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Nauji apdūmojimai 

apie Romą.
Lėktuvas, kuris nes 
Negrą* ir uniios.

Rašo A. Bimba

Mes niekados nepamirši 
me. Sacco ir Vanzetti. Juo 
mirtin nuteisės teisėjas at

grineti ir tu 
siuntė mirtim

) jį nuteisęs
man.
rodymų,

nuteisti.
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fwiiiing šiandien Maskvoje
O J

su inom dar šeši generolai
J O

Washingtonas.—Šiandien, 
šeštadienį, į Maskvą at
skrenda Amerikos aviaci
jos štabo viršininkas gene
rolas Twiningas. Su juom 
atvyksta dar šeši generolai 
ir keli pulkininkai. Tarp 
tų generolų randasi F. 
Everest, kuris yra štabo 
operacijų viršininkas, Do
nald Putt, aviacijos tyrinė
jimo viršininkas, Thomas 
S. Power, kuris yra orlai-

i džiu teisėju ; vystymo skyriaus gal-
Kati f-1 
u pa-1 

neteisingai

nerolas Twiningas neslėpė 
fakto, kad jis su savimi pa
siėmė generolus, kurie tech
niški ekspertai ir kurie ga
lėtų kuo daugiau informa
cijos pasisemti stebėdami 
tarybinę aviaciją.

Gen. Twiningas ir jo adr 
jutantai dalyvaus kaip ofi
cialūs svečiai tarybinėje 
aviacijos dienoje, kuri įvyks 
Šį sekmadienį .

Arthur Miller Keturi rumunai

Išlaikymui Laisves Dienraščiu
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Plieno unija kaltina bosus 
bandyme išprovokuot streiką

New Yorkas. — Plieno imti, 
darbininkų unijos preziden
tas David J. McDonald pa- būtinai nori streiko, 
reiškė, kad plieno kompani
jų bosai yra nutarę nenu
sileisti, jie nori išprovokuo
ti streiką. McDonaldas sa
kė, kad 11 didžiųjų plieno 
kompanijų jau du mėnesiai 
atgal nutarė statyti unijai 
nepriimamą reikalavimą, 
penkerių metų kontrūktą, 
puikiai žinodamos, kad uni
ja negalės to siūlymo pri-

Washingtonas. — Dra
maturgas Arthur Miller, 
kuris skaitomas žymiausiu 

i gyvu scenos veikalų rašyto
ju Amerikoje, liudijo ne- 

1 amerikiniam kongresiniam 
1 komitetui. Milleris pripaži
no, kad jis per paskutinį 
dešimtmetį bendradarbiavo 

i su visa eile pro-komunisti- 
. n iii organizacijų, pasirašė 
I po daugybe peticijų, ir pa- 
! našiai. Jis sakė, kad da
bar tuos žingsnius apgai- 

; lestauja, nes su komunis- 
■ tais nesutinka.

Bet Milleris griežtai at- 
Lsisakė ta*pti informeriu, 
i įvardinti buvusius idėjos 

“Tai kas krinta j aki p0! draugus, teikti informaciją 
šių rinkinių — yra komu- ■ aPlc kitus 
nistii halsų -
Rinkimai parode, kad Ko- judėjime.

naują teismą.

Ypatingai laisvamaniams 
• sunku surasti gerą žodį 

apie Romą. Nuo labai semi 
laiku Romos vardas su
sietas. su popiežiais. Tai 
juk Romoje plaka klcrika-

Bernas, Šveicarija.—Ke
turi rumuniški pabėgėliai, 
kurie praeitais metais už-

Bet reikia pakeisti nuo-|^;
•inonę
miestą

cializmo sostiniu.
“Komunistai (Romoje) į 

netikėtai stiprūs,” išsigan
dęs šaukia Chicagos kunigų į 
Draugas.

moję kas trečias balsas te
ko komunistams. Aišku, 
kad ir tie. kurie įvairiomis 
progomis šv. Petro aikštėje 
šaukė “Eviva Papa!’ atida
vė savo baisa už didžiau
sius tikūiimo ir popiežiaus 
priešus. Roma sacra—šven- 

/ toli Roma savo gyventojų 
nusistatymu 
Ida šventa.
priežastis.”

