. 
Niekas nemano, kad jis 
grūmoja okupavimu socia
listiniams kraštams. Pa
vyzdžiui, niekas nesupras, 
kad mes vieną dieną nuvyk
sime ir okupuosime Kiniją 
arba Tarybų Sąjungą bei

Senatorius James E. Murray

220,000 Amerikos žmonių 
neteks regėjimo

Amerika turtinga įvai
riausiomis organizacijo
mis. Turime organizaciją 
apsaugojimui gyvulių nuo 
žmogaus žiaurumo. Bet 
taipgi turime organizaciją, 
kuri vadinasi National So
ciety for the Prevention 
of Blindness. Puiki ir gar
binga organizacija. Juk ne
gali būti gražesnio, garbin
gesnio darbo, kaip pastan
gos išgelbėti žmogaus regė
jimą. Tie, kurie esame pil
nai sveikomis akimis, tu 
pastangų įvertinti negali
me. Bet tie, kurių akys jau 
tik prastai bepatarnauja, 
nieko gyvenime nesigailėtų, 
jeigu kas jų regėjimą iš
gelbėtų, jeigu kas galėtų 
sustabdyti laipsniško “už
temimo” procesą.

Bet kaip daugybė kitų 
organizacijų, taip ši Nacio- 
nalč Draugija dėl Neleidi
mo Apakti, yra privatiška 
organizacija, verčiasi au 
komis. Mūsų valdžia “netu
ri pinigų.” Tokiems dar, 
bams, kaip kovai dėl apsau
gojimo žmonių regėjimo, 
federalinė vyriausybė ne
suranda nė milijonų, ką jau 
bekalbėti apie bilijonus do
lerių. Daug svarbiau prezi
dentui Trumanui ir sekre
toriui Achesonui militari 
nio aparato stiprinimas. 
Militarizmo ir karo reika
lams šiemet iš valdžios iž
do bus išleista dvidešimt 
trys bilijonai dolerių. Kad 
nors vienas tos sumos pro
centas būtų paskirtas gel
bėjimui Amerikos žmonių 
akiu ir abelnai sveikatos! 
Grįž k i m e prie minėtos 
organizacijos. Jos sekreto
rius Mason H. Bigelow su
rinko ir paskelbė daug 
svarbių davinių apie Ame
rikos žmonių regėjimo pa
dėtį. Ar žinote, kad tūks
tančiai ir tūkstančiai žmo
nių laipsniškai netenka re
gėjimo? Ar žinote, kad labai 
daugelio jų regėjimą gali
ma būtų išgelbėti, jei būtų 
dedamos rimtos pastan
gos? Tas pats, kaip ir su 
visomis kitomis ligomis: 
daugybė žmonių be laiko 
miršta tik todėl, kad jų gy
vybės išgelbėjimui nėra pa
naudojamas visas mokslo 
žinojimas. O nepanaudo
jamas todėl, kad nėra pini
gų padengimui kaštų.

Štai ką pasakė Mason H 
Bigelow: Per ateinantį de
šimtmetį neteks regėjimo 
220,000 žmonių! Du šimtai 
ir dvidešimt tūkstančių 
Amerikos žmonių apaks! 
Taip atsitiks, jeigu nebus 
griebiamasi griežčiausių 
priemonių jų išgelbėjimui.

Tiesa, sako Bigelow, ne vi
sus galima išgelbėti.

Daugelio regėjimo išgel
bėjimui mokslas dar neturi 
išradęs priemonių. Bet pu
sės jų, tai yra, šimto ir de
šimt tūkstančių regėjimą 
būtų galima išgelbėti, jeigu 
tik turėtume pinigų paden- 

i gimtu kaštų!
Mes turime 4,500,000 mo

kyklinio amžiaus vaikų, ku
rių akys reikalauja greito 

! gydymo. Pasirodo, kad akių 
i ligos pradeda žmogaus re
gėjimą naikinti dar negi
mus! Stebėtinai daug kūdi
kių gimsta akli. Motinų 
kaltė, tai yra, motinų svei
katos padėtis kalta. Labai 
daug kūdikių tik užgimę 
pradeda netekti regėjimo. 
Liga jau buvo juos pasiė
mus dar motinos yščiuje 
tebesant.

Amerikoje šiandien turi
me 300,000 neregių. Jų už
laikymui kasmet išleidžia
ma po $125,000,000. Gerai, 
reikia rūpintis nelaimin
gais žmonėmis.

Bet mūsų valdžia turėtų 
daugiau kaštų skirti ir 
daugiau rūpintis žmonių 
regėjimo išgelbėjimui. Daug 
mažiau kaštuotų žmogaus 
regėjimo išgelbėjimas, ne
gu regėjimo netekusio žmo
gaus išlaikymas. B.

Cechai reikalauja dar 
sumažini jankiu atstovybę

Praga. — Čechoslovakija 
pareikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos sumažintų savo 
atstovu skaičių nuo 24 iki 
12 iš viso.

Pagal pirmesni Čechoslo
vakijos reikalavimą, Ame
rika atšaukė du trečdalius 
savo atstovų iš tos šalies, 
ir atkeršijo tuom, kad už
darė Čechoslovakijos kon
sulatus Clevelande ir Pitts- 
burge, ir numušė diploma
tinių Čechoslovakijos ats
tovų skaičių Amerikoje nuo 
33 iki 11.

Čechoslovakijos valdžia 
įtarė, kad dauguma ameri
kinių atstovų veikia kaip 
šnipai.

Uranium sykiu su auksu 
Pietinėje Afrikoje

Pietine Afrika. — Šio 
krašto valdžia pranešė, jog 
aukso kasyklose randama 
dikčiai uraniumo priemai
šų. Uramumas yra medžia
ga atominėm bomboms ga 
minti.

Jau atidarytas valdinis 
darbų projektas traukti 
uraniumą iš aukso kasyk
lų atmatų. V €•

iš Montanos vadovauja sena- 
tiniam darbo komitetui, tyri
nėjančiam tekstilės industri- 

--P jos padėtį pietinėse valstijose, 
ki-l Yra daugybė skundų apie vi

sokias darbininkams nuoskau

Taip

jos talkininkes. O tai reiš
kia, kad mes okupuosime 
kitas kapitalistines šalis, 
mažesnes ir silpnesnes už 
save. Ne visos tos šalys 
duosis lengvai okupuo
jamos. Reikės kariauti. 
Reikės ginklais jas paimti 
ir okupuoti. Tik jau paskui 
galėsime arba būsime pa
jėgūs militariškai pasikal
bėti su socialistiniais kraš
tais.

Tai kokia iš to išvada? 
Išvada yra tokia, kad ir 
vėl karas gali prasidėti 
kaipo karas tarpe kapita
listiniu įšaliu. Pirmuosius 
du karti pradėjo Vokietija. 
Jeigu Barkley pranašystė 
išsipildys, trečiąjį karą 
pradėsime mes.

Karą pradėsime užimda
mi visą eilę mažesnių, silp
nesnių kapitalistinių kraš
tų.

Betgi šis vice-prezidento 
pareiškimas kaip tik pat
virtina visa tai, ką skelbė 
ir skelbia pasaulio komu
nistai. Jie irgi sako, kad 
Amerika ruošia naują pa
saulinį karą. Jie irgi sako, 
kad pavojus grūmoja ne tik 
socialistiniams kraštams, 
bet visiems, kurie pasirody
tų kliūtimi Amerikos agre
sijai ir ekspansijai. Tuo bū
du komunistai turėtu mūsų 
vice-prezidentą pasveikin
ti už atvirumą ir padėjimą 
jiems jų propagandoje.

Pilietis.

moka butų nuomas už tūkstančius šeimų...”
To nėra Rytinėje Berlyno zonoje!
Tik turint šiuos faktus galvoje, tegalima suprasti, ko

dėl amerikiečiai, Vokietijos valdovai, dažnai sako: nega
lime ištraukti okupacinės armijos iš Vakarų Vokietijos, 
nes ji tuojau pereitų komunistų žinion!

Tik turint šiuos faktus galvoje, galima suprasti sekre
toriaus Achesono pareiškimą Londone, jog amerikinė 
okupacinė armija Vakarų Vokietijoje pasiliks dar ilgam 
laikui.

Bet, jeigu mūsų armija ten ir pasiliks ilgam laikui, ar 
ji išspręs pagrindines problemas, jei bus laikomasi tos 
politikos, kokios buvo laikomasi ligi šiol?

Ne, ji tos problemos neišspręs, nes mūsų okupacinei 
vyriausybei rūpi ne liaudies gerbūvis, o kapitalistų.

Mūsų valdovai, matyt, bijosi, kad Rytinės Vokietijos 
jaunimas, suvykęs į Berlyną, neužkrėstų Vakarinės Vo
kietijos jaunimo naujomis, liaudiškomis idėjomis.

Tame mūsų nelaimė! Tame mūsų vyriausybės politi
kos pragaištingumas. Ji remia Vokietijos kapitalistus, o 
pamiršta liaudį. Ji remia Kinijos liaudies didžiausį prie
šą, Čiang Kai-šeką, o atsisako pripažinti Kinijos Liau
dies Respubliką.

Kas drįstų sakyti, jog tokios politikos vežimu bus gali- 
Miestasjma toli ir pasekmingai nuvažiuoti!

das, kokias jiems daro kom
panijos, pasinaudodamos Taft- 

Hartley Akto varžymais 
darbininkų.

Klausimai ir 
Atsakymai

Gerbiamieji!

Gal galėtute plačiau paaiš
kinti apie tarptautinę, tai yra, 
tarpe atskirų valstybių preky
bą. Pamenu, kad kuomet Ta-
rybų Sąjunga dar buvo jau
nute, o jau ir tada į Ameriką 
atveždavo šiek-tiek Kaukazo 
mineralinių vandenų, kad jų 
parduoti, nes tada Sovietai 
daug pirkdavo Amerikoj.

Dabar apsiavę reikale. Fa
brikantai lermuoja, kad būk 
Amerikoj apsiavę darbas ma
žėja todėl, kad iš čechoslova- 
kijos apsiuvai yra atvežami i 
Ameriką, kurie ten pigiau pa
gaminami. Net reikalauja, 
kad apsiavę įvežimas is Če
choslovakijos i Ameriką būtu 
sulaikytas. Aist.

Atsakymas

Komercine spauda, kai]) 
anais laikais perdėjo apie 
“dempingą” iš Tarybų Sąjun
gos, taip ji dabai’ perdeda ir 
apie “pigių” apsiavę Įvežimą 
iš čechoslovakijos. Mat. eko
nominė krizė kapitalistinėj 
tvarkoj yra neišvengiama, o 
jos šalininkai negali prisipa
žinti, kad tas paeina iš pa
čios kapitalistinės sistemos, 
kaipo jos yda. Todėl jie ban
do kaltę suversti ant tokiu 
šalių, kurias jie labiausiai ne
apkenčia .’Negalimas daiktas, 
kad kitos šalys pirktų Ame
rikoj reikmenų, o nieko ne
parduotų.

, Kas dėl išvežimo iŠ čecho
slovakijos fabrikinių dirbiniu, 
arba kitokių dalykų Į Ameri
ką, tai ji, kaip ir kita vals
tybė, be to negali apseiti.

Tarptautinė prekyba šaliai 
yra naudinga tada, kada ji 
savo tavorų daugiau parduo
da Į užsieni, negu užsienyj 
perka. Jeigu šalis vis tik dau
giau užsienyje pirktų, kaip ji
savo tavorų išveža, tai ji at
sidurtų blogoj padėtyj.

Čia tenka pastebėti, kad 
kaip kada tūli politikai sau 
per nugarą užvažiuoja, štai 
šiais metais Jungtinės Vals
tijos už daugiau pinigų reik
menų pirko Tarybų Sąjungoj, 
negu iš Amerikos pardavė 
Taryboms. Kodėl? Todėl, 
kad tūli politikai suvaržė Įvai-
rių mašinų ir kitų dalykų 
pardavimą Sovietams, bijoda
mi, kad ta amerikinė techni
ka pagelbės Tarybų Sąjungai, 
o patys negali apseiti be tū
lų dalykų, kurių gauna tik 
Tarybų šalyje. Todėl pirk
dami už didesnę sumą reik-< 
menų Tarybų šalyj, negu 
joms pardavė, patys sau tik 
blogo daro.

Jeruzalė. — Izraelio vals
tybėje šį menesį dar 190 
asmenų susirgo kūdikių 
paralyžium.

Denverio majoras Quigg Newton ir generalis proku
roras J. Howard McGrath atvyko liudyti senatinei 
komisijai, paskirtai tyrinėti gemblerystę ir krimina- 
lybes. Arizonos senatorius Ernest W. McFarland 

klausosi jų pasiūlymų.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Geg. 27, 1950
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MUZIKA PRAEITYJE IR DABAR

NAUJA ROJAUS MIZAROS KNYGA: 
“KELIAS I LAIMĘ.”

