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KRISLAI
Reikia ir kitko.
Mums tas nepatinka.
Ten nepersidirba.
Parazitai.
Tegu atsidaro kuo- 

plačiausiai!
Kvailas pasiūlymas.

Rašo A. Bimba

O visgi mes turime ir tokiu 
draugu, kurie rašinėja Lais
vei tik tada, kada nori ką 
nors pakritikuoti. pabarti, 
arba su kuo nors pasiginčyti. 
Juk randasi aibės tomu ir 
klausimu, kuriais reikia ir 
galima išsireikšti. Kodėl tie 
draugai tai visa pamiršta?

Artinasi prezidentiniai rin
kimai ir vėl keliamas religijos 
klausimas.

Ar gali katalikas būti pre
zidentu ?

Ne, negali. Taip išvedžio- 
ja pats kunigu Draugas. Gir- 
di, 1928 metais katalikas 
(Smith) pabandė kandidatuo
ti ir niekas iš to neišėjo. Jo 
kandidatūra pakenkusi ir ka
talikams ir demokratams.

Dalykas, mat, tame, kad 
didelė Anherikos tikinčiųjų 
dauguma yra protestantai. Jie 
persisunkę anti - katalikizmu. 

' Jie savo prezidentu nerinks 
kataliko.

Mums tas labai nepatinka. 
Mes esame priešingi visokiai 
netolerancijai — ar tai ji bū
tu rasinė, ar religinė. Diskri
minacija yra pikčiausias da
lykas.

Tie, kurie bando mums Įkal
bėti, kad Tarybų Lietuvos 
žmonės yra persidirbę, kalba 
nesąmonę. Jau ne kartą tapo 
įrodyta ir parodyta, kad 
Apnerikoje darbe skuba yra 
du ar tris sykius didesnė. 
Abelnai paėmus, tais pačiais 
technikos įrankiais amerikie
tis pagamina pustrečio karto 
daugiau, negu Sovietų darbi
ninkas.

Beje, tas tiesa kalbant ne 
' tik apie socialistinius kraštus. 

Europoje ir visame pasaulyje 
nėra tokio darbo įtempimo, 
koks viešpatauja Amerikoje.

Jeigu ką galima Lietuvos 
žmonėms primesti, ,tai būtent 
tą, kad jie ten vis dirba nėr 

I pakankamai įtemptai ir ga
biai. Darbo našumo reikia 
mokytis iš amerikiečių.

Pasirodo štai kas: Raketic- 
riškas VLlKas užlaiko net 
dvidešimt pilnai apmokamų 
tarnautojų. Vliko pirminin
kas, pasirodo, į savaitę gauna 

.net $490 algos. Tai nieko sau 
algutė! O kur dar pridėčkai 
išlaidoms ?

Džiugu, kad į Lietuvą ir 
kitus Pabaltijo kraštus jau 
pradėjo įvažiuoti ir kai kurie 
užsieniečiai. Mums tas patin
ka. Mes laukiame tos dienos, 
kuomet Lietuvos ir visos Ta- 

^vybų Sąjungos durys bus pla
čiausiai atidalytos.

Mes taipgi laukiame tos die
nos, kuomet Amerikos val
džia duos leidimą išvažiuoti 
ir pamandravoti po visą pa
saulį visiems amerikiečiams. 
Dabar esantieji suvaržymai 
yra bjaurus dalykas, sveti
mas demokratijai ir žmoniš- 

■/kumui.

Senatorius Douglas iš 111 i- 
- nojaus save skaito dideliu li-\ 

beralu. Bet vienu klausimu

KALBOS AUDĖJŲ IR SIUVĖJŲ SUVAŽIAVIMUOSE UŽ TAIKA
Išlaikymui Laisves Dienraščiu

*■i Sukamo atvira kalba labai 
nustebino ir įerzino J. A. V.

| administraciją, reakcininkus
Washingtonas. — Kalba, 

kurią Indonezijos preziden
tas Sukamo pasakė jung
tinėje Kongreso abiejų bu
tų sesijoje, nemenkai įerzi
no reakcininkus. Praneša- 

I ma, kad įerzinta ir nepa- 
j tenkinta ir administracija, 
i nes Sukamo kalbėjo labai 
į atvirai ir pasakė daug ką, 
! ko iš jo nesitikėjo. Seka- 
■ mi dalykai labai nepatinka 
Eisenhowerio administraci
jai ir reakcininkams bend
rai:

1. Sukamo savo kalboje 
sakė, kad Azijos kraštai ne
nori karinės pagalbos iš A- 
merikos, nes karinė pa
galba blogina, o ne gerina 
Azijos tautų likimą. Jis. 
tuomi pasmerkė SEATO ir 
patvirtino, kad Indonezija 
žada likti neutrališka.

2. Jis sakė, kad Indonezi
ja nenurims, iki Iriarias 
(Vakaru Naujoji Gvinėja) 
bus išlaisvinta iš olandu 
jungo ir prijungta prie In
donezijos.

3. Jis nei vienu žodžiu 
nepasmerkė komunizmo, 
Liaudies Kinijos arba Ta
rybų Sąjungos. Ko dau
giau, kalbėdamas apie Ban- 
dungo konferenciją, jis mi
nėjo, kad ten radosi visų 
politinių linkmių delegatų, 
bet juos visus, reiškia, Į- 
skaitant ir komunistus, 
jungia anti-kolonializmas.

4. Jis sakė, kad Indonezi
ja yra pasirengusi priimti 
ekonominę pagalba iš bile | 
kurios pusės, bet jokiu 
būdu nedarys politinių kon
cesijų tiems, kurie jai tą 
pagalbą duotų.

Sukamo taipgi kalbėjo

Vietoje numirėlių — šokiai
Barnes, Anglija. — Vie

tinė ligoninė nutarė paver
sti savo mirtinę šokių sale. 
Tas didelis kambarys retai 
buvo naudojamas numirė
liams laikyti, nes mirusių 
giminės dažniausiai kūnus 
greit atsiimdavo. Tad ligo
ninės vadovybė nutarė iš- 
nuomuoti mirtinę šokių 
klubui. . .

jis stovi dar toliau, negu pa
tys kraštutiniausi reakcionie
riai. Jis, pavyzdžiui, reika
lauja, kad Washingtonas pa
vestų visą vieną procentą už
sienio pagalbai skiriamos su
mos taip vadinamam: “išlaisvi
nimui” socialistinių kraštų, tai 
yra, pasiuntimui ten šnipų, 
provokatorių, melagių ir ap
gavikų, kad jie ten slaptai 
papraktikuotų savo amatą 
prieš socialistinių kraštų val
džias ir žmones.

Tai visiškai kvailas pasiū
lymas. Jis labai kenksmingas 
gerinusiems Amerikos intere
sams.

v

prieš atominius bandymus.
Jo kalba buvo sutikta 

plojimais vietomis, bet 
svarbiausieji punktai buvo 
sutikti šaltai, tyla. Jis kal
bėjo angliškai, kalboje, ku
rią vartoja sklandžiai (jis 
taipgi' sklandžiai vartoja 
francūzu, vokiečiu ir olan- A Z A-
du kalbas). Jo kiaušy tąsi 
su dideliu susikaupimu. Ga
lerijose radosi visų šalių 
diplomatiniai atstovai, Į- 
skaitant Olandijos ambasa
dorių, kuris tokiu būdu 
girdėjo aštrius prieš jo ša
lį nukreiptus pareiškimus.

Teisėjas atmete 
kaltinimą prieš 
Gėo. Witkovic
Chicago. — Valdžia kal

tino sveturgimi George 
Witkovica, kuris nuteistas 
deportavimui ir randasi po 
“priežiūros parole,” kad jis 
nusikalto įstatymui, neat- 
sakydamas i klausimus apie 
savo veiklą. Bet teiselas 
P. L. Sullivan kaltinima 
išmetė. Jis sake, kad vie
nas klausimas statomas to 
kiant sveturgimiui, yra 
“Ar išsirašote ‘Daily Wor
ker’?”

“Aš nematau, kodėl kas 
nors, kad ir deportavimui 
nuteistas sveturgimis, tu
rėtų aiškinti, ką jis skaito,” 
sakė teisėjas.

Trumanas Paryžiuje; esąs 
“tiktai eilinis turistas”

Paryžius. — čia dabar 
lankosi eks-prezidentas 
Trumanas ir jo žmona 
Bess. Jis pakartotinai pa
reiškė laikraštininkams, 
kad jis "esąs “tik eilinis pa
prastas turistas.” Truma
nas aplankė amerikiečių 
karines kapines Sūresnes 
prie Paryžiaus, kur palai
doti kaikurie jo Pirmojo 
pasaulinio karo ginklo 
draugai. Paskui jis pasėdė
jo kokį pusvalandį Cafe de 
la Paix šaligatvinėje kavi
nėje, kur Pirmojo pasauli
nio karo metu sėdinėdavo 
kaip jaunas kapitonas. Jis 
taipgi lankėsi Amerikos 
ambasadoje, kur davė 
spaudos interviu.

Šakiai. — Čia neseniai 
mirė vienas žinomiausių a- 
pylinkės. žmonių, veikėjas 
Jurgis Baščiulis, kuris pra
eito karo metu vadovavo 
partizanams, kurie kovojo 
prieš nacinius okupantus.

Jurgis Baščiulis gimė 
11915 m. šakių apskrityje, 
Antkalniškiu kaime betur
čio valstiečio šeimoje. Jau
nas būdamas, Jurgis ant sa
vo pečių patyrė buržuazi
nės Lietuvos sunkų kapita
listinės santvarkos jungą. 
Būdamas penkiolikos smetų 
jis- buvo sąlygų priverstas 
dirbti boužėms, dvarinin
kams, o vėliau prie staty
bos darbų ir fabrikuose. 
Sunkiu darbu skindamas 
sau gyvenimo kelią, jis bai
gė suaugusių gimnazijos 
keturias klases.

Prasidėjus karui, Jurgis 
Baščiulis evakavosi į Tary
bų šalies gilumą ir stojo į 
lietuvių 16-osios divizijos 
karių eiles. 1943 m. Jurgis 
Baščiulis atvyksta į oku-

Roma. — Čia iš Pary
žiaus atvažiavo Trumanas.

Budapeštas. — Vengrija 
paleido iš kalėjimo dar 100 
politinių kalinių, tarp jų 
buvusį prezidentą Zoltan 
Tildy. Arkivyskupas Josef 
Groesz paleistas ir sugrą
žintas į savo sostą.

Londonas. — Britanijos 
apsaugos ministras Monck- 
ton paskelbė parlamente, 
kad Britanija sumažins sa
vo karines pajėgas ant 72,- 
000. Britų armija, laivynas 
ir aviacija dabar turi 772,- 
000 vyrų po ginklais. Tokiu 
būdu britų karinės pajėgos 

I liks sumažintos iki 700,000.

$15,000 Fondas
Vajus sukėlimui fondo eina suvėluotai. Jau praėjo 

ištisas mėnuo laiko, kai vajus, paskelbtas, o sukėlėme 
dar tik .$3,578.37. Reikia sukelti po penkis tūkstančius 
Į mėnesį. Turime subrusti, nes kitaip bus blogai.

