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KRISLAI “Respublikos fronto” galas
Apie SLA.
Apie Tėvynę.
V. Kapsukui paminklas.
Lumbio karikatūros.

Rašo R. Mizara

Mendes-France jais
išstojo iš valdžios

Stassenas sveikino sovietus., 
giria nusiginklavimą, — bet 
Duliesui tas vis nepatinka

A malgameitų suvažiavime:
'Mes esame ištikimi
Roosevelto idėjoms'

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomoji Taryba seka
miems dvejiems metams iš
rinkta.

įlinkimų rezultatais daug 
kas nepasitenkino— ypatingai 
nepasitenkinę tautininkai, kad 
jiems nepavyko i iždininko 
vietą pastatyti p. Trečioką.

Liepos mėnesį Detroite SLA 
laikys savo jubiliejinį seimą— 
šiemet sukanka G0 metų, kai 
SLA gimė.

Neatrodo, kad busimoji SLA 
Pild Taryba galės organizaci
jos nariu skaičių pakelti. Da
lykas toks: Pildomojoj Tary
boj nėra nė vieno asmens, tu
rinčio organizacinių sugabu- 
mii, turinčio net didesnio no
ro darbuotis, traukti žmones į 
SLA. O be didelio ryžtingo 
darbo ką nors didesnio pa
siekti negalima.

Gi SLA narių skaičius vis 
mažėja.

1953 m. sausio 1 d. SLA 
turėjo 12,667 narius.

195G m. sausio 1’d. — tik 
11.9 18 narius.’

SLA organas “Tėvynė”, 
man rodosi, per nelyg sausas 
partijinis laikraštis. Tiesa, iš 
pirmojo “Tėvynės” puslapio 
tapo išvytas tūlas papliauška, 
per keletą metų rašęs pats 
nežinodamas ką. ir tuo būdu 
erzinęs SLA narius. Už tai 
redaktorius p. Vaši] vertas ge
ro žodžio. Bet ar tai viskas?

Kodėl “Tėvynė” turėtų be
saikiai talpinti visokius šmeiž
tus apie Lietuvą? Kodėl ji ne
galėtų karts iš karto įdėti 
žmoniškų žinių, vaizduojan
čių naujo gyvenimo kilimą 
mūsų tėvu žemėje?

Klerikalų “Draugas”, tauti
ninkų “Dirva” — net ir ar
šiausias Lietuvos liaudies prie
šas, “Naujienos”, — kai kada 
įdeda vieną kitą žinią, bylo
jančia apie lietuvių tautos 
naujus pasiekimus ekonomi
koje ir kultūroje. Bet “Tėvy
nėje” to niekad nerasi.

Argi nuolatinis burnojimas 
prieš Tarybų Lietuvą padės 
SLA augti?.’ Argi redaktorius 
nežino, kad SLA yra visokių 
pažiūru žmonių?! Ar nebūtų 
gražu, jei “Tėvynė” būtų ne
partinis laikraštis?

Vilniuje, prie Dailės muzie
jaus esančioje, aikštėje, padė
tas granitinis akmuo su užra
šu :

“Šitoje vietoje bus pastaty
tas paminklas V. Mickevičiui- 
Kapsukui”.

Gegužės Pirmąją susirinko 
šimtai vilniečių paminklinio 
akmens atidengimo proga.

Kada paminklas bus gata
vas, kuris skulptorius jį kuria, 
Vilniaus spauda nepasako.

Beje, dėkoju usteriškiui J. 
Kanapkiui ir niuvarkiečiui G. 
Jamisonui už tuos žurnalų nui- 
merius, kuriuos įteikėte per J. 
Grybą. Dalis jų jau pasiųsta 
ten, kur reikia.

Mūsų Lumbio karikatūrų* 
knyga Lietuvoje jau išleista. 
Sakoma, joje telpa 13,0 kari
katūrų, taipgi ir paties auto
riaus Jono Builio-Lumbio por-

Paryžius. — Pierre Men- 
cles-F rance, ministras be 
portfelio, pasitraukė iš val
džios. Jis pareiškė, kad jam 
nepatinka valdžios neryž
tingumas Šiaurės Afriko
je. Valdžia, sakė jis, vykdo 
armijos vadti pageidavimus 
ir malšina Alžyro sukilimą 
karine jėga, tuo tarpu, kai 
reikėtų plačiau su naciona
listais derėtis.

Mendes-France išstoji
mas iš valdžios gali reikšti, 
kad kils visuotina krizė. 
Taipgi aišku, kad tai yra 
taip vadinamo ‘Respubli
kos fronto” galas. Tas. fron
tas, kaip žinia, susideda 
(arba susidėjo) iš socialis
tų, Mendes-France vado
vaujamų radikalų ir kelių 
mažesnių į kairę nuo cent
ro stovinčių grupių, bet 
ne komunistu.

Po Mendeso pasitrauki
mo jo grupė greičiausia at
siras opozicijoje ir visai 
nauja padėtis susidaro. Pa
čioje Socialistų partijoje, 
kuriai priklauso premjeras 
Mollet ir užsienio reikalų 
ministras Pineau, irgi vieš-

Amanas, Jordanas.—Jor
dano premjeras Samir el- 
Rifai atsistatydino ir nau
ju premjeru paskirtas Said 
Musfti. Naujasis prem
jeras esąs artimesnis Egip
to, Sirijos ir Arabijos neu- 
tralistiniam blokui.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Londonas. — Spauda sa
ko, kad du kipriečiai-nacio- 
nalistai, teroristinės E0- 
KA organizacijos nariai, į- 
sigavo Britanijon. Esą, jų 
pirmas siekis yra nušauti 
karalienės vyrą princą Fi- 
lipą, kuris, prieš vesda
mas Elizabetą, pats buvo 
Graikijos karališkos šei
mos nariu ir todėl skaito
mas išdaviku prieš Graiki
jos ir Kipro reikalų.

Maskva. — ii Amerikos 
atominių mokslininkų, ku
rie dalyvauja kaip svečiai 
tarybinių mokslininkų kon
ferencijoje, išreiškė savo 
nusistebėjirrią dėl didžių 
atsiekimų, kuriuos jie So
vietuose užtiko. Jie taipgi 
sako, kad negali būti abe
jonės, jog tarybiniai ato
miniai mosklininkai kon
centruojasi ant taikingų iš
radimu, v

tretas.
Knyga išleista 5,000 egzem

pliorių tiražu.
Man vienas asmuo sakė, 

kad jis, prieš karą vykdamas 
į Lietuvą, buvo nusivežęs 
Lumbio karikatūras, kurias iš
leido Laisvė. Sakė, žmonės 
nepaprastai domėjosi ta kny
ga.

Be abejojimo, nūnai jie 
dar labiau ja domėsis.

patauja didelis nepasiten
kinimas politika Alžyre. 
Sakoma, kad du socialistų 
frakcijos deputatai išvyko 
Kairan, kur jie susitiks su 
Alžyro nacionalistų atsto
vais ir derėsis. Oficiališ- 
kai ta žinia paneigiama.

Francūziškas 
tekstas esąs 

‘autentiškas’
Paryžius. —• čia buvo ki

lęs nemenkas skandalas, 
kadangi pasirodė, kad 
bendro Bulganino-Mollet 
komunikato francūziškas 
tekstas ir rusiškasis teks
tas žymiai skirtingi. Fran- 
cūziškame tekste sakoma, 
kad Francūzija vadovauja
si “liberališka dvasia” Al
žyre, tuo tarpu, kai rusiš
kame tekste pasakyta, kad 
Francūzija “turi siekti li
berališkos dvasios.”

Mollet dabar sako, kad 
prieš pat apleidžiant Mask
vą, jis kalbėjosi su .Bulga- 
ninu apie tą skirtumą ir 
Bulganinas užtikrino, kad 
francūziškasis tekstas ga
li būti skaitomas autentiš
ku. Jis sakė, kad rusiška 
versija bus taisyta.

Paryžiaus' spauda stebisi, 
kaip francūzai ekspertai- 
vertėjai, kurie skaitė ir ru
sišką tekstą, nepastebėjo 
skirtumo.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris išreiškė savo susi
rūpinimą dėl vidujinių gin
čų ginkluotose pajėgose.

Bombos nuodai 
jau skleidžiasi 
Pacifiko okeane

Tokyo. — Japonų laivas 
“Mizuho Maru” per radiją 
pranešė, kad pavojingas 
radioaktyvumas užtiktas 
1,300 mylių atstume nuo 
Namu saliukės, kurioje a- 
merikiečiai išsprogdino 
vandenilinę bombą. Lai
vas įspėjo, kad kiti laivai 
būtų atsargūs, nes pavojin
gieji nuodai pasiskleidė 
greičiau ir plačiau, negu ti
kėtasi.

Tuo tarpu pranešama, 
kad Hirošimos miesto sa- 
vavaldybė pasiuntė protes
to telegramas prezidentui 
Eisenhoweriui ir demokra
tų vadui Stevensonui, rei
kalaudama, kad galų gale 
būtų sulaikyti atominiai ir 
vandeniliniai sproginėji
mai.

Hirosima tai tas mies
tas, kuris praeito pasauli
nio karo metu sunkiai nu
kentėjo nuo pirmos atomi
nės bombos.

Washingtonas. — Harold 
Stassen, specialus preziden
to Eisenhowerio Įgaliotinis 
nusiginklavimo reikalams, 
sakė, kad reikia pasveikin
ti Tarybų Sąjungą už jos 
nutarimą paleisti 1,200,000 
kareivių į civilinį gyveni
mą. Stassenas sakė, kad 
tai žingsnis, kurį su pasi
tenkinimu sutinka visas 
pasaulis.

Bet į pasitenkinusių skai
čių, kaip matyti, neįeina 
sekretorius Dulles. Dulles, 
kuris dar praeitą savaitę 
išsireiškė, kad ta demobili
zacija Sovietuose “stipri
na kariniai Maskvą, nes 
jai duoda daugiau jėgai ka

Švedai, danai ir norvegai 
pakvietė TSRS vadovus

Stokholmas. —• Trys 
Skandinavijos kraštai pak
vietė tarybinius vadus ap
silankyti. Tie trys kraštai 
yra Švedija, Norvegija ir 
Danija. Kvietimas išsiųs
tas premjerui Bulganinui 
ir K. B. sekretoriui Chruš
čiovui. Šis, betgi, kviečia
mas ne kaip partijos vadas, 
o kaip Aukščiausio prezi
diumo narys.

96 kaliniai savanoriai pasidavė 
vėžio tyrinėjimo eksperimentams

Columbus, O. — 96 Ohio 
valstijos kalinių savanoriai 
pasidavė eksperimentams, 
kurie vedami apie vėžį. Ty
rinėjimus praveda Sloan- 
Kettering vėžio tyrinėjimo 
institutas ir Ohio universi
tetas. Buvo atsišaukta 25 
kalinių savanorių, bet 96 
pasisakė norį tuos eksperi
mentuose dalyvauti.

Į savanorių kalinių kū
nus bus persodinta vėžiu 
sergančių žmonių ląstelės 
(celės). Bus bandyta laiky-1

Maskva. —• Sovietu medi
ciniškas žurnalas sako, kad 
mokyklos vaikai persunkia! 
dirba, gauna perdaug na 
mų darbo, turi perdaug 
skaityti, taip, kad tas ken
kia jų sveikatai. Medici
niškas žurnalas taipgi ra
gina neduoti vaikams kiek
vienais metais egzaminų 
perkėlimui iš klasės į klasę, 
nes tie egzaminai iščiulpia 
iš vaiko daug energijos.

Mokytojai, sako tas žur
nalas, iš visų metų eigos ir 
be * egzaminų gali žinoti, 
kaip vaikas mokinasi.