Priežastis
mos gyventojų didelė dau- 

1 guma yra darbo

McDonaldas sakė: 
“Matyti, kad jie (bosai) 

Mes 
būtume norėję jo išvengti, 
bet jeigu jie nori, mes 
jiems streiką duosime.” Se
nasis kontraktas pasibai
gia šio mėnesio gale.

Tuo tarpu plieno kompa
nijos pradėjo išsiuntinėti 
laiškus savo darbininkams. 
Tuose laiškuose dviveidiš
kai rodoma “susirūpini
mo” darbininkų gerbūviu. 
Kompanijos įspėja darbi
ninkus, kokias sunkenybes 
jiems ir jų šeimoms gali 
atnešti streikas. Bet kom
panijos nesako, kodėl jos 
nenusileidžia ir tuoini strei
ko neišvengia.

Unija taipgi išsiuntinėjo 
laiškus savo milijonui ir 
200,000 narių, kuriuose aiš
kina, kodėl priversta at
mesti kompanijų siūlymus. 
Penkerių metų kontraktas 
surištų unijos rankas per
daug ilgam laikui, per kurį 
pragyvenimo kainos gali 
taip pakilti, kad algų pakė
limas pasidarytų būtinas.

k

Valdžia sulaikė 
siųstąją parodą

New Yorkas. — Ameri
kos meno federacija (Ame
rican Federation of Arts), 
konservatyvė turčių kon
troliuojama organizacija, 
surengė tapybos parodą, 
kurią rengėsi pasiųsti į Eu
ropą ir kitas pasaulio dalis. 
Parodai buvo parinkta apie 
100 vadovaujančių Ameri
kos dailininkų kūrinių. Ji 
turėjo būti išsiųsta po 
USIA (United States In
formation Service) globa.

A ukoj
y, Conn., surinko $84-00.

Liaudies R u m u n i j o s pa
siuntinybės namus čia, da
bar nuteisti kalėjimu. Už
puolikų vadą Oliviu Belde- 
nu šveicaru teismas nutei
sė keturiems metams kalė
jime. Stam Codrescu gavo 
trejus metus, Jon Chirila 
dvejus su puse metų ir 
Dumtiru Ochiu 16 mėnesių.

Teisiamieji pabėgėliai tei- ■ 
gė, kad jie ne kriminalis- j 
tai, o “patrijotai.” Jie rei
kalavo, kad šveicariškas 
teismas juos tokiais pripa
žintu ir išlaisvintu. Jie už
puolimą padarė, sakė jie, 
kad parodyti, “jog Rumuni
ja bus laisva.” Užpuolimo 
metu jie nušovė pasiunti-

Ona ir Petras
A. Antanavičius .
Geras Parapijonas
Laisvės Draugas .

J. Zelenekas .
K. Danisevičius
J. Chepukaitis 
Bemokslis ....

(Tąsa 4-tam pusi.)

$10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 2.00 
. 2.00 Bet ta valdžios įstaiga da-į Darbo uniiu 

bar pareikalavo, kad iš pa- . ’
rodos būtų išmesta apie 10 Re VOS • FlUKC
dailininkų kurmiai, kadan
gi tie dailininkai, sako val
džia, “komunistai.” Į

Meno federacija atsisakė 
tai daryti ir paseklbė, kad 
verčiau atšauks visą paro
dą. Federacija net atsisa
kė būti valdžios informuo
ta, kas tie komunistiniai 
dailininkai, kurie erzina 
valdžią, sakydama, kad jai 
dailininko politiniai įsitiki
nimai nesvarbūs.

Bekojis veteranas dabar atgavo 
tarnybą, iš kurios buvo išmestas

Cincinnati. — Stakjardų 
Į darbininkų didžioji unija 
(United Packinghouse 
Workers of America), ku
ri anksčiau priklausė prie . 
CIO, savo suvažiavime pa
sisakė už susiliejimą su 
Amalgamated Meat Cut
ters and Butcher Workmen 
unija, kuri priklausė prie 
AFL.