Šiuo kartu fondo sukėlimu pasirūpino:
P. Paserskis, Baltimore, Md., prisiuntė $110.00. Jis 

rašo:
“Motinų Dienos parengime, rengtame progresyvių 

draugių Deltuvienių ir kitų, pelno liko $60. Aukų su
rinkta $50. Aukojo—

J. Deltuva (Hanover) ....................................... $5.00
M. Kučinskas ..................................................... 5.00
C. Jacobs ............................................................ 5.00
J. Juraitis (iš Floridos) .................................... 5.00
S. Bartas .............................................................  5.00
F. Deltuvienė .....................................................    5.00
Svečias iš Pennsylvanijos .................................. 5.00
J. Deltuva .................................................  2.00
G. ir J. Januškai ... .......................................... 2.00
John ......................................................................  2.00
P. Paserskis ........................................................ 2.00

Po $1: Donation, Bevardis, Mihe,e, Baltimorietis, V. 
Shulinskas, John. Draugiškai, P. Paserskis.”

J. Marcinkevičius, Harrison, N. J., atvyko į raštinę 
antradienį ir ’pridavė blanką su $180.00. 'Aukojo:

A. B. Kushlis, Arlington, N. J............ ,............ $25.00 •
Laisvės Patriotas, Newark, N. T. ................ 25.00

(Tąsa 4—tame puslap.)

Šakiuose mirė buvęs partizanų 
grupes vadas Jurgis Baščiulis

puotą Lietuvą, kur vado
vauja partizanų būriui.

Išvadavus Lietuvą iš fa
šistinių grobikų, Jurgis 
Baščiulis dirba atsakingą 
partinį ir tarybinį darbą, 
būdamas Lietuvos KP 
Šiaulių apskrities komiteto 
sekretoriumi, vėliau Lie
tuvos KP Telšių apskrities 
pirmuoju sekretoriumi, 
Klaipėdos srities Darbo 
žmonių deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotoju, Lietu
vos KP Akmenės rajono 
komiteto pirmuoju sekreto
riumi.

1954 m. J. Baščiulis buvo 
paskirtas Žemaitkiemio ta
rybinio ūkio direktoriumi, 
kur ir dirbo iki šio laiko.

Šakių rajono 127 rinki
minės apygardos darbo 
žmonės 1951 m. išrinko J. 
Baščiulį savo deputatu į 
Lietuvos TSR Aukščiausią
ją Tarybą. Būdamas šita
me poste, jis visą savo e- 
nergiją atidavė liaudies la
bui.

Britanija sumažins savo karines 
pajėgas ant 72,000; sako, kad ji 
paseka Tar. Sąjungos pavyzdžiu

Ministras Moncktonas 
aiškiai davė suprasti, kad 
britai tuomi paseka Tary
bų Sąjungos pavyzdžiu. Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjun
gos nutarimas sumažinti 
savo karines pajėgas ant 
1,200,000 yra sveikintinas 
ir “būtų gerai, jeigu visi 
užsikrėstų tuo įpročiu.”

Reuther kalbėjo siuvėjams, 
GaitskelI audėjams; Rieve 
vietoje išrinktas Pollock

Washingtonas. — Audė
jų (tekstilės darbininkų) 
suvažiavime kalbėjo AFL- 
CIO vice-prezidentas ir au- 
to-darbininkų unijos va
das Walter Reutheris. Die
ną prieš tai suvažiavime 
kalbėjęs AFL-CIO prezi- 
den. Meany beveik nieko ne
sakė apie organizavimą ar
ba taiką. Jis buvo sutiktas 
šaltokai. Bet Reutheris, 
kuris labiau kovingai pasi
sakė už platų organizavimo 
vajų ir už pastangas taikos 
labui, buvo sutiktas au
dringais aplodismentais.

Reutheris sakė, kad am

Sustreikuota 
9 kasyklose 
Wilkes-Barre

Wilkes-Barre. — Prie 
UMW priklausą mainieriai 

| sustreikavo devyniose Glen 
Alden Corp, kasyklose, ku
rios skaitomos žymiausiu 
pasaulyje kietosios anglies 
gamintoju. 4,800 mainierių 
Wilkes-Barre ir Hazelton 
apylinkėje streikuoja.

Streikas prasidėjo, kai 
kompanija atsisakė mokėti 
i sveikatos ir gerbūvio fon
dą, kaip tai susitarta kon
trakte. Bosai teigia, kad 
jie neišgali į fondą mokėti.

Kitos arabiškos šalys irgi 
pripažins Liaudies Kiniją

Washingtonas. — Ameri
kos diplomatiniai eksper
tai yra įsitikinę, kad Egip
to žingsnis pripažįstant 
Liaudies Kiniją yra tik 
pradžia — kiti arabiški 
kraštai paseks tuo pavyz
džiu. Manoma, kad Sirija 
bus antra iš eilės arabiška 
šalis, kuri pripažins Liau
dies Kiniją, paskui seks 
kitos, kaip tai Saudi-Ara- 
bija, Libanas, Jemenas. 
Jordanas kol kas Kini
jos nepripažins, o Irakas, 
priklausąs prie SEATO, a- 
pie Kinijos pripažinimą 
nei girdėti nenori.

Londonas. — Darbiečiu 
žurnalas “New Statesman 
and Nation” ir komunistų 
“Daily Worker” tęsia dis
kusijas apie vieningą fron
tą, v

Londonas. — Edenas ap
lankys Australiją ir Naują
ją Zelandiją gruodžio mė
nesį.

Britų spauda sako, kad tai 
buvo aiškus padilginimas 
Amerikai, kad ir ji pradė
tų mažinti savo karines 
pajėgas.

dejų unija turi gauti dau
giau paramos iš AFL-CIO 
vadovybės, kad turi būti 
einama greičiau prie viso- 
kių raketierių išvalymo, 
kad reikia platinti unijų, 
politinę veiklą ir kovoti už 
atominį nusiginklavimą.

Audėjų unijos ilgametis 
prezidentas Emil Rieve pa
sitraukė dėl silpnos sveika
tos ir jo vietą užėmė Wil
liam Pollock. John Chur- 
ka tapo išrinktas sekreto- 
riumi-iždininku.
Atlantic City. — Tuo tar

pu, kai audėjų unijos su
važiavime kalbėjo Reuthe
ris, čia moterišku rūbu siu- 
vėjų (ILGW) unijos suva
žiavime kalbėjo specialiai 
iš Londono atskridęs Bri
tanijos Darbo partijos va
das Hugh GaitskelI. Jis 
buvo sutiktas entuziastiš
kai.

GaitskelI sakė, kad svar
biausias uždavinys yra iš
vengti atominiai-hidroge- 
ninio karo. Jis padarė anti
komunistinius pareiškimus, 
bet jie buvo gan švelnūs. Jis 
sakė, kad visi britai sveiki
na Tarybų’ Sąjungos nuta
rimą mažinti karines pajė
gas.

Dubinsky, kuris perstatė 
GaitskelI, sakė, kad Ameri
kos darbininkai, nors jie 
neturi savos Darbo parti
jos, nebijo socializmo. Jis 
sakė, kad svarbiausios A- 
merikos socialinės refor
mos, pasiektos Roospvelto 
laikais, pačioje pradžioje 
buvo įkvėptos žmonių, ku
rie tikėjo į socializmą.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

New Orleans. — Rasistai 
kukluksai sudegino kryžių 
prie vietinės arkivyskupi
jos rūmų. Rasistams nepa
tinka arkivyskupo nusista
tymas prieš segregaciją. 
Arkivyskupo įsakymu New 
Orleanso katalikiškose pa
rapijinėse mokyklose pas
kutiniu laiku pradėta baig
ti segregaciją.

Seoulas. — Pietų Korėjos 
sostinėje paskelbtas ne
paprastas stovis. J. Chan- 
gas, opozicijos kandidatas, 
kuris tapo išrinktas į vice- 
nrezidentus. kaltina, kad 
Rhee neprileidžia prie bal
sų teisingo skaitymo. Rhee 
sako, kad opozicija “pasi
rodo esanti maištinga.” Ka
riai užėmė visus viešus pa
status, padėtis mieste la« 
bai įtempta.

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra
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(Pasikalbėjimas su Lietuvos Kultūros Ministro Pavaduotoju Juozu Banaičiu)
nacionaliniu koloritu. Į giamai įvertino festivalio 

Su savo naujais kūriniais • koncertuose atliktas ištrau- 
supažindino kla u s y t o j u s 
Lietuvos nusipelnęs meno 
veikėjas, profesoriuj B.
Dvarionas, kuris dabar vai
singai dirba kurdamas ope-

—Pastarieji metai buvo 
19.00 yPac vaisingi lietuvių mu-

zikinio meno srityje. Tai 
ryškiai rodo ištisa eilė įžy
mių kūrinių, kuriuos Lie
tuvos kompozitoriai sukūrėEntered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. į 

under the Act of March 3, 1879 '
——-— ”" ------------------------------------------------- :---- i įvairiomis temomis.

SVEČIAS IŠ INDONEZIJOS
INDONEZIJOS prezidento Sukamo apsilank; 

mūsų šalyje yra sveikintinas dalykas.
Jis atvyko čion ne tik apsidairyti, o ir tam, 

sudaryti tarp Indonezijos ir Jungtinių Valstijų 
mesnius, draugiškesnius ryšius.

Indonezija — milžiniška šalis, bet dar jauna 
publika, neperseniai išsilaisvinusi iš Holandijos imperia
listų . Tarptautiniuose santykiuose ji laikosi neutralės 
pozicijos, tokios daug maž kai]) Indijos respublika. O 
kadangi ji tokios politikos laikosi, tai Washington© kie
takakčiams Indonezija yra “no good.” Reikia tikėtis,

kad 
arti-

bę ir ji pradės su Indonezija prieteliškiau skaitytis

u žg i nčy t i—W a sb ingio n a s priverstas jos pažadėti

No riši y pač a t ž y m ė t į 
i kompozitoriaus A. Račiūno 
sukurtą pirmąją lietuvišką
ją tarybinę operą “Mary
tė,” kurioje pavaizduota 
didvyriškoji lietuvių tautos 

i kova 1941-1945 metų I)i- 
l džiojo Tėvynės karo metu, 
I kompozitoriaus J. Juzeliū- 
i no sukurtą baletą “Ant ma
rių kranto” — iš Lietuvos 
žvejų gyvenimo ir eilę kitų

• kūrinių 
i Daug 
i kompozitoriii 
I nių buvo 
i festivalio dienomis;

šiemet vykti į Tarybų Sąjungą. J 
nepalanki Indonezijai, jei ji neteik 
nominės talkos, tai, aišku, tokią t Indonezija gaus

ir kitas.žymus 
Nehru. Atrodo,svečias—Indijos ministras pirmininkas

kad Washingtonas bandys ir su Nehru draugiškiau tar
tis, nežiūrint to, kad Indija pasaulinėje politikoje laikosi 
neutralės pozicijos.

KIPRE IR ALŽYRE
TUO METU, kai pasaulio žmonių milijonai veikia, 

dirba už taiką, yra žemės sklypai, kuriuose verda karas. 
Tiesa, tai neoficialus karas, bet karas.

Tais dviem sklypais yra Kipro sala ir Alžyras. Vie
nur gyventojai kovoja už tai, kad Kipro sala būtų pri
jungta Graikijai, o Alžyre gyventojai kovoja už nepri
klauso imi gy ve n i m ą.

Kyla klausimas: Kodėl gi anglai nesitraukia iš Ki
pro? Kodėl jie neleidžia gyventojams apsispręsti dėl to, 
su kuo ir kaip jie nori gyventi, savo ateitį vairuoti?

mūsų respublikos 
puikių kūri- 

atlikta muzikos 
šis

' festivalis, buvo paskirtas 
i trečiajam lietuvių kompozi- 
I torių suvažiavimui. Tas 
i festivalis vyko Lietuvoje 
■ nuo vasario 13 d. iki kovo 
118 d. Tai buvo tikroji šven- 
I te, kūrybinė lietuvių kul
tūros pasiekimų apžiūra.