Turinas, Italija. — Didy
sis Fiat automobilių fabri
kas sumažino savaitės dar
bo valandų skaičių nuo 48 
iki 46.

Maskva. — čia dabar 
/aukosi parlamentarinė de
legacija iš Danijos.

rinėje pramonėje ir kolū
kiuose,” antradienį per 
spaudos konferenciją pa
kartojo tas savo nuomones.

Dulles sakė spaudos at
stovams, kad tarybinis 
žingsnis link nusiginklavi
mo yra pamatuotas “pro
pagandos, kariniais ir eko
nominiais sumetimais.” Jis 
sakė, kad nėra pamato 
džiaugtis.

Dulleso nuomonė sukėlė 
nemenkai nusistebėjimo 
šioje šalyje ir užsienyje. 
Londono “Times” sako, kad 
Dulleso nuomonės yra to
kios priešingos logikai, kad 
“vargu kas nors pačioje A- 
merikoje jam tiki.”

Visų trijų minimų Skan
dinavijos kraštų premje
rai jau yra apsilankę Tary
bų Sąjungoje. Visuose juo
se prie valdžios vairo stovi 
socialdemokratai.

Manoma, kad Bulganinas 
ir Chruščiovas į tuos kraš
tus atvyks kada nors 1957 
metų pradžioje. Jie aplan
kys tuos kraštus vieną po 
kito.

ti tas ląsteles izoliuotas, 
kad jos neišsiplėstų po kū
ną ir neapsirgdintų tų ka
linių, bet savanoriai įspė
ti, kad visvien yra pavo
jaus, kad jie gali apsirgti.

Ląstelės persodinamos į 
sveikus žmones, nes ten 
lengviau jas tyrinėti.

Kaliniai, kurie pasidavė 
šiems eksperimentams, bus 
perkelti į specialius kam
barius, jie gaus geresnį 
maistą ir kitus palengvini
mus.

Philadelphia. — Horn 
and Hardart automatu-val- 
gyklų kompanija, kuri per 
ilgus metus laikėsi prieš 
uniją ir mokėjo labai že
mas algas, tapo priversta 
nusileisti pr pasirašyti uni
jinį kontraktą. Streikas 
prieš Horn and Hardart čia 
tęsėsi metus.

Roma. — Trumanas apsi
lankė Salernoje, kur pra
eito karo metu amerikiečiai 
ir britai prarado tūkstan
čius karių bandydami iš
lipti krante prieš nacių po
zicijas. Trumanąs pasakęs, 
kad tą ataką įsakė “koks 
nors vovergalvis genero
las.” Paskui jis paneigė, 
kad taip išsireiškė.

Washingtonas. — Dar- 
biečių vadas Gaistkell apsi
lankė pas prez. Eisenhowe- 
rį.

• Washingtonas. — Amal- 
gamertų (Amalgamated 
Clothing Workers) suva
žiavime kalbėjo Eleanor 
Roosevelt ir Britanijos 
Darbo partijos pirminin
kas Gaitskell. Perstatyda- 
mas Rooseveltienę, unijos

Dulles bara 
Egiptą, žada 
‘nubaudimą’
Washingtonas. — Sekre

torius Dulles savo spaudos 
j konferencijoje smarkiai 
barė Egiptą ir premjerą 
Nasserį. Jis sakė, kad E- 
giptui neišeis. į gerą Liau
dies Kinijos pripažinimas. 
Jis taipgi sakė, kad Ameri
ka’dabar nemato reikalo 
padėti Egiptui statyti di
delę užtvanka Nile, kaip 
tai buvo planuota. Jis tuo- 
mi lyg žadėjo Egiptą nu
bausti. ♦

Dulles išreiškė viltį, kad 
Egipto žingsnis nepadės 
Liaudies Kinijai įstoti į 
Jungtines Tautas. Jis nie
ko nesakė apie gandus, kad 
ir Sirija rengiasi pripažin
ti Liaudies Kiniją, kas grei
čiausiai permestų daugu
mą arabų kraštų į stovyk
lą, kuri Jungtinėse Tau
tose balsuos už Pekino pri
pažinimą.

Jeruzalė. —Izraelio spau
da sako, kad egzistuoja ga
limybė, jog bus įsteigti di
plomatiniai santykiai tarp 
Izraelio ir Maroko. Tai bū
tų pirmi diplomatiniai ry
šiai tarp Izraelio ir kokios 
nors arabiškos šalies.

Kipre prasidėjo 
vaiku streikas 
prieš okupantą
Nicosia. — Visoje Kipro 

saloje prasidėjo mokyklų 
vaikų streikas prieš britiš
kus okupantus. Mokiniai 
streikuoja prieš ašarinių 
bombų naudojimą išsklei- 
džiant mergaičių demon
straciją Nicosijoje, taipgi 
prieš kratas, kurias britai 
pravedė vienuolynuose.

Kipre pasipiktiniamas 
prieš britus dar labiau pa- 
augoj kai iš Madagaskaro 
atėjo žinios, kad Seychelles 
saliukėje, kur laikomas po 
naminiu areštu arkivysku
pas Makarios, jis protesta
vo prieš blogą traktavimą.

Arkivyskupui pasisekė 
aplinkiniu keliu išsiųsti 
laišką, kuriame jis skun
džiasi, kad jis ir kiti grai
kai dvasiškiai, kuriuos bri
tai ten laiko, užgauliojami, 
įžeidžiami ir t. t.

prezidentas J. Potofsky sa
kė, kad siuvėjai lieka išti
kimi Roosevelto naujosios 
dalybos ir taikos idėjoms. 
Jis sakė, kad Amerika tu
ri tęsti ekonominės pagal
bos davimą, bet “be politi
niu virvelių.” *. v

Amerika turi rimčiau ir 
nuodugniau persvarstyt sa
vo nusistatymą link pasau
linės taikos, sakė jis. “O 
gal mums reikia naujo val
stybės sekretoriaus,” jis 
pridėjo, suvažiavimui pa
lydint tą pareiškimą gau
siais plojimais.

Rooseveltienė buvo su
tikta labai draugiškai ir jos 
kalba lygiai taip priimta. 
Ji sakė, kad Amerika ne
gali tikėtis priversti jėga 
kitus kraštus priimti šios 
šalies santvarka arba idė
jas.

Gaitskell sakė, kad Bri
tanijos darbiečiai didžiuo
jasi, jog tai jų valdymo me
tu nepriklausomybė “tapo 
suteikta Indijai, Pakista
ni, Burmai, Ceilonui.” Jis 
nepaminėjo, kad ta nepri
klausomybė tapo tų kraš
tų žmonių iškovota, o ne 
kaip dovana “įteikta” Att
lee valdžios.

Pers.tatydamas Gaiskell, 
Potofsky sakė, kad gal 
ir Amerikoje su laiku rei
kės Darbo partijos, bet kol 
kas tai dar “nerealistinė 
mintis.”

Darbo unijų 
kovos lauke
Newark, N. J. — Squibb 

vaistų laboratorijų darbi
ninkai Newarke, Brookly- 
ne ir Queens apskrityje lai
mėjo naują kontraktą ir al
gos pakėlimą. Pirmais 
kontrakto metais jie gaus 
9 centus daugiau valandai, 
antrais daų 6 centus. Keli 
šimtai streikuojančių dar
bininkų jau grįžo darban. 
Squibb darbininkai pri
klauso prie Aliejaus, che
mijos ir atominės energijos 
darbininku unijos, AFL- 
CIO.

Washingtonas. — Amal- 
gameitų suvažiavime se
kretorius iždininkas M. 
Rosenblumas sakė, kad 
AFL-CIO vienybė geras 
dalykas, bet iki tikro vie
ningumo dar toli. Jis sakė, 
kad dauguma senų AFL u- 
nijų dar pasitenkina tuo- 
jautiniais mažais ekonomi
niais reikalavimais, “tuo 
tarpu, kai mes (tai yra, iš 
CIO atėjusios unijos) dar
buojamės už geresni pasau
li.” t

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu

i
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NAUDINGA AR NENAUDINGA?
NIEKAI) TURBŪT pasaulio istorijoje nebuvo tiek 

daug oficialių vizitų, daromų iš vienos šalies į kitą, — 
daromų didžiųjų valstybių pareigūnų,—kiek šiuo metu.

KAS IQ RAŠO IR SAKO
prekės ir žmonių išvaizda 
gatvėje pažymi, kad vilnie
čių buitis ne tik pasiekė 
prieškarinį laiką, bet pra
lenkia dabarties Lenkiją.

‘ Lenkiška mokykla įkur
ta puikiuose namuose. Lie
tuvių valdžia, matyti, jomis 
rūpinasi.' Mickevičiaus va
karėlyje pasirodę mokiniai 
nepasižymėjo lenkiškumu. 
Kaip paskiau patyriau, len
kų kalba ir istorija mokyk
loje šlubuoja ir taisytina,

Po Bostoną Pasidairius Brockton, Mass.
Gegužės 13 d. po pietų 

Liet. Tautiško Namo salėje 
įvyko pagerbimas motinų ir 
paminėjimas Kazimieros Mer
kelienės gimtadienio. Suren
gė jos duktė, Rožė Stripinis, o 
jai padėjo choristės Z. Abiša- 
lienė, S. Yudeikienė, Smithie- 
nė, A. Potsienė. Iš tikrųjų tai 
buvo turtingi pietūs. Visko 
daug liko, tai baliavojom ir 
pirmadienio vakare. Jubilia
tė tikrai užsipelnė pagerbimo 
Motinos Dienoje. Ji su visais 
gražiai apsieina, myli dainas 
ir dainininkus. Ji išauklėjo 
savo dukterį gera dainininke 
—Rožę M e r k e 1 i ū t ę -St r i p i n i s.

Pažmonyje buvo apie 50 as
menų. Pirmininkavo W. Yu- 
deikis. Jis pakvietė svečius 
pakalbėti. Visi i.šj-eiškė daug 
gerų jubiliatei linkėjimų.

Be to, Liuosybės Choro trio 
sudainavo keletą dainelių, pri
taikytų Motinos Dienai, 
prisiminta ir Laisvės 
Aukojo jam sekamai:
Chestnut $10, K. Merkelienė 
$5. Po $2: K. Kalvelienė. G. 
Shimaitis; po $1: M. Potsienė. 
A. Biliūnas, A. Orintas, V. 
Stočkus, J. Vaitiekūnas, K. 
Ustupas, R. A. W. Viso $26.

Reikia priminti, kad dar tu
rėsime vieną draugišką vaka
rą spaudos naudai. Jis įvyks 
gegužės 25 d. Liet. Tautiško 
Namo kambariuose. Prasidės 
7:30 v. v. Rengia LLD 6 kp.

Geo. Shimaitis

jų ten jau yra didelių, gra-PADORUS LENKAS 
ĄPIE VILNIŲ

Neseniai Vilniuje lankėsi 
Lenkijos dienraščio “Try- 
buna Ludu” koresponden
tas Z. Siedleckis. Grįžęs iš 
ten, jis parašė savo įspū
džius iš buvimo Lietuvos 
sostinėje. Dr. J. Januške
vičius, matyti, atidžiai se
ka Lenkijos spaudą, kai ką 
iš tų įspūdžių surinko ir pa
skelbė Clevelando tautinin
kų Dirvoje. Šitaip, pasak 
Dr. Januškevičiaus, 
korespondentas Siedleckis:

“Kas nesusižavės Vilniaus 
bažnyčiomis? Jos atvaiz- ti 
duoja, gali būti, tik vienos knygų, nors didelio 
barokinę architektūrą Eu-1 rinkimo nėra, 
ropoję. Savo puošnumu ga-! naujų metų pradėta į Vii-

kalba reikalingi ir geresni vado
vėliai.