ŽINIOS IS LIETUVOS
Menines Saviveiklos
Apžiūra Valsčiuje

Norint šį tą sužinoti apie muziką, 
reikia gilintis į tolimą praeitį ir, einant 
jos pėdsakais, dasekti pačią jos pradžią. 
Beieškodami muzikos prasidėjimo, suži
nome tai, kad labai seniai ji yra prasidė
jusi, jog n-et sunku dasiekti tikrą jos 
pradžią. Tokiu būdu, turime pasiganė- 
dinti tais faktais, kurie šiek tiek yra ap
čiuopiami.

Priešistoriniai žmonės jau turėjo mu
ziką, kuri dalinosi į dvi grupes: liūdną 
arba “mąstančią,” ir linksmą arba akty- 
višką. Puslaukiniai žmonės ir jų vaikai, 
kuomet užimti mąstymu, vaitoja, murma 
ir dūsauja. Ir taip išreikšdavo savo jaus
mus vien balsu, nejudindami rankų nei 
kojų. O kuomet išreikšdavo savo džiaugs
mą, tada jie bėgiojo, rankomis plojo ir 
šūkavo. Tai buvo pradžia dainų ir šo
kių.

Netik dainos ir šokiai, bet ir muzikali- 
niai instrumentai buvo žinomi dar prieš
istorinėje gadynėje. Žmonės pasigamin
dami tam tikrus vamzdžius, būgnus ir 
styguotus instrumentus, tverdavo įvai
rias meliodijas. Švilpdami vamzdžiais, 
mušdami būgnais ir pešiodami stygas, 
sudarydavo visai kitokius balsūs, skirtin- 
gesnius už žmogaus balsą. Mes žinome, 
kad senovės gadynėje buvo muzika, bet 
eolinės arpos graikų ir egyptėnų yra žu
vusiomis ant visados. Gražios meliodijos 
pasiliko neužrekorduotomis ir mes ne
turime priemonių jų sužinojimui arba 
išmokimui, kadangi tais laikais dar ne
buvo rašomos muzikos.

Tačiau mes žinome šį tą apie muzikos 
praeitį, apie jos istoriją, kuri yra žino
ma vakarų Europai. Styguoti instrumen
tai, pavidale arpų ir kanklių, kūrė arabų 
ir egyptėnų kultūrą. Vėliau iš jų išsivys
tė fortepianas ir smuikas. Senovės žydai, 
savo garbinimo tempeliuose, giedodavo 
choruose, vartodami ragus. Graikai grie
žė lyromis, pritariant dainoms ir šo
kiams. Romiečiai laike Nerono viešpata
vimo vartojo jau tobulesnius instrumen
tus ir tais laikais prasidėjo muzikos teo
rija. Tai buvo pamatas dabartinei ra
šytai muzikai.
. Paprastoji muzikos forma buvo daina. 
Europietiškų tautų liaudies dainose yra 
širdies jausmų išraiška, pereinanti iš 
gentkartės į gentkartę su tonų ir žodžių 
atmintinai išmokimu. Kai kurios dar ir 
dabar yra skaitomos populiariškomis. 
Liaudies dainos yra dviejų rūšių: liūd
nos ir linksmos. Liūdnos dainos išreiš
kia žmonių sielvartą ir nepabaigtą var
gą. Jų tankus, beviltiškas atkartojimas 
tos pačios stygos, jų sutarimas ir sielą 
drebinančio balso nuleidimas, mus pačius 
padeda į tą patį ūpą, kuriame jos origi
nališkai buvo dainuotos. Mes turime ir 
linksmus Vengrijos liaudies šokius, ku
rie stumia mus į linksmybę su smarkiu 
sukimu, dažnai judinančiu ritmu.

Laikui bėgant, muzika, kaip ir kitos 
mokslo šakos, laipsniškai tobulinosi. Ir 
su ta pažanga, muzikos formų žinojime, 
tie paprastieji liaudies dainų išsiverži
mai iš žmonių krūtinių buvo pakeisti me
no dainomis. Tai buvo individualio žmo
gaus darbas — sutverti meliodijas pagal 
poeto žodžių ir minties. *

Schubertas buvo vienas iš tų kompo
zitorių, kuris savo genijališkais gabu
mais iš paprastų dainų sutvėrė gražiau
sią muziką, kuri kėlė į padanges nuvar
gintas žmonių sielas!

Taip pat Franz, Grieg ir Schumann 
rašė muziką iš lyriškų dainų, kurios ide
alizavo širdies jausmus. Vėliau: Liszt, 
Strauss ir Wolff. Brahms dainose pasie
kė lygsvarą tarpe lyriškos ir dramatiškos 
kokybės.

Tų laikų muzikos kūrėjai, kaip ir ta
pytojai ir skulptoriai, gavo paramą iš 
bažnyčios. Ne todėl, kad pakeltų muzikos 
meną, bet todėl, kad daugiau išpopulia- 
rizuotų krikščionybę.

Palestrina ir Lasso rašė muziką, kuri 
dar ir dabar yra vartojama tūluose baž
nytiniuose choruose.

Civilizacijai kylant, pasirodė pirmoji 
itališka opera, nors tikrenybėje, ji buvo 
koncerto pavidale. Orkestroje nebuvo ge
ro tono, kadangi stokavo įvairių instru

mentų. Visas perstatymas nusidavė ne
gyvu dalyku, pakol Christoph Gluck pa
gerino jos dramatišką veiklumą. Gluck 
pakeitė beprasmišką uvertiūrą į charak
teri šką muziką, duodančią abclną supra
timą apie būsimą operą ir jos prasmę. 
Vėliau Wagneris parašė jau tikrai geras 
uvertiūras savo operoms, kaip tai “Lo
hengrin,” “Tannhauser” ir “Parsifal.”

Carl M. van Weber buvo pirmu išradė
ju skirtingų instrumentų, jų skambė
jime ir balso ypatingume, kurie apibū
dino tikslą. Paskui Wagneris pasekmin
gai tai pavartojo savo operose. Tais lai
kais tik du operų rašytojai buvo pasi
žymėję visame civilizuotame pasaulyje: 
Verdi Italijoje ir Wagner Vokietijoje.

Wagneris dažnai rašydavo savo ope
roms muziką ir žodžius. Paimdavo le
gendas su gražiais žodžiais ir jausmin
gais išsireiškimais; dramatizuodavo jas 
ir pri taikydavo muziką, kuri p r i duodavo 
naujo gyvumo.

Kitas muzikališkas kūrinys, kuris 
glaudžiai giminiuojasi su opera, yra va
dinamas “oratorija.” Tai dramatiška 
poema, papuošta gražiomis m-eliodijomis. 
Tokia muzika paprastai yra vartojama 
koncertuose, kur choras dainuoja nesi
judindamas, ir dažnai be kostiumų. To
kiuose veikaluose būna ir arijos indi- 
viduališk'am dainavimui. Aštuoniolikto 
šimtmečio žymiausiais oratorijos protė
viais buvo Handel ir J. S. Bach. Handel, 
būdamas Vokietijoje, vartojo švelnias 
itališkas meliodijas. Bach’o oratorijos gi
lesnio pobūdžio. Paskui panašią muziką 
rašė Haydn ir Mendelssohn.

Bach’o mylimuoju instrumentu buvo 
klavikordas. Tai rinkinys keturių dešim
čių aštuonių fugų. Minėtas instrumentas 
išdavė balsą visai panašų žmogaus bal
sui. Įvairių kliavišių spaudimu, muzikas 
galėjo padaryti garsą drebančiu. Pluoš
tas kompozicijos tokiam delikatniam in
strumentui skaitėsi poetišku ir įgundi- 
nančiu. Tokios rūšies muzika reikalavo 
inteligentiškų ir klausytojų.

Su Mozartu atėjo ir fortepionas į pil
ną vertvbę. Jo genijališkas skambinimas 
buvo laikomas dailės mylėjimu. Matomai, 
jis mylėjo tikrą grožį ir prakilnų išsi
reiškimą. Jo fantazijoje, parašytoje C 
minor, visas stilius buvo grynai ištobu
lintas. Būdamas dar šešių metų amžiaus, 
Mozartas parašė pirmą minuotą. Papėdė 
daug kg reiškė, su ja galėjo sulaikyti 
balsą, kada buvo reikalas, ir paleisti jį 
labai smarkiai.

Po to pradėjo ir kiti kompozitoriai 
daugiau gilintis į fortepioną. Mums ge
rai žinomi, kaip Schumann, Brahms ir 
Cesar Franck, jie visi pamėgo tą stebėti
ną instrumentą.

Chopin buvo jautresnis kas link papė
dės vartojimo. Jis pajėgė sutverti tokią 
atmosferą, jog originališkoji styga išda
vė visai kitokį garsą, kartais drebantį ir 
labai minkštą. Jo visiškas pasiaukojimas 
muzikai buvo galima patėmyti jo kūri
niuose. Jo entuziastiškais pasekėjais bu
vo Debussy ir Ravel.

Kitas tų laiku garsus pianistas kom
pozitorius buvo Franz Liszt, vengras. Tai 
buvo įspūdingas pianistas išpildyme bile 
sukurto fortepionui veikalo.

Tolimesnė muzikališkų formų evoliuci
ja ėjo su išvystymu klaviatūros stiliu
mi. Scarlatti ir Bach aštuonioliktame 
šimtmetyje pasitenkino ir-su paprastais 
dviejų ir trijų taktų šokiais, ir kuomet 
liaudis pareikalavo ko nors geresnio ir 
gilesnio, tai jie atgaivino polyfonetiškas 
meliodijas.

Beethoveno stebėtinas pasisekimas pil
name išvystyme sonatos formos buvo at- 
sakomingu už vienybę savo temų, kurios 
davė nepaliaujamą įvairybę.

Koncertinė sonatos forma, solo instru
mentui, akompanuojant orkestrui, buvo j 
išvystyta Mozarto. 1

Beethovenas buvo aukščiausias geni- ' 
jos simfoniškos formos. Jo trečio laips
nio klasikinė orkestracijos muzika pra
lenkė tų laikų kitų kompozitorių sukur
tą muziką. Beethovenas, kaipo žmogus, 
buvo didžiai prakilnus intelektualas. Jis

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Neseniai “Laisvė” išleido naują Ro
jaus Mizaros parašytą apysaką “Kelias į 
Laimę.” Tai nebepirma Mizaros apysa
ka; j iš jau yra parašęs: “Bernardo Gave- 
lio Klaida,” “Ūkanos,” “Mortos Vilkie
nės Divorsas,” “Povilas Jurka,” “Slia- 
keris” ir dabar ‘Kelias į Laimę.” Pasta
roji, gal bus, meistriškiausiai parašyta 
ir vertingiausia iš literatūrinio taškare- 
gio. Iki šiol mūsų literatūroje teturėjom 
tik vieną Amerikoje pralobusį lietuvį 
viengungį — Frank Kruką. Dabar, apy
sakoje “Kelias į Laimę,” R. Mizara su
kūrė kitą — Maikį Kilpą.

Maikis Kilpa žmogus ramus, mažai 
galvoja ir veik be iniciatyvos. Maikiui 
Kilpai pralobimui progos ateina pačios, 
nesisiekiant prie jų. Amilija Lyšienė su
daro planus, kad Maikis būtų jos vyro 
biznyje dalininku (partneriu), ir Mai
kis’nei iš šio nei iš to tampa saliunčiku. 
Kostelis su Murfiu ateina pas Maikį ir
gi jau su sugalvotu planu, . atidarymui 
nelegalaus munšaino (samagonkos) fa
briko, ir Maikis tampa “fabrikantu.” 
Mr. Šlitz pakiša Maikiui panosėn gatavą 
planą naujo banko atidarymui, ir Maikis 
tampa bankierium, Majoras Driskolis 
Maikį padaro politikierium ir t.t.

Nepažįstantiems Amerikoje žmonių 
gyvenimo išrodys, kad nerealu. Išrodys, 
kad Maikis Kilpa tokiuo turtingu, taip 
staigiai ir Lengvai, tapo pagal R. Mizaros 
norą. Bet kas pažįsta Amerikos žmonių 
gyvenimą, Kilpa nėra karikatūra. Tokių 
žmonių, kaip Maikis, pavyzdžiui, kad ir 
tarp Amerikos lietuvių milione yra ne 
vienas, — kurie nežino, kaip jie pralo
bo taip staigiai ir lengvai. Užsižergęant 
šimto-kito tūkstančių dolerių, ar ant ke- 
liasdešimts tūkstančių, jie nei nebepažįs
ta savo artimų, nei buvusių savo idėjos 
draugų ir yra atkaklūs reakcionieriai. 
Jų pralobimas, kaip ir Maikio, tik lai
kinas, stambieji milionieriai bet kurią 
dieną gali juos paversti elgetomis, nepa
likdami nei žymių, kad buvo turtingais.