Tarp festivalyje atliktų 
i stambiųjų formų kūrinių, 
j sukurtų mūsų kompozito- 
i rių pastaruoju metu, buvo 
; E. Balsio koncertas smui- 
i kui su orkestru, St. Vainiū- 
i no fortepijono kvintetas, 
I seniausiojo Lietuvos muzi- 

i roso nauja simfonija, A. 
! Račiūno siuita “Tėvynės 
I vaizdai” simfoniniam or- 
I kestrui, J. Juzeliūno kon- 
I certas balsui su orkestru ir 
i daugelis kitų kūrinių. Tarp

i J. Juzeliūno koncertas bal- 
| su i su orkestru yra pirma-

Kitas klausimas: Kodėl gi Francūzijos vyriausy
bė, socialistu vyriausybė, neleidžia Alžyro milijonams 
žmonių laisvai apsispręsti savo ateitimi?

Jei tai būtų padaryta, nebūtų mūšių, nebūtų kraujo 
praliejimo.

Atsakymas, be abejojimo, glūdi tame: imperialistai 
liekasi imperialistais. Jie dar vis mano, kad ginklo 
pagalba bus galima kitas tautas valdyti ir išnaudoti. 
Bet jie klysta!

sis šio žanro kūrinys lie
tuvių tarybinėje muzikoje. 
Šiame koncerte kompozito
rius visapusiškai atsklei
džia tarybinio žmogaus, ko
votojo už savo liaudies ge
rovę, už taiką, turiningą 
dvasinį gyvenimą. Visas 
šis kūrinys yra raiškiai 
nuspalvintas lietuviškuoju 

LENKIJA IR FRANCŪZIJA
NEUŽILGO Lenkijos delegacija, vadovaujama prem

jero J. Cyrankevičiaus, vyks į Francūzi ją tartis su Fran
cūzijos vyriausybe dėl sušvelninimo santykiu tarp šitų 
dviejų šalių.

Lenkų tautą turbūt labiau negu kurią kitą Rytų 
Europos tautą riša su francūzų tauta praeities ryšiai, 
tradiciniai-istoriniai ryšiai.

Kadaise per ilgus metus lenkai vyko Paryžiun, o 
francūzai Varšuvon ir tarp jų būdavo draugiškiausias 
sugyvenimas. Lenkų tauta kiekvienos didesnės nelai
mės metu ieškodavo bičiuliškos užuojautos Francūzijoje. 
Nemaža lenkų artistų praleido savo gyvenimą Frau- i 
cūzijoje. O Paryžiaus Komunos metu buvo daug len
kų, kovojusių komuna rų gretose prieš reakciją, už I 
Francūzijos laisvę.

Bet po Antrojo pasaulinio karo ryšiai tarp Lenkijos 
ir Francūzijos nutrūko. Priežastis: Lenkija patapo 
liaudiška respublika: Lenkija kuria socialistinę santvar
ką, o Francūzija vis tebėra kapitalistinė. Lenkija tarp
tautiniuose santykiuose įeina į tarybinį-socialįstinį tau- į 
tų bloką, o Francūzija yra dalis NATO, kapitalistinių į 
tautų bloko narys.

Šiuo metu, kai socialistiniai kraštai, vadovaujami 
Tarybų Sąjungos, pradėjo veiklą už ko-egzistenciją, už 
socialistinių ir kapitalistinių šalių taikų ir prietejišką 
sugyvenimą, tai, savaime aišku, tiek lenkuose, tiek ir 
francūzuose kilo didesnis pageidavimas, kad atsteigti 
tarp Lenkijos ii’ Francūzijos m’ieteliškumo ryšius. Del 
to Francūzijos vyriausybė pakvietė Lenkijos vyriausybęę 
atsiųsti Paryžiun savo delegaciją, kad ji tartųsi su Pa
ryžiaus vyriausybe dėl santykių pagerinimo, del nesu
sipratimų išgyvenimo tarp šių dviejų tautų.

Po to, kai Francūzijos premjeras apsilankė Maskvo
je, tikimasi, kad Cyrankevičiaus delegacijos misija Pa
ryžiuje bus kur kas vaisingesnė.

Būtų gerai, jei taip būtų! . .
, ■■ , , ■ ■ ,, ........... ■> i -j—, i. i

2 pusi. Laisvė (Liberty), šeštad., Gegužės (May) 19, 1956

VINCUI PAUKŠČIUI NUMIRUS
Vis labiau ir labiau pasigendam draugų. . 

Mūsų gretos ir vėl praretėjo...
Tai mūs Paukščio nebėr! Ir skaudu ir baugu:

Vėl netekom įžymaus veikėjo!'
Ai, Vincuti brangus, tėvynaini taurus, 

Kiek patyrei kovų tų, kautynių!...
Tavo plunksna aštri, tavo žodis svarus, 

Ir drąsi buvo tavo krūtinė!
Liūdim gedim nūnai, pasigedę tavęs, 

Pasiliekam našlaičiai žemelės...
Bet draugai patvariai savo vietoj stovės. 

Nors sunkus ir klaikus mūsų keliasi
Praretėjo greta mūs kovingų draugų:

Žiauri giltine kerta ir kerta...
Tai suremkim pečius, kad visiem būt saugu: 

Pirma laiko paslyst, oi, neverta!
Mūsų uolūs darbai, iš visos mūs širdies, 

Šalto karo miglas teišvaiko!
Į pasaulio kampus šviesų kelią praties— 

Už saugumą, už sambūvį, taiką!...
1956} bal. 4 d. Jonas Kaš.kaitis

Jis
Nemokėjo jis lenkt prieš didžiūnus galvos, 
Nemokėjo jis niekint mažųjų, 
Nemokėjo, lyg nendrė, pavėjui linguot. 
Bęt vėjui apstojus ir vėl atsistot.
Jis, kaip šimtmeti ąžuols, karalius miškų, 
Kurs nepratęs lankstyti viršūnės, 
Visados dangun žiūri be baimės jokios, 
Sau vienas kovojo apleistas mihios.
B-et, kaip ąžuolą kartais suskaldo žaibai, 
Taip ir jį pei’galėjo gyvenim’s:
Jis kovodamas mirė. Ainiai ji ątmins.
Ir amžius mintyje žmonių jis gyvens-

Meląišiąi, 1912. 17. Julius JąiWi>

ra ‘Dalia” pagal Balio 
Sruogos dramos “Apyauš
rio dalia” motyvus.

j Didelį dėmesį sukėlė Lie
tuvos TSR Valstybinės fil
harmonijos salėje atliktos 
ištraukos iš V. Klovos ope
ros “Pilėnai” (J. Mackonio 
libretas), kurią jaunas 
kompozitorius neseniai pa
rašė. Šis didvyriškai-epinis 

j kūrinys meniškai pavaiz- 
į duoja lietuvių ir rusų tau- 
: tų kovą prieš bendrąjį prie- 
: šą — kryžiuočius, kurią jos 
bendrai kovojo XIV amžiu
je. Operos siužeto pagrin- 

Į dą sudaro padavimas apie 
kautynes Pilėnuose 1336 m.

‘ Muzikiniuose operos vaiz
duose atsiskleidžia Pilėnų 
karių, kovojusių už savo 
Tėvynės laisvę ir garbę, 
didvyriškumas. Kunigaikš
čio Margirio auklėtinė Mir
ta, pasidavusi kryžiuočių 
pasiuntinio įkalbinėjimams, 
išduoda priešams slaptą įė- 

! jimą į pilį. Pilėnų gynė- 
; jams laisvė yra brangesnė 
i už gyvybę. Nenorėdami pa- 
! siduoti kryžiuočiams, jie 
I didvyriškai žūsta degan
čios pilies liepsnoje. Operą 
“Pilėnai” dabar ruošiamasi 
pastatyti Lietuvos TSR 
V a 1 s t y b i n i a m e A k ad e m i n i a - 
me operos ir baleto teatre.

Apie lietuvių tautos kovą 
l su savo amžinuoju priešu— 
kryžiuočiais pasakoja ir 
pirmasis kompozitoriaus J. 
Indros baletas “Audronė,”
kurį taip pat ruošiamasi 
pastatyti tame pat teatre. 
Baleto veiksmai vyksta Lie
tuvoje tryklitajame amžiu
je, kai vyko kova už šalies 
subūrimą į vieną valstybę. 
Klausytojai šiltai sutiko 
festivalyje atliktas baleto 
ištraukas.

Muzikinė visuomenė tei- 

kas iš pirmosios „jaunojo 
kompozitoriaus V. Baumi- 
lo operos “Paskenduolė.” 
Opera, parašyta pagal ži
nomojo vyresniosios lietu
vių rašytojų kartos rašy
tojo Antano Vienuolio - Žu
kausko to paties payadini- 
mo apsakymą, pasakoja 
apie liūdną samdinės Vero
nikos likimą. Jos numylė
tinis Juozelis, beieškoda
mas duonos kąsnio, privers
tas emigruoti iš buržuazi
nės Lietuvos į Ameriką. Su
žinoję, kad Veronika turi 
tapti motina, visi artimi jai 
žmonės nusigręžia nuo jos, 
tėvas sumuša ją ir išveja iš 
namų. Nusiminusi Veroni
ka pasiskandina ežere.

Festivalio dienomis Kau
no muzikinis dramos teat
ras su didele sėkme parodė 
A. Belazaro muzikinės ko
medijos “Aukso marios”— 
pirmosios lietuvių tarybi
nės muzikinės komedijos 
pastatymą. Žvali muzika, 
linksmas tekstas, patrauk
lus šiuolaikinės Lietuvos 
gyvenimo siužetas klausy
tojų ir muzikos kritikos 
buvo aukštai įvertinta.

Įvairiose koncertų salėse 
buvo atlikta ištraukos iš A. 
Klenickio operos “Prie Ne
muno,” J. Karoso, E. Lau- 
menskienės, A. Klenickio ir 
kitų kompozitorių kameri
niai kūriniai.

Didelis įvykis muzikos 
gyvenime buvo įžymiausio
jo lietuvių kompozitoriaus 
Mykolo - Konstantino Čiur
lionio simfoninės poemos 
“Jūra,” jo didžiausiojo kū
rinio, atlikimas.

Turiningą programą iš 
naujų kūrinių, sukurtų pa
staruoju metu, parengė ir 
puikiai atliko Lietuvos TSR 
Valstybinis dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, TSRS 
liaudies artisto kompozito
riaus J. Švedo vadovauja
mas, Lietuvos TSR valsty
binis nusipelnęs choras, 
respublikos nusipeln i u s i o 
meno veikėjo tK. Kavecko 
vadovaujamas, kameriniai 
ansambliai, valstybinės fil
harmonijos ir respublikinio 
radijo solistai. Koncertų 
programoje buvo įtrauktos 
neseniai harmonizuotos se
novinės lietuvių dainos ir 
šokiai, kūriniai apie naują, 
laisvą lietuvių tautos gyve^ 
nimą, apie taiką ir tautų 
draugystę. Ę-ta

K LIETUVOS
Apgynė disertacijas

Nemažas iš Tarybų Lietu
vos atvykusių inžinierių, gy
dytojų ir kitų sričių specialis
tų būrys šiuo metu Leningra
do aukštosiose mokyklose ruo
šia disertacijas mokslų kandi
datų laipsniams įgyti.