“Knygynuose galima gau- 
lenkišku laikraščiu ir 

pasi-
Tačiau nuoji pareigūnai tuojau po Stalino mirties. Iš tikrųjų, Bul

ganinas ir Chruščiovas pradėjo šį dalyką.
Kai jiedu praėjusiais metais aplankė Jugoslaviją, | Ir kalbėdamas apie bažny- 

Indiją, Burma ir Afganistaną, tai ir buvo šis tarimosi 
metodas pradėtas kartoti. (Tiesa, pirmiau prieš tai Ta
rybų Sąjungą aplankė Nehru,—gal tatai reikėtų skaityti 
pirmuoju didžiu vizitu.) Kaip ten bebūtų, tuojau po 
Bulganino ir Chruščiovo vizito paminėtosiose šalyse, pa
aiškėjo, kad asmeniški kontaktai turi didžiulės naudos 
goresniesiems tarpvalstybiniams santykiams sutvirtinti.

Dėl to, tuojau po to Tarybų Sąiungą aplankė Bur- 
mos ministrų pirmininkas, 1 
ministrų pirmininkai: šiemet socialistinę šalį aplankys Vartais gatvėje 
Indonezijos prezidentas. Jugoslavijos maršalas 
taipgi Didžiosios Britanijos ministrų pirmininkas Ede- ! 
nas.

Neseniai Ta 
premjeras Mollet.

čia, negaliu nesugretinti 
skleidžiamų žinių apie tiky
bos persekiojimą sovietuo- 

! se ir tikrove.
, “Vaikščiodamas su foto- 
i grafijos aparatu rankoje 
i po Vilniaus gatveles, ma- 
| čiau, kaip senos moterys, 

taipgi Skandinavijos šalių atsiklaupusios ties Aušros
, ; meldžiasi, 

gosią vi jos maršalas Tito, Į Atrodo, kad ta vieta nepa-
•sikeitė nuo XIX amžiaus.

i Nors gyvenimas pažengė, 
moterys nekliudomos nga aplanke Prancūzijos . .J .. . . , ,i meldžiasi keliaklupstos gat- 

............. , . Q į vių grindinyje.
ioai nriesiska larvbu ba

jungai spauda, dažnai primena, kad iš tokių vizitų nau
dos nebėra, o jei yra, tai tik komunizmui. Mes, žinoma, 
visuomet buvome kitokios nuomonės. Mes nuolat sako
me, kad tokie vizitai naudos turi—didesnės ar mažesnės 
naudos. O jeigu naudos ir nebūtų, tad ir blėdies ne.

Mūsų nuomonę patvirtina ir Francūzijos premjeras 
Guy Mollet. Grįžęs iš Tarybų Sąjungos, Mollet sakė:

“Pesimistai, kurie pranašavo, būk nieko konkretaus 
neišeis iš šių pasitarimų (jo ir Tarybų Sąjungos vyriau
sybės), apsigavo. Mano draugai ir aš esame tos nuo
monės, jog tokie pasitarimai padeda išsklaidyti nepasi
tikėjimą, kuris dar vis tebeegzistuoja, bet kurį maži
name. Šios rūšies susitikimai turėtų būti panaujinti. 
Kiekvieną kartą, kai mes bandome surasti išeitį, mes 
geriname padėtį.”

“Kavinėse, restoranuose
krautuvėse stengiaus

Teko s.u-
ir 
kalbėtis lenkiškai, 
sitikti ir lenku. I 
čiu lietuviu beveik kiek
vienas supranta lenkiškai 
ir gali sulipdyti keletą sa
kinių lenkiškai. Bet kartais 
kelneris arba padavėja len
kiukų žodžių nesupranta.

Amalgameitų unijos suvažiavimas
WASHINGTONE VYKSTA Amalgamated Clothing |

šaipydamasis prašnekėdavo • 
rusiškai. Bet niekad man 
neteko pastebėti lietuvio 
veide nė šešėlio neapykan
tos lenku kalbai, v

“Gyvenamųjų namų sta
tyba įrodo gerovę. Krau
tuvių languose išstatytos

ilių gabenti dideli kiekiai 
lenkiškos spaudos. Apskri
tai nuo to laiko pagyvėjo 
susisiekimas tarp Vilniaus 
ir Lenkijos, ypač kai pradė
jo kursuoti lėktuvai Vil
nius-Varšuva ruože.”

Kalbant apie mokyklas, 
tenka priminti, kad Vilniu
je, kaip ir visoje Lietuvoje, 
tiek lenkų, tiek rusų, tiek 
kitų tautinių grupių (ar 
mažumų) vaikai, greta sa
vo kalbos, privalo mokytis 
ir lietuviu kalbos. Lietuviu 
kalba —valstybinė kalba. 
Matyt, Lietuvos lenkų vai
kai labiau griebiasi už lie
tuvių kalbos negu už len
kiškosios, todėl lenkų kal
ba lenkiškoje mokykloje ir 
“šlubuoja.”

Mums smagu, kad laik
raštininkas Siedleckis su
rado, jog Vilniuje žmonių 
buitis smarkiai gerėja.

Apsikeitimas literatūra— 
kitas didelis dalykas. Lietu
vos lenkai gauna savo kal
ba knygų, išleistų Lenkijo
je, o Lenkijos lietuviai, 
pasilikusieji “trikampyje,” 
gauna literatūros ir laikraš- 1 
čių, išleistų Lietuvoje. Lie
tuviai Lenkijoje, beje, turi

Vienos gražios šio pava
sario dienos prievakary, iš
ėjęs pasivaikščiot po Bos
tono priemiestį Dorcheste- 
rį, pasukau į South Bosto
ną. Nežinau kodėl, beveik 
kiekvieną sykį išėjus pasi
vaikščiot, traukia į tą pusę. 

• Nuėjau į su dipukais sumi- 
: susi lietuviu klubą. Nėra 
ką jame veikti, jei nenori 
pijokauti. Nuėjau į pažan
giųjų klubą. Čia su drau
gais biskį pasišnekučiavęs 
traukiau link Dorchesterio. 
Pakelėje praėjau pro tą 
gyvenamųjų mūrinių namų 
projektą, kuriame tuzinas 
metų atgal pats gyvenau.

Per Antrąjį pasaulinį ka
rą buvo pradėta budavoti ir 
iki šiol tebebudavojami di- 
didesnių ir mažesnių mūri
nių namų projektai. Tas 
daroma ne tik So. Bostone, 
bet po visą šalį. Keleri me
tai atgal man teko perva
žiuoti keliolika valstijų ir 
daug miestų;
mačiau tokius projektus. 
Jų budavojimas tinkamose 
vietose yra geras sumany
mas. Tokie projektai dau
giausia statomi išgriautų 
senų aplūžusių gyvenamų 
namų vietose. Kai kur dar 
labai geram stovy 
namus nugriauna, 
dus kompanijoms 
nyti.

South Bostone 
keturi dideli pro
vienas ar daugiau mažes
nių. Pereitais metais pa
state vieną modernišką (iš 
lauko žiūrint) projektą ant 
miesto išmatų. Keliolika 
metų atgal ten buvo visai 
mažai tos iš šiukšlių supil
tos žemės. Kaip atrodo, ant 
to šiukšlyno auga didelis 
centras. Tą projektą pabu- 
davojo visai palei namą, ku
ris kontroliuoja — su che
mikalų pagalba 
jūrą išeinančias

to; čia matyti: Firestone, 
Westinghouse, National 
Laundry, Boston College, 
First National Store ir kt.

namų ir keletas

ke-

pa- 
pa-

daugelyj jų

esančius
kad lei-

yra jau

naikina i 
miesto

kryžkelę įsisteigus ir poli
cijos stotis.

Iš Bostono centro per da
lį senojo So. Bostono ir pa
lei naująjį centrą eis didelis 
iškeltas automobiliams ke
lias. Jis užkliudo gražią 
Dorchesterio Savin Hill 
sekciją. Nemažai moderniš
kų gerų
bizniškų pastatų bus nu
griauta, kad padarius tuš
čią vietą dėl to plataus 
lioj

Reiškia, nevedė kelio 
jūrių per šliukšlyną, o
būdavo jo žmonėms gyventi 
namus. Išgriaus rezidenci
nius gražiai medžiais, gėlė
mis apaugusius ir dailiomis 
tvoromis aptvertus namus. 
Išves kelią, kuriuo kasdien 
tūkstančiai automobiliu va
žiuodami užsmardins visą 
rytinę Dorchesterio tankiai 
apgyventą miesto dalį.

Nesmagu matant vyks
tančias tokias kvailas pra
šmatnybes. Daugumoje čia 
gyvena darbininkai žmo
nės, nepajėgia pasitraukti 
iš tų smirdančių aplinky
bių. Bet yra ir tokių, ku
rie nenori trauktis.

Užėjęs pas vieną pasitu
rinčią lietuvių šeimą, pro 
kurios namus yra vedamas 
tas didelis kelias, įsikalbė- 
bėjau apicNvjsa Jxfi, kas jų 
panosėje dedasi. Jie jau 
greit eiš gyventi iš pensi
jos, turi automobilį ir galė
tų senatvėje tyresniu oru 
pakvėpuoti iš centro išsi- 
kraustę. Apie tai visai ne
nori nė prisiminti. Čia jų 
trijų šeimynų namas, rei
kia jį prižiūrėti, saugoti. 
Namas išmokėtas, neša šio
kį tokį pelną, o kam tas pel-

Buvo 
vajus. 
P. O.

Avaion, N. J.

savo pradines mokyklas, o žmonių išmatas. Vasaros 
taipgi lietuvišką gimnaziją | laike dažnai būna apie tą 
Suvalkuose.- ' ' ‘ I vietą neskanaus kvapo pil-Suvalkuose.-

Workers unijos suvažiavimas — 20-asis eilinis suvažia
vimas. Šios unijos narių dauguma siuva vyriškas, dra
panas.

Unija nėra sena—tik virš 40 metų amžiaus. Bet tai, 
rodosi, vienintelė darbininkų unija, kurioje dar pasilaiko 
paskyri lietuviški lokalai, bene trys iš viso.

Amalgamatų unija laiko savo suvažiavimus kartą 
per dvejus metus. Na, ir josios vadovybė suvažiavu- 

• siems delegatams pateikia savo apyskaitą už dvejus 
metus.

Per praėjusius dvejus metus į Amalgameitų uniją 
tapo įrašyta apie 19,000 rūbsiuvių, suorganizuota 300 
dirbtuvių darbininkai.

Iš viso Amalgameitų unija šiuo tarpu turi apie 400,- 
000 narių, virš $8,000,000 turto, neskaitant tų fondų, 
kurie yra paskirti narių pensijoms mokėti.

Narių pensijų (social insurance) fondai turi re
zervų iš viso $121,834,188. Tas turtas dalosi šitaip: 
$49,013,834 yra fondas, iš kurio mokamos pomirtinės 
ir sergantiems nariams pašalpos: o $72,820,354 fondas, 
iš kurio mokamos pasitraukusiems nariams pensijos.

Amalgameitų unija turi savo banką, turi pastačiusi 
gyvenamųjų namų, iš kurių gauna nuomas. Visa tai, 
aišku, įeina j suminėtą rezervą.

Kaip matome, Amalgameitų unija yra tvirta. Lie
tuviai rūbsiuviai gali pasididžiuoti tuo faktu, kad jie 
prieš virš. 40 metų padėjo šią uniją įkurti; daug jų ko
voje už kriaučių organizavimą ir nukentėjo.

Mūsų doienraštis taipgi gali didžiuotis tuo, kad jis 
buvo vienas iš uoliausių Amalgameitų unijos organiza
vime. Laisvės skiltys visuomet buvo plačiai atdaros 
kyiaučiams, reiškusiems savo visokias mintis Amalga
meitų unijos organizavimo ir jos tvirtinimo klausimais.