Kur glūdi nelaimė, kad Maikis, pasi
rinkęs dolerį dievaičiu, tapo niekingu 
žmogumi, autorius aiškiai nepasako. 
Skaitytojui krinta mintin, ar nebus ten, 
kad Maikiui nebuvo išaiškinta, kur lai
mė, kai jis stojo socialistų partijon dar 
tebesvajodamas, jog ten “miesto šiauri
nėje dalyje, kur kyšojo aukštokas kal
nas, apstatytas baltais, daugiausia mū
ro namais ir nusodintas visokiais me
džiais ..., kur gyvena Vandenmiesčio 
atranka: fabrikantai, stambieji biznie
riai ir valdininkai, — laimingas, kas ten 
gali gyventi.”

Majakovskis apie
Šių metų balandžio mėnesį sukako 20 

metų nuo mirties Vladimiro Majakovs- 
kio, žymiausio šios gadynės Tarybų Są
jungos poeto. Tą sukaktį plačiai atžy
mėjo visa T. Sąjungos spauda. Kadaise, 
rodosi 1923 metais, Majakovskis buvo 
atvykęs ir į Ameriką; čia jis keliavo, 
stebėjo, kalbėjosi su žmonėmis, o sugrį
žęs namo parašė ilgoką apybraižą—įs
pūdžių pluoštą apie mūsų kraštą. Že
miau telpa iš tų įspūdžių dalis; lietuvių 
kalbon ją vertė J. Subatavičius. Mes 
imame ja iš laikraščio “Liter, ir Menas.” 
—“L.” 'Red.

Apie amerikiečius lengva prikalbėti 
nieko nereiškiančių, nuvalkiotų frazių, 
kaip: dolerių šalis, imperializmo šaka
lai ir tt.

Tai tik mažutis didžiulio amerikinio 
filmo kadras.

Dolerių šalis — tai žino kiekvienas 
pradžiamokslis mokinys. Tačiau, jei ry
šium su tuo įsivaizduojama, kaip speku
liantai medžiojo dolerius pas mus 191D 
metais, krintant rubliui, ir Vokietijoje 
1922 metais, žlungant markei, kai tūks
tantininkai ir milijonieriai rytais neval
gydavo bandelės, tikėdamiesi, kad vaka
rop ji atpigs, tai toks Amerikos pasi- 
vaizclavimas bus visai neteisingas.

šykštūs? Ne. Šalis, suvalganti per me
tus vien tik ledų už milijonus dolerių, ga
li turėti ir kitokių epitetų ...

Doleris — dievas, doleris — tėvas, do
leris — šventoji dvasia!

Bet tai nėra skatikinis šykštumas to
kių žmonių, kurie pasitenkina vien būti
numu turėti pinigų, kurie stengiasi su
taupyti tokią pinigų sumelę, kad vėliau 
galėtų mesti- biznį ir sodinti sode saulu
tes bei įvesti į mėgstamų perekšlių višti
dę elektros šviesą. Niujorkiečiai dar ir 
dabar su malonumu pasakoja vienuolik-

Nemažai prie netikusio mokslintis, 
siektis, Maikio nelaimės' prisidėjo ir ne
taktiška Balandžio agitacija, kai jis Mai
kiui pareiškė: “Jaunas esi vyrukas, gali 
tapti žymiu veikėju, jei tik sieksies.” 
Balandis turėjo jam išaiškinti, kad tap
ti žymiu veikėju reikia tik nuoširdumo ir 
ryžtingumo darbo klasės reikalų gyni
me, kas buvo jau gimę Maikio dvasioje. 
Siekimasis ir mokslinimasis Maikiui nie
ko gero nedavė. Jis jautėsi tik niekas 
prieš kun. Kibirą ir pirmai progai pasi
taikius, pasirinko dolerį dievaičiu ir nu
ėjo velniop.

Nors vėliau Maikis suprato, kad lai
mė glūdi kuriant šeimą ir esant pavyz
dingu žmogumi, kaip Balandžiai, Serben
tai te, Spaliukas, jo “žentas” Balandukas, 
bet jau buvo vėlu. Mirė misteriškai ir 
kaip valkata. Jei ne Balandis, niekas ne
būtų žinoję, nei kur palaidotas.

Be Maikio, apysakoje yra daug ko pa
simokinti ir pažinti. Intrigos ir aprašy
mai realūs. Žinoma, yra vienas kitas 
punktelis ir posilpnis, ypatingai tuose 
skyriuose, kur pasakojama apie Kilpos 
nuotykius parvažiavus Lietuvon paviešė
ti.

Mizara nėra buvęs fašistinėje Lietu
voje, bet visviena labai teisingai užčiuo
pė ten buvusią padėtį. Labai puikiai iš
vystė dialogą Maikio su Spaliuku arba
tinėje; gerai nupiešė Smetonos žvalgy
bininkų žiaurumus ir budrias jų ausis. 
Suktas Ugniškių Garmus taipgi labai re
alus.

Viena, ko Mizara nenuspėjo, tai, kad 
fašistinėje Lietuvoje valstiečiai miestelių 
turgavietėse mušėsi *ir juos policininkai 
vanojo. Fašistinėje Lietuvoje valstiečiai 
nesimušdavo. Muštynių herojais būdavo 
šauliai, ateitininkai, pavasarininkai, jau
nalietuviai . .. Jie tarp savęs kai susi
pešdavo, pasidarydavo neb muštynės, 
bet tikras karas. Vargšai būdavo mieste
lio žydai, pagal bažnyčią būdelninkai, 
škaplerninkai ir šiaip žiopsotojai. Tvoros 
braškėdavo, ginklai poškėdavo, viskas 
būdavo laužoma, trupinama. Papuolęs 
Kilpa tokian šturman nebūtų galėjęs 
žiopsoti, būtų gavęs plytgaliu kakton, 
nors ir amerikonas.

Šiaip knyga labai naudinga paskaity
ti. Bet jeigu atsirastų asmuo, kuris apra
šytų Balandžio gyvenimą, aišku, būtų 
dar naudingesnė. O jis atsiras; Mizara 
irgi sako, kad “neišvengiamai atsiras.”

Balandžių Amerikoje turime daug ir 
būtinai reikėtų, kad nors apie vieną kas 
nors papasakotų.

S. J. Jokubka.

TELŠIAI, kovo 4 d.—įvy
kusi Nevarėnų valsčiaus cho
rų ir kitų meninių kolektyvų 
apžiūra parodė, kad meni
niai kolektyvai sėkmingai 
ruošiasi Dainų šventei. “Balė- 
nėlių” kolūkio kolūkiečiai' pa
statė pjesę “Gieda gaideliai.” 
šis pastatymas buvo įvertin
tas geriausiai. “Ateities” 
kolūkiečiai suvaidino Puškino 
“Undinę” ir puikiai pasirodė 
su tautiniais šokiais. Petrai
čių kolūkio valstiečiai suvai
dino Dauguviečio “Laimę.”

Gražiai pasirodė mokykli
nis jaunimai, žiūrovai šiltai 
sutiko Nevarėnų septynmetės 
mokyklos chorą ir šokių ra
telį, kuris atliko “Dainą apie 
Staliną,” šokį “Sadutė” ir kt. 
šiemet naujai įsteigtas Mit
kaičių septynmetės mokyklos | 
choras atliko vaikų repertua- 
ro dainas.

Valsčius Dainų šventei jau 
paruošė daugiau kaip 40 dai
nų ir liaudies šokių. _

V. Gutkauskas.

Radijo Konstruktorių Domei

VILNIUS, kovo 4 d.—-Res
publikiniame radijo klube 
įvyko penktoji radijo mėgėjų 
kūrybos paroda. Joje buvo 
išstatyta 60 eksponatų.

Eilę darbų jury komisija at
rinko visasąjunginei parodai. 
Tai — Junevičiaus sukons
truota radijola, Stolovo gene
ratorius ir kumetras, Vanagai
čio portatyvinis universalus 
stiprintuvas, Stolovecko bate- 
rinis keturių lempų imtuvas ir 
Obolevičiaus lempinis teste
ris ir universalus matavimo 
prietaisas.

Geriausiai pasirodę kon
struktoriai apdovanoti premi
jomis ir diplomais. Laisvano
riškos draugijos armijai rem
ti raštai įteikti Vilniaus Po
litechnikumo, Pionierių Rūmų 
ir Naujosios Vilnios viduri
nės mokyklos radijo mėgėjų 
būreliams. T. Barkaras.

Pirmosios Vagos

JURBARKAS, kovo 31 d.— 
Su dideliu stropumu pavasa
rio laukų darbams per žie
mos mėnesius ruošėsi Jurbar
ko MTS kolektyvas: dar rin
kimų į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą išvlfkarėse šis darbas

Ameriką
tųjų metų istoriją apie kaubojų Daimon- 
dą Džimą.

Šis kaubojus, peveldėjęs 250,000 do
lerių palikimą, išsinuomojo visą minkš
tų vagonų traukinį, aprūpino ji degtine, 
susodino visus savo draugus bei gimi
naičius, atvažiavo į Niujorką, apėjo vi
sas Brodvėjaus smukles, per porą dienų 
prašvilpė gerą pusmilijonį rublių ir grį
žo pas savo mustangus ant prekinio 
traukinio purvino laipto be cento kišenė
je.

Ne! Amerikiečio pažiūros į dolerį turi 
poezijos. Jis žino, kad doleris—vienin
telė jėga toje 110 milijonų šalyje (kito
se taip pat), ir aš esu įsitikinęs, kad ša
lia pinigų ypatybių, kurios žinomos vi
siems, amerikietis dar grožiuojasi žals
va, pavasarį primenančia dolerio spalva .> 
ir atvaizduotu jame buliuku, kuris jam 
atrodo jo paties stiprybės, jo pasitenkini
mo simboliu. O dėdės Linkolno paveikslas 
doleryje ir galimumas kiekvienam 
demokratui prasimušti į tokius pat žmo
nes daro dolerį geriausiu ir kilniausiu 
puslapiu, kurį gali paskaityti jaunimas. 
Jus susitikęs amerikietis nepasakys abe
jingo:

— Labas rytas!
Jis užjausdamas šūktels:
— Meik moni? (Ar darai pinigus?) — 

ir nueis sau.
Amerikietis taip pat nepasakys miglo

tai : x
— Jūs šiandien blogai (gerai) atrodo

te.
Amerikietis įvertins tiksliai:
— Jūsų žvilgsnis šiandien vertas dvie

jų centų.
Arba:
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buvo visiškai baigtas.
Šiomis dienomis MTS trak

torininkai ^išvyko į kolūkius. ' 
Pirmosios vagos išartos “Ne
muno,” “Tarybinio aliojo” ir 
“Raudonosios žvaigždės” kol
ūkiuose.

2,500 Hektarų
Daugiamečių Žolių

VILNIUS, bal. 5 d.—Atsi
liepdami į TSRS Ministrų Ta
rybos nutarimą dėl trimečio 
plano vykdymo eigos, tarybi
nių ūkių darbuotojai pasiry
žo dar šiais metais sudaryti 
tvirtą pašarų bazę augan
čioms gyvulių fermoms. To
dėl jie laiku paruošė daugia
mečių žolių sėklą ir anksti 
pradėjo pašarinių kultūrų sė
ją. Per pirmąsias sėjos die
nas daugiametėmis žolėmis 
apsėta daugiau 2,500 hekta
rų. Dūkšto, Leonpolio, Nai
vių, Joniškėlio ir daugelis ki
tų tarybinių ūkių daugiame
čių žolių sėją jau baigia.

Spektakliai Kaimo Scenoje
I “Vienybės” kolūkį dažnai 

atvyksta Kuršėnų kultūros • 
namų meno vadovas Juozas 
Urbonas. Jis padeda jaunųjų 
kolūkiečių dramos būreliui 
statyt naujas pjeses.

Kolūkio meno saviveiklos 
kolektyvas susikūrė 1949 me
tų vasarą. Kaimo scenoje 
buvo pastatytos pjesės “šilga- L 
lių šeima,” “Laimė,” “Veru
tė sugrįžo” ir kitos .

Jaunieji kolūkiečiai spėk- . 
ta klius rengia ir gretimame 
“Aušros” kolūkyje, o taip pat • 
Micaičių ir Pakubilių apylin
kių žemės ūkio artelėse.

3 pusi.;—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Geg. 27, 1950
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Muzika praeityje ir dąbar

(Tąsa)

Stipriai pakratė ranką ir, padavęs iš 
užanties ištrauktą sąsiuvinį, skubiai nu
žingsniavo ...

* * *
Parėjusi namo, Aldona ėmė vartyti 

Karolio dienoraštį.
“Žodžio badas! — rašė jis. — žodžio 

badas. Kaip sunkiai gimsta nauji žo
džiai naujoms sąvokoms ir naujiems 
reiškiniams!

“Didžiausiu įnirtimu stveri uosi taisy
ti vertimų kalbos: juk nors dantimis 
graužk — išversto į lietuvių kalbą saki
nio kartais nebegalima suprasti. O kaip 
supras paprastas žmogus?

“Marksui, Leninui išversti nėra žo
džių !

“Skurdu! Velnioniškai skurdu! Žo-

Vilniaus.. . Ir visi mes jį vienodai myli
me!