Neseniai Leningrado Vals
tybiniame universitete K. Mu
steikis gynė disertaciją lietu
vių kalbos ir lyginamosios lin
gvistikos klausimais. Univer
siteto filologijos mokslinė ta
ryba K. Musteikiui už šį dar
bą pripažino filologijos moks
lų kandidato laipsnį. Istorijos 
mokslų kandidato laipsnis pri
pažintas A. Keizikui, apgynu
siam disertaciją apie Lietuvos 
Komunistų partijos kovą už 
nacionalinių kadrų pramonei 
parupsimą pokariniu laikotar
piu.

Šiomis, dienomis įvykusioje 
universiteto mokslinėje konfe
rencijoje antrąja premija at-

1925 metais tūkstančiai lie
tuviu, vargo genami, nepa
liaujama srove ėmė plaukti j 
svetimus kraštus. Ir aš kartu 
su tėvais išvykau tada j Ar
gentiną. Buenos Aires mieste 
išgyvenau virš 30 metų. Per 
tą laiką patyriau daug sunkių 
ir karčių dienų. Ten palaido
jau ir be laiko mirusius savo 
tėvus.

Kaip daugelis užsienyje at
siradusių lietuvių, nuo seniai 
laukiau galimybės sugrįžti į 
Tėvynę. Padaliau mano lūkes-
čiai išsipildė ir aš kartu su sa
vo šeima, susidedančia ir 5 
asmenų, 1956 m. sausio 22 d. 
pasiekiau Tarybų Lietuvos 
sostinę Vilnių.

Kartu su mumis iš Argenti
nos grįžo dar dvi šeimos: Ig
no Nudo ir Jono Sabaliausko.

Puikų įspūdį mums padarė 
\ ardantis, kūrybinis, pilna
kraujis Tėvynės gyvenimas. 
Nuostabiai graži Senoji Lietu
vos sostinė Vilnius, čia tiek 
daug išsaugotų bei atkurtų is
torinių architektūrinių pa
minklų. Miestas atstatytas: 
kur žengi, matai didelius nau
jus pastatus, naujai įrengtus 
parkus, aikštes, didvyrių pa
minklus, erdvias mokslo įstai
gas. Visur didžiausia švara, 
kultūringas, neprilygstantis 
Pietų kraštams žmonių elge
sys, sotus ir viskuo aprūpin
tas gyvenimas. Visa tai daug 
metų; svetur išgyvenusiam 
žmogui tuoj kelia džiaugsmo 
ir pasididžiavimo Tėvyne jau
smą.

Vėliau, persikėjęs į Kauną, 
tą patį radau ir tenai. Miestas 
gražus ir švarus. Taikus, kū
rybinis darbas vyksta spar
čiais tempais, žmonės puikiai 
apsirėdę, krautuvės — pilnos 
visokiausių produktų.

Nuostabu, kad per tokį 
trumpą laiką po karo šalis ga
lėjo taip puikiai atsistatyti. Ir 
džiugu darosi grįžusiam, nes 
tokioje šaly, kur nėra išnau
dojimo, nėra priespaudos bei; 
persekiojimo, kur visos žmo
nių pastangos skiriamos tai
kiam produktyviam darbui, 
darbo žmogaus gyvenimas yra 
malonus ir giliai prasmingas.

Darbininku Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Kraujo ir kraujo plazmos 
perliejimas gana dažnai 
praktikuojamas medicinoj, 
žinoma, tai labai naudin
gas daiktas daugely nuoty
kių. Bet štai kaip kartais 
iš to atsitinka: kartais li
goniui, gavusiam plazmos j 
gyslas, įsimeta kepenų liga. 
Veikiausia ta plazma turė
jo savy kepenų apkrečia
mojo nuodo: fa plazma bu
vo padaryta iš kraujo, iš
imto iš ligoto žmogaus, ku
rio kepenys apkrėstos, in- 
fektuotos. Tokių atsitikimų 
esti. Daugumas dusulingų žmo-

Tai kas daryt? Tokį su- nių bando visaip pabėgt nuo 
sirgusį kepenų infekcija Ii- dusulio: išvažiuoja į kitą 
gonį gydytojai kaitina, švi- j klimatą, kur orai visai šil-
tiną ultravioletiniais spin
duliais. Toks švitinimas 
sutrumpina ligą ir paleng
vina sirgimą.. Be to, jei 
yra nuožiūros, tai ir pačią 
plazmą pirma pašvitina su 
ultra viol etiniais spindu
liais, o paskui ją įleidžia 
i vena.

.....
Tikrasis dusulys yra aler

giška liga, paeina nuo ko
kio ypatingo jaudiklio — 
alergono, Tokiais alęrgo- 
nais gali būt bet kokios gy
vulinės ar augalinės dul- 
Kėg: dulkės nuo šuns ar 
kates plaukų bei odos, nuo 
paukščio plunksnų, nuo 
pleiskanų, nuo žolių bei me-

žymėtas aspiranto V. Statule- 
vičiaus darbas, nagrinėjantis 
vieną iš ankštosios matemati
kos temų.

VL Norgaila

Tarybų Lietuvos vyriausybė 
mus, grįžusius, šiltai sutiko. 
Mano šeimai buvo duotas pa
togus butas, gavau stambią 
piniginę pašalpą.

Mano šeima be galo dėkin
ga Tarybų Lietuvos vyriausy
bei už suteiktą pagalbą. Ypač 
dėkojame Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkui Justui Paleckiui, 
asmeniškai tiek daug pasirū
pinusiam mumis. Užsienio rei
kalų, ministrui Ignui Gaškai, 
LKP Kauno miesto komiteto 
sekretorei E. Kasnauskaitei ir 
kitiems, pade j tįsiems gauti 
gerą darbą, patogų butą, pa
sirūpinusiems, kad mano šei
mai nieko netrūktų.

Dirbu “Kauno audinių“ fab
rike, audimo ceche, komplek
to pameistriu. Darbas atsakin
gas ir gerai apmokamas.

Lietuvoje man jau teko su
tikti ir daugiau grįžusių iš 
užsienio: Vaivutskus, Bafiu- 
konius, Dagius, Valionius, 
Meškelevičius, K. Kakanį, V. 
Šviesą, Žilinskus, Bykovus, Ja- 
nulionienę ir kitus. Visi jie 
gyvena gerai, aprūpinti pato
giais butais, darbu, ramiu ir 
užtikrintu gyvenimu.

Dabar, kai prisimenu var
gingas dienas, praleistas sve
tur, apgailestauju, kad toks 
didelis skaičius lietuvių, išsi
blaškiusių po svetimus kraš
tus, iki šiol dar neranda tik
rojo kelio, nežino, kad doras 
ir prasmingas gyvenimas lie
tuviams yra tik jų gimtinėje 
—Lietuvoje, kad Tėvynė lau
kia jų grįžtant, ir priims šiltai, 
kaip tikra motina.

Domas Jakubonis
Iš (“Už sugrįžimą į Tėvynę“)

Redakcijos Atsakymai
S. Vincui. — “Vincas Kap

sukas” (apsakymėlis) gautas. 
Jis tilps kada nors vėliau. '

# < <
D. G. Jusiui. — J. Bijūno 

eilėraščių knyga tebėra spau
doj — spausdinama. Atspaus
dinimas pavėluotas dėl stokos 
techninių spaustuvėje jėgų.

džių dulkių, nuo kokio rū
bo (vilnonio, šilkinio).

Paprastam žmogui visa 
tai žalos nedaro, bet ligūs
tai jautriems sukelia dusu
lį arba kokią kitokią aler
ginę ligą: šienligę, tam ti
krą slanktą, egzemą, mi
grenas ir t. p. Šitokie 
alergenai vis tai proteinų 
dulkelės, kurios persisėda 
per nosies bei plaučių plė
veles ir sueina į kraują. Pa
tekę kraujo srovėn, šitokie 
svetimi proteinai ir padaro 
Ilgu* 

j ti, sausi, kur nors kalnuo- 
! se. Tiesa, jiems ten pasida
ro lengviau, nes tenai jie 
nebeįkvėpuoja ža 1 i n g ų j ig. 
dulkių, alergonų: jų tenai 
nėra. Bet tą gerumą per- 
muša kitokios aplinkybės: 
rūpestis, didelės išlaidos, 
atsiskyrimas nuo įprasti
nes aplinkos, nuo draugų, o 
tatai pat'savaime apsunki
na dusulį.

Jau daug protingiau bū^ 
tų pasilikt kad ir visai sa
vo vietoj, bet šalintis ir 
vengti žalingųjų jaudiklių, 
alergenų: šalintis nuo ka
čių, ar šunų, ar kokių žo
lių bei medžių ir tt. Gydy
tojai gali susekt, kas tau 
būtent kenkia, gali tada tau 
patart, nuo ko tau reikia 
laikytis toliau. Net ir ka\ 
kurie valgiai gali būt aler
genais jautruoliams žmo* 
nūms.



V. Kubilius

ANTANAS VENCLOVA - POETAS.
BELETRISTAS. KRITIKAS

(Išėjus A. Venclovos “Raštams”)
A. Venclova • 

žymiausių lietuvių tar. 
nių rašytojų, praturtinęs 
lietuvių tautos socialistinę 
kultūra visa eile reikšmin
gų kūrinių. A. Venclovos 
poezija peržengė Lietuvos 
ribas; ji verčiama į rusų 
kalbą ir kitų broliškų tary
binių tautų kalbas. Jo kū
riniai žinomi ir liaudies de- 

4 mokratijos šalių darbo 
žmonėms.

Įvairi ir visapusiška A. 
Venclovos kūrybinė veikla- 
Greta poezijos žanro A. 
Venclova plačiai pasireiškė 
ir kaip talentingas prozi
ninkas, ir kaip vertėjas, pa
teikdamas lietuvių skaity
tojui žymiausių A. Puškino 
poezijos kūrinių, tarybinės 
literatūros meistrų M. Gor
kio, N. Tichonovo, P. Tyči- 
nos, V. Katajevo kūrinių 
vertimus. Drauge A. Venc- j 
lova vra ir literatūros kri-1 
tikas, lietuvių kultūrinio 
palikimo vertintojas.

Literatūrinį darbą A. 
Venclova pradėjo niūriai
siais buržuazijos viešpata
vimo metais. To meto bur
žuazinėje lietuvių literatū
roje vyravo dekadentizmas 
ir jaunam rašytojui neleng
va buvo susirasti teisingą 
realistinį kelią. Pirmuo
siuose savo poezijos rinki
niuose — “Sutemų skers
gatviuos“ (1926 m.) ir 
“Gatvės švinta“ (1927 m.), 
kurie pasirodė poetui tebe- 
studijuojant Kauno univer
sitete, A. Venclova atidavė 
tam tikrą duoklę dekaden- 
tizmo madai.

1927 m.,_ pasirodžius ant
rajam A. Venclovos poezi
jos rinkiniui “Gatvės švin
ta,” Lietuvoje siautėjo fa
šistinė diktatūra. Kai ku
riuose to meto A. Venclo
vos eilėraščiuose jau pasi
girsta susirūpinusio pažan
gaus inteligento balsas — 
ką daryti, kur eiti? Eilėraš
tyje “Miesto panorama,” 
parašytame Juliaus Jano
nio įtakoje, atsiskleidžia 
kontrastas tarp milijoninių 
masių skurdo ir ištvirkau
jančios ponijos pertekliaus. 
Kitame kūrinyje 
mos, 
“Prologas,” poetas 
raudonus raitelius, 
čius i 
sveikina gatves, 
tas raudonų žiežirbų 
nim:

Gyvename pasaulio 
laimei

Ir didžiai žūtbūtinei 
kovai.