Tokiu būdu susidarytų 
vieninga didelė AFL-CIO 
stakjardų darbininkų uni
ja.

Honolulu. — Hawaii sa
lų uosto krovikai, cukraus 
plantacijų darbininkai ir 
ananasų (pineapple) darbi
ninkai, kurie priklauso prie 
Bridgeso vadovaujamos pa
žangios ILWU unijos, išsi
kovojo 6 centų per valandą 
algos pakėlimą. Tas palie
čia 25,000 darbininkų.

; rašytojus, ku- 
padidejimas, ril\os. Pažiuo . pažangiame 

Milleris sakė: 
“Aš kalbėsiu apie save, bet 
ne apie kitus!”

Kongresinio komiteto pir
mininkas Francis Walter 
grasino Milleriui nubaudi
mu už “panieką.”

Tuo tarpu sužinota, kad 
Milleris artimiausiomis die
nomis ves filmų aktorę Ma
rilyn Monroe. Marilyn lie
pos 13 vyksta Britanijon. 
Milleris norėtij su ja vykti, 
bet dar nežino, ar gaus pas- 
portą. Vienu metu valdžia 
atsisakė jam paspoftą duo-

Šveicarijos teismas nepa
klausė jų. ir nuteisė juos 
kaip paprastus kriminalis
tus, nors bausmės, ypatin
gai imant domėn, kad jie 
nužudė žmogų, gan švel
nios.

nėra

tame,

jau 
yra

to
to

Ro

Britu K. P. irgi e c?
st a to kl a u simu s

munistais eisime i 
mą naujo ir laisvo 
mo!

žmonės, 
su ko

lai m ė j i- 
gyveni-

lėktuvo

*

galėjo panašiai atsitikti! 
Vien tik pamislijus šalti 
šiurpuliai supurto visą kū
ną!

Seniai yra visiems žino 
mas faktas, kad rasinė dis
kriminacija orga n i z u o t ii 
darbininkų gretose gyvuo
ja ne tiktai Pietinėse vals
tijose. Jos dar vis pilna ir 
Šiaurėje.

Tai keliama aikštėn. Apie

Dar viena baisi 
nelaime.
j Man prisimena mano pa- 
f yrimai su panašiu lėktu
vu (“Super Constellation”) 
dar labai neseniai lekiant 
Chicagon. Irgi vienas mo
toras buvo sugedęs ir nu
stojęs veikti. Irgi kapito
nas pranešė, kad grįžtame 
atgal į Idlewild aerodroma.

les laimingi buvome, nes tai rašo ir skundžiasi ne- 
;ų lėktuvas sugrįžo.

Baisiai išsigandę buvome, rios neįleidžia negrtj. savo 
bet laimingi buvome...

Šis “Super Constellation” 
su vienu sustojusiu veikti 
motoru nebesugrįžo, nors 
daug arčiau buvo nuo Idle- 
wild, negu mūsų! Jis nu
krito jūron šalia Asbury 
Parko, New Jersey, nusi- 

^ąešdamas su savimi septy-

grų spauda. Yra unijų, ku-

vadovybėn. Yra unijų, ku
rios turi nerašytą suprati
mą su samdytojais negram 
neduoti geresnių vietų dar
be.

Visa tai daro gėdą orga
nizuotiems darbininkams. 
Visa tai labai kenkia kovai 
prieš diskriminaciją Pie- 

’'niasdešimt keturias gyvy- tuose.
^bes! Laikas darbo unijoms tos
| Juk ir su mūsų lėktuvų gėdos nusikratyti.

Londonas. — Britanijos 
Komunistų partijos centra- 
linis komitetas, panašiai, 
kaip Italijos ir Francūzijos 
komunistai, irgi stato klau
simus dabartinei Tarybij 
Sąjungos komunistų vado
vybei. Panašiai, kaip ita
lai ir francūzai, taip britai 
nori žinoti, kodėl visa kal
tė suverčiama ant Stalino, 
kodėl dabartiniai vadai, ku
rie buvo artimi jo bendra
darbiai, nesiima dalies at
sakomybės.