“Petro ir Povilo bažnyčia, tai muzie
jus, kuriame susikaupė barokinės epo
chos dvasia, — laukinė energija, peršo
kusi viduramžių askezų ir naivų, bedva
sį jo formų skurdą. Kokia gyvybingumo 
jėga ištryško pro visus varžtus ir ka
nonų grandinės. Ištisa jūra nuostabiau
sios gyvybės turėjo kunkuliuoti meni
ninko širdyje, ir nuostabios jo rankos, 
kurios tobulomis formomis suvaržė ir 
įamžino chaotiškas gyvybės grožio ir 
ritmo bangas. .. Gėlės, paukščiai, nuo
stabios žolių įvijos, nuostabaus ritmo iš
judintos žmonių statulos. Viskas gyvena, 
viskas juda! O kiek daug šviesos! “Ars 
m'agna lucis et umbrae” (Didysis šviesos 
ir šešėlių menas) — pačių bažnytininkų 
žodžiais betariant, — kerėjimo menas!

tižių taip trūksta! Tiek sąvokų negalima 
apimti! Vertimai išeina nublankę!

“Štai: narod — liaudis, nacija — tau
ta, nacumcdriost — tautybė, bet narod- 
nost?!...

“Tautybių Liaudies Komisariato laik
raščio redakcijoje iš mūsų reikalavo kuo 
didžiausio terminų ir minties niuansų 
tikslumo vertimuose.

I “O Čia, štai, užtinku tokių perlų — 
’nemirtingasis proletariato lozungas Lie
tuvos socialdemokratų išleistame šiais 
metais Vilniuje revoliucinių dainų rin
kinyje verčiamas taip: “Visų šalių dar
bininkai, eikite išvien!” O Internaciona- 
lą tiesiog nemiela skaityti... “S inter- 
nacionalom vosprianet rod liudskoj!” iš
versta: “Internacionalas judins žmones 
tada!” šlykšti ta bejėgiška, bedantę, be
žodę lementacija vietoj kovingos, tvirtos 
skambios kalbos!

“Tame rinkinėlyje taip pat yra kelios 
Janonio eilutės:

, “Vos rytas nušvinta, nuskurę būriai 
Per miegantį miestą žingsniuoja 

niūriai...”
“Ar tai palyginama? . ..

c “Kokia skausminga žaizda mums Ja
nonio netekimas!

“Argi jau nebegalima buvo išgelbėti? 
Juk čia pat sukosi tarp visų, bendrame 

• 'darbe degė, tirpo, — užsidaręs, sunykęs, 
sulysęs moksleivis... O kai žuvo — visi 
pajuto, kad neteko didžiausio proletari
nio poeto! Šiandieną nėra mūsų tarpe 
jam lygių! Nėra nė vieno!...

“Ir štai iš po Vilniaus arkų, galerijų 
skliautų mus seka fanatikų akys. Lojo
los dvasia! Pater Mukerman organizavo 
čia nematytus dalykus; bažnyčios durys 
atdaros, suklupę maldininkai užtvenkia 
visą šaligatvį... Demonstruoja!

“Štai, pater Mukerman — vyriausias 
kerėjimo menininkas! Jėzuitų nebuvo 
Lietuvoje nuo pat ordino uždarymo. Ar 
ne nuo Kotrynos laikų? Bet dabar jau 
yra Lietuvos jėzuitų vienuolynai — vo
kiškosios to ordeno provincijos žinioje, 
o visų jų priešakyje — pater Mukerman. 
Buvęs kaizerio kariuomenės kapelionas, 
atkakliausias monarchistas, reakcionie
rius, kokių reta. Šiandien jis kuria kažin 
kokią labdarių sąjungą ir dedasi bied- 
nuomenės užtarėju. — “Ars magn'a lucis 
et umbrae.”

(Tąsa nuo 3-čio bus.)
turėjo galimybės visiškai suvienyti įvai
rumus ir gausų išsireiškimą simfonijos 
formoje. Pajėgė suvienyti skrajojančią 
poeziją su logišku jausmu savo išvystyto
se temose.

Iškilimas industrijos devynioliktame 
šimtmetyje nesulaikė kompozitorių nuo 
rašymo orkestracijoms muzikos, bet tik
renybėje, biskį “apkarpė” juos. Po Bee- 
thoveno, kiti kompozitoriai rašė ir tobu
lino muziką įvairiose formose. To perio
do garsiausiais muzikos rašytojais bu
vo Schubert, Schumann, Mendelsohn, Čai
kovskis, Dvorak, Brahms ir Cesar 
Franck.

Brahms simfonijų kompozicijoje nu
stebino kitus. Jis pasekmingai suvienijo 
klasišką vienumą su tų laikų romantiš
ku įvairumu. Jo muzika buvo gryna ir 
ištobulinta; dalis pasisekimo buvb tame, 
kad jo muzika buvo “nepapuošta.”

Čaikovskis, kitas geni j alus kompozito
rius, turėjo nepaprastą gabumą rašyme 
koncertinės ir simfoninės muzikos. Jis 
lengvai išreiškė kiekvieną jausmą savo 
balsų įvairybėje su pagalba harrhonijos, 
ritmo ir orkestro pilnumo. Jo muzika ir 
šiais laikais yra plačiai vartojama sim
fonijos orkestrų ir koncertuose.

Amerikos kompozitoriai taipgi 
daug geros muzikos. Didesnę jos dalį var
toja koncertuose ir muzikališkose kome
dijose. Kiti rašė operetes visokio

parašė

turinio.

Bet juose neatsirado stambių operų bei 
klasiškos muzikos kūrėjų. Mums gerai 
žinomi yra šie kompozitoriai: Jerome 
Kerr, George Gershwyn, Victor Herbert, 
Stephen Foster, Irving Berlin ir kiti. 
Amerikiečiai turi nemažai gerų orkestrų 
vedėjų, bet jie daugiausia vartoja džia- 
zinę muziką.

Šių dienų kompozitoriai nemažai yra 
susirūpinę. Jiems prisieina kurti visai 
naują muziką, vartojant kitokį stilių. Jie 
turi išreikšti žmonių pergalės jausmus 
ir naujo gyvenimo idėjas; sielos balsus, 
plaukiančius iš darbo žmonių .krūtinių. 
Jie turi rašyti savo muziką šiai gadynei, 
pasiremiant tikrovės motyvais. Jų muzi
ką turi suprasti ir pasigėrėti paprasti 
žmonės.

Tose šalyse, kur darbo žmonės yra įsi
traukę į kovas, ten kompozitoriai turi iš
reikšti savo muzikos formose kovojančių 
žmonių dvasią; jų ūpą ir pasiryžimą 
kilti aukštyn. Nuo tos galingos muzikos 
tegul sudreba visi išnaudotojai ir jų pa
kalikai !

Galinga yra poezija, aprašanti žmonių 
vargus ir sielvartus, jų sunkias kovas 
ir visus persekiojimus; bet kada kompo
zitoriai surenka tokią poeziją ir pritaiko 
prie jos muziką, tada ji, poezija pasida
ro dvigubai galingesnė. Tokia muzika pa
jėgia sukelti darbo žmonių dvasią.

ir apie 
Rendorių 
nemokėti 
sumažin-

Majakovskis apie

“Obivatelių masė stos į kryžiaus karą 
dėl “šventosios ramybės,” dėl nekliudomo 
ir nedrumsčiamo miesčionijos funkcijų 
vykdymo: kromelių, bankelių, akcinių 
bendro vėlių ... Miesčionija vilioja savo 
bučin darbininkus, nacionalizmo barška
lais juos apkurtindama ir apakindama 
tuščiais pažadais. Jau ne vieną dešimt
metį Vileišiai traukė ant savo kurpalio 
pamažu augantį Vilniuje lietuvišką pro
letariatą, mykolų biržiškų ir kitų sal
džialiežuvių ‘socialistėlių’ padedami. Len
kų darbininkų eilėse veikė ta kryptimi 
PPS, o žydų — Bundas. To vaisiai — 
bejėgiškos profsąjungos ir pačių fabri- 
■kantų patikėtinių valdomos ligonių ka
sos .. .

“Nėra žodžių patricijų ir nėra žodžių 
plebėjų! (V. H.) Bet koks gi kietas ka- 
muo yra žodis!

“ToT •
PoT
TopoT

> Topor - ropoT.” (Chlebnikovas).
“Panašūs futuristiniai eksperimentai, 

tai tik amalas, tai silpnutis tolimos per
kūnijos murmėjimas, tai dar tik bežodis, 
beskiemenis paistymas. Argi tai prilygs- 

.1 ta Majakovskio žodžiams — galingiems 
1 granito luitams:

Bejte v ploščadi buntov topot!
Više gordich golov griada!
Mi razlivom vtorogo potopa 
Peremoj-em mirov goroda!. ..

“Vienas mano geležinkeliečių per mi
tingą pasakė: — Čia nėra jokios Lenki
jos, jokios Lietuvos, jokios Bielorusijos 
Vien tik sau! Yra vienas bendras, vie
nas šventas proletariato reikalas ir dėl 
jo eisim, — kad ir ugnin! — Kas dėl 
manęs, — tai man geriau gulėt bendra
tie kape su visokių tautų proletarais, ne
gu gyvent prikaltam prie “savos” bur
žuazijos katorginės tačkos!...”

“Stovi visa eilė išdegusių namų. Karo 
palaikai. Langų akiduobės, kaip kauko
lės: stovi šitoks beakis griuvėsių slibi
nas ir gąsdina praeivį savo griaučiais . ..

“Ir tarp griuvėsių staiga švysteli dar 
nenuvytę laukinių vynuogių garbanos. 

.Lyg vakar būtų iš čia išėję žmonės: ro
žinis sienų dažas, lengvutė galerija ap
link visą kiemą ant laibų stulpų, nedi
delis baseinas kiemo viduryje, — viskas 
lyg sapne, ir taip liūdnai šypsosi atgy
ventų di-enų buitis.

į “Kiek aš Vilniuje begyvenčiau, — jis 
visuomet mane stebins; džiugins, pykins!

1 “Negalima nurimti tame šimtakalbia- 
I me knibždėlyne, tame Babelio bokšto 

mieste!
“Adomą Mickevičių kartoja kiekvienas 

Vilniaus lenkas “Litvo, ojčizno moja!” 
•Žydų Bundo oratoriai kiekvienoj Vil
niaus kryžkelėj šaukiasi į demokratinę 

\ daugiatautę ir lygiatautę Lietuvą. Bie- 
lorusai sakosi nuo amžių prisirišę prie

“Deklamacija apie laisvę, progresą, ci
vilizacijos ir kultūros gėrybes, proto ini
ciatyvą, kiekvieno asmeninės laisvės ger
bimą, humanišką ir teisingą elgimąsi su 
darbo žmonėmis, platųjį švietimą, be
darbių aprūpinimą, labdarybę ir, svar
biausia, — apie visuomeninę harmoni
ją tarp darbdavių ir idealių dirbeivų 
(prijaukintų, pažabotų darbininkų!), — 
tai social-menševikų programa!

“Tas mielas — M. — “nepartinis dak
taras” nuolat blaškosi iš vieno kraštuti
numo'į kitą. Deklamuoja, deklaruoja, 
kremtasi, dejuoja, o kas’ iš to viso seilė- 
jimosi?‘Kam nauda?

“Jei jis perskaitytų pas Marksą, kad 
demokratas,, kaipo tikras smulkios bur
žuazijos, “t. y. tarpinės, tarpsluoksninės 
klasės atstovas, įsivaizduoja save esant 
iškeltą aukščiau visokių klasinių prieš- 
'taravimų,” — sakytų, tikriausiai, kad 
tai ne apie jį parašyta...”

“Mielaširdystės respublika!...”
“Reikalinga nepalūžtančių žmonių, su 

plieniniais dirksniai, plieniniais raume
nim ir absoliutiškai blaivia sąmone.

“Kova dar tik prasideda, ir jos peri
petijos pareikalaus iš mūsų maksimum 
to, ko bendrai kada nors yra reikalavu
sios istorinės epochos iš savo vaikų.

(Bus daugiau)

Ameriką
(Tąsa nuo 3 puslapio)

— Jūsų išvaizda — milijonas
Apie jus niekas nepasakys m 

kad pašalietis turėtų spėlioti, kas jūs — 
poetas, menininkas ar filosofas.

Amerikietis įvertins tiksliai:
— Šis žmogus vertas 1,230,000 

riu.
Tuo pasakoma visa: kas yra j 

žįstami, kur jūs buvojate, kur jū 
te vasaroti ir 1.1.

Amerikoje visai nesvarbu, kui 
du jūs įsigijote savo milijonus, 
ko'galima pelnyti dolerį; yra “ 
Gavai procentus už išparduotą poemą — 
biznis, apvogei, nesugavo — taip 
nis.