— vienas jiems šviestis, griežtai pasisako i nepriklausomybę”, jis atsisako 
ybi- prieš buržuazinį saloninį meną, stoti į tautininkų korporaciją. 

Buržuazijos stovykloje Gra
žulis neranda nieko šviesaus, 
prasmingo ir gyvena užsidaręs, 
kol suartėja su darbininkais.- 
Tik tada jis atgyja, atsiskleid
žia, ima godžiai skaityti revo
liucinę literatūrą, pradeda dės
tyti darbininkų klube. Taip jis 
susieja savo likimą su darbo 
žmonėmis, atranda savo ryšį 
su liaudimi, kuris jam teikia 
gyvenimo prasmę.

šiuo romanu A. Venclova 
aiškiai parodo, kad vienintelis

skiria savo kūrybą liaudžiai. 
Muziko Arvydo mintys apie 
meno liaudiškumą, jo pastan
gos suartėti su darbininkais 
atspindi paties autoriaus idė
jinius ieškojimus, atsako i 
klausimą, kuris tuo metu ypa
tingai jaudino autorių, — ko
kia meno vieta gyvenime, koks 
turi būti pažangusis menas

šis menas visų pirma turi 
būti kritiškas 'buržuazijos at
žvilgiu. 1930 m. krizė apnuogi
no baisius vidinius kapitalizmo

— “Poe- 
“Raudoni raiteliai,” 

mato 
jojan- 

žūtbūtinę kovą, ir 
nušvies- 

ug-

Neilgai trukus A. Venclova 
suartėja su pažangiaisiais lie
tuvių rašytojais —Petru Cvir
ka, Salomėja Nėrim, Kostu 

' Korsaku, Jonu Šimkum, kurio 
taip pat orientavosi į kovą su 
fašistiniu režimu. Drauge su 
P. Cvirka A. Venclova lankosi 
darbininkų “Vilties” klube, 

< 1930 m. keliauja po Lietuvą, 
iš arti pamato liaudies skurdą, 
slegiančią buržuazinės diktatū
ros kasdienybę. 1930 m. pasiro- 

j od žurnalas “Trečias frontas”, 
JL<lo urnalas “Trečias frontas”, 

kurį redagavo A. Venclova.
Tais pačiais metais išeina 

pirmoji A. Venclovos prozos 
knyga “Beržai vėtroje”, žymin
ti naują jo idėjinio-meninio 
brendimo etapą. Kai kuriuose 
apsakymuose rašytojas kelia 
darbo inteligento problemą,ku
riai vėliau paskyrė visą eilę 

A'savo kūrinių. A. Venclovos ap- 
J sakyme “Miesčionys,, jaunas 

muzikas sąmoningai siekia su- 
artėti su darbininkais: 
smuikuoja jų klube,

jis 
padeda

prieštaravimus. Tais metais I teisingas doro int 
A. Venclovos kūryboje ir ima j lias — suartėti su 
formuotis kritinio realizmo me-Į darbo žmonėmis. Ne visur 
todas. Savo kūriniuose rašyto-j mane šis 
jas ima 
dvasinį 
miesto ir 
godumą.

Tačiau
A. Venclovos apsakymų 
nyje “Beržai vėtroje 
pakankamai nuosekli ii 
Rašytojas palieka 
smulkiaburžuazinę 
smpl kiąburžuazi nę 
nuosavybės iliuziją 
kritikos paviršutiniškumas ki

lio iš to, kad autoriui dar nebu
vo aiškūs tie idealai, vardan 
kurių reikėjo triuškinti buržu
aziją. Proletariatas šiuose jo 
a psakym u ose egz is t u o j a
tik kaip bevardė figūra, 
neindividualizuota 
giamasis herojus čia yra 
čio fronto” išaukštintas kaimo 
bernas, kuris parodomas ne 
svarbiausiuose jo santykiuose 
su buože-išnaudotoju, bet įvai
riuose meilės ryšiuose, kur au
toriui daugiausia imponuoja 
jo jėga, šaunumas. Rašytojas 
tuo metu dar silpnai valdė ir 
charakterio kūrimo meną, visą 
dėmesį sutelkdamas į paskiras 
situacijas, sakinio išgrakštini* 
mą.

Miesčionijos kritikos temą 
A. Venclova tęsė savo romane 
“Draugystė”, kuriame išryškė
jo jau gana aiškiai susikrista
lizavusi pažangi rašytojo pa
saulėžiūra. Šiame romane nuta
pytas platus valdančiosios bur
žuazijos užkulisinio gyvenimo, 
jos moralinio supuvimo paveik
slas. Pagrindinis romano hero
jus Tutkus, pamindamas po 
kojų draugystės ir žmogiškumo 
jausmus, atkakliai braunasi į 
valdančiąją viršūnę. Jis neturi 
jo k i ų visuomeninių idealų, 
žmogiškų .jausmų net savo ar
timiesiems; jam terūpi tik ge
ras kambarys, pinigai ir meiliu 
žė. Kaip kontrastas miesčioni
jos lėbavimams, “Draugystėje” 
iškyla epizodai, kuriuose vaiz
duojamas darlbo valstiečių 
skurdas, bet jie romane dar ne- i 
■įgauna savarankiškos šiužėti- j 
nes linijos ir didesnio svorio.

Teigiamieji 
lai čia įkūnyti 
Žulio paveiksle, 
neabejotina 
pergyvenimų ir 
riaus ieškojimų 
mio valstiečio 
per sunkiausią 
mokslo. Dar neturėdamas aiš
kios pasaulėžiūros ir gindamas 
tik “savo žmogišką vertę ir

vaizduoti miesčionijos 
išsigi mimą, žvėrišką 

kaimo buržuazijos

b u r ž u az i j os k r i ti ka'<
rinki- 

dar nėra
• gib-

nepaliestą l 
privatnės 

privatinės 
Rašytojo

paprastais 
ne

svarbus idėjinis po
žiūris susilaukė gilaus meninio 
vaizdo. Andriaus Gražulio pa
veikslas kai kur schematiškas, 
vietoj gyvos psichologijos jame 
neretai prasikiša apnuoginti 

.sprendimai. Nepa- 
koncentruojamas 

piešiant miesčioni-

prasikiša
Į autoriniai
I k a n karnai

dar 
kaip 

masė. Tei- 
Tre-

autoriaus idea- 
Andriaus Gra- 

j kurį įsiliejo 
autobiografinių 

idėjinių a ulo
dai is. Mažaže- 

sūnus Gražulis 
vargą siekia

nėja kritiškoji autoriaus pažiū
ra. .uiJ

1936 m. A. Venclova drauge 
su Petru Cvirka pirmą kartą 
aplanko Tarybų Sąjungą, pabu
voja Leningrade, Maskvoj, pa
mato nuostabius socializmo 
laimėjimus, užmezga draugys
tę su kai kuriais 
rašytojais.

Savo keliones 
Tarybų Sąjungos 
A. Venclova

tarybiniais

įspūdžiuose 
stiprėjimą 

įvertina kaip 
didžiausiąi taikos laidą Europo
je. Jis ragina'arčiau susipažin
ti su TSRS gyvenimu, jos kul
tūra. Savo straipsniais ir ver
timais A. Venclova propaguo
ja M.. Gorkio ir V. Majakovskio 
kūrybą. Aplamai, jis vienas
aktyviausių rusų klasikinės
ir tarybinės kultūros populia
rintojų Lietuvoje 
Petru Cvirka verčia A. Puški
no prozą, išspausdina savo iš-

damasis pagrindine istorine 
savo epochos žyme — socialisti
nio ir kapitalistinio pasaulio 
egzistavimu. Rašytojai dabar 
grupuojasi į dvi stovyklas, rašė 
viename savo straipsnyje A. 
Venclova, — “vieni eina į šių 
dienų valdovų, kiti į ateities 
stovyklą”. Jis kritikuoja mies
čionišką, bedvasę buržuazinę 
literatūrą, šlovinančią žemus 
instinktus; simbolizmą įvertina 
kaip “išgyvenusios 
nį kapitalą” klasės 
1936 m. straipsnyje 
realizmo keliu” A.
vienas pirmųjų 
meto lietuvių pažangiosios lite
ratūros kryptį kaip kritinį re
alizmą. Tąi literatūra, kuri, 
anot A. Venclovos, remiasi 
liaudies gyvenimu, minta dide
lėmis idėjomis, kuri “duoda pa
justi skaitytojui geresnio gyve
nimo ilgesį ir sužadina kovos 
norą dėl to gyvenimo”. Vaiz
duojant miesto gyvenimą, kaip 
rašo A.. Venclova kitame savo 
straipsnyje, būtina “pirmiau
sia atkreipti akis į didįjį gyve
nimo vertybių gamintoją —dar
bininką”.

Aštrūs visuomeniniai 
I prieštaravimai p a s k uti- 
niaisiais buržuazijos vieš
patavimo metais, stiprus 
revoliucinio j u d e j i m o 
užmojis Lietuvoje, apsilan
kymas socializmo šalyje su
tvirtina ir užaštrina A. 
Venclovos kūrybos kritišką
ją jėgą. 1939 m. išeina jo 
apsakymų rinkinys “Nak
tis”, į kurį įdėti brandžiau
si rašytojo prozos kūriniai. 
Apsakymuose piešiamas pa
prastas, kasdieninis tuome
tinio Lietuvos kaimo gyve
nimas su visais giliais jo 
prieštaravimais. Rašytojas 
vaizduoja baisaus turtų go
dulio apimtas buožių šei
mas, kuriose nyksta šventi 
giminystės ir bičiulystės 
ryšiai, žūsta meilė ir prisi
rišimas. Gyvais charakte
riais A. Venclova parodo,

savo idėji- 
literatūrą.
“Kritinio
Venclova

apibūdina to

mo būdas užmuša bet ko
kius žmogiškuosius jaus
mus, išgaišina žmogaus gy
venimo grožį. Apsakyme 
“Medis ir jo atžalos” Juras 
Tamašonis, visą gyvenimą 
besirūpinęs savo valstietiš
ko kiemo turtu, prieš mirtį 
neaiškiai pajunta, kad rei
kėjo kitaip gyventi. Bet pa
taisyti to gyvenimo nei jis, 
nei jo duktė jau nebegali. 
Ona, ‘Juro duktė, į kurios 
namus jis atėjo numirti, 
tuoj po tėvo mirties dėl 
kiaulės ir medaus išsiplūsta 
su brolio šeima. Ir taip gy
venimas eina toliau savo va
gą, ir valstietis, prirakin
tas prie žemės sklypelio, 
prie savo turto, negali nei 
sutraukyti tų pančių, kurk

verstus revoliuciniu demokratų kai.

: drauge su jį raišioja, nei pasiekti ge
resnio gyvenimo viešpatau
jant kapitalistinei santvar-

—. /Belinskio, černyševskio, 
Dobroliubovo straipsnius. Tuo 
metu, kai lietuviškoji buržuazi
ja fanatiškai vengė visko, kas 
siejosi su Tarybų Sąjunga, to
kia pažangiosios rusų kultūros 
propagandą turėjo nemažą po
litinę reikšmę.