PETRAŠIl NV ELEKTRINĖS
SPORTININKAI

Esančios netoli Kauno Ne
muno pakrantėje Petrašiūnų 
elektrinės slidininkai ir dvira- 

plaukikąi ir lengva- 
krepšininkai ir teni-

čius ii* didelių distancijų bėgi
me —- elektromonteris Romu
aldas Plukys. Jie ir dabar 
treniruojasi pagal atskirą pla
ną, kurį jiems sudarė Juozas 

i Šležas. Juk birželio pradžio- 
daug kartų daly- je Lietuvoje įvyks respubliki

nė spartakiada, kurioje jie į

atlečiai, 
sininkai yra gerai žinomi Lie-j 
tuvoje. Jie 
vavo respublikinėse ir visasą
junginėse varžybose, jie buvo dalyvaus, 
varžybų ir pirmenybių nuga- , .....' ’ ■ turbina cecho viršininkolėto 1 u tarpe. j , . .....' ‘ | pavaduotojas inžinierius Juo-

Petrašiūnų elektrinėje spor-1 zas Rimeikis užsiiminėja su 
tas yra mėgstamas. Čia yra | plaukikais, inžinierius Vikto- 
savas stadionas, su meile ir Į ras Butvilą—sw krepšininkais, 
rūpestingumu 
ši nio ir tinki i 
niso kortas — ir visa tai pa- 

elektrinės darbi
ninkai ir tarnautojai 
nuo darbo metu. Juk kiekvie
nas antrasis čia dirbantysis 
žmogus dalyvauja varžybose.

laisvu

Petrašiūnų elektrinės spor
to kolektyvas pasižymi tuo, 
kad jis neturi etatinių,' apmo
kamu instruktorių, trenerių. 
Visoms 12 sporto sekcijų va
dovauja inžinieriai ir darbi
ninkai.

Budintysis inžinierius Juo
zas Šležas visą laisvalaikį pa
skiria lengvaatlečių parengi
mui. Kasdien, po darbo, jį 
galima matyti stadione, kur 
jis atkakliai treniruoja savo 
(Iraugus. Šio žmogaus darbš- 

itumas davė gerų rezultatų. 
Bibliotekininkė Rita Petrikai
tė užsirekomendavo kaip ge
ra lengvaatletė. Jos rezulta-

SOBELLO BYLOS REIKALU
SEKAMĄ PIRMADIENI New Yorke prie federa

linio teisėjo (dar nėra žinoma, prie kurio) bus svarstyta 
Morton Sobello byla, reikalaujant, kad šis mokslinin
kas būtų arba išleistas iš Alcatraz kalėjimo arba kad 
jam būtų suteiktas naujas teismas.

Morton Sobell yra nuteistas 30 metų* kalėti; jis už
darytas Alcatraz kalėjime Kalifornijoj.

Tuo pačiu reikalu visa eilė žymių amerikiečių įteikė tai loo metrų bėgime—42.0 ir 
200 metrų bėgime —■ į 25.9. 
Didelių laimėjimų 20 kilpmet-

1 rų

prašymą prezidentui Eisenhoweriui, kad ir jis tuo rei
kalu ką nors darytų.

ėjime pasiekė budintysis
2 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gegužės (May) 24, 1956 | turbininkas Romas BeresnevL

budintysis prie1 svarbiausios 
skirstomosios lentos Vaclovas 
Obelevičius — su dviratinin
kais.

Aštuonis medalius ir krišto
lines taures iškovojo Petrašiū
nų elektrinės sportininkai vien 
tik per praėjusius metus. Jie 
buvo tarpe tų, kurie nugalėjo 
profsąjungų surengtose respu
blikinėse lengvosios atletikos, 
dviratininkų, slidinėjimo ir 
plaukimo pirm e n y b ės e.

Kolektyvas dabar įtemptai 
dirba. Priešakyje—visos Lie
tuvos spartakiada. Daugelis 
elektrinės sportininkų—dvira
tininkė Dane Mulejūtė, leng
vaatlečiai Rita Petrikaitė ir 
Romualdas Beresnevičius ir 
daugelįš kitų įtraukti į rinkti
nes Lietuvos komandas. Kūno 
kultūros taryba, vadovaujama 
inžinieriaus Petro Šupoko, da
ro visą, kad elektrinės sporti
ninkai su sėkme pasirodytų 
respublikinėje s p a rt a k i a d o j e. 
Treneriai - visuomenininkai 
kiekvienam sportininkui pa
rengė individualųjį užsiėmi
mų planą.

G. Garnelis

nas oras. Rodos, kad Ame
rikoje yra trūkumas žemės. 
Kur išmatos jūros pakraš
tyje sudarė kalnelį, ant jo 
pastatė žmonėms gyvena
mus butus.

Beeidamas link namų už
sukau pro tą ant mėšlyno 
statomą centrą. Ir iš tikrų-

Paskutinis pranešimas iš ren
giamos, vasaros sezono atida
rymui pares

Pereitą sekmadienį atsilan
kė pas mumis iš Eddystone, 
Pa., visa draugo Lipčiaus šei
ma. Mes su draugu Lipčium 
smulkmeniškai apkalbėjome 
viską, kas liečia surengimą 
parės, ‘kuri įvyks sekantį sek
madienį, ’27 d. geg. Galutinai 
nusprendėme kiek ir ko rei
kės iš valgomų daiktų. Kas 
link gėrimų, kurių bus nupirk
ta už $100.00. tai man apie tai 

j reikės pasirūpinti.
• Tais reikalais pirmiau d ra ti

nas paliks... jie vaikų ne-’gas Lipčius -----
turi.

Kada yra sakoma, kad se- Philadelphijos. 
ni žmonės prilygsta vai
kams (žinoma, ne visi), 
pradedu ir aš tuo tikėti. 
Vaikai žaislus, o senesnieji 
Amerikos žmonės (ateiviai 
ir čia gimę) dolerius. Tai 
yra apgailėtinas netikusios 
santvarkos padarks.

. Pandėlietis

K. Steponą vičilj prisiminus
š. m. birželio (j d. sukanka 

trys metai, kai mirė žymus 
Cliffside Parko (N. J.) veikė
jas. Kazys Steponavičius. Kaip 
greitai bėga tasai laikas! Ro
dos, tik vakar laidojome ve
lionį Kazimierą, o jau trys 
metai, kai

judėjimo savo miestelyje. Kai 
ateidavo “Laisvės” koncertas 
ar piknikas, Steponavičius 
“pastatydavo ant kojų” visus 
Cliffside Parko pažangiuosius 
lietuvius: truks, laikys —visi 
turi važiuoti į Brooklyną! Kū

jo palaikai pūsta rie neturėjo savo automobilių,

tiejns jis parūpindavo autobu
są; išsikalbinūjimų jis nepriė
mė.

Arlingtono kapinėse!
Kazys Steponavičius 

n e išse m i a m os e 11 er gi j os 
gus. Jis daug dirbo savo 
te Literatūros Dr-jos 
Dai-b. Sus-mo kuopose,
keletą metu jisai buvo Lit. 
Dr-jos centro sekretorium.

K. Steponavičius buvo cent
rine spyruoklė viso pažangaus

North
buvo 
žmo

ni i es-

Per
Gaila peranksti mirusio gero 

draugo ir gabaus veikėjo! O 
dar labiau gaila ir liūdna, kad 
jisai prisimenamas tik maldo
mis ir mišiomis .. .

Draugas

Lipčius lankėsi taip 
jau ir draugai Pietai iš 

Draugas Pra
naitis iš Camdeno pasiuntė sa
vo patarimus per laišką. Ša
lia to pranešė, kad dabarti
niu laiku, jo darbo valandos 
nepatogios, jam reikia dirbti 
naktimis, bet ant parės būti
nai bus.

Draugė Zalner iš Philadel- 
phijos, pati neturėdama laiko 
pribūti pas mumis ypatiškai 
pasitart apie parę, paskambi
no mums per telefoną ir tais 
reikalais pasikalbėta, pasitar
ta.

Mūs užsimojimas turėti pa
rę didelę, pasekmingą. Ka
dangi jaunystės dienose mums 
teko gyventi daugelyje mies
tų, turėdami yisur pažįstamų 
ir gerų prietelių į jus dabar 
mes atsišaukiame, kada visi 
jau senstame, kad jūs pas mu
mis 
visi galėsime 

Tokiai parei, 
rengiame, reiki 

s kia pridėt darbo.
negalirAe tokios pares sureng
ti, bet mes turime pasišven-* 

pagelbės 
Merkiai 

ketvirta- 
šeštadie- . 
Lipčiaus 
an, ku

rios jau abidvi vairuoja karą, 
atvažiuoja šeštadienį ir atvež 
visus produktus reikalingus | 
dėl stalo. Kitos kelios drau-<> 
gės prisižadėjo pribūt šešta
dienį su pagalba, čia visi jie 
suvažiuos iš kalno ne lėbavi
mui, ne poilsiui, ne gulėjimui 
ant smėlio prie Atlantiko. Čia 
jiems darbo bu$ visiems. Čia 

I tie pasišventėliai sutvarkys, 
pagamins viską, kad jumis 
svečius kuo geriausiai priimti. , 
čia vieta graži ir patogi; jūs’ < 
būsite patenkinti. Taigi iki f 
pasimatymo sekantį sekma- 
rlioni ’ "

atsilankytumėte, čia mes 
pasilinksminti, 

kokią mes 
a spėkų, rei- 

Mes vieni

lėlių, kurie mums 
lai atlikti. Draugai 
atvažiuoja jau net 
dieni. Draugai Pietai 
nio ryto. Draugo

J. A. Bekampis

I



V. Kubilius

* ANTANAS VENCLOVA - POETAS.
BELETRISTAS. KRITIKAS

/

(Pabaiga)
Pokarinėje A. Venclovos 

lyrikoje toliau stiprėjo es
minis jo poetinės individu
alybės bruožas — organiš
kas publicistinio patoso ir 
realistinio vaizdo junginys. 
Poetas duoda tikslius daik
tų kontūrus, raiškų išorės 
piešinį. Jis retai pasitenki
na pačiu įvykio ar reiškinio 

i branduoliu, kaip daro gry- 
* nieji lyrikai, o apipina jį' 

tankiu laiko ir vietos ap
linkybių tinklu:

Aš su tavim buvau 
srovės ugninės 

Dundėjime, kur ritosi 
laukais,

Prie degančios ir rūks
tančios tėvynės, 

Kur rauda moters 
palaidais plaukais.

Kur riogso griaučiai 
apleistų sodybų,

Kur styri vien 'apsvilę 
kaminai, —

Prisiekiau aš mylėti 
amžinai

« Kiekvieną žolę, mažą ir 
ankstybą.

(“Aš su tavim buvau”)
Palyginimuose, kuriuos 

A. Venclova išplečia iki sa
varankiško vaizdo, taip pat 
ryškus autoriaus poetinio 
žvilgsnio aštrumas, jo min
ties polinkis į daiktiškumą:

Ir seki skardžiai dūz
giančią sparvą, 

Karštą, sunkią, geltoną 
lyg smėlis.

(“Vidudienis” )
i Jau iš šitų pavyzdžių 

matyti tas savitas A. Venc
lovos meninis principas, ku
riuo jis konstruoja savo po
etinį vaizdą. Jei Salomėja 
Nėris vieną konkretų vaiz
dą, vieną detalę dažnai plė
toja per visą strofą, tai A. 
Venclova vienu mostu pa
duoda gausybę daiktų. To
kio vaizdo poetiškumas pri
klauso nuo autoriaus suge
bėjimo matyti daiktus judė
jime, poetiškai juos įpras
minti.

Pokario metais, kai kraš
tas kėlėsi iš karo pelenų, 
kai kiekviename kampelyje 
virė atstatomasis darbas, 
pati gyvenimo tikrovė stip
rino ir plėtojo A. Venclovos 
mokėjimą st-ebėti daiktus 
judėjime. Šita A. Venclovos 
braižo savybė puikiai atiti
ko laiko dvasią ir padėjo 
jam sukurti visą eilę giliai 
menišku vaizdu. 