Bizniauti mokomasi iš mažens. Tur-j. 
tingi tėvai džiaugiasi, kai jų dešimta- į 
metis sūnus, metę§ knygas, parvelka pir
mąjį dolerį, kurį jis uždirbo pardavinė
damas laikraščius.

— Jis bus tikras amerikietis.
Bendroje biznio aplinkoje auga vaikų 

išradingumas.
Vaikų stovykloje, vaikų vasaros pensi- 

jone, kur vaikai grūdinami plaukymu ir 
futbolu, buvo uždrausta besiboksuojant 
keiktis.

— Kaipgi galima peštis nesikeikiant?
— skundėsi nusiminę vaikai.

Vienas būsimų biznierių bematant su
sigriebė.

Ant jo palapinės atsirado skelbimas:
“Už vieną centą išmokysiu penkių ru

siškų keiksmų, už 2 centus — penkioli
kos.”

Norinčių išmokti keiktis be rizikos, kad 
juos supras dėsetytojai, prisigrūdo pil
na palapinė.

Laimingasis rusiškų keiksmų žinovas, 
vidury atsistojęs, dirigavo:

— Na, choru :— “durak.”
— Durak!
— Svoloč!
— Ne “tvoloč,” bet “svoloč.”
Su “kalės vaiku” teko gerokai

dolerių, 
slingai,

dole-

ūsų pa- 
s vyksi-

įmonės išsikišusius pakraščius pardavęs 
reklamoms.

Jei net netiesioginiu doleriniu spaudi
mu galima laimėti tarnybą, garbę, ne
mirtingumą, tai, tiesiog paklojęs grynais, 

< nupirksi viską.
Laikraščius leidžia trestai: patys tres

tai, trestų verteivos yra parsidavę rek
lamų užsakytojams, universalinių par
duotuvių savininkams. Visi laikraščiai 
yra taip tvirtai ir brangiai parsidavę, jog 
Amerikos spauda laikoma nepaperkama. 
Nėra tokių pinigų, už kuriuos galima 
būtų nupirkti jau parsidavusį žurnalis-

300 Rendauninkų 
Laimėjo Streiką

Pereitą savaitę rendaunin- 
kai 7-nių aukštų apartmento, 
1258 S. Indiana Avė., sužino
jo iš Chicagos rendų raštinės, 
kad jie laimėjo streiką prieš 
besotį apartmento savininką. 
Jų rendos bus numuštos apie 
30%. Streiką vedė Rendau- 
ninkų Taryba.

čia rendauninkų streikas 
tęsėsi dvi savaites, kuris buvo 
apėmęs 300 šeimų 
2,000 gyventojų, 
buvo nusistatymas 
rendą, kol ji nebus
ta. Streikas vyko pradžioje 
gegužės mėn.

Rendorių pasipiktinimas bu
vo didelis, kai jie susirinkę 
gegužės 10 d. sužinojo, kad 
ir Rendų Raštinė kooperuoja 
su besočiu savininku ir duoda 
jam laiko landžioti pas atski
rus rendauninkus, pažadant 
jiems numušti rendas ir tuo- 
mi sugriauti Rendauninkų 
Tarybą.

Ant rytojaus, gegužės 11, 
Rendų Raštinė kapituliavo, 
sužinojus, kad rendauninkai 
susirinkę pasižadėjo tęsti 
streiką, įsakydama apartmen
to savininkui rendas sumažin
ti kiekvienam rendauninkui 
nuo 3 iki 5 dolerių savaitėje.

Mrs. Lily Jackson, kovinga 
pirmininkė Rendauninkų Ta
rybos, pareiškė: “Aš myliu 
savo kaimynus daugiau, kaip 
savo asmeniškus patogumus, 
ir todėl kovoju už jų intere
sus.”

Rendauninkai, gavę prane
šimus apie numušimą rendos, 
susirinkę sveikino viens kitą 
spausdami dešines. Jų tarpe 
ir tie, kurie laikėsi nuošaliai, 
bijodami keršto iš apartmen
to savininko pusės.

—Mūsų taryba dabar bus 
100% apsivienijusi 
Mr's. Jackson, — i 
reikalingas toks 
mas laimėjimui kitų pagerini
mų ir išlaikymui rendų kon
trolės po birželio 30-tos.

Indiana Avė. budinkas ori
ginaliai talpino 60 šeimynų, 
kurių renda buvo nuo $25 iki 
$30 į mėnesį. Bet 1945 m. sa
vininkas iškraustė iš čia bal
tus gyventojus ir pertvarkė p 
300 1-no ir 2-jų kambarių 
kičinete apartmentus, kur 
negrams išrendavo nuo $5 iki 
$14 savaitėje. Apskaičiuoja
ma, kad tame budinke ren
dauninkai laimėjo sutaupų 
apie $1,000 savaitėje.

Pastatas, kur ėjo ši rendų 
kova, randasi aukštų rendų 
plote, kur šio ploto rendau
ninkai negrai yra apkerėti 
aukštomis rendomis.

Ištikrųjų, skirtumas rendo- 
se tarpe negrų ir baltųjų 
geresnių butų ir aptarnavimų 
yra didelis ir nežmoniškas^ 
Tos priežasties dėlei South 
Sidėj yra nuolatos diskusuo- 
jamas klausimas tarpe baltų
jų, kad negrai perka namus ir 
keliasi į baltais apgyventus 
plotus.

Iš šio Indiana Avė. budinko 
rendauninkų streiko turės 
daugeliui paaiškėti, kaip di
džiųjų apartmentų, ypatingai 
vėlesniu laiku pertvarkytų į 
mažesnius su savaitine renda 
yra išnaudojami rendauninkai 
negrai.. Tad prieš tok| api
plėšinėjimą jie' skelbė čia 
streiką ir laimėjo vadovystė
je Rendauninkų Tarybos.

Kartais tūliems mūsų skai
tytojams, namų ir mažų 
apartmentų savininkams ne
patinka, kad dienraštis užta
ria rendauninkų kovą, kurią 
čionai aprašome ir rertiiamc. 
Jų visų pareiga yra irgi ko
voti prieš didžiuosius apart
mentų savininkus, kurie ver
čia negrus gyventi nepaken
čiamuose butuose ir mokėti 
nežmoniškas rendas už vieno 
dviejų kambarėlių lindynes.

Rendorių*.

O jeigu tu esi vertas, kad kiti duoda 
daugiau, — įrodyk, ir pats šeimininkas 
tau pridės.

Titulas — labai prašau. Laikraščiai 
ir teatrų kupletininkai dažnai pašiepia 
kino žvaigždę Glorija Svenson, buvusią 
kambarinę, o dabar kainuojančią penkio
lika tūkstančių dolerių per savaitę, ir jos 
gražuolį vyrą grafą, kartu su atsivežtais 
-iš Paryžiaus pakeniškais modeliais ir 
ananiniais pusbačiais.

Meilė — malonėkite.
Po beždžioninės bylos laikraščiai ėmė 

trimituoti apie misterį Brauningą.
Šį milijonierių, nekilnojamo turto par

davimo agentą, senatvėje apsėdo jaunuo
liška aistra.
' Kadangi senio vedybos su mergaite — 
dalykas įtartinas, tai milijonierius grie
bės įdukrini mo.

Laikraščiuose skalbimas:
MILIJONIERIUS NORI ĮDUKRIN

TI ŠEŠIOLIKAMETĘ.
Pasipylė 12,000 puikiausių pasiūlymų 

su gražuolių nuotraukomis. Jau 6 va
landą ryto keturiolika mergaičių sėdėjo 
misterio Brauningo priimamajame.

Brauningas įdukrino pirmąją (toks di
delis nekantrumas!) — vaikiškai išleis
tais plaukais gražuolę čekę Mariją Spas. 
Kitą dieną laikraščiai ėmė springti Ma
rijos laime.

Pirmą dieną buvo nupirkta 60 sukne
lių.

Atgabenti perliniai karoliai.
Per tris dienas dovanų pripirkta dau- 

gaiu kaip už 40,000 dolerių.
Ir pats tėvelis nusifotografavo, apglė

bęs savo letenomis dukters krūtinę su to
kia veido išraiška, kurią tiktų iš po at
lapo parodyti prieš viešuosius Monmarto 
namus.

Tėvo laimę sudrumstė žinia, kad mis
teris mėgino įdukrinti dar kažkokią try

likos metų mergaitę iš kitos atėjusiųjų 
partijos. Abejotinas pasiteisinimas galė
jo būti, matyt, tik tai, kad duktė pasiro
dė esanti devyniolikos metų moteris.

Trim “fifti-fifti,” kaip sako amerikie
čiai, daugiau ar mažiau — koks skirtu
mas? .

Šiaip ar taip, tėvelis teisinosi ne me
tų skirtumu, bet sąskaitos didumu ir 
rimtai įrodinėjo, kad jo išlaidos šiam biz- 

okeano/ niui aiškiai rodo, kad tiktai jis yra nu
kentėjusioji pusė.

Teko įsikišti prokuratūrai. Kas toliau 
buvo, aš nežinau. Laikraščiai nutilo, lyg 
burną doleriais užsikimšę.

iuo bū- 
Visa, iš 
biznis.”

pat biz-

[, — sakė 
nes mums 
apsivieniji-

pasi
darbuoti. Nesupratingi amerikoniūkščiai 
tardavo “zukin-sin,” o pakišti už gerus 
pinigus menkos kokybes keiksmažodžius' 
sąžiningas jaunas biznierius nenorėjo.

Suaugusiųjų tarpe biznis įgyja milži
niškas epines formas.

Prieš trejus metus kandidatui į kaž
kurią pelningą tarnybą miesto valdyho- . 
je — misteriui Rigelmanui reikėjo pasi
rodyti rinkėjams su kokiu nors altruisti
niu sumanymu. Jis nutarė pastatyti pa
jūryje madinį balkoną pailsėti vaikščio
jantiems Koni-Ailende,

Pajūrio žemių savininkai paprašė mil
žiniškos pinigų sumos — daugiau, negu 
galima buvo pelnyti iš busimosios tarny
bos. Rigelmanas spiovė į savininkus, 
smėliu ir akmenimis užvertė <' 
kraštą, padarė 350 pėdų pločio žemės 
ruožą ir pusketvirtos mylios ilgiu išklo
jo krantą idealiu lentiniu grindiniu.

Rigelmaną išrinko.
Per metus jis su kaupu išlygino nuos

tolius, kaip įtakingas žmogus, visus savo
..................... ■■ ■—» II •  ..................... . • ■ ■ ■-»■■■■■ U ....... .. i liyo gi, IIIIIĮIH I H.
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Iš Brazilijos Lietuvių Kolonijos

vie- riko:

Ka.ro Nusikaltėliai Nori 
^Sutvarkyti Braziliečius

1 S. PAULO. — Gal nei 
name S. Paulo miesto rajone
nerasi tiek daug apsistojusių 
įvairių tautybių karo nusikal
tėlių, kaip Vila Prudentes ra
jono aplinkinėse vilose: V.

kt. Žinoma, jie daugiausia 
yra apsistoję pas savo globo
tojus arba aplink juos susi
spietę. ir jaučiasi kaip namie. 
Neskaitant visų kitų ju šlykš
čių veiksnių, jau ant tiek Įsi
drąsino, kad net vietinius gy
ventojus nori “sucivilizuoti.“ 
Jie mus skaito visu dvide
šimtmečiu atsilikusiais u ž 
juos.

Pa v., Brazilijoje 
žymiausių liaudies 
yra karnavalas, šįos 
ne tik jaunimas, bet 
žmones veik ištisus 
laukia,
metus ta proga 
nūs. 
sikaltėlių, kuriems visa tai ne
patinka, atrodo jiems lauki- 

tokius su kumš- 
ginklu “pači vi Ii-

viena iš 
švenčių 
šventės 
ir seni 
metus

kad nors kartą per 
pasilinksmi- 

Bet yra tokių karo nu-

26 (L naktį, jau

niška ir nori 
čia ir net su 
Alioti.”

Š. m. kovo
pasibaigus karnavalui, bet pa
gal įprotį trys januoliai: Jose 
M., Casern iro R. 
beniūniuodami 
dainušką, užėjo 
ve j e Ibitirama 1 
do 4 dipukus, kurie, dar ne
mokėdami vietinės kalbos, 
pradėjo jaunuolius pašiepti ir 
visaip kolioti, kad jie esą lau
kinės tautos išperos ir indėnų 
pamėgdžioto tai. Jaunuoliai 
tinkamai žodžiu atsakė ir ka
vinę apleido. Tuo dar nesi
baigė. Ant kampo gatvių Ibi-

ir Tobias L., 
karnavališką 

i kavinę gat- 
122. Ten ra- 

, kurie, dar 
vietinės

kultūringai
Bet tuo momentu 

jaunuoliai tu- 
Vicnas 

revoive-

gy-
at-

sužinoję

tirama-Cielames buvo užpulti 
tų 4 dipukų, kurių vienas su- 

mes jums parodysime, 
kaip reikia
venti. 
ėjus atobusui, 
rėjo progos pabėgti, 
dipukų rankoje laikė 
ri.