Britų komunistų vadas 
John Gollan dabar randasi 
Maskvoje. Žymiausias bri
tų kairiečių teoretikas, Pal
me Dutt, žurnale “Labour 
Monthly” sako, kad Chruš
čiovo kalba toli neišaiškina 
dalykų.

New Yorkas. — 1948-ais 
metais Veteranų Adminis
tracija išmetė iš tarnybos 
bekojį veteraną James Kut- 
cherį, kuris prarado abi 
kojas fronte Italijoje. Kut
cheris tapo išmestas iš tar
nybos, nes priklauso prie 
mažos Socialistų darbinin
kų partijos (SWP), tr če
kistinės grupelės, kuri ran
dasi generalinio prokuroro 
“subversyvių organizacijų” 
saraše.

Nuo to laiko Kutcheris 
per teismus kovojo už savo 
darbo atgavimą. Dar 11952 
metais apeliacijų teismas 
nutarė, kad Kutcherio tar
nyba jam turi būti sugrą
žinta, nes priklausymas

prie organizacijos, kuri 
randasi ant prokuroro są
rašo, dar nereiškia, kad 
žmogus neturi teisės laiky
ti eilinės nesvarbios tarny
bos. Kutcheris buvo pa
prastas raštininkas.

Bet Veternų Administra
cija rado visokių techniškų 
priekabių, kad negrąžinti 
jam darbo. Tik šią savaitę 
V. A. paskelbė, kad Kut 
che-ris gali grįžti prie sa
vo seno darbo.

Keli mėnesiai atgal Kut
cheris taipgi laimėjo per 
teismus teisę gauti pensiją, 
kurią jis gauna kaip sužeis
tas, bet kuri nuo jo paskui 
buvo atimta.

Senatoriai atsiprašė Lehmaną už 
policijos pravestą pas jį kratą

Ženeva. — Amerikos am
basadorius U. Alexis John
son pradėjo 51-ą pasitari
mų sesiją su Kinijos amba
sadorium Wang Pingnan.

Nicosia. —- Nacionalistai 
metė bombą ir sužeidė bri
tų policininką .

Washingtonas. — Senato 
demokratų frakcijos lyde
ris Johnsonas ir eilė kitų 
senatorių viešai atsiprašė 
senatoriaus Lehmano už 
pas jį pravestą kratą. Leh
mano raštinė Senate ran
dasi greta kambario, kuria
me senatinis karinių rei
kalų komitetas praveda 
slaptus apklausin ėjimus. 
Keletas dienų atgal saugu
mo agentai be įspėjimo ir 
senatoriaus leidimo įsiver
žė į Lehmano raštinę, nu
stūmė šalin jo sekretorę ir 
pravedė kratą, ieškodami, 
ar tik toje raštinėje nesi
randa slaptų klausymosi 
mikrofonų, per kuriuos ga
lima būtų girdėti, kas de-

dasi gretimame kambaryje.
Senatorius Johnsonas sa

kė, kad tai negirdėtas skan
dalas. Jis sakė, kad sau
gumo agentai bent galėjo 
prašyti senatoriaus Lehma
no leidimo, kad pravesti 
kratą, ir jis tokį leidimą 
būtų davęs.

Kijevas. — Šiame Ukrai
nos ddimiestyje pakelyje 
namo sustojo Jugoslavijos 
prezidentas Tito. Jis sto
tyje pasakė kalbą, kurioje 
sakė, kad tarp Jugoslavi
jos ir Tarybų Sąjungos da
bar nėra jokių nesutikimų. 
Tito kalbėjo rusų kalbo
je; kurią gerai moka; mai
šydamas, ant kiek jis mo
ka, ukrainietiškus žodžius.

Otto John jau 
sėdi kalėjime
Karlsruhe, Vak. Vokieti

ja. — Buvęs Vakarų Vo
kietijos žvalgybos viršinin
kas Otto John, kuris pra
eitais metais perėjo Rytų 
Vokietijon, paskui vėl grįžo 
į Vakarus, nekurį laiką bu
vo laikomas psichiatrinėje 
ligoninėje. Buvo įtarimo, 
kad jis ne visai pilno proto 
ar kaip nors panašiai.