L

/ Realistinio vaizdo tirštu
mas, sugebėjimas matyti 
daiktus judėjime A. Venc
lovos poezijoje įgauna pra
smę derinyje su publicisti
niais apibendrinimais. Juos 
poetas reiškia atvirai ir 
tiesiai, neslėpdamas jų po-

> tekstėje. Apibendrinimai 
duodami ne tik kūrinio pa
baigoje, kaip išvados, bet 
eina per visą eilėraštį, per- 
sipindami ir susiliedami su

* konkrečiu vaizdu.
Publicistiniai pradai už

ima reikšmingą vietą ir A. 
Venclovos poezijoje. Jie pir- 

L. miausia pasireiškia tokiais 
įvaizdžiais, kurie, išlaikyda
mi tam tikrą vaizdinį kon
kretumą, jau patys savai
me reiškia apibendrinimą, 
pakilimą virš pavienių kon
krečių reiškinių. A. Venclo
va mėgsta tokius įvaizdžius, 
turinčius savyje nemažą 
abstraktaus mąstymo dozę, 

\\ pavyzdžiui:
Išmokei mus darbais

* mylėt tėvynę,
Jos didžią liaudį., jos 

laisvas tautas, 
Dirbtuvių gausmą ir 

laukų žydrynę...
(“Partijai” ) 

arba:
Ir džiaugiasi širdis,— į 

aukštą dangų
Vėl miestai kelia savo 

grožį naują.
(“Taikos!”)

Poetinis va iždas A- 
Venclovos dažnai kuriamas 
retoriniu išskaičiavimo ir 
ir laipsniavimo būdu- Jis 
esti efektingas, kai poetas 
nepašykšti konkrečių deta
lių, kai savo mintį jis dės
to su dideliu ritminiu verž
lumu:

Ir atveriu plačiai aš 
savo širdį —

Lyg taurųjį skambėjimą 
varpų.

Širdis džiaugsmingą rit
mą tvinksint girdi

Įjudintuose ratuos 
fabriku, v

Aušroj, kuri darbingą 
diena lemia,

Pavasary, kurs žydi lig 
rudens,

Ir auditorijų šviesoj, ir 
žemėj,

Kuri nubunda keliama 
želrhens.

(“Daina-— tai gilik
tas, draugas, padėjė

jas...”).
A. Venclovos poezijos 

publicistinė dvasia neturi 
tokio betarpiškumo ir įtam
pos, kaip V. Montvilos ta
rybinių metų kūryba. A. 
Venclova stipriau jaučia 
grožį to, kas pasiekta, iško
vota, jis dažnai tarytum pa
sitraukia nuo vaizduojamų
jų reiškinių į šalį ir jais pa
sigroži. T,as pasigrožėjimo 
momentas, atsispindįs jo e- 
mocijose ir peizaže, teikia 
A. Venclovos kūrybai nema
ža žavesio, bet kartais vis
gi nuveda poetą į ramų ste
bėtoj iškurną,

M-eniškiausias publicis
tikos ir konkrečių realisti
nių vaizdų junginys Venclo
vos buvo pasiektas eilėraš
čių cikluose apie Kaukazą 
ir Europos liaudies demo
kratijos šalis. Eilėraščių 
“Daina prie laužo”, “Kalnų 
puota” poetinis pasakoji
mas ne tik išmargintas 
gausiomis realistinėmis de
talėmis, bet duoda ir gana 
ryškius žmonių portretus. 
Lyg trumpos poetinės apy
braižos, turtingos gyvais, 
ir įvairiais poeto įspūdžiais, 
skamba eilėraščiai “Varšu
va naktį ir dieną”, “Varšu
va, trasa Rytai — Vaka
rai”. Visą turtingą stebėji
mų medžiagą, nušviestą 
e s t e t inio pasigėrėjimo, 
poetas čia pajungia pagrin
dinei minčiai, kuri vystoma 
su tikra publicistine aistra. 
Minties tekėjimas niekur 
neužsikerta, o stipriai ver
žiasi į priekį. Iš to kyla tos 
A. Venclovos poezijos savy
bės, kurios paprastai vadi
namos vaizdo dinamiškumu, 
vidine eilėraščio energija.

Šiuose eilėraščių cikluose 
A. Venclova iškyla kaip 
aukštų kultūrinių sieki
mų poetas. Jis žavisi ki
tų kultūriniais pamink
lais, jį įkvepia tųp tautų 
istorija ir literatūra, drau
gystė su jų meninin
kais, jo eilėraščiuose gausu 
įvairių kultūrinių ir litera
tūrinių asociacijų. Tokios 
kultūrinės temos ir sieki
mai A. Venclovai labai cha
rakteringi, yra* jo savitas 
aspektas, kuriuo poętas

sprendžia visai tarybinei 
literatūrai būdingą tautų 
draugystės temą.

Meninę jėgą A. Venclo
vos eilėraščiai praranda 
ten, kur išyra publicistikos 
ir konkretaus vaizdo jungi
nys. Kartais A. Venclova 
tik išdėsto vieną greta kito 
įvairius faktus, išskaičiuo
ja įvairius reiškinius, po
etiškai neatskleisdamas jų 
vidinio ryšio ir prasmės. 
Toji faktų išskaičiavimo 
maniera kai kur (pvz., eil. 
“Pavasario šventė kolūky
je”, “Naujuoju keliu”, “Ru
dens eskizai”) perauga net 
į vaizdavimo protokolišku- 
mą. Ši gana ryški A. Venc
lovos poezijos yda papras
tai atsiranda ten, kur poe
tas tik konstatuoja tai, ką 
mato prieš akis, nereikšda- 
mas savo santykio, savo ak
tyvių jausmų. Nėra meni
nio efekto taip pat ir ten, 
kur poetas savo aiškų ir tei
singą santykį su tikrove 
išreiškia sausa deklaracija, 
retorinėmis priemonėmis, 
kur nėra konkretesnių vaiz
du, gilesnio emocinio rea- 
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gavimo.
Paskutini a j a m -e A . 

Venclovos eilėraščių rinki
nyje “Kovoti, degti, nenu- 
rimti”, (1953 m.) žymiai 
sustiprėjo emocinio reaga
vimo į vaizduojamus reiš
kinius momentai. Jis ryš
kiau pergyvena viską, kas 
vyksta aplink, — ir kovą 
dėl taikos, ir giedrą savo 
paties gyvenimo rudenį. 
Poetas daugiau ieško lyri
nės nuotaikos, švelnių lyri
nių tonų. A. Venclova ypač 
ryškiai perteikia tylios lai
mės, džiaugsmo nuotaiką; 
aplamai, visam rinkiniui 
būdingas ramus, džiaugs
mingas emocinis tonas. Kai 
kur prasikiša netgi kažko
kia idilės ir pasitenkinimo 
pasaulėjauta, gana pavo
jinga poetui, kurio kūrybo
ję tokį didelį vaidmenį vai
dina kovingas publicistinis 
pradas.

Rinkinyje “Kovoti, degti, 
nenurimti” A. V-enclova 
žengė į priekį eilėraščio 
formos srityje. Ji žymiai 
skambesnė ir darnesnė ne
gu 1950—1951 m. m. su
kurtų eilėraščių. Jo eilėraš
čiuose beveik nėra šiurkš
tumų, jų forma nuglaisty
ta ir lygi. Šia prasme jie 
prisideda prie išsaugojimo 
tos poetinės kultūros, kurią 
iškovojo mūsų lyrikai Mai
ronis, Julius Janonis, Salo- 
m ė j a Nėris, Vytautas 
Montvila

A. Venclovos lyrika uži
ma žymią vietą lietuvių po
karinės tarybinės poezijos 
raidoje. Kovoje prieš bur
žuazinės dekadentinės poe
zijos apologetus, siekusius 
atplėšti tarybinę poeziją 
nuo gyvenimo tikrovės, A- 
Venclovos kūryba greta Sa
lomėjos Nėries, T. Tilvyčio 
ir kitų lyrikos pirmaisiais 
pokario metais vedė lietu
vių tarybinę poeziją vienin
teliu teisingu socialistinio 
realizmo keliu. A. Venclo
vos kūriniai įtvirtino lietu
vių tarybinėje poezijoje at
statomojo darbo tematiką, 
kuri jo kūryboje pasiekė 
ryškią meninę išraišką. 
Poetas žymiai išplėtė lietu
vių tarybinės poezijos aki
ratį, plačiu mastu įvesda
mas į ją broliškųjų tarybi
nių respublikų ir liaudies 
demokratijos šalių gyve
nimo vaizdus.. A. Venclovos

Cleveland, Ohio 
Dailydžių streikas baigėsi 
su laimėjimu

Gegužės 1 d. AFL-CIO 32,- 
000 unijos narių dailydžių, 
namų statytojų buvo išėję į 
streiką už algų pakėlimą ir 
laimėjo 34 centus į valandą, 
tik negaus visų kartu. Kont
raktas padarytas taip, kad po 
17 ir pusę cento į valandą 
gaus pakelti tuojaus, o po 16 
ir pusę gaus pridėti gegužes 
pirmą sekančiais metais, ir tik 
nuo tada dailydžių algos pasi
daugins iki po 34 centus į va
landą.
Dalis Cleveland© nuo tornado 
skaudžiai nukentėjo

Nakčia iš gegužėsxf2 d.d. 
viesulas, tornado, 70 (mylių į 
valandą greičiuj skaugiai pa
lietė Clevelaądo vakarinę da
li, o daugiausiai vakarinius 
priemiesčius: Rocky River ir 
Lakewood, žmonių žuvo 6 ir 
sužeistų, skaitant tik tuos, ką 
i ligonines buvo nuvežti, 69. 
Nuostoliai siekia milijonus do
lerių. Daugelis namų tapo pa
versti į šipulius,* ir viename iš 
jų žuvo du kūdikiai. Nekurie 
ir iš mūriniui namų neatsilai
kė. Tik vien Rocky River par
ke išrauta apie tūkstantis me
džių.

Rytinės miesto dalies viesu
las visai nepalietė, bet lietus i 
trumpą laiką išpylė tiek daug 
vandens, kad ne kuriomis gat
vėmis vanduo tekėjo kaip upė
mis, automobiliai negalėjo va
žinėti ir tūkstančiai skiepų 
buvo užsemti vandeniu.
Žydų liaudies choras duos 
koncertą

Choras yra pasirengęs pasi
rodyti su naujomis dainomis, 
tarpe kurių bus nauja kanta
ta “Taika Jums, Brangi Ame
rika”, paruošta M. Rauch. Tu
rės kelis ir svečius artistus. 
Koncertas Įvyks sekantį sek
madienį, gegužės 27, Seve
rance Hall, Chamber. Prasi
dės 8-ta valandą vakare. Tai 
bus jau 1 O-tas metinis koncer
tas. J. N. S.

Chester, Pa.
žiemelė jau prabėgo, o va

sarėlė nebetoli. Už tai mes 
nusitarėme išvykti iš miesto 
pasigėrėti pavasario gamtos 
grožybėmis. Patraukėme pas 
draugus Bekampius, į jų pui
kų vasarnamį. Joe mus pasi
tiko ir sako: Gerai, kad ap
lankėte mus. Sako, žinote, ei
kite į mano ofisą. Ant stalo 
stovi padėtas planas ir jis sa
ko : Užkviečiu visus savo 
draugus ir prietlius gegužės 
27 d., nes tada bus atidary
mas šio byčiaus. Valgių ir gė
rimui, sako, užteks visiems, 
vietos taipgi užteks. Kurie 
turėsite laiko, galite subatos 
vakare atvykti, turime užten
kamai vietos pernakvoti.