Vietos gyventojai,
šitokį kiaurų įvykį, labai pa
sipiktino šiais “civilizuoto- 
jais” ii- stengiasi sužinoti jų 
pavardes. Iksas.

krašte paskelbė
priespaudą, pro-

išėjo į gatves 
prieš pardavi- 

amerik iečių

Brazilijos Liaudis 
Prieš Kennan Misiją

Kovo 6 d. Brazilijos patrio
tai visame 
dieną prieš
testuodami prieš Kennan’o ir 
io sėbro atvykimą Į Brazili
jos sostinę Rio de Janeiro, 
posėdžiauti Brazilijos koloni
zavimo ir karo reikalais.

Brazilijos valdžia nusiže
minančiai priėmė savo “glo
bėjus“ — dolerio ir karo die- 

Į Vaičius, Bet kuriems rūpėjo 
Į savo krašto gerovė ir jaunuo- 
į lių gyvybes, 
protestuodami 
nią Brazilijos 
gengsteriąms.

Nors policijos ir kariuome. 
| nes buvo užimtos gatvės ir 
aikštes, bet S. Paulo mieste, 
Clovis Bevilaųua aikštėje, de
monstrantai sudegino ameri
kietišką vėliavą, tuo pareikš- 
dami griežtą nusistatymą: 
ginti savo kraštą nuo impe

rialistinių grobikų. Tą dieną 
j visame krašte vyko areštai ir 
■ kruvini susirėmimai begin
klių demonstrantų ir karo je

igu, apginkluotų amerikietiš
kais mirties pabūklais.

Viso pasaulio kolonijos ko-

ŠTAI KAS MŪSŲ LAUKIA 
ŠIA SAULĖTA VASARA!

I

Dienraščio Laisves didžiosios iškilmes įvyksta že
miau paduotose vietose ir pažymėtose dienose

B A L T I M O R E, M D.

Laisves paramai piknikas įvyks

Sekmadienį, Birželio - June 4
SLOVAK NATIONAL HOME PARK

Holabanl Avenue

Bostonas ir Apylinkė

Didysis Laisves Piknikas Įvyks

Sekmadienį, Liepos - July 2
ARARAT CAMP

<

VOSE POND PAVILION 1

Maynard, Mass. »
/

Didžiojo New Yorko Apylinkė

Laisves Piknikas Įvyks

Sekmadienį, Liepos - July 2
KLASHUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. L, N. Y.
I

Jau dabar laikas pasisamdyti busus vykimui į 
aukščiau nurodytus piknikus. Rūpinkimės visi, kad 
tie piknikai pavyktų, supraskime, kaip yra reikalin
ga finansine parama mūsų dienraščiui.

voja prieš savo “globėjus,” o 
tuo laiku JAV bankininkai ii: 
ginklų fabrikantai nori uždė
ti savo “globą” visai Lotynų 
Amerikai. Jiems padeda vie
tos kapitalistai—dolerio sam
diniai. Bet liaudies kova kas
kart pasireiškia 
formoj ir ji 
vės troškimo 
lės!

griežtesnėj 
didės, nes lais- 
niekas nemiga-

Atsišaukimas
Brazilijos Lietuvius '

S. Paulo lietuvių koloni
joje buvo išleistas ir plačiai 
paskleistas sekamo turinio 
mimeografuotas atsišauki
mas :

Brangūs broliai ir 
seses lietuviai!

Į

Šiandien pasaulis gyvena 
kritiškiausį savo istorijos mo
mentą ir randasi ryškiai pa
sidalinęs į dvi dalis: vienoje 
pusėje stovi žiaurus, morali
niai supuvęs griūvantis kapita
lizmas, kuris visu greitumu 
ruošia naują naikinantį ato
minį, k arą. Tinkamam pasi

puošimui, kur tik fašistų na
gai pasiekė, žiauriai persekio
ja demokratines organizaci
jas, spaudą ir žodžio laisvę; 
tūkstančiais žudo laisvę ir tai
ką mylinčius žmones. Tie 
kraugeriai kovą už taiką lai
ko kriminališku prasižengi
mu. šiai žvėriškai karo ak
cijai vadovauja Amerikos im
perializmas. Antroje pusėje 
stovi demokratija, laisvę ii | 
taiką mylintis pasaulis, kuris 
aukodamas savo brangias gy
vybes neatlaidžiai kovoja, 
kad išgelbėjus pasaulio civi
lizaciją nuo baisiosios 
strofos — atominio 
Šiam taikos pasauliui 
vauja garbingoji Tarybų Sa
jų nga.

Pažvelkime, ką davė pasau
liui antrasis 
jonai 
lauke; 
senelių 
bombų; 30 milijonų liko in
validais; 21 milijonas dingo 
be žinios; 45 milijonai buvo 
išvaryti iš savo gyvenamų 
vietų: 30 milijonų namų pa
versta pelenais; 150 milijonų 
asmenų liko be pastogės, 
kamuojami bado ii’ epidemi
jų, ir 50 milijonų pasiliko be 
duonpelnių ir šeimų . Iš tų 
visų karo kančių ir baiseny
bių pralobo tik maža grupė 
ginklų fabrikantų, bankinin
kų, kapitalistų. Bet visą tą 
palyginus su trečiuoju impe
rialistiniu karu, 
jūroje.

Kadangi prie 
baisių skerdynių 
sideda ir lietuviški fašistai ir 
įvairūs karq nusikaltėliai, to
dėl yra mūsų būtina pareiga 
juos demaskuoti. Lietuviškie
ji fašistai jau įsteigė karo 
fondą pavadindami “tautos 
fondu.” Kaip “Mūsų Lietu
va” 56 Nr. praneša, vasario 
4 d. buvo sudaryta komisija 
aukoms rinkti, kur paskelbti 
to rinkimo būdai. Fašistas, 
tūlas Javonis, rašydamas apie 
tą fondą, sako: “Taip pat 
ir tarptautinės politikos Įvy
kiai rieda mums palankia 
kryptimi, kasdien vis priar
tindami naują pasaulinį karą, 
kuris jokiu būdu neišvengia
mas.” štai ko fašistai trokšta 
ir kokiam tikslui renka pini
gus, kuriais kurstys naujo ka
ro ugnį.

Brangūs tautiečiai-tės 1 Tai
kos išlaikymas yra kiekvieno 
civilizuoto žmogaus pareiga 
ir garbė! Jeigu nenorime, 
kad mūsų vaikai, vyrai ir my
limieji būtų žudomi toli nuo 
savo šeimų židinio, neauko- 
kimie nei vieno cento kraujo 
trokštančių fašistų Įsteigtajam 
fondui, nes kiekvienas centas, 
fašistų renkamas, yra tik 
kurstymas ugnies naujam ka
rui. Tegul nebūna nė vieno 
doro lietuvio, kuris susiteptų 
ta kraujo dėme savo sąžinę 
ir nusižengtų prieš visą de
mokratinį, taiką mylintį pa
saulį. Nesvarbu, po kokia 
skraiste tas karo fondas sle
piamas, bet tikslas yra kurs
tymas atominio karo. Mes, 
be skirtumo tikybinių ir poli
tinių įsitikinimų, turtingesni

katu
le aro.

karas: 32 mili- 
jaunuolių žuvo karo 
20 milijonų moterų, 

ir vaikų žuvo nuo

yra tik lašas

rengimo šių 
aktyviai pri-

Iš Urugvajaus Lietuvių Kolonijos
Susikūrė Lietuvių Švietimo 
Vadovybe Kolonijoje

Balandžio 16 d. ULC būsti
nėje įvyko gausus lietuvių tė
vų susirinkimas. Jame daly
vavo no tik sostinės centro, 
bet Cerros ir Casabos prie
miesčių atstovai. Susirinki
mas praėjo ne tik ypatingoj 
lietuviškoj dvasioj, gyvose 
mažųjų švietimo reikalo dis
kusijose, bet jis vieningai nu
tarė koordinuoti lietuviškos 
mokyklos reikalą kolonijoje 
ir kur tik pasirodys būtinas 
reikalas, ten steigti savos mo
kyklos skyrius.

Kad šitas darbas būtų rei
kiamai įvykdytas ir tinkamai 
savo paskirtį atliktų, tėvų su
sirinkimas išrinko tėvų komi
tetą iš šių asmenų: Andrius 
Alekna, Vytautas Kalpokas, 
Jonas Kanopa, Jonas Penke- 
vičius. Stasys Rasikas, Vladas 
Karvelis, Jonas Matulevičius, 
Alfonsas Žukas ir Jonas Gra
in ošausk as.

šią mūsų švietimo 
sudaro kolonijoje 
ir gero vardo vy-

vadovybę 
populiarūs 
rai, tai reikia tikėti, jog pro
gresyvu mūsų darbo visuome
ne jos rūpesčius gausiai pa
rems — leis savo vaikus, ir 
mes turėsime ne vien stiprų 
savos mokyklos centrą, bet ir 
jos gražiai veikiančius sky
rius, kur tik atsiras reikiamas 
lietuviukų skaičius.

Mes tikime, kad laisvieji 
lietuviai Šitą reikalą tinka
mai supras ir pasirodys dar
bu, o ne taip, kaip tie vyrai, 
kurie spaudoj daug kalba 
apie lietuvių mokyklos reika
lingumą, bet jų vaikai visai 
lietuviškai nekalba ir jų tė
vai nei mažojo pirštelio ne
pajudina mokyklos labui.

Tėvas.

Mokyklos Švente

Urugvajaus Lietuvių Mokykla 
ULC patalpose surengė savo 
tradicinę Margučių šventę, 
kuri be, mokinių tėvų, su
traukė gausų būrį lietuvių vi
suomenės ir net svečių iš pro
vincijos. Mokyklos mokiniai 
konkursui išstatė 24 meniškai 
ir lietuviškai išpieštus margu
čius, o konkurso komisija, 
kurią sudarė: Jonas Kalpo
kas, Jonas Kaušas, St. Rasi
kas ir mokytojas Petras Čiu- 

jiems premijas, 
moki
ai! trą 
trečia

bū-
ma-

buvo žiūrėti į taip gausų 
rį šokančių suktinį mūsų 
žųjų, nuo kurių neatsiliko ir 
paauglis jaunimas bei tėvai 
su polka. Energingai ir pui
kiai darbavosi mokyklos tė
vai : J. Gramošauskas, V. 
Kalpokas, Kgaulis, A. Žukas,J- 
Penkevičius bei kiti, svečius 
priimdami ir vaišindami. Gra
ži mažųjų šventė, lydima lie
tuviškų šokių ir skambiųjų 
dainų, nusitęsė net iki 2 vai. 
nakties.

Dažniau ir dažniau tegul 
pasirodo mūsų mažieji ir savo 
jauna energija tekelia vyres
niųjų ūpą. Dalyvis.

Cleveland, Ohio

Hotel vj, 
žmonių.

laiku į
kamba-

radau
belau-

colis, skyrė
Pirmą premiją laimėjo 
nys M i nd utis Kalpokas, 
Vytukas Juospainis ir 
Aliutė Gramošauskaitė.
tingas premijas taip pat ga
vo ir visi kiti mokiniai. Prieš 
premijų dalinimą, mokine 
Aliutė Gramošauskaitė gra
žiai ir Įdomiai bei vykusiai 
paaiškino margučių tradiciją 
mūsų tautoje. Laike premi
jų dalinimo, mokiniai pasi- 
grožėtinai deklamavo lietuviš
kus eilėraščius, o dalinimą 
baigus žodį tarė S. Rasikas, 
kuris iškėlęs mokyklos reikš
mę išeivijai, pasveikinęs Cer
ros lietuvius tėvus už moky
klos rūpinimą, ragino ir cen
tro lietuvius tėvus neati de
dant susirūpinti, kad ir čia 
tuojau pradėtų veikti lietuvių 
mokykla.

Mok. P. 
programą, 
šokiai, A. 
grojant. <

čiučeliui uždarius 
prasidėjo smagūs 
Sausio orkestrui 

ražu ir malonu

ar biednesni, smerkiame tą 
karo fondą.

Specialiai kreipiamės Į ka
talikus, kad jie nenusižengtų 
prieš 5-jĮ prisakymą: “Neuž
mušk,“ nes aukojimas tam 
fondui reiškia pasimojimą 
užmušti milijonus! Jeigu ku
ris padarėte tą klaidą, nuo
širdžiai pasižadėkite daugiau 
nepakartoti. Atsilankančius 
karo agentus vykite lauk iš 
savo namų! Vietoje karo fon
do, remkite taikos kovą.

Tebūna visų šūkis: šalin 
karas•

Tegyvuoja pasaulinis soli
darumas už taiką!

Speciale komisija.
S. Paulo
1950 m. kovo 19 d.

listai mato, kad laiko vilkini
mas neina jų naudai, bet 
prieš juos . Todėl kiekvienas 
taikos partizanas privalo 
veikti su padidinta energija, 
kad dar daugiau sutvirtinus ir 
plačiau išplėtus taikos frontą, 
kad imperialistai neišdrįstų 
pradėti karo, kuris, nors ir 
neduotų jiems naudos, bet iš
žudytų milijonus žmonių.”