Dabar prieita išvados, 
kad jis sveiko proto, ir jis 
patalpintas kalėjime. Ko
dėl Vakarų Vokietija jį 
kaltina, ne visai aišku. 
John teigia, kad jis perėjo 
į Rytus tik tam, kad gauti 
informacijos, ir jis visuo
met žinojo, kad grįš į Va
karus. Bet Vakarų žvalgy
bininkai jam netiki. Jie sa
ko, kad John išdavė ko
munistams daug paslapčių. 
Be to, sako jie, ir dabar 
juomi negalima pasitikėti, 
nes, ko gero, jis dar vėl

Damaskas, Sirija. — čia 
sustojo 
Nehru, 
tanijon, 
kon.

Indijos premjeras 
Jis iš čia vyks Bri- 
o iš ten — Ameri-

HARRY TRUMANAS 
GAVO GARBĖS DAK

TARO LAIPSNĮ
Oxford, Britanija.—Eks- 

prezidentas Harry Truma- 
nas gavo garbės teisių dak
taro laipsnį iš Oxfordo uni
versiteto, seniausios aukš
tos mokslo įstaigos Brita
nijoje. Lordas Halifax įtei
kė Trumanui laipsnį ir pa
sakė kalbą lotynų kalboje, 
kaip tai tradicija Oxforde*.' 
Trumanas, nesuprantantis 
nei vieno lotyniško žodžio, 
atsakė anglų kalboje su 
Missouri akcentu. Beje, sa
vo lotyniškame sveikinųne 
lordas Halifax eks-prezi- 
dentą vadino “Harricum 
Truman.”

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.
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G. ZIMANAS TALINĄ
LIETUVOJE išeidinėja mėnesinis žurnalas “Komu

nistas.” Atsitiktinai mes gavome to žurnalo laidą už 
š. m. balandžio mėnesį (No. 4), kuriame telpa G. Zimano 
straipsnis apie Leniną; tačiau, autorius, darydamas lyg 
ir palyginimą, liečia ir J. Staliną.

G. Zimanas yra vienas žymiųjų Lietuvos komunistų 
veikėjų, vienas marksistinių teoretikų.

Straipsnis nukreiptas prieš asmenybės kultą, prieš 
vieno asmens garbinimą. Leninas, nurodo autorius, 
buvo labai kuklus, “draugiškas ir kupinas gyvenimo 
džiaugsmo, žavingas ir paprastas, mylimas ir artimas 
draugas ir bičiulis, revoliucionierius, kuriam giliai sveti
mi garbinimo smilkalai ir pataikūniškumas.”

O Stalinas?
G. Z man as rašo:

“Stalino veikaluose galima rasti nemaža teisingų 
pasisakymų apie asmenybės vaidmenį istorijoje, prieš 
asmenybės kultą. Bet praktikoje paskutiniaisiais Sta
lino gyvenimo metais asmenybės kultas buvo plačiai 
paplitęs. Dėl to buvo menkinamas partijos vaidmuo, 
liaudies masių vaidmuo, tai padarė milžinišką žalą 
ideologiniam ir organizaciniam partijos darbui.

“Asmenybės kulto praktika, vadovavimo kolegia
lumo pažeidimas mažino komunistų aktyvumą, rimtai 
trukdė vystyti kritiką ir savikritiką, vesdavo į viena
šališkus, kartais klaidingus klausimų sprendimus, pa
darė milžinišką žalą mūsų partijai, mūsų valstybei. 
Tik dėl vadovavimo kolektyvumo pažeidimo, dėl asme
nybės kulto galėjo įsitvirtinti ir varyti savo šlykštų 
darbą niekingoji Beri jos gau ja, kuri sukūrė valstybi
nio saugumo organuose neteisėtumo ir savivaliavimo 
atmosferą, padarė milžinišką žalą partiniams.kadrams 
ir sukėlė nesuskaičiuojamas kančias doriems tarybi
niams piliečiams, atsidavusiems partijos, liaudies sū
nums....”