Gerai, sakau, drauguti. Mes 
būsime pas jus. Aš manau, 
kad ir Philadelphijos, Cheste- 
ria, Camdeno daug lietuvių tą 
dieną čia bus. Girdėjau, kad 
ir iš Bartimorės žada žmonių 
atvykti. Taigi ruoškimės ir 
būkime pas Bekampius gegu
žės 27 dieną.,

A. Lipčius

Philadelphia, Pa. "
ALDLD 6 apskr. susirinki- 

me nutarta parengti išvažiavi
mą šiais metais.

Baigiantis susirinkimui, bu
vo prieita prie to, kad mes 
pasigendame Lyros Choro. Aš 
nežinau, kas atsitiko, kad 
Choras negyvuoja. Pagalvoki
te, dailės mylėtojai, kodėl jūs 
apsileidote, kodėl savo nevei
klumu mus visus sendinate? 
Nežinau, ar tai dėl finansų 
ar dėl mokytojo nebuvimo 
Choras negyvuoja. O gal dėl 
salės neturėjimo? Būtų gerai, 
kad šią vasarą visi dailės my
lėtojai, jauni ir seni, pasitar
tų ir rudenį atgaivintų Lyros 
Chorą.

I A. Lipčius

Rochester, N. Y.
Laisvės fondo naudai pa

rengimas, rengtas moterų ir 
vyrų, įvyko gegužės 12 d. Jis 
buvo geras; nors svečių nebu
vo perdaug, bet visi buvo la
bai geroje nuotaikoje. Auko
jo jie kiek išgalėjo ir gražiai 
parėmė šį svarbų darbą.

Parengimas pelno davė virš 
dviejų šimtų dolerių. Pinigais 
aukojusiųjų vardai ir pavar
dės bus paskelbta Laisvės va
jaus skyriuje; pinigai jau yra 
pasiųsti. Vilnies fondui auko- 
jom $10.

Įvairių daiktų aukotojai pa
rengimui: J. H. Stančikai au
kojo maisto ir gėrimų už virš 
$10, J. Labeika — vyno, E. 
čereškienė — labai gražų kei- 
ksą, O. Gendrėnienė — sūrį. 
Sekamos draugės aukojo po 
labai gardų keiksą: Ona Ba- 
čiulienė, G. Labeikienė, V. 
Bullienė, A. Duobienė, II. 
Stančikienė, L. B. kitokio 
maisto.

Vyrų komisijoje buvo: A. 
Milčius, J. Vaivada, J. Evans. 
Parengime dirbo: J. Labeika, 
P. Malinauskas, J. Stančikas, 
J. Vaitas. Virėjos buvo: G. 
Labeikienė, V. Bullienė, L. Be- 
kis, K. Žemaitienė. Tikietus 
pardavė: E. čereškienė, O. 
UseviČienė; Keidukė Žemai
tienė savo gražiu karu suvežė 

• valgius ir virėjas—jai labai 
mes esame dėkingos..

Mes labai pasigendame drg. 
S. Vaivadiėnėš, kuri seniau 
dirbdavo visuose parengimuo
se. Ji turėjo sunkią ant akies 
operaciją. Labai skaudžiai sir
go ir mes ją labai apgailes
taujame. Linkime jai greit 
pasveikti ir vėl būti su mumis.

J. Evans gavo naują Lais
vei skaitytoją — B. Mikalaus
ką, kuris ir pirmiau skaitė 
Laisvę, bet kadangi buvo su
sirgęs, tai buvo pertraukęs 
laikraštį prenumeruoti. Da
bar jis pasveiko, tai, atsinau
jindamas Laisvę, du doleriu 
paaukojo fondui.

Gaila, kad draugė D. Val- 
tienė negalėjo būti parengi
me — jos sveikata silpna. Lin
kime jai sutvirtėti!

L. B.

nio ir tinklinio rungtynėse da
lyvavo mokytojai, turintieji 
virš 40 metų amžiaus.

V. Nenorta

KRAŽIŲ vidurinėje mokyk

loje buvo surengtos stalo te
niso varžybos, kuriose daly
vavo 25 sportininkai. Geriau
siai pasirodė S. Skaudvila. Jis 
ir dar keli mokiniai įvykdė II
atskyrį. Z. Vedeikis

Hartford, Conn.

ŽAISLŲ VAKARAS
šį šeštadieni

Gegužės 26 May
Moterų Klubas, užbaigdamas svetainėse šio se

zono veiklą ruošia žaislų vakarą. Šio pobūvio 
tikslas remti spaudą. Jei mes savo spaudos ne-‘ 
remtume, kas gi kitas ja besirūpintų?

Dėl to kviečiame vietos ir apylinkės spaudos 
patriotus į šį šauniai ruošiamą pobūvį. Bus 
galima pažaisti, su artimaisiais pasikalbėti, ska
niai pavalgyti, ii- gražų reikalą paremsite.

Tasai vakaras įvyks šeštadienį, gegužės 26, 
Laisvės Choro svetainėje, 155 Hungerford St. 
Prasidės 6:30 vai. vakare. įžanga 1 doleris.

Rengėjos

a 1

:: DRABUŽIŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
• B

E Muitas Apmokėtas, Pristatymas Garantuotas
•• į 8—10 Savaičių
• • ________ _______________________________________ ■ ____________________________________ ... __ _____________———M I I ,

į SIUNTINIO NUMERIS ML-2 $55.00 • • •
3 jardai puikiausios rūšies 100% virgin wool medžia- 

" gos del moteriškės suknelei, spalva užgirta per U.S.S.R. 
E sulyg vėliausios mados. 2 didelės špūlės siūlų.
N 3’4 jardai puikiausios rūšies 100% grynos vilnos mė
li džiagos dėl vyriško siūto. Spalvos: pilka, ruda, mėlyna 
" (navy blue). Visos medžiagos aukščiausios rūšies ir už- 
’• girtos per U.S.S.R.
R ši yra puikiausia kombinacija siuntinio del vyro ir mo- 
•• teriškės ir yra labai patogus pasiuntimas per mumis, nes 
R mes sutaupome jums pirkimo ir pakavimo klapatą. Už 
R tuos pinigus mes užtikriname jus, kad jūs negalėtumėte 

geriau nusipirkti patys pirkdami.
•< Pasiųskite money orderį į Ideal Pharmacy, 
b 29 Kelly Square
iV. G. Skrinska (savininkas), Worcester, Mass.

SIUNTINYS—LA $55.5Q
3 jardai 100% grynos vilnos medžiaga del moteriškės 

• • palto. Spalva pilka (Oxford gray), mėlyna (navyblue), 
• • arba juokia. Pasisius šiltą žieminiu; Lietuvos orui. 4 
’• jardai puikiausios rūšies Rayon pamušalui pritaikytos 
•• spalvos, 1 pakas skirtingų adatų, 1 didelė špulė pritai- 
•> kytų siūlų, 6 gražūs pririnkti guzikai priedui gražesnei 
E išvaizdai.
• • ,,  --------------———-------------------------------------
- SIUNTINYS ML-3 $56.00
L 1 pora puikiausios odos vyriškų parėdui batų, rudos ar 
L juodos spalvų, pažymėkite mierą (size) ir spalvą kokios 
•! pageidaujate.
•«

U 31/j, jardai 100% grynos vilnos puikiausios rūšies me- 
• • džiagos del vyriško siūto, spalva pilka (oxford gray), 

šviesiai rusva, mėlyna (navy blue), juoda plonom švie- 
•• šiom druoželėm. • B

Lawrence Mass.

lyrika daug prisidėjo prie 
galutinės realistinio vaiz
davimo metodo, pergalės 
mūsų pokarinėje poezijoje.

K LIETUVOS
KLAIPĖDOJE įvyko drau

giškas K. Donelaičio vardo ir 
M. Gorkio vardo vidurinių 
mokyklų mokytoj ų-sportinin- 
kų suisitikimas. Krepšinio rung
tynes laimėjo K. Donelaičio 
vardo mokyklos kolektyvas 
rezultatu 73:64. Tinklininkų 
ir šachmatininkų susitikimai 
pasibaigė M. Gorkio vardo 
mokyklos atstovų pergalėmis. 
Įdomu pažymėti, kad krepšį-

%

BROCKTON-MONTELLO, MASS.

Gegužes 25 May
Draugiškas Vakaras spaudos naudai įvyks 

gegužės (May) 25 d., Taut. Namo Kambariuose, 
pradžia 7:30 vai. vakare, rengia LLD 6 kuopa; 
Kviečiame visus spaudos mylėtojus atsilankyti. 
Tai bus paskutinis parengimas po žiemos sezono , 
salėje. Pasitarsime spaudos reikalais ir pihsi- 
rengsime prie piknikų.

Geo. Šimaitis
ArroarrnraaiwiMMr mr • iirr i>Ti-n~rnį—r Tmanirwrr r rrn' i i

BANKETAS

Lawr-enciečiai 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 linksmąi praleisite laiką. Kadangi pir
mas šiuom sezonu parengimas Maple Parke, tai 
ypač svarbu jame dalyvauti.

Rengėjai

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gegužės (May) 24, 1956
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Republic streikieriai 
reikalauja, kad būtu 
duota parama maistu

Republic fabrikų 
randas! sunkioje 
International Asso- 
Machinists lokalo 

gubernatoriui 
kad badas gre- 

streikierių šei- 
Jis ragino, kad kuo
būtų pradėta dalinti 

šeimynoms maisto 
kurios randasi vals-

11,500 
streikierių 
padėtyje, 
ciation of
1987 prezidentas Justin Ostro 
telegrafavo 
Harrimanui, 
jna daugelio 
moms, 
greičiau 
streikierių 
atsargos, 
tijos žinioje.
Harriman as yra nutaręs, kad 

tas maisto perteklius bus pra
dėtas dalinti birželio pabaigo
je. Bet unija reikalauja, kad 
dalinimas prasidėtų be atidė
liojimo.

Streikuojantieji Republic 
darbininkai taipgi kreipiasi į 
kitas unijas, kad jos kuo 
greičiau atsilieptų su daugiau 
pagalbos pinigais ir maistu. 
Streikui įpusėjus nemažai 
galbos duota, bet vėliau 
galba kaip ir atšalo.

pa
pa-

Aido Choras
irPo daugybės praktikų 

keturi u vaidinimu “Grigučio”, 
choras pasiėmė vieną savaitę 
atostogų. Visi choristai pra
šomi susirinkti birželio 1-mos 
vakarą, 8 vai. Girdėsime visų 
veiksmų raportus, pasitarsime 
apie ateitį, biskelį padainuo
sime ir turėsime dar ką.

Valdyba

Pirmasis piknikas jau 
tik už savaitės

Jį rengia bendrai visos Di
džiojo New Yorko ir Brook- 
lyno srities Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopos, Kas- 
močių sodelyj ii* salėje, Great 
Neck', N. Y.

Kad visi norintieji piknike 
dalyvauti nariai ir prieteliai 
galėtų ten nuvykti, pasamdy
tas didelis basas. Jis išeis nuo 
Lituanica skvero Williamsbur- 
ge lygiai 12:30 ii- sustos prie 
Liberty Auditorijos 
d žiu vėliau.

pusvalan-

visos k ne
vietos b ti- 

iš 
trip)

Įvyks 
pietų

Bušo tikietų turi 
pos. Užsitikrinimui 
se prašo įsigyti tikietus 
anksto. Kaina (round 
tik $1.50.

LLD kuopų piknikas 
birželio 3-čią dieną, nuo 
iki vėlumos. Piknikausime, ne
žiūrint, koks oras būtų, nes 
prie sodelio randasi graži sa
lė. Turėsime gerų užkandžių 
ir visko, ko reikia gerame 
piknike.

Kuopų valdybos ir nariai 
prašomi pasidarbuoti už gerą 
pikniką.