Atsilankymas Tarybų šalyje 
dar labiau sustiprino tą jaus
mą, brendusį 30-ųjų metų A. 
Venclovos kūryboje, kad yra 
socialinės teisybės, žmogiško
sios kultūros ir šviesos pasau
lis, ir yra merdintis kapitalis
tinis pasaulis, išsigimstantis į 

fašizmą. 1939 m. A. 
paskelbia aistringą 

“Pro' karo dūmus”, 
dar 1932 m., kuriame 
imperialistines žudy-

nuodipgą
Venclova
eilėraštį
parašytą
smerkia
nes. Jame jau aiškiai nuskam
ba socialistinės ideologijos 
momentai: *

Jūs, kurie žuvot, 
net kapuos išgirsite

Galingų mūs atakos 
riksmą.

žinokite ;
Kiekvieną šūvį,
Kiekvieną durtuvą
Atgręšim į kapitalizmą.
Rašytojo uždavinius A. Venc

lova šiuo metu apibrėžia,* tem

MIRUS

Onai Rašinskienei

Reiškiame 
seselei, mūsų 
Bunkienei.

gilią užuojautą velionės mylimai 
veikliai choristei—aktorei Verai

AIDO CHORAS 
Brooklyn, N. Y.

CHICAGOS ŽINIOS
IŠ Grigaičio rekolekcijų

Kiekvieną metą susišaukia 
social - demokratus ir sako 
jiems, kad minime darbinin
kų šventę. O kurie ateina į 
susirinkimą, jie visus priskai
to prie social - demokratų. 
Taip lygiai ii* šimet padarė.

Gegužės 1 d. surengė pra- 
j kalbas Čhicagos Lietuvių Au- 
iditorijos mažoj svetainėj’. Su
sirinko biskį daugiau, kaip 
pora tuzinų social-demokratų.

Grigaitis per daug metų yra 
gerai išmokęs kalbėti apie 
darbininkų šventę, tai ir šį
met padare tą pat. Jis vis 
mano, kad jis eina su darbi
ninkais. Bet man atrodo, kad 
jis yra atsitolinęs nuo darbi
ninkų, taip toli kaip Marsas' 
nuo mėnulio.

šiuo kartu man paliko Gri
gaičio kalba. Jis neužkabinė- 
jo kitų srovių ypatų, o tik ant 
pabaigos kalbos Jam įvyko 
akcidentas ir užkliuvo už Sta
lino.

Antras 
cias, tai 
važiavęs

kalbėtojas buvo s vo
ro d os, neseniai ut

is Europos Bielinis. 
Jis kalbėjo apie social-demo-
kratų nuveiktus darbus. Jis 
sakė: šįmet sueina šešiasde
šimt metų kaip partija egzis
tuoja. Per tuos 60 metų, vie
ni partiją 
griovė, 
partija 
J’OS.

Man

N.
po- 
irgi

“Seamstress” (Mariutės 
Atvaizdas labai natūralioj 
zoj), Joseph Piotro wicz 
alyvinis, “County Morning” ir 
“Lonely Voyage”.

Kadangi paroda prasidėjo 
apie 3-čią valandą, tai mes 
vykome tiesiai į broliukų ro
jų sveikindami gražųjį ir 
linksmąjį 
damies 
vaizdais.

Mockapetrio ir Leo Valan
čiaus rojuje dabai’ ž a ve j anti 
vaizdai -r— žieduose paskendę 
vaismedžiai ir visur žaliuoja. 
Tyro oro vis be pailsimo ir be 
sustojimo norisi gerti ir gerti 
i nusilpusius plaučius.

Broliukų namų ekspozicija 
irgi pasirodė turtingesne, pa
gaminta naujų piešinių. Taip 
pat ką tik nupieštas L. Prū- 
seikos portretas.

Niekus su Mockapetriu iš
taisė labai gerus pietus. Far- 
mų produktai tikrai skanūs, 
ypač rūgusis pienas, varškė, 
smetonėlė ir kiti namie ga
minti valgiai. Kas galėjo ti
kėti, kad Daratėlė tokį 
si pieną taip mėgsta.

Paskui lauko pusėje 
plačiai įsikalbėta apie
kos reikalus su nemaža doza 
kritikos. Daratėlė ir Mocka- 
petris planuoja Ir regis jie 
rengiasi prie kokių tai naujų 
dalykų, bet tas dar konfiden- 
cijaliai yra laikoma.

štai pasileidome į La Porte 
ir kaipo vizitoriai apžiūrėjo
me, kad ir neturtingus ekspo
natus, išdėstytus piešinius. 
Bet visgi laportiečiai turi 
kuom pasidžiaugti.

Dar aplankėme Jankauskus 
ir kitus. R. Š.

rūgu-

buvo 
muzi-

kaip

Buržuazinio kaimo tamsa 
užgula ir inteligentą moky
toją, atvykusį dirbti į kai
mą. Persekiojamas viešpa
taujančių partijų, mėtomas 
vis į tolesnius ir tolesnius 
užkampius, mokytojas vis 
labiau klimpsta ir skolose, 
ir tamsoje, ir nevilty. Bur
žuazinio kaimo tamsa užlie
ja ir jo gyvenimą, beveik 
nuplaudama jo, kaip inteli
gento, kaip kultūros žmo
gaus, bruožus. Tokia yra 
baisi buržuazinio kaimo i- 
diotizmo jėga, kurios naiki
namąjį poveikį A. Venclova 
atskleidė puikioje novelėje 
“Susitikimas”.

Kai kuriuose A. Venclo
vos apsakymuose, kaip ir 
daugelyje kitų to meto lie
tuvių kritinio Realizmo kū
rinių, dar nebuvo teigiam 0- 
j o herojaus-koyotojo p a - 
veikslo. Šiuose apsakymuos 
(kad ir MMędis ir jo atža
los”) autorius tarytum pa
silieka tik objektyvaus ste
bėtojo vaidmenyje, nereiš
kia savo aktyvaus nusista
tymo vaizduojamųjų įvykių 
atžvilgiu. Nepaisant šio ri- 
boUu.no, Ą, Ve n ę 1 o v o &

sveikindami
pavasarėlį, džiaug- 

naujosios gamtužės 
Bent kiek vėliau at- 
daugiau chicagiečių, 
Dr. Butko su žmona, 

Choro mokytoja D. Yu- 
J. Kanceris su M. Yot-

tai

dei!, 
kieno.
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Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGA, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų pakietais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti 

per mus siuvamąsias maginas ir akordionus.

Licensed by U. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.

Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
Įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą

Kasdien nuo 9 iki 6, Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai.

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto jnikietų siun

tinio j Lietuvą ir j visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu iš anksto muitu
organizavo^ O kiti ; ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas tam, kam jis siunčiamas. 

• Fa kietai yra gatavi, 
j Pakietas Nr. 1. 
I t ienos, 1 sv. tauku, 
ir

Bet per 60 metų visgi 
egzistuoja ant popie- Kaina $26.00. Jame yra lh’ 

3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2
bekono, IV2 sy. jau
nyčių, 3 s v. cukraus

Bielinio kalba patiko 
nes gerai ir aiškiai kalba.

Česnakas

Dailės parodą aplankius

Kiekvieną pavasarį apie 
durį gegužės mėnesio Fine 
Arts Association La Porte, In
diana, Civic Auditorium 
(miesto pastate) laiko pieši
nių ekspoziciją — parodą. To 
susivienijimo nariu yra piešė
jas Fr. Mockapetris.

Parodą atidarė praėjusį 
sekmadienį, geg. 13 d. Sek
madienio rytą. Pateckas, M. 
Niekus, Patsy, Nellie ir ko
respondentas vykome pamaty
ti įvairių artistų piešinius ir 
įvairius portretus.

Tarj) kitų buvo išstatyta ir 
keletas Mockapetrio alyvi
niu : “Dreamer”, “Wheels of 
Fortune”, taip pat moderninis

vi-

“Naktis” buvo viena stip
riausių knygų tuometinėje 
lietuvių prozoje.

A. Venclova jau buvo pa
garsėjęs ir liaudyje popu
liarus pažangus rašytojas, 
nekenčiamas ir gainiojamas 
buržuazinės valdančiosios 
klikos, pjudomas arba nuty
limas buržuazinės spaudos, 
kai 1940 m. birželyje griu
vo fašistinis režimas. Nuo 
pat pirmųjų naujo gyveni
mo dienų A. Venclova ak
tyviai įsijungia į tarybų 
valdžios Lietuvoje organiza
vimo ir kūrimo darbą. Jis 
dalyvauja istorinėje TSRS 
Aukščiausiosios T a rybos 
sesijoje Maskvoje, kurioje 
Lietuva buvo priimta į bro
liškų Tarybų Sąjungos tau
tų šeimą. Jis eina atsakin
gas Švietimo liaudies komi
saro pareigas Tarybų Lie
tuvos vyriausybėje, skirda
mas visas savo jėgas tary
bų valdžios stiprinimui.

(Bus dąųglaų)

Kaina $32.00. Jame yra 
taukų, 3 kenukai sardinių.

2 .sv. kumpio, 2 sv. jautienos,
5 s v. miltų. 2 sv. cukraus ir

čekį ir nurodykite, koki pa-
Muitai

sv. šokolado.
Pakietas Nr. 2 
bekono, 2 sv. 

sv. kakao.
Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite

kietą norite siųsti, o taip pat aiškiai parašykite gavėjo adresą, 
j paminėtas kainas įrokuoti. Rašykite:

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHII.ARMACY — 29 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

Lawrence Mass

BANKETAS

Latvrenciečiai rengia pirmą šiuom sezonu puikų 
banketą, kuris įvyks sekmadienį

Gegužės 27 May
Maple Parke, 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsilan
kyti. Bus labai geri valgiai ir tyrame pavasa
rio ore linksmai praleisite laiką. Kadangi pir
mas šiuom sezonu parengimas Maple Parke, tai 
ypač svarbu jame dalyvauti.

Rengėjai

Gyvybės Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus j Lietuvą. Ypatingai patariame siųsti pa* 

kietą N r. S-l, kuriame yra šie maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies: 3 sv. tauku (Armour kenuke)-

1 sv. Armour bekono pirmos rūšies; 2 sv. Armour kumpio kene; 1 sv. 
kenuotos jautienos pirmos rūšies: 1 sv. pieno milteliuose; 14 uncijų kon-1 
densuoto pieno kenuke: 6 sv. geriausių miltų; Ii sv. geriausios arbatos
1 sv. geros kavos ir l sv. kokao. šito pakieto Raina yra $49.80 su įpultu 
ir pąsiųntimu.

Kreipkitės į pius. nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą ir pini
gus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska, savininkus 
IDEAL PHARMACY— 29 KELLY SQ.—WORCESTER, MASįįį.
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$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

A. G., Newark, N. J........................................ 25.00
K. J., Kearny, N. J...........................................  25.00
M. W., Kearny, N. J........................................ 10.00
Harrisono Senukė .............................  10.00
Petras Newarkietis .......................................... 10.00
F. Žemaitis ............................................................ 5.00
P. Marsonas, Harrison, N. J........................... 5.00
J. Miškeliūnas, Newark, N. J.......................*.... 5.00
F. A., Harrison, N. J.......................................... 5.00
Senas Jonas, Harrison, N. J........................... 5.00
W. Newarkietis, Newark, N. J............................. 5.00
P. J., Kearny, N. J............................................. 5.00
M. Kessel, Kearny. N. J.................................... 4.00
Leroy & Joe’s, Harrison, N. J.........................  4.00
Laisvietė, Keamv. N. J. .................................. 3.00
M. P., Kearny, N. J............................................ 3.00
A. Mičiulis, Kearny, N. J..................................  1.00

Tai puikus J. Marcinkevičiaus pasidarbavimas. Jis 
sakosi, jeigu sveikata daleis, tai pasistengs daugiau pa
sidarbuoti Fondo reikalu. Marcinkevičius sulaukęs 
gražaus amžiaus, ir dėl to jam priklauso didelė garbė 
už jo puiku pasidarbavimą.