Berija, kaip žinia, po Stalino mirties buvo teistas 
ir teisme tapo iškelti visi jo niekšiški darbai, už kuriuos 
jis buvo pasmerktas mirti. Tačiau Berija nebūtų galėjęs 
tai daryti, ką darė, jei J. Stalinas juo nebūtų įsitikėjęs, 
jei Stalinas nebūtų patapęs valdovu, diktatorium, jei bū
tų buvę leista spręsti visus svarbiuosius klausimus visai 
partijos vadovybei—Centro Komitetui. Taip savo kal
boje pabrėžė Chruščiovas.

Toliau G. Zimanas rašo:
“Berija ir jo niekšiški sėbrai sufabrikavo vadi

namąją Leningrado bylą ir eilę kitų bylų. TSKP CK 
pasiūlymu nekaltai nuteisti žmonės buvo reabilituoti. 
Niekingoji Berijos gauja nukankino ištikimąjį Lietu
vos Komunistų partijos sūnų Zigmą Angarietį, kuris 
po mirties reabilituotas.

“Asmenybės kulto praktika ir partinės demokra
tijos pažeidimai, nepakankamas kritikos ir savikriti- 
kos lygis, garbinimo atmosfera, kuri buvo sudaroma 
apie atskirus žmones,-^visa tai padėjo išlikti tokiems 
kapitalistinės praeities likučiams, kaip pataikavimas, 
meilikavimas, prisitaikėliškumas.

“XX suvažiavimas atskleidė ir iki galo demas
kavo Stalino asmenybės kulto praktiką ir teoriją. 

.Mums nelengva pripažinti šią savo darbo klaidą, bet 
tai būtinai reikalinga, kad galėtume žengti į priekį. 
Irtai, kad mūsų partija su visu drąsumu iškėlė, savo 
klaidas,—įrodė jos jėgą ir nenugalimumą, yra naujų 
jos pergalių laidas...”

Mums,- kurie esame toli nuo Tarybų Sąjungos, keis
tai atrodė tarybinės spaudos skiltyse skaityti tik “Sta
linas,” “Stalinas,” nuolat, be jokio saiko matyti toje 
spaudoje Stalino paveikslus įvairiose pozose. Mums at
rodė nenatūralu, kad kiekvienas didesnis straipsnis, tū
pęs tarybinėje spaudoje, prasidėjo ir baigėsi su Stalinu, 
jo liaupsinimu, jo garbinimu. Partija, žmonių masės 
buvo pamirštos, o reklamuojamas tik jis, tik Stalinas!

Mums atrodydavo, mes galvodavome, kad, visa tai 
yra daroma prieš Stalino norą, tik tam, kad Centro Ko
mitetas mano, jog Stalinas iš tikrųjų yra neklaidingas, 
genijus, žymesnis už Leniną (nes Leninas niekad ne
buvo taip šlovinamas, kaip Stalinas). Bet Chruščiovas, 
savo kalboje apie J. Staliną, sako, jog Stalinas to (norėjo. 
Chruščiovas sako, kad Stalinas viską darė, kad būtų 
garbinamas! O klaidų, baisių klaidų, jis ypatingai per 
paskutiniuosius kelioliką metų, darė daug ir nedaleido, 
kad jį kas kritikuotų?

Kas toliau? Kaip tenka žiūrėti, į Staliną? Ar jis 
nėra atlikęs ir gerų darbų?

G. Zimanas šitaip atsako:
“Negalima sutikti su tais žmonėmis, kurie visiš

kai nori išbraukti Staliną iš mūsų istorijos. Partija 
kritikuoja klaidas, kurias padarė Stalinas, bet pažymi, 
kad Stalinas—įžymus marksistas. Partija vertina 
Stalino nuopelnus tuo laikotarpiu, kai vyko kova

pažangių jaunuolių, jų 
ir Petras Cvirka, tuo 
meno mokyklos moki-

• įpratino Stepą žu-

Įėjęs, staiga brūkštelėjo 
raudonu pieštuku skersai 
išilgai. Tai atsitiko man ma
tant. Aš ėmiau protestuoti, 
remdamasis truputį forma
liais, kazuistiniais motyvais:

— Su Japonija mes neturi
me diplomatinių santykių. 
Protestų nesusilauksime.