Iš Pirmosios

Širdinga padėka
X 

Širdingai ačiū tiems drau
gams, kurie mane atjautė ma- 
no ligoje, lankydami ligoni-1 virus laiškus sp 
nėję, ir taipgi ačiū už užuo- Į riu.ose jie ragina,
jautos laiškus iš Floridos ir iš 
Long Island. Taipgi ačiū ir 
už dovanas. Būnant ligoni
nėj būtų nuobodu be gerų 
draugų, kurie suramina ir pa
lengvina kančias. Nors dar 
nesijaučiu pilnai gerai, bet 
jau grįžau į namus, kur jau
čiuosi linksmesnis ir turiu vil
ties, kad pasveiksiu.

Taipgi dėkingas ir savo šei
mai: dukrelei, žentui, sūnui 
ir marčiai, ir mano žmonai. 
Taip pat dėkingas “Laisvei” ir 
tiems, kurie parašė apie ma
ne.

Jūsų Stasys Brusokas-Brusak

REAL ESTATE

304 Dickinson St. Pirkti ar inves
tuoti. 12 kambarių, 2 vonios, karš
tas vanduo, šiluma. Ištaisytas alieji
nis pečius, vasarą ir žiemą. Naujai 
išmaliavota ir popieriuota. Tuščia. 
Tiktai $6750. G.. I. ar civilis.

Rl. 6-9613 arba SH. 7-5666
Philadelphia

(101-102)

NewWko^<^KŽjzfer2lnl(tt
BaBBBBBBBSS

Aido Choro valdybos 
širdinga padėka

Aido choro valdyba širdin
gai dėkojam visiems operetės 
“Grigučio” vaidintojams, mo
kytojams ir sufleriams už taip 
ščyrai atlikimą savo užduočių 
“Grigučio” suvaidinimui. Taip 
pat dėkojam draugams, kurie 
patarnavot savo automobiliais, 
nuveždami vaidintojus i kolo
nijas.

Kolonijų^ draugams ir drau
gėms taipgi tariam širdingą 
ačiū. Kaip tai; Newark©, ku
rie maloniai priėmė vaidinto
jus ir skaniai pavaišino; 
Brockton© draugams-gėms di
delis ačiū, kurie ne tik kad 
skaniai vaišino, bet ir nak
vynes visiems turėjo parūpinę 
ir priėmė labai širdingai; 
Worcester!© draugams-gėms 
taipgi labai širdingas ačiū, nes 
jie, mat, per dvi dienas vai
dintojus skaniai vaišino ir vi
siems nakvynes turėjo. Tai 
draugai, kurie visuomet gra
žiai priima svečius.

Taigi visų kolonijų, draugai 
ir draugės: jūsų toks malonus 
priėmimas reiškia, kad jūs 
visi prisidėjot savo darbu pa
statymui scenon jūsų koloni
jose operetės “Grigutis”. 
ti jūsų visų kooperavimu ir 
pasižadam ir vėl kada nors 
jus atlankyti, jei turėsime ką 
nors meniško jums duoti. Nes 
jei taip puikiai kooperuojat, 
tai ateitis dar lieka maloni 
mūsų meno darbini.

Taigi dar syki, visiems šir
dingai ačiū.

Aido Choro Valdyba

Dar vis nesuranda, kas 
atsitiko su liberaliu 
profesorium Galindezu
vo liberalinių nusistatymų 
profesorius iš Dominiką res
publikos. Jis dėstė ispanų 
kalbos literatūrą Columbia 
universitete, buvo aukštai 
gerbiamas savo kolegų profe
sorių ir studentų. Jis taipgi 
buvo kietas Domininkų res
publikos diktatūros priešas ir 
prieš tą diktatūrą kovojo.

Kovo 12 dieną profesorius 
Galindez pranyko ir iki šios 
dienos nežinoma, kas su juom 
atsitiko.

Yra spėliojimų, kad Galin- 
dezo pranykime ranką turi 
Domininkų respublikos dikta
tūrinė valdžia. šioje šalyje 
Roosevelto sūnus Franklin D. 
Roosevelt Jr. yra kaip ir tos 
šalelės oficialus agentas. Tei
singumo departmentas į jį da
bar atsikreipė su “patarimu”, 
kad jis bandytų sužinoti, ką 
Domininkų valdžia'žino apie 
visa reikalą.

Eilė New Yorko liberalų, 
tarp jų socialistų vadas Nor
man Thomas, atspausdino at- 

spaudoje, ku- 
, kad būtų 

dedamos pastangos surasti 
nusikaltėlius. Sakoma, kad 
FBI ir policija iki šiol nepa
rodė pakankamo aktyvumo 
ieškant nusikaltėlių.

Moterys rengia Tčvų 
Dienos pobūvį

Jau kelinti metai moterys 
surengia šaunų pobūvį pami
nėti Tėvų Dieną. Kad netruk
dyti šeimoms, šiemet pobūvis 
rengiamas biskelį ankstėliau, 
pirm tos dienos. Įvyks birže
lio 9-os vakarą, Liberty Audi
torijoje. Bus vakarienė, 6 va
landą. Plačiau apie tai ma
tysite sekamose laidose.

Klubiete

Majoras Wagneris aplankė 
City College ir kelias 
aukštas miesto 
mokslo įstaigas.

kitas 
išlaikomas

t

Ir vėl bėdos su skiepais:- 
777,000 New Yorko vaiky pi 
negaus prieš polio sezoną...
Praeitą vasarą New Yorko, 

kaip šalyje bendrai, buvo 
daug susirūpinimo, kad nepa
gaminta pakankamai skiepų 
prieš polio, kad ir pagamintų 
skiepų dalinimas negeras ir 
t. t. Atrodė, kad bent antrai 
vasarai artinantis po Saiko 
skiepų išradimo sveikatos įs
taigos pasirūpins, kad būtų 
pagaminta pakankamai skie
pų.

Bet kur tau! štai dabar, 
vaikų paralyžiaus sezonui ar
tinantis, New Yorko sveika
tos reikalų komisijonierė Dr. 
Leona Baumgartner paskelbė, 
kad per šią vasarą skiepai bus 
duodami tik mažam nuošim
čiui vaikų tarp 6 mėnesių ir 
15 metų amžiaus. Vasarai pa
sibaigus, pridedant tuos, ku
rie skiepus gavo praeitą va
sarą, jų bus apie milijonas. O 
777,000 vaikų nebus gavę nė

Eleanor Roosevelt šiandien
kalba Madison Sq. Gardene
šiandien, ketvirtadieni, ge

gužės 24, Madison Square 
Gardene kalbės Eleanor Roo
sevelt, senatorius Leh manas, 
kongresmanas Adam Clayton 
Powell, NAACP sekretorius 
Wilkins, Authorine Lucy, pa
storius Martin Luther King iš 
Alabamos ir eilė kitų žymių 
asmenų.

Tai bus didelis protesto mi
tingas prieš rasistus, ypatin
gai prieš rasistinį terorą Pie
tuose. Gus Courts iš Benzoni, 
Mississippi, kuris tapo rasistų 
sužeistas, negras daktaras- 
chirurgas T. R. M. Howard 
iš Mound Bayou, Miss., kurio 
gyvybę rasistai grasina atimti, 
Authaurine Lucy iš Alabamos

Kas naujo New Yorko 
unijiniame judėjime

New Yorko ugniagesiai, ka
irių yra 9,600 (neskaitant ne
pilno laiko savanorių koman
dų narių) dar vis labai nepa
tenkinti savo algomis ir dar
bo sąlygomis. Keli mėnesiai 

1 atgal ugniagesiai pikietavo 
miesto rotušėje. Jie labai įpy
kino “Times’ą” ir kitus didla- 
pius su savo “akyplėšišku'mu”, 
bet iki šiol sau nelaimėjo al
gos pakėlimo.

Dabar NYC - AFL taryba 
nutarė sudaryti spccialę ko
misiją, kuri padės ugniage
siams išsikovoti savo reikala
vimus.

Ugniagesių unija yra AFL 
dališ.

* *
Moteriškų drabužių siuvėjų 

unijos (International Ladies 
Garment Workers Union) de
legatai sugrįžo iš savo suva
žiavimo Atlantic -City’je nela
bai optimistiški. Unija turi 
didžiulius fondus, bet jie ne
liečiami, padėti apdraudoms, 
pensijoms ir panašiems daly
kams. Tuojautiniams organi
zavimo tikslams nariai turės 
sukelti daugiau.

kurie grįžę delegatai
nepatenkinti faktu,

Kai 
taipgi 
kad ILGWU suvažiavimas bu
vo perdaug žymių asmenybių 
platforma ir permažai tikrų 
pačių siuvėjų problemų spren
dimo vieta. Kalbėjo Harrima- 
nas, Steve nsonas, kalbėjo net 
Britanijos Darbo partijos gal
va Gaitskell. Dubinskis juos 
visus sveikino ir jie sveikino 
jį, viskas buvo “ant labai 
aukšto diplomatiniai - valsty
binio lygio”, kaip tai išsireiš
kė vienas delegatas, ir ne
daug laiko liko diskusuoti 

vieno skiepo.
Tuo tarpu Danijoje ir eilė

je Europos kraštų dar praeitą 
vasarą visi vaikai tapo įskie
pyti ir ten jau skiepijami šią 
vasarą suaugusieji. Kanadoje 
taipgi jaib pilnai baigtas visų 
vai k ų skiepijimas.

Kodėl taip trūksta skiepų ?
j Atsakymas yra, kad monopo
lija duota kelioms didžioms 
vaistų kompanijoms, o kitos 
neturi leidimo jų gaminti-. 
Taipgi neleidžiama tuos vais
tus skiepus gaminti universi
tetui laboratorijoms, kurios 
galėtų būti Įjungtos į tą dar-

Atrodo, kad vėl artinasi 
vasara, per kurią teks girdėti 
daug pateisinamb triukšmo dėl 
Saiko skiepų stokos—vasarą, 
per kurią bereikalingai mirs 
polio apsirgę vaikai.

M.

ir kiti negrų vadai, kurie sto
vi pirmose 
rasistus, papasakos, 
bar dedasi pietinėse 
se.

Rooseveltienė bus 
žymiausia Amerikos 
mo atstovė tame 

kovos eilėse prieš 
kas da- 
valsti jo

kaip ir 
liberaliz- 
mitinge. 

Taipgi kalbės žymūs unijų va
dai. Bus turtinga meniška pro
grama.

New Yorko AFL-CIO unijos 
ragina 
tame 
lyvauti. 
tai DuBois 
nepakviesti 
prisidėti, 
ragina mitinge skaitlingai da
lyvauti.

visus, baltus ir negrus, 
masiniame mitinge da-

Nors kairiečiai, kaip 
arba Robesonas, 
prie to mitingo

kairioji spauda irgi

oil i-problemas, kurios liečia 
nius siuvėjus dirbtuvėse.

* * *
New Yorko departmentinė- 

se krautuvėse dirba apie 20,- 
000 žmonių, kurie dar neor
ganizuoti. Tai juos pirmus 
planuoja organizuot RWDSU, 
krautuvių, sandėlių ir išvežio
simo darbininkų unija. Po jų 
ta unija bandys organizuoti 
darbininkus vaistų sandėliuo
se, kosmetikos parduotuvėse 
ii- 1.1. Unija išleis per ketve-. 
rius metus apie du milijonu 
dolerių.

Tai 
seniai 
k u i.

ta pati unija, kuri ne
vadovavo Macy strei-

* * *
Taksių vairuotojų unija šią 

praeitą žiemą buvo pradėjusi 
smarkią organizavimo akciją. 
Buvo laikytas masinis mitin
gas Manhattan© centre ir rim
tai užsimota organizuoti. Uni
ja pripažįsta, kad dabar va
jus bent kiek nuslūgo. Sako
ma, kad dabar bandoma 
“konsoliduoti”, kas jau orga
nizuota. Esą, pirmoje eilėje 
organizuoti kai kurie dideli 
garažai ir dabar ten organi
zuojamos stiuardų sistemos.