$25.00 Prietdių Klubas
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.

(per J. Greblick) ................................... $25.00
J. Jordan, Flushing, N. Y................................   25.00

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė. Paprasta viro-

Lietuviu Kult. Centro 
vakarienė geg. 26 d.

šeštadienio vakare, gegužės 
26, Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y., turėsime 
šaunią vakarienę. Tai bus pa
skutinis šiame sezone paren
gimas salėje. įžanga tik $2 I 
asmeniui.

Lietuvių Namo Bendroves 
direktoriai ruošia šią vakarie
nę ir kviečia visus šios kultū
rinės Įstaigos rėmėjus šiame 
parengime dalyvauti.

Maisto bus visiems pakan
kamai paruošta. Galėsime 
skaniai pasisotinti, pasilinks
minti ir sykiu savo kultūrinę 
Įstaigą paremti.

LNB Valdyba

Kaip kompanija pardavinėjo 
bevertes akcijas kūdikiams

Generalinis prokuroras Ja-

Policininke šnipe liudijo 
komunistų veikėjų byloje

Tarp įvairių liudininkų, ku
riuos prokuroras išstato 1 rach- 
tenbergo, Charney, Jacksono 
ir keturių kitų komunistų by
loje, tarp informerių ir “neo
ficialių informerių”, atsirado 
ir viena tikra pilna šnipė, ku
ri prisipažino, kad įstojo Ko
munistų partijon šnipinėjimo 
tikslais.

Ji yra Mildred Blauvelt, an
tro laipsnio detektyve New 
Yorko policijoje. 1943-ais 
metais .ji įstojo i vieną Komu
nistų partijos klubą Manhat- 
tane. Po kokio pusmečio ji 
tapo išmesta. Ilgai nelaukusi 
.ji po kitu vardu įstojo į kitą 
klubą, šiuo kartu Brooklyne. 
Ji priklausė prie keturių skir
tingų klubų, iki tapo išmesta 
1951-ais metais.

Nors ji tiek laiko sukinėjosi 
tarp komunistų;, ji labai ap
vylė prokuratūrą savo liudiji
mu. Ji tik tiek “baisaus” ga
lėjo pasakoti, kad 1948-ais 
metais dalyvavo masiniame 
mitinge Madison. Square Gar- 
dene, kur buvo paminėta K. 
P. 29 metų sukaktis, kad ji 
girdėjo Williama Normaną, 
vieną apkaltintųjų, kalbant 
apie “progresą organizuojant 
darbininkus”, ir panašius da
lykus.

Prokuroras bandė išspausti 
iš jos labiau spalvingų ir 
‘ ‘ konspirac i n ių ’ ’ smu 1 k menų, 
bet ilgametė policininkė šni
pė jų neturėjo.

Gynybos advokatai atsisakė 
ją klausinėti. “Viskas aišku” 
—jie sakė. B.

Nori paminklo žymiam 
puerto - rikiečiui čia

“Daily Worker’io” bendra
darbis Jesus Colon kelia min
tį, kad New Yorke turėtų bū
ti pastatytas paminklas ko
kiam nors Puerto - Rico isto
riniam asmeniui. Jis sako, 
kad New Yorke randasi pa
minklai įvairiausių šalių ir 
tautų valstybininkams, rašy
tojams, muzikams, bet puer- 
torikiečiai, kurių New Yorke 
dabai’ apie pusė milijono, to
kio paminklo neturi.

Colon ragina puertorikiečių 
organizacijas tuo reikalu su
sidomėti.

Queens demokratą 
vadai prieš negrą 
kandidatą

ja. Guolis nuosavam kambaryj. Gora 
alga. Mylimi vaikus. Malonūs žmo
nės. HU. 2-9187 ar RO. 8-6084.

(95-98)

Narni) Darbininkė. Turi būti švari. 
Visi įtaisymai. Nėra virimo. 5’^ 
dienos. Gera alga. Kalbanti an
gliškai. Šaukite penki, rylą — 
Sek. po 7 v. vak. pirm, ir ant r. 
ištisą dieną. G L. 2-6528.

(95-98)

Al A Namų Darbininkės. Guolis vie
loje. Privatiški namai Long Islande. 

Šaukite Miss Linden.
MAR-EL AGENCY

5 Railroad Ave., Freeport 9-7763 
Taipgi Motinoms Pagelbininkės

(94-100)

Slaugės. N. Y. registruotos, abel- 
nas darbas k ir operavimo rūme; ge
ra alga; šventėmis laisva, ligoje 
atostogos, reguliarės atostogos, bo- 
nai už vakarinį ir naktinį darbą, 
operavimo rūme. Galima gyventi 
vietoje. 40 vai. sav. Maloni apy
linkė; 35 m. nuo N. Y. Rašykite: 
Director of Nurses, White Plains 
Hospital, White Plains, N. Y. Arba 
skambinkite WH. 9-4500.

(96-100)

I $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai: 
LLD 15 Apskr.. Cleveland, Ohio

(per J. Simans) ................  $10.00
W. Marcinkevičius, Naugatuck, Conn...............10.00
Mrs. F. T. Martin, Hialeah, Fla.......................... 7.00
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn................... 5.00
A. Kidulas, Union City, Conn............................... 5.00
Anelė Dočkienė. Cicero, Ill.....................................3.00
P. Alenskas, Waterbury, Conn........................ 2.00
P. Juozapavičius, Scranton, Pa.............. '..............2.00
P. Vizbar, Lewiston, Me.................................... 2.00
K. Selemon, Lewiston, Me.................................... 2.00
Charles Macy, Jewett City, Conn.................... 2.00
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa...................... 2.00
J. Morkūnas, Toronto, Canada............................ 1.00

Iš anksčiau gauta $3,185.37. Dabar įplaukė $393.00. 
Viso gauta $3,578.37. Dar reikia $11,421.63.

Dėkojame rėmėjams už dovanas ir tikimės, kad 
su sekančiu pranešimu rezultatai bus geresni.

Laisvės Administracija

spaudoje
Tokie reakciniai laikraščiai 

kaip “News”, “World - Tele
gram” ir Hearsto du' leidiniai, 
“Mirror’’ ir “Journal Ameri
can”, paprastai atsineša į In
donezijos prezidentą Sukamo 
labai nedraugiškai. Jis daug 
kartų buvo vadintas komuniz
mo užgerintoju, o keli mėne
siai atgal, kuomet jis po rin
kimų ragino Indonezijos na
cionalistus dėtis j bendrą 
frontą su komunistais, jis tyu- 
vo vadinamas tiesiog raudo
nuoju.

Vienok, dabar, kuomet Su
kamo atvyko aplankyti mūsų 
šalį, tie visi puolimai prany
ko kaip su magiška lazdele 
nuvyti. Net “News” sveikina 
Sukamo kaip draugą. Matyti, 
kad valdžios rateliai kaip 
nors davė spaudai suprasti, 
kad reikia kiek galima pa
veikti Sukamo draugiškumu. 
Ir spauda to valdžios patari
mo klauso. 

# # *
“Times”, kuris skaitosi va

dovaujančiu Amerikos dien
raščiu (nors neturi didžiausią 
tiražą) yra vadinamas “The 
good grey Times”. Bet tas lai
kraštis dabar, kaip matyti, 
smarkiai stengiasi to vardo 
atsikratyti. Tarnu laikraštyje, 
kuris vengia tiesioginio sensa- 
cingumo, atsiranda vis dau
giau lengvo pobūdžio pasi
skaitymo raštų. Kas rytą per 
savo radijo stotį “Times” gar
sina, kas tos dienos numeryje 
įdomiausia, ir visuomet patai
ko priminti tuos raštus, kurie 
patraukliausi lengvam pasi
skaitymui:

Vienas “Times’’ redaktorių 
neseniai išsireiškė:

“Mes iki šiol buvome kaip 
ir inteligentijos laikraščiu. Ko 
mes norime, tai likti inteligen
tišku leidiniu, bet ne vien in
teligentijos skaitomu. Kitaip 
sakant, —< mes norime plates
nės cirkuliacijos”.

* * *
Dieną, kuomet tapo pa

skelbta, kad Sovietai taip 
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drastiškai mažina savo kari
nes jėgas, “Wall Street Jour
nal” išėjo su aliarmuojančiu 
stymeriu, kad akcijų kainos 
biržoje baisiai krinta. Kitaip 
sakant, susidaro pavojus, kad 
su laiku ir Amerika turės ma
žinti savo apsiginklavimą, o 
tai labai nemalonus reginys 
Wall Streeto akyse, nes ten 
beveik viskas sukasi aplink 
ginklavimą, didžiulius kari
nius kontraktus.

Kai sekančią dieną Dulles 
paskelbė, kad tarybinis nusi
ginklavimas “nieko nereiškia”, 
kad Amerika nepasirengusi 
sekti pavyzdi, Wall Streetas 
nusiramino — ir “Wall Street 
Journal” pranešė su lengves
ne širdimi, kad akcijos vėl 
nusistovi. . 

•!» * *
Pažangusis savaitraštis “Na

tional Guardian” sako, kad 
persikėlimas kainavo labai 
daug, bet skaitytojai duosniai 
ir su noru sukėlė reikalingą 
sumą. Tas savaitraštis dabar 
turi naujus korespondentus 
Varšuvoje, Paryžiuje ir eilė
je kitų sostinių Enropoje ir 
Azijoje.

Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Pare Ar Bile Kada
AMBASSADOR LIQUORS

Geriausi vynai ir likeriai, 
vietiniai ir importuoti. 

Mes pristatome.
144 E. 86th St., New York

TR. 6-3000

Seniausia Camera Krautuvė Bay- 
ridge. Prisiruoškite nusifotografa- 
vimui vasaros metu. Turime Ca
meras, filmų, ir padarome fotogra
fijas. Autorizuotas agentas dėl Bell 
ir Howell, Kodak, Graflex.

4 SHORE ROAD FOTOSIIOP
8527<—3rd Ave. (arti 86th St.) 
Brooklyn HE. 8-0570

FIFTH AVENUE MOKYKLA 
36 W. 40th ST.

Vienatinė mokykla vedama
Daktarų ir slaugių slaugystės 

mokslo specialistų.

S joninės užtikrintas kūdikių 
slaugimo patyrimas.

okamai aprūpinama darbu— 
dienom—popiečiais—vakarais 

Miss Romero 

cob Javits ir padėjėjai dar
buojasi, kad išnarplioti labai 
suktingą raketą, kuris sukasi 
aplink akcijų (bonų) parda
vinėjimą naujagimiams. Pasi
rodo, kad World Promotion 
Enterprise kompanija gauda
vo naujagimių motinų adre
sus ir joms pasiųsdavo laiš
kus, kuriuose ragino pirkti už 
penkis dolerius “kūdikio akci
jas” — “baby bonds”. Laiške 
duodavo suprasti, kad su lai
ku tas bonas gali būti vertas 
$500 !

Laiškas prasidėdavo maž
daug taip: “Mūsų širdingi 
sveikinimai su brangaus sūne
lio (arba dukrelės) gimimu! 
Mes esame tikri, kad jūs no
rite saugios ekonominės atei
ties savo vaikui....” Ir taip 
toliau.