—- Ne japonas man ir rūpi, 
— pasakė karinis cenzorius. 
—čia bolševikas perdaug iš
didžiai pavaizduotas.

Visi mano aiškinimai nieko Į 
nepadėjo. Cenzorius nenusi- 
feido. Grįžau su perbraukta 
karikatūra. Ėmiau galvoti, ką 
daryti toliau. Susiradau Ste
pą Žuką. Jis per porą valandų 
perpiešė 
pakeitė 
les, kad būtų bent koks skir
tumas tarp pirmo ir antro ka
rikatūros

Vidaus

jų
ir
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Kunigija 44 Al torių šešėly*”

(Minint Stepo Žuko mirties, 
dešimtąsias metines)

Taip jau susidėjo gyvenimo 
aplinkybės, kad šių eilučių 

! autoriui teko artimai pažinti 
ir bendradarbiauti su Stepu 
Žuku — vienu iš talentingiau
sių lietuviškosios satyros mei
strų.

Pažintis, pamenu, prasidė
jo dar 1928 m. neturtingų 
moksleivių “žiburėlio” bend
rabutyje Kaune, kur buvo ne
maža 
tarpe 
metu
nys. Jis ii 
ką gana dažnai užsukti į “ži
burėlį”. Visada draugiškas, 
nuoširdus ir linksmas Stepas 
Žukas jau ir tada buvo aiškių 

i antifašistinių pažiūrų, su di
dele simpatija kalbėdavo apie 
Tarybų Sąjungą. Tuo jis labai 
ryškiai skyrėsi iš kitų man 
pažįstamų jaunų dailininkų 
tarpo. Savo jaunystę pralei
dęs Rusijos gilumoje — Si bi
rt!, Stepas Žukas gerai mokė
jo rusiškai, skaitė originale 
rusu rašytojus ir, kiek tuo me- I. . . .

A . . į lom staigmena,tu buvo įmanoma, domėjosi Į. .
naujais tarybinės kultūros;

karikatūrą, truputį 
kai kurias jos deta-

llgus amžius lietuvių liaudis vo juos, tikėjosi kryžiaus pa
buvo nuodijama religijos opiu- galba “atnešti Lietuvai nau- 
mu. žlugo feodalinė santvar-j dos”. 
ka, ją pakeitė kapitalizmas. 
O krikščionybė, uolus išnaudo
tojų tarnas,—pasiliko. Ji nu

lojo tarnauti naujam ponui— 
žmogų. Bažnyčia ir toliau 
temdė žmonių sąmonę, migdė 
jų revoliucingumą, persekiojo 
pažangesnę mintį. Ji ir to
liau gynė valdančiųjų klasių 
interesus.

varianto.
reikalų ministras

Čaplikas, nors ir urgzdamas,

1929 m. Kaune įsisteigė sa
tyros žurnalas “Vėpla”, čia ir 
teko man arčiau susipažinti su 
Stepo Žuko karikatūromis, 
žurnalo leidėjai buvo lietuviš- 

i kps 
• rie 
riau

narni) j į stiklą žiūrėjo Vasaris 
ir į savo santykius su Liuce. 
Sveiko, nesuvaržyto, džiaugs
mingo meilės jausmo klierikas 
jau nebeįstengia pajusti. Se
minarija palieka savo neišdil
domus pėdsakus.

Paprastai seminarijoje susi
formuodavo dviveidžiai kuni
gai, vėliau nevengia nusiženjM 
ti celibatui, krauti žemišku, 
turtus. Tačiau seminarija išx. 
ugdydavo ir aklai atsidavu
sius dievui ir bažnyčiai tar
nus. Tokiu, pavyzdžiui, buvo 
Balselis. Autorius parodo, kad 
tokios rūšies pedantai nebuvo 
populiarūs tarp seminaristų; 
iš jų tyčiojosi, laikė nenorma
liais. Buvo, pagaliau, ir tokių, 
kurie jau seminarijoje
vargino ilgais sąžinės kazu
sais, o kiekviena proga ieško
jo malonumų. Tai—Variokas, 
vėliau pašalintas iš seminari
jos. Sutana jam — priemonė 
susikurti patogų, sotų gyveni
mą. “Pataikavimas vyresnybei 
ir veidmainiavimas — tai du 
patikimiausi dvasiškos karje
ros žirgai”, — mokė cinikas 
Variokas Liudą.