Ar Tamsta jau gavai Lai»« 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

8WSS.d RADIO CITY MUSIC HALL 
“BHOWANI JUNCTION" 

starring
AVA GARDNER • STEWART GRANGER 

with BILL TRAVlUB • ABRAHAM $OFAER
In ClntmaScop* and Color • An M-G-M Pkturo

and SPECTACULAR.STAGEPRESENTATI01Į__________
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New Yorko
spaudoje

“Post” paduoda Įdomią ži
nutę iš Washington©: kuomet 
ten atvyko Sukamo, kai kas 
pastebėjo Nixonui ir jo žmo
nai, kad vaikų bučiavimo ir 
publikai šypsojimosi techniko
je Sukamo net pralenkia Nix- 
oną. Nixono žmona 
sigavo ir atsakė:

“Diek jam įsakė 
ti . . .”

Kitaip sakant, 
dento žmona, 
aerodromą
negalėjo atsikratyti rasistinio kad jis apsilankys Harleme,

beveik ūž

ta ip dary-

vice-prezi- 
nors ji atėjo į 

sutikti Sukarno,

jausmo, kad Azijos žmonės' 
žemesni. Jos nuomonėje Diek 
(jos vyras) pilnai turi teisę 
ats i 1 an k i u s i a m I n d o n e z i j os.
prezidentui Įsakyti.

telpa“Daily Worker’yje 
laiškas nuo John Wiliamsono, 
komunistų vado, kuris depor
tuotas Britan i j on. Dabar su
kako metai nuo to deportavi
mo. . (

Williamsonas sako, kad jis 
yra įsijungęs į kovą Anglijoje 
ir Škotijoje, kad jis skaito 
paskaitas apie Ameriką, dar
buojasi, agituoja, dirba. Bet 
jis ilgisi namų — Amerikos. 
Tiesa, kad jis gimė Škotijoje, 
bet Amerikoje jis praleido 42 
metus, čia buvo gyvai suau
gęs su Amerikos darbininkiš
ku judėjimu. Jo žmona ir vai
kai, Amerikoje gimę ir su 
juom išvykę, kad neišardyti 
šeimą, taipgi ilgisi Amerikos.

Williamsonas turi vilties, 
kad jam dar teks Amerikon 
grįžti.

nuolat 
“Times” 

kodėl, 
neati- 

Suomi-

plotu,

Tarp daugybės reikalavimų, 
kuriuos geltonlapiai 
stato Tarybų Są-gal, ‘ 
dabar surado naują: 
esą, Tarybų Sąjunga 
duoda Karelijos srities 
jai ?

Karelija yra didelė 
bet neskaitlinga gyventojais 
sritis Tarybų Sąjungoje. Tos 
srities gyventojų dauguma, 
karelai, yra suomiams artimai 
giminingi, nors jų kalba kiek 
kitokia. Yra toje srityje ir 
suomių, bet jie sudaro mažu
ma.

Niekas niekad negirdėjo, 
kad pati Suomija būtų reika
lavusi iš Tarybų Sąjungos jai 
grąžinti arba atiduoti Kareli
ją. Tik “Times” galvočių 
tyse toks planas dabar 
Kitą kartą gal girdėsime, 
Tarybų Sąjunga turėtų 
duoti Krymą Turkijai

min- 
kilo.
kad 
ati- 

arba
Kamčatką Japonijai. Ir kodėl 
ne? Jeigu jaui duoti, tai duo
ti ... . S.

Visus prašome įsitėmyti
Nepaprastai didelė ir skani 

vakarienė, kurią rengia Lie
tuvių Namo Bendrovės direk
toriai, įvyks šeštadienį, geg. 
26 dieną. Tai bus pačioje Kul
tūrinio Centro Auditorijoje. 
Nereikia nė aiškinti, jog tai 
bus viena iš geriausiai pri
ruoštų vakarienių. Ir vietos 
joje užteks visiems.

Tik jau prašome nepamirš
ti ateiti. Vakarienė prasidės 
6:30 vai. LNB Valdyba

CAPT. CLIFF
Flounders Kasdien 

Paprastom dienom 8 v. ryto 
šešt. ir Sekin. prieš 7:30 v. r.

Saugu, pasitikima.
POOP DECK. DK. 

FR. 8-6324 
Skambinkite pirm 11 v. ryto

Indonezijos prezidentas 
Sukamo lankosi 
Ney Yorke

Pirmadienio popietį čia at
skrido Indonezijos preziden
tas Sukamo. Su juom atvyko 
jo 12 metų sūnelis ir palydo
vai. Jo žmonos neatvyko 
Amerikon, nes jų jis turi dvi 
(kaip musulmonui tas jam 
leistina) ir jis nenorėjo suda
ryti Amerikos diplomatams 
keblumų su problema, kaip 
traktuoti svočią su dviem 
žmonomis.

New Yorke Sukamo lanky
sis Jungtinėse Tautose, kur 
pasakys prakalbą, bus priim
tas miesto rotušėje, važiuos 
Broadway atvirame automobi
lyje ir bus sveikintas žmonių. 
Taipgi buvo kalbama apie tai, 

bet tas dar nepasitvirtino.
New Yorko spauda, kuri jo 

vizito pradžioje jį labai svei
kino, < 
jo, nors pripažįstama, kad jis 
savo taktu, atviru jumoru ir 
aukštu išsimokslinimu padaro 
gilų įspūdį šioje šalyje.

dabar kiek atšalo link [ paliudijimai. Malonus dari 
•s pripazjstama, kad jis _(j5(h SL( B’kiyn. be. :

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Pirmas metinis piknikas, Liet. 
Taut. Namo Parke, Keswick Rd. 
Rengia Liet. Taut. Namo Draugovė, 
gegužės 30, pradžia 1 va), dieną. 
Bus valgių, gėrimų, muzika. Se
niai jau matėmės, sueisime, draugiš
kai pasikalbėsime. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Komitetas. (101-103)

BROCKTON, MASS.
Draugiškas Vakaras spaudos nau

dai įvyks gegužes (May) 25 d., 
Taut. Namo Kambariuose, pradžia 
7:30 vai. vakare, rengia LLD 6 kp. 
Kviečiame visus spaudos mylėtojus 
atsilankyti. Tai bus paskutinis pa
rengimas po žiemos sezono salėje. 
Pasitarsime spaudos reikalais ir 
prisiren'gsime prie piknikų.

Geo. Šimaitis (99-101)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

j metinį May Walk, Liet. Taut. Na
mo Parke, gegužės 27 d. Turėsi
me užkandžių. Kviečiame Visus 
dalyvauti. Pradžia 12 vai. dieną.

Komisija (99-101)

HARTFORD, CONN.
Žaislų vakaras. Rengia Moterų 

Klubas, užbaigimui Šio sezono sve
tainėse veiklą, šio pobūvio tikslas 
remti spaudą. Jei mes savo spau
dos neremtume, tai kas gi kitas ja 
rūpintųsi ? Kviečiame vietos ir iš 
apylinkės spaudos patriotus j šį šau
nų pobūvį . Galėsite pažaisti, su ar
timaisiais pasikalbėti, skaniai pa
valgyti. įvyks šeštadienį, gegužės 
26 d., Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St., 6:30 vai. vak. Įžan
ga 1 doleris. Rengėjos. (99-101)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Grosernė ir Delicatessen
Ideališka porai. Tuojau užimama. 
Turime kitą biznį, už tai reikia 

šitą parduoti prieinamai.
, Bayside. BA. 5-1616.

(99-105)

šeimyniškas biznis — Bar ir Grill, 
Ridgewood, Brooklyn. Pilni laisniai, 
banketarųs salė; įsteigta 9 m., iš- 

■ taisyta virtuvė. Geras biznis šeimai.
Pageidaujama pin'igais $10,500.

EV. 2-9481, nuo 2 iki 6 v. vak.
(101-103)

Delicatessen. Ideališka šeimai, 4 
metų lease. $10,000. Valhalla, N. Y. 
White Plains 9-7394. Taipgi skam
binkite WH. 8-9741.

(101-107)

Delicatxyssen ir pieniniai valgiai. Ge
rai įsteitgas biznis. Turime parduo
ti iš priežasties mirties šeimoje. 
Pirkite tiesiai nuo savininko. Įsteig- 

'ta 10 metų. Ideališka šeimai.
WE. 9-4149; WII. 6-5635, po 7 v., v.

(101-104)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

j

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė. Guolis vietoje.
Biznio pora, 3 vaikai. Nuosavas 
kambarys, gera alga; gera val- 
lytoja; paprastas virimas.

NE. 6-2060.
(99-102)

darbininkė. Guolis vietoje, 
Valymas, paprastas virimas, 
vaikus, nuosavas kambarys 
vėdinimo aparatu. Nuolati- 

žmonė-

Namų 
L. I. 
mylinti 
SU OI'O
nis darbas su nuolankiais 

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

Mr. Klein.
(98-101)

Rakandų apmušinėjimo, 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, 43-58 ]62nd St. 
IN. 1-9300. Flushing.

(98-101)

Nainį/ darbininkė. Guolis vietoje. 
Gera valytoja. Nėra skalbimo ar vi
rimo. Nuosavas kambarys. Vėliausi 

bas. Galin- 
melu. 1962 
2-5865.

(100-103)

Namų darbininkė. Paprasta virėja. 
Guolis vietoje, nuosavas kambarys, 
privatiški namai Atlantic Beach. Vi
si įtaisymai. $50 į savaitę. Šaukite 
1-4 v. dieną OX. 5-1567.

(101-104)

Virėja—Abelnas namų darbas. Guo
lis vietoje. Nuosavas kambarys ir 
vonia. Patyrusi su vaikais, turime ir 
kitus nuolatinius darbininkus. Vė
liausi paliudijimai. Larchmont.

TE. 4-4601
(101-104)

HELP WANTED-MALE

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

GI. 8-9300

(96-102)

Reikalingi
Milling Machine ip Drill Press Ope
ratoriai, taipgi Lathe Bands, 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 Mašin'šapės 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)

MALE and FEMALE

Slaugės, RN’s. Taipgi laisniuotos 
Practicals, O. R. slaugės. Puiki alga, 
geros valandos. Pritaikome gyveni
mui vietas, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės: Eva Roberts, R. N., Ve
dėja. OR. 7-2300.

(100-106)

VYRAI-MOTERYS
Aukokite Savo Kraują 

turite būti tinkami sveikatoje. 
Geras užmokestis.

340—2ND AVĖ., N. Y. C.
Tarpe 19th ir 20th Sts. Pirmadienį 
iki šeštadienio. Kasdien nuo 9 v. iki 
9:30 v. v. šeštadieniais 9 iki 4 v. 
dieną.

Vedusios Poros. Guolis vietoje. Na
mų darbininkai. Virėjai ir patar 
nautojai. Pageidaujami vyrai, kurie 
gali vairuoti mašinas. Puikūs na
mai, gera alga, šaukite

Mr. Ancona. EL. 5-3227
(101-104)

GĖLININKAS PRAŠO
Neseniai vienas iš gerai 

žinomų draugų davė LKC 
gėlininkui $1 gėlyno reik
mėms. Tuokart .neturėta 
ant Ko pasižymėt, pasitikė
ta atminčiai ir pamiršta, 
kas yra tuo gėlyno rėmėju. 
Taigi, tas asmuo prašomas 
apie save gėlininkui pri
mint, kad jis galėtų jo var- 
dą paskelbt. S

Neseniai taipgi dolerį da
vė draugė Cedronienė. Dė- < 
kui! V.