Bot World Promotion firma 
neturėjo jokio turto ii- jos ak
cijos buvo bevertės, sako N. 
Y. gen. prokuroras. Tos suk- 
tingos firmos vedėjai dabar 
atsakys teisme.

Taip vadinamo Civilinio ap
sigynimo darbuotojas O. J. 
Bloom sako, kad visas civili
nis gynimas yra tik juokas. 
Nors tam reikalui per metus 
išleidžiama du milijonai dole
rių, beveik nieko nenuveikia, 
neturima konkrečių planų.

■ > ’ 1

\ MATTHEW A.;i
BUYUS

1 ; (BUYAUSKA8) ’ •
« i . ‘'

• ■ LAIDOTUVIŲ
:; DIREKTORIUS

:: 426 Lafayette St- •
< ' '

;; Newark 5, N. J. I
MArket 2-5172

: i '
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gsral Patyręs Barberls

t

KONSTANCIJA MENKELIŪ- 
NAITĖ SVEIKINA 
LAISVIEČIUS

Dainininkė Konstancija Men
ko liūtė—Campo prisiuntė Mi- 
zarams atviruką iš Sanremo, 
Italijos, kuriame sveikina vi
sus laisvi ečius.

SUŽEIDĖ ŠEŠIAS MOTERIS
Ant Jamaica Ave. prie 161 

St. nuo vieno pastato nukrito 
“padabinimas” ir sunkiai su
žeidė šešias moteris. Visos li
goninėn nuvežtos. Pasirodo, 
kad pastatas yra senas.

Svarbi brošiūra apie 
Izraelio ateiti 

i

Plačiai žinomas pažangus 
rašytojas A. B. Magil parašė 
brošiūrą “Which Way Izra- 
el?” Ji jau išleista ir platina
ma. Parsiduoda už 10 centų, 
šioje brošiūroje Magil siūlo 
Jungtinėms Valstijoms, Brita
nijai, Prancūzijai ir Tarybų 
Sąjungai bendromis pastango
mis imtis Įsteigimo taikos tar- 
pe Izraelio ir arabiškų kraštų.

WESTBURY DOMESTIC 
AGENCY

Tarnaitės. Guolis vietoje.
Mot inom pagalbininkės.
Klauskite Miss Roslyn.

234 Post Ave., West.
El). 4-5035

(98-112)

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Del Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

“Patarnavimas su šypsena”
CHELSEA LUMBER CORP.

71—8th Ave., CH. 2-6196-7

PLANUOJATE VESTUVES?
Jei Taip, Tai Skaitykite 

šį Speciali Pasiūlymą 
MANHATTAN COCKTAIL, 

PRIESKONIŲ,
MAŽAS ENTREE , 

SRIUBA, MAŽAS ENTREE
PASIRINKIMAS PAGRINDINIO 

VALGIO, KEPTO INDIKO 
PUSE KEPTOS VIŠTOS 
KEPTOS JAUTIENOS, 

DARŽOVIŲ IR BULVIŲ 
DEZERTAS IR KAVOS

$2.50 ASMENIUI

MANZELLA’S
Viduje Port Richmond

20 Grove Ave. GI. 2-9481

HELP WANTED MALE
REIKALINGI

WELDERS IR ASSEMBLERS
PAGELBININKAI 

Kreipkitės pas I. Swenson 
PRAT—DANIEL CORP.

2 Meijdow St., So. Norwalk, Conn.
Temple 8- 6531

(94-100)

PRAŠYKITE 
NED’S SEA BRAND 

BROOKLYN 
Greit Užšaldoma
SCUNGILLI 

vidutiniai šiltame Tomato Sauce. 
Meat of Sea Conch. SkanU 

su Spagetti.
CALAMARI IN SAUCE 

Viskas iš vaisiu su jūrų skoniu, 
produktai

NED’S SEA BRAND 
Brooklyn, N. Y.

$200,000 Už SUŽEIDIMĄ
Keturiu vaiku tėvas brook- 

lynietis William Butler, 31 
metų amžiaus, uosto darbinin
kas, laimėjo iš kompanijos 
$200,000 už sužeidimą. Jis 
guli ligoninėje suparalyžiuo
tas. Nelaimę Įvyko 1954 me
tais. Savo skunde Butler rei
kalavo $750,000, bet susitai
kė už du šimtu tūkstančių.

VAIKAMS LABAI 
NEPATIKS

Policijos departmentas pa
tvarkė, kad griežtai drau
džiama vaikams dviračiais va
žinėti parkų takais. Taip da
rantieji bus areštuojami ir 
baudžiami. Aišku, kad šis pa
tvarkymas nepatiks vaikams, 
kurie dažnai su savo dvira
čiais nuveja nuo takų visus 
pėstininkus.

ATLANTIC MARINE
Išnuomojame 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Gori 
ir Sausi.

$7 j dieną. Nuo Manhattan va
žiuokite Sunrise Highway iki So. 
Grove, laikykitės j pietus ant So. 
Grove, paskui j kairę ant Jeffer
son.
II Hudson Ave. FR. 8-2170

Greit Persiunčiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir greit 

pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už Amerikos dolerį 
Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius,

Pinigų persiun’timas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 kainuoja 
$1.65, Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per Trans-Atlantic Cable 
pinigai nueina per 36 valandas, bet persiuntimas kainuoja $5 (iki 300 
dolerių).

Visi, norintieji pasiųsti pinigų į Lietuvą, kreipkitės į mus, atsiųskite 
adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

___________-_________ _______ Vytautas Skrinska, savininkas__
IDEAL PHARMACY — 20 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

GEGUŽES 27 MAY
Pasimatykite Su Bekampiais Avalon, N. J.

Ar skaitėte Bekampių pakvietimą Į atidarymą 
jų vasarinio rezorto? Jei skaitėte, tai tikrai ži-

' note, skad Bekampiai lauks pasimatymo su ju
mis gegužės 27-tą dieną. Nenuvylkime jų — va
žiuokime pas juos, nes niekur gražiau ir links
miau nebus kaip pas Bekampius. Apart gražios 
vietos ten bus ir geri pietūs. Antrašas:

147 13th St., Avalon, N. J.
A

' KELRODIS: Iš New Yorko ir jam artimųjų 
New Jersey miestų važiuokite ROUTE 9 pro šo
ną Atlantic City. Už apie 30 mylių už Atlantic 
City bus AVALON.

Atydžiai tėmykite, kad neiškrypti iš 9-to ke
lio. Laikydamiesi ant 9-to kelio lengvai nuva
žiuosite į Avalon, N. J.

Bekampiai prašo, kurie galite, kad atvažiuo- 
tumėte šeštadienį, gegužės 26 d. Pas juos nak
vynei vietos yra daug.

Pas Bekampius galite patogiai praleist vaka- 
cijas, nes čia yra geros jūrų maudynės ir rami 
vieta poilsiui. Pasinaudokite proga. '

Negras Jacob L. Smith Ja- 
maicos apylinkėje, 11-ame 
Queens asamblėjiniame dis- 
trikte, surinko pakankamai 
parašų po peticijomis, kad 
kandidatuoti pirminiuose rin
kimuose kaip nepriklausomas 
demokratas. Rinkimų taryba 
jo peticijas patvirtino ir jį pa
skelbė kandidatu. Bet Queens 
demokratų; vadovybė labai ne
nori prileisti negro. Ji krei- 

I pėsi į teisėją D. Kusnetzą, 
reikalaujant, kad jis paskelb
tų peticijas negaliuojančio- 
mis.

ARTINASI PLANETA
Hayden Planetarium pa

skelbė, kad planeta Venus 
artinasi prie mūsų žemės. Bir
želio 22 d. ji bus tik 26,000,- 
000 mylių atstumo. Kaip ži
nia, planeta Venus yra tru
putį mažesnė už mūsų žemę.

Barnum & Bailey cirko 
dramblys Emily parkrito ir 
nugaišo gatvėje Bronxe, pa
kelėje į geležinkelio stotį, iš 
kur turėjo būti nuvežta Bos
tonan. Kūnas vėliau nuvilk
tas į muilo fabriką, kur kau
lai ir riebalai bus naudojami 
muilo gamyboje.

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
nuosavas kambarys; nauji namai, 
2 vaikučiai, visi nauji elektriniai 
įrankiai. Nuolatinis darbas, gera 
alga.

FR. 4-1741
(98-101)

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
L. 1. Valymas, paprastas virimas, 
mylinti vaikus, nuosa\as kambarys 
su oro vėdinimo aparatu. Nuolati
nis darbas su nuolankiais žmonė

mis. Skambinkite: CA. 6-7270.
CA. 6-7280, arba CE. 9-7121, 

Mr. Klein.
(98-101)

Rakandų apmušinčjimo, rakandų ir 
spintų išdirbystės biznis pardavi
mui. Su visais įtaisymais. 3 aukš
tų mūrinis pastatas, 3 garadžiai, 
krautuvė ir du moderniški 5 rūmų 
apt. Flushing-Broadway. Albert 
E. Munno, Agentas, 48-58 162nd St. 
IN. 1-9300. Flushing.

(98-101)

HELP WANTED-MALE

Fillman’s Body Fender samdo 1-mos 
klasės Body Fender darbininkus. 
40 vai., daug viršlaikių, jei pagei
daujama. Vien tik patyrę kreipki
tės: 900 E. 1491h St. MO. 9-9827.

(93-99)

Pečkurys. Liejykloj pagelbininkas, 
prie švino ir vario. Aukšta alga. 
Apdraudos sveikatoje ir paašlpoje. 
Šaukite:

GI. 8-9300
(96-102)

Reikalingi

Milling Machine ir Drill Press Ope
ratoriai, taipgi Lathe Hands, Tur
ret Lathe Hands, prie Morey Ma
šinos. 1-mos klasės mechanikai 
prie instrumentinių įrankių.
AERO-CAL INSTRUMENT, INC. 

34 Munson St.
Port Washington, L. I.

(96-102)

MECHANICS & TRAINEES

Su Maširišapčs patyrimu. Stovinti ir 
prie stalų. Gera alga. Nuolatinis 
darbas.

SP. 7-3362
(96-102)

Truck Mechanics. Patyrę, darbas 
švarioj moderninėj pataisymų ša- 
poj; duodame darbines kelnes; pen. 
sija, aukšta alga. Matykite Mr. 
Kutchera, 9 v. r.—5 v. vak. Mokanti 
skaityti ir rašyti angliškai.

WHITE MOTOR CO.
547 W. 47th St., N. Y. C.

(96-102) K ------------------------------------------------------41 
Refrigeration Mechanics. Darbas 
prie įvedimo prekybinių šaldytuvų, 
oro vėdinimo aparatų, taipgi ir prie 
pataisymo. Patyrę. Nuolatinis dar
bas. Su auto. Praneškite savo am
žių, maždaug algą ir patyrimą, taip
gi paliudijimus. CY. 5-8366.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Chic Suknelių siuvimo ir pertaisy
mų šapa, gražiai išdekoruota. Savi 1 
nirikas nori atsistatyti. Puiki vietąj 
ir pakarikamai kostumerių. Įsteigta 
3 m. Taipgi pertaisoma kostiumai. 
BEverly 7-0162 (Bronxville). 9-3 tik
tai pirmadieniais.

(97-100)

NORS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ, 
BET PALEISTAS

Kurt Heyden, buk girtas 
būdamas vairavo automobilį ir. 
užmušė žmogų, tapo paleis^ 
tas, teisme niekas tiesioginiai* 
neparodė, kad jis buvo gir
tas. Vot, sako, šiaip nei ai- 
mė atsitiko.