Robesonas matęsis su Ta
rybų Lietuvos artistais ir pa
mylėjęs jų dailę.

Maskvoje, dalyvaudamas 
šimtmetiniame Puškino mir
ties paminėjime, Robesonas 
turėjęs progos susitikti su Ta
rybų Lietuvos mokslininkais, 
artistais ir pasigėrėti jų su
kurtu dailės menu. Tik tuom 
kartu jam nebuvę laiko, kad 
nuvykti į Tarybų Lietuvą ir 
daugiau susipažinti. Jis la
biausiai žingeidauja susipa
žinti su originaliu Lietuvos 
menu ir muzika. Todėl, prie 
pirmos progos, kada jam pa
sitaikys nuvykti į Tarybų Są
jungą, Robesonas sakė, ap
lankysiąs ir Tarybų Lietuvą.

J. N. S.

Robesonas Rengiasi
Aplankyti Tar. Lietuvą

Sužinojęs, kad Paul Robe
sonas sustojo ant keleto dienų 
Clevelande, paprašiau drau
gų, kad jie ir man parūpintų 
audienciją pas jį nors ant ke
leto minutų, ir jie man pa
darė tą.

Nuėjęs paskirtu 
R o b es o n o. p a 1 a u k i m o 
rį, Majestic 
gana daug 
kiančių savo
ma jų turėjo jiem skirtą lai
ką dar pirmiau mano. Vie
ni jų ėjo pasikalbėti su Robe- 
sonu pavieniais, kiti delegaci
jomis no kelis. Atėjus mano 
eilei, Robesonas pasitiko ma
ne su malonia šypsena ir už
klausė: “Jeigu neklystu, jūs 
atstovaujate lietuvių spau
dą..” Atsakiau taip, nes ži
nau, kad lietuviams bus labai 
malonu išgirsti jūsų žodį sa
vo spaudoje, ir “labiausiai apie 
tai, kaip ilgai dar bus galima 
išlaikyti pasaulinę taiką, nes 
lietuviai žino jus, kaipo auto
ritetą tame klausime.

Robesonas, parodęs man at
sisėsti kėdę ir pasitraukęs ki
tą kėdę arti manęs, pradėjo 
pasakoti savo patyrimus tai
kos klausimu, pradėdamas 
nuo pasaulinio mokslininkų 
taikos suvažiavimo New Yor
ke, apie metai atgal, paskiau 
Paryžiuje, Pragoję ir kituose 
pasauliniuose taikos suvažia
vimuose. Jis esąs Įsitikinęs, 
kad, pasauliniai imant, esanti 
galinga spėka prieš karą. To
liau Robesonas sakė, kad pats 
savaime yra natūralu, kad vi
si žmonės (išėmus tik tuos, 
kurie naudojasi iš karo) bijo 
karo ir jo neapkenčia. Tik 
reikia žmonėms išaiškinti, kas 
rengia karą ir kokiais tikslais, 
o tada žmonės tą žinos ir pa
taps taikos šalininkais. Taipgi 
Robesonuii teko progų susidur
ti su Europos šalių darbo 
žmonėmis, kurie patyrę karo 
baisenybes, o ypatingai Fran- 
cūzijos ir Italijos žmones esą 
pasiryžę kovoti prieš karą vi
sais jiems galimais būdais. Jie 
tą daro su pilnu pasišventi
mu. Prie to, Robesonas sa
kė, kad kolonijų liaudies su
kilimai ir jų kovos už laisvę 
—Viet-Namc, Malajuj, Indo
nezijoj ir Filipinuose, 150 
milijonų žmonių Afrikoj—ve
da imperialistus prie didesnės 
desperacijos. Todėl, tą visą 
suglaudus kartu, sako Robe
sonas, aš esu Įsitikinęs, kad 
Wallstryto imperialistams ka
ro laimėjimas neįmanomas, ir 
jeigu jie pradėtų 3-čiąjĮ pa
saulinį karą, tai jiems pa
tiems būtų labai pavojingas.

Čia Robesonas, padaręs 
trumpą pauzą ir uždėjęs sa
vo tėvišką ranką ant mano 
peties, vėl pradėjo kalbėti že
mesniu tonu : “Bet nei vie
nas taiką ir demokratiją my
lintis vyras ir moteris nepri
valo pasitenkinti, kas jau at
likta taikos išlaikymui, ir pa
liauti veikęs toliau, nes pa
matinis karo pavojus tebėra 
tame, kad Wallstrytis dar nė
ra atsisakęs nuo savo planų 
užvaldyti pasaulį. O tvirtėji
mas taikos fronto veda impe
rialistus į dar didesnę despe
raciją ir ta jų desperacija su
daro karo pavojų. Imperia-

swing*

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sezoninis Olympia Parko atidary
mas įvyks antradienį, gegužės-May 
30 d. su dainų ir sporto programa, 
kur dalyvaus ir Aido Choras, vado
vybėje J. Karsokicnės. Bus gera 
muzika šokiams ir turėsime ska
nių užkandžių.

Lietuvos Sūnų'ir Dukterų Broliš
ka Draugystė kviečia iš visos apy
linkės dalyvauti Olympia Parke ge
gužės 30-tą. (99-100)

9 d.—Ap- 
pavasario 
valsčiaus

Sėja Kolūkiuose
LAZDIJAI, bal. 

skrityje prasidėjo 
sėja. Šventežerio
“Spartuolio” kolūkio kolūkie
čiai ..per dieną apsėjo avižo
mis 25 ha plotą. Daugiau 
kaip 9 ha apsėjo avižomis ir 
Lazdijų valsčiaus “Aušros” 
kolūkio nariai. Sėjama veis
line sėkla, gerai patręštoje ir 
įdirbtoje dirvoje.

Vasarojaus sėją taip pat 
pradėjo Kapčiamiesčio ir Lei
palingio valsčių kolūkiai.

PHILADELPHIA, PA.
Norintieji busu bdžiuoti j Balti- 

morės pikniką birželio (June) 4 d., 
tuojau įsigykite buso bilietus. Juos 
galima gauti pas:

Turelkienė, DE. 4-4026, O. Kušlei- 
kiene, A. Galkus ir Šmitienė — 
WA. 4-2538.

Busas išeis 9-tą valandą ryto, nuo 
735 Fairmount Ave. Pasinaudokite 
proga linksmu pasivažinėjimu ir pa
silinksminkite gražiame Baltimorės 
piknike. (99-100)

ZARASAI, bal. 7 d.—Po 
25 valandas atidirbti miesto 
sutvarkyme įsipareigojo Zara
sų miesto darbo žmonės. Lais
vu nuo darbo laiku jie padės 
nuvalyti griuvėsius, sutvarkyt 
parką. J. Kurklietis.

HARRISON, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 2 dieną, toj pačioj 
vietoj, 17 Ann St. Susirinkimai at
sibus per vasaros mėnesius kiek
vieno mėn. pirmo penktadienio va
karą. Meldžiu dalyvauti pkaitlingai. 
Dar turim narių, kurie neužsimo
kėję šių metų duokles. Pasistengki- 
te, draugai, savo užduotį atlikti.

(99-100)

DORCHESTER, MASS.
•>0000000000000000000000000

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PU. G.
Tel. EVergreen 7-6868

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUYUS

(Būyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

♦**^*-HHi«fr**+*++++++++++*++*+++++***++++++****+*****L

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

4-
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NoHYorkv>zW^2lnlov Laisvės Direktorių 
Tarybos Posėdis

Daug Svieto Išvyksią 
Į Užmiesčius

Artėjant šventėms, new- 
york ietis auto klubas kas die
ną gaunąs bendrai po 2,500 
paklausimu apie išvykas i ne
tolimus užmiesčius, 20 nuo
šimčiu daugiau, negu pernai. 
Orlaivių stotyse paklausimai 
taipgi esą 20 nuošimčių virš 
pernykščių. Šie paklausimai 
paprastai liečia norinčius ke
liauti toliau.

Vaduojantis tais nuošim
čiais spėjama, kad šiemet bū
sią daugiau išvykų, bet kad 
esant keturioms dienoms pa
grečiui trafikas gal būsiąs pa- 
sklidesnis, negu pernai. Što
ku oj an t darbų, labai daugelis 
šapų šiemet nedirbs ir pirma
dienį. O tūli, jau girdėta, 
užšventė ketvirtadienio vaka- •»* ra.

Visokios važiuotos firmos 
skelbia dadėsiančios po kelis 
specialius traukinius, busus 
ar lėktuvus.

Pardavinėjo Falšyvas 
Unijos Knygeles

Generalių sesijų teisme, 
Mew Yorke, keturi asmenys 
įkaitinti pardavinėjime falšy- 
vų CIO National Maritime 
Unijos, nario knygelių. Jie 
sukinėsi tarp biedniausiųjų, 
mažiausia apsipažinusių su 
padėtimi. Desperatiškoje pa
dėtyje būdami, tikėdamiesi su 
tomis knygelėmis rankose 
gauti darbą, tūli asmenys mo
kėję iki $300 už knygelę.

Knygelės visais atžvilgiais 
atrodė teisingos, net su ant- 
spauda. Antspaudą jie pa
siskolinę iš Joseph Currano 
tarnautojų. Du kaltinamieji, 
Herbert Dejesus ir Frank Di
Martini, beje, rėmė Currano 
frakciją jam kryžiuojant, mė
tant iš unijos progresyvius. 
Kiti du kaltinamieji yra Faust 
Portella ir Jorge Santiago.

130 Vyry Atstūmė 
Nuo Kranto Laivą

Išeinant nuo laivo Srbja, 
kuriame Mrs. Anna Svet su 
apie 4 metų amžiaus dukryte 
Diana lankėsi pas pažįstamą 
įgulos narį, mergytė įkrito 
prieplaukon, 10-ties colių plo
čio tarpan, kur negalėjo nu
sileisti suaugęs gelbėtojas. 
Ją išgelbėjo greitai prieplau
kos viršininko Scibillia galvo
sena ir laivakrovių talka. 
Ant greitųjų pašaukti, subė
gę 130 vyrų atrėmė delnais į 
laivą, jį pakreipė tolyn. Nu
leistas jaunas darbininkas 
Joseph Sapulla mergaitę iš
traukė iš vandens ir abu ta
po kitų iškelti ant kranto.

Visas gelbėjimas užtruko 
apie 3 minutes. Mergaitė, 
užsirijusi vandeniu, iš karto 
užsikosėjo, verkė, bet greit 
nustojo ir sykiu su ašarojan
čia iš džiaugsmo motina, kaip 
mokėdama, dėkojo gelbėto
jams. Menama, kad ji išliko 
visai sveika. Jos gelbėtojas 
apsi braižęs.

Susivaidijo Viršininkai
Miesto švietimo tarybos vir

šininkas Moss išsibarė ant 
mokyklų viršininko Jansen, 
bet ne už tai, kad pastara
sis persekioja mokytojus ir 
mokinius. Barė už tai, kad 
jis dar ne gana esąs aštrus. 
Turįs įsakyti mokytojams ei
ti nemokamas “savanorių” 
pareigas ir tie turį jas eit; be 
atsikalbinėjimo.

Mokytojų unijos atstovė 
Rose Russell suko, jog tas 
dviejų viršininku neva barnis 
yra tiktai bandymas nukreip
ti visuomenės domę nuo ne- 
damokėtų mokytojų pastangų 
pagerinti savo buitį ir moky
klose padėtį.

Laisvė Šiemet Turės Piknikų Pikniką
Nuo neatmenamu laiku 

dienraštis Laisvė neturėjo tiek 
daug svečių iš ki|ų miestų, 
kiek turės šių mėtų piknike. 
Nors, reikia pripažinti, kas 
metai Laisvės piknikai yra 
visašališkųjų sąskridžių vieta. 
Neužsileisdami, brooklyniečiai 
taipgi jau mobilizuoja savo 
grupes, užsisako stalus.

Laisvės piknikas įvyks sek
madienį, liepos (July) 2-rą, 
Klaščiaus Clinton Park, Betts 
ir Maspeth Avenue, 
L. L, N. Y.

Ankstyboji pikniko žinių 
kregždė, L. Bekešienė iš Ro
chester, N. Y., rašo:

“Į abu suvažiavimus nuo 
LDS 11 kuopos iš Rochesterio 
atvažiuos Černauskas ir Leka
vičienė. Moterų LLD 110

kuopa išrinko mane. Dar ne
žinau, ką siunčia LLD 50-ta 
kuopa.

“Ir šiaip daug kas, kad ir 
ne delegatai, rengiasi atva
žiuoti Į Laisvės pikniką. Ma
nau, kad atvažiuos ir J. ir K. 
Žemaičiai.”

Dėkui d. Bekešienei už ži
nias. Lauksime svečių.

Tikėkimės, jog ir iš kitų
miestų delegatai atvyks į su
važiavimus pakankamai anks- 

Maspeth,|ti, kad galėtų dalyvauti Lais
vės piknike.

Suvažiavimai įvyks: Lietu
vių Literatūros Draugijos 1 ir
2 liepos, pirm pikniko: Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
liepos 3-6 dienomis. Abieji 
posėdžiaus Liberty Auditori
joje, Richmond Hill.

Mažiau Samdoma 
Darbininku

New York o valstijos indus
trijai komisijonierius Edward 
Corsi pateiktame raporte už 
balandžio mėnesį praneša, 
kad gamybinėje industrijoje 
dirbo 1,743,600 darbininkų.

To pat raporto aprokavimu, 
balandžio mėnesį dirbo 31,- 
400 darbininkų mažiau, negu 
kovo mėnesį, ir 10,300 ma
žiau, negu pernai balandžio 
mėnesį.

Prisiminus, kad gyventojų 
skaičius valstijoje žymiai pa
daugėjo prieaugliu jaunimo, 
taipgi kad čia minėti tiktai 
industriniai darbininkai, ne
liečiant patarnavimo įstaigų, 
matome didį paplitimą nedar
bo bėgiu vienerių metų.

Pirmadienį, gegužes 29 d., 
8 vai. vakaro, Laisves patal
pose, Richmond Hill, įvyks 
mėnesinis bendrovės direkto
rių tarybos posėdis.

Prašomi visi tarybos nariai 
dalyvauti. Sekretore.

Pataisa
LDS Bowling Turnamento 

aprašyme Laisvės numeryje 
98-me paduotieji skaičiai 
(scores) numuštų “pins” ne
buvo oficialiai. Jie—gauti iš 
tėmytojų, ne iš komisijos, nes 
komisija tuomet dar nebuvo 
paruošusi spaudai, tad mūsų 
paskelbtuose gal rasis netiks
lumų. Prašome vadovautis 
tais skaičiaus, kurie bus tur- 
namento komisijos patikrinti 
ir paduoti LDS organe Tieso
je. V. Ž. Ved.

Plėšikui Nepavyko
Trylikos motų mergšė Pa

tricia Vahey pagelbėjo tėvui 
pravyti plėšiką ir apsaugoti 
tėvą. Plėšikui užsimojus kirs
ti jos tėvui groserninkui bun
ka per galvą, mergaitė išmu
šė tą bonką iš jo rankos ir 
pati išbėgo lauk šaukti poli
cijos. Jai sugrįžus su poli
cija, jos tėvas plėšiką jau 
laikė prispaudęs prie grindų.

Suimtasis sakėsi esąs John 
J. Condon, 32 m.

PIRMYBIŲ IEŠKOTOJAS
Būti pirmuoju išgarsintuo

se veiksmuose entuziastas 
George Horn, 31 m., atvyko 
prie Brooklyn - Battery Tu
nelio 36 valandomis pirm ati
darymo, kad galėtų būti pir
muoju keleiviu. Jis ten ir 
miegojo savo automobiliu,je.

Greta kitų \ pasigautų pir- 
mybių, jis buvęs pirmuoju 
atidarant Pasaulio Parodą 
New Yorke 1939 m.

Atidarytas Naujausias 
Tunelis t

Brooklyn - Battery Tunelis, 
buvęs pradėtas dar pirm ka
ro, velionies LaGuardijos lai
kais, tapo atidarytas trafikui 
gegužės 25 tą, iškilmėse da
lyvaujant aukštiems valdžios 
pareigūnams.

Tikimasi, kad tunelis daug 
palengvins New York o ir 
Brooklyn© “downtown” trafi- 
ką. Bet. . . kainuos 35c. Lai
ko sutaupysiąs apie 35 minu
tes.

Tunelis kainavo $80,000,- 
000. Aprokuojama, kad juo
mi per metus važiuos apie 
10 milijonų vežimų. Sunkve
žimių firmoms gasu ir nesu
gaišuotu laiku sutaupysiąs po 
apie milijoną dolerių per vie
nerius metus.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Daugiau Žinių Apie Naujausią Tunelį Nuteisė Nekooperavusį
Brooklyn - Battery Tunelis, 

požemiu ir povandeniu jun
giąs Brooklyną su Manhattan 
salos smailgaliu yra pirmasis 
Brooklyn© požeminis automo
biliams kelias. Pirmasis tarp 
tų 2 apskričių bent koks ve
žimams kelias bėgiu 41-rių 
metų. Po pastatymo Manhat
tan Tilto šioje dalyje miesto 
nieko nebuvo dadėta.

Tunelis turi du vienas nuo 
kito atitvertus kelius, kurių 
kožnas yra 21 pėdos ir 4 co
lių pločio, dviem mašinoms 
važiuoti greta. Ilgis nuo var
tų lig vartų 9,117 pėdų. Gi
liausioji jo vieta yra 115 pė
dų po vandeniu.

Įvesta mechaniška oro kon
trolė. Jautrūs įrankiai “pa
kvėpuos,” pačiupinės, kiek 
tunelyje randasi deguonies ir 
kiek prigasuota prisvaigdi- 
nančiojo carbon monoxide. 
Jeigu padaugėjo virš saugu
mo linijos, atitinkamos švie
sos užsižiebs ir skambučiu 
praneš kontrolės centrui, švie
sos praneš ir bile kokius su- 
kliuvjmus.

Ką darys kontrolės centras, 
jeigu perdaug nuodingųjų du
jų ?

Tunelyje suvestos 27 mil
žiniškos dumplės atpūsti ty
rą orą, kitos 26 siurbti lauk 
prigasuotąjį. Putėjos gali pri
statyti 4,161,000 pėdų tyro 
oro kas minutę, o siurblės su
gerti atlikusiojo po 4,221,000 
kubiškų pėdų. Normallškai 
oras bus pakeičiamas po 42 
sykius per valandą. Mažai 
vartojant tunelį, aišku, veiks 
ne visos tos. dumplės. Signa
lam pranešus didesnį prigasa- 
vimą, paleis į darbą daugiau 
dumplių.

Tunelio priežiūroje dirbs 
apie 100 žmonių. Visokioms 
pataisoms reikėsią dar apie 
40.

Mokestis už važiuotę tune
liu (toli) rinks tiktai Brook- 
lyne. Jos bus tokios:

Visokiems keleiviniams nor- 
malio dydžio auto ir 2 ašių, 
iki 2 tonų trokams 35c., mo- 
torcykliams 25c., čarteriuo- 
tiems busams 75c.

Nuo 2 iki 5 tonų trokams 
50c.

Virš 5 tonų 75c.
Trijų ašių trokams trakto

riams ar auto su pusiniu trai- 
leriu $1.

Keturių ašių trokams, trak
toriams ar auto su trail erių 
$1.25.
Šviesos Įvairiuoja

Fluorescent lempos ne vi
same vienodos, pradedant 20 
pėdų žvakėmis prie atvarų, 
su pustrečios .pėdos žvakėmis 
gelmėje. Taikoma motoristo 
akis laipsniškai pripratinti 
prie pakaitos.

Tunelio kasimo darbai bu
vo pradėti dar velionies La- 
Guardijos administracijos lai
kais. Dėl stokos medžiagų ir 
taupant darbo spėkas, karo 
laiku darbas buvo nutrauk

tas. Statyba kainavo 80 mi- 
’ Ii jonų.

Tikimasi, kad pirmaisiais 
metais juomi naudosis apie 
10 milijonų vežimų ir įneš 
$3,700,000 metinių pajamų. 
O kuomet bus užbaigti visi 
jin įvažiavimo mazgų tinklai, 
išsigarsins, rokuoja, juo va
žiuos per metus bent 16 mi
lijonų vežimų.

Įvažiavimui mazgai dar ne 
visur, ne visi užbaigti. Dau
giausia susitrukdymo jin įva
žiuoti turės ' atvažiuojantieji 
Roosevelt Drive, šiam keliui 
įvesti į tunelį “underpass” 
pabaigs gal tiktai rugsėjo 
mėnesį. Reikia priedų ir tū
lose kitose ties tuneliu vieto
se.

Atvažiuojantieji iš New 
Jersey ar iš “uptown” New 
Yorke per West Side High
way galės už tą pačią mokes
tį įvažiuoti tiesiai į Belt Park
way, esantį pavandeniu, be 
trafiko šviesų.

“Puikus” Unijos 
Kontraktas

Automobilistų unijos kon
traktas su General Motors 
buvo taip geras, taip geras, 
kaip skelbė unijos viršininkai 
ir spauda. Associated Press 
pranešimas pabrėžė labai 
aiškiai ir tą, kam jis buvo ge
ras. Pranešime apie Šerų par
davimus gegužės 24-tą rašo:

“Wall Strytas greitai užgy- 
re naująjį General Motors — 
(su)UAW kontraktą.”

Rytmetiniame turguje GM 
šėrai pakilo po $2.25, iki 
$89.75 už Šerą, aukščiausias 
pakilimas bėgiu1 21 metų.

United Automobile Work
ers kontraktą, kaip žinia, da
rė tie, kurie vyriausiai gyve
na kovai prieš komunistus.

Brooklynietis krautuvės sa
vininkas Siegel turėjo tokią 
mašiną, kuri kartais paduo
davo kramtomą gumą, o kai 
kada kitą kokį mažniekį. 
Teismas v ją paskaitė gembe- 
rystės mašina ir dėl to maši
ną nuo jo atims.

Liudytoją
James Amarante, brookly- 

nietig, 38 metų, stambus 
gembleris, nuteis tas 210 
dienų kalėti ir pasimokėti 
$1,750 arba atbūti kalėjime 
kitas 210 dienų už tai, kad 
jis teisme neliudijo prieš sa
vo bičiulius gpmblerius. Kal
tinime sako, kad jis nekoope
ravo su teismu.

Broiixe du jauni vyrai už
daryti kalėjime už 6 bonkas 
degtinės. Ne už išgėrimą —( 
jas' “pasiėmę” karčiamos sa
vininkui nematant ir be mo- 
kesties.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas su gerai išdirb

tu restauranto bizniu, kuris turi pil
nus gėrimų laisnius (Bar and Grill). 
Tas biznis čia eina nuo 1933 metų 
su geriausiu pasisekimu.

Namas dviejų aukštų, dviem šei
mom po 8 kambarius. Kaina labai 
prieinama, nes savininkas pasitrau
kia iš biznio — poilsiui. Prašome 
kreiptis: 406 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Ave. ir Hooper Street.

Dingo 8 Maišai Pašto
Aštuoni maišai pašto din

gę iš apartmentinio namo, 
334 Eastern Parkway, kur jie 
buvo pašto, sunkvežimio at
vežti ir palikti, kad vietiniai 
išnešiotojai juos vėliau pasi
imtų ir išnešiotii. Taip da
bar daroma “taupos” sume
timais. Vardan to paties 
“taupumo” paskiau būrys po
licijos ir pašto inspektorių 
sugaišavo dieną, skiepus, kie
mus ir net tūlus butus krėtė, 
bet maišų nerado.

PAJIEŠK0J1MAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš- 

kau ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 
50 ar viršau nietų. Prašau rašyti 
anglų kalba, nes aš lietuviškai ne
moku skaityti. Rašydami adresuo
kite: T. S., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. (96-101)

REIKALAVIMAI
Reikalingos merginos, pakavimui 

šviežių agurkų j stiklines ir j kenus. 
ORIGINAL CANNING CO.

191 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas HY. 8-5959 

(98-100)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI

Richmond Hill, 6 kambariai tušti, 
mūrinis moderniškai įrengtas, 2 šei
mom, su 11 kambarių, aliejum ap
šildomas, su garadiu. Kaina $10,950.

Arti prie Forest Parkway — mū
rinis namas, 6 kambariai su užda
rais porčiais, tušti, 2 šeimom su 
13 kambarių, aliejum apšildomas, 
su garadiu, lotas 50x100.

Kaina $17,500.

šešių šeimų namas, mūrinis, vie
nas flioras tuščias. Kaina $7,950.

Visi trys namai tik du blokai nuo 
Subway stoties. Prašome šaukti:

ZINIS,
EV. 4-3487, REpublic 9-1506

(98-100)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
, Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. 
iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60 -------------- ,---------------------- —----------

TELEVISION
RICHMOND HILL 

BARGENAI

Telefonas
EVergreen 4-8969

m

Ši biznio nuosavybė turi dvi pa
talpas krautuvėm, ant viršaus 6 
kambariai. Taipgi didelis attic.

Garu apšildomas — aliejum. 
Lotas 50x100. Reikia pataisymų 

Prašomoji kaina $8,500.
HAWKINS REALTY CO. 

111-12 101 Ave.
Richmond Hill, N. Y.

Telefonas Virginia 9-0813 
m.7.100)

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

VAKARIENE 85c. 
iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemds kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokama! 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
»Tel. Virginia 7-4499

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O NEVergreen 4-9407 * * 1 Oi V 11
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

<♦>

<♦>
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<♦>

<♦>

<♦>

<i>
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šeštad., Geg. 27, 1950