Nėra gausūs seminaristų pa
veikslai “Bandymų dienose”. 
Autoriui jie reikalingi kaip 
priemonės išryškinti vieną-ki- 
tą Vasario bruožą.

Autorius negailestingai nu
traukia nuo seminarijos ne
perregimą uždangą. Jis paro
do, kad ir šiuose rūmuose, 
kaip.ir už jų sienų, nėra ly
gybės., Vyresniųjų baimė lydi 
kiekvieną klieriko žingsnį. Jis 
išmoksta dangstytis, veidmai
niauti, pasislepia savo kiaute, 
bijodamas, kad budri vado
vybės akis neįžvelgtų jo abe
jonių, uždraustų troškimų. Jis 
įpranta rodyti aplinkai tik sa
vo kaukę, ir jos nusiimti jam 
jau nebebus lemta. Vietoje 
atimtų natūralių prigimties 
teisių seminarija auklėtiniui 
duodavo dvasios skurdą, dvi
lypumą, bailumą...

Be galo siaura seminarijoje 
išeinamo mokslo programa. Ji 
nesuteikia net elementaraus 
bendrojo išsilavinimo. Pasau
lietinio turinio knygų, neįei
nančių į programą (o įeinan
čias ant pirštų suskaitysi), 
skaitymas griežtai draudžia
mas, laikomas nusižengimu. 
Metai iš metų jaunuoliams ka
lami bažnytiniai kanonai, 
šventųjų gyvenimas ir pan. 
čia visas savo teises atgavo 
viduramžių teologija, tartum 
tyčiodamasi iš XX amžiaus į 
mokslo progreso. Jau čia bū- Į 
simiesiems dievo 
skiepijamas < 
ruošiami kovotojai už tamsos į 
karalystę žemėje. Sausas, 
scholastinis mokslas, reika
laująs mechaniško kartojimo, 
atbukindavo klierikus.

Įdomus ir pats seminarijos 
įtikinėjimo metodas, 
atvykęs jaunuolis 
atsineša su savimi 
klausimų. Jis tikisi, 

jai tarnaujančių ! įrodinės, užginčys.
i dievą įrodinėję, juos iškart 
panardino į tą gyvenimą, ku
rio prasmė ir pateisinimas — 
tai dievas”. Aišku, toks meto
das seminarijai ir ‘buvo vaisin
giausias.

i Seminarija ne tik neduoda
vo išsilavinimo auklėtiniams. 
Ji žalojo jų prigimtį. Nuo gy
venimo anapus seminarijos 
mūrų ji atsitverė kinų sieną. 
Net atostogų metu seminaris
tai buvo sekami, kontroliuoja
mi. Jie panėšėjo į kalinius. Iš
blyškę nuo ilgo sėdėjimo kam
bariuose, išsekinti nuolatinių 

' praktikų ir maldų, jie dary
davosi liguistai jautrūs kiek
vienam reiškiniui iš “anapus”. 
Reiškinį, į kurį normalus žmo
gus vargu ar atkreiptų dėme
sį, jie apgaubdavo fantazija, 
dėdavosi į širdį, išpūsdavo. 
Prisiminkime “Nepažįstamo
sios” paveikslą. Kiek emocijų 
Vasario sieloje sukėlė ši sta- 

, tiška, tolima būtybė. Ir kaip 
ilgai jis puoselėjo jos vaizdą 
savo atminty! Lyg pro padidi-

Reakcinį kunigų vaidmenį 
gerai suprato pažangieji lie
tuvių rašytojai. J. žemaitė 
negailestingai puolė klerika
lizmą, demaskavo kunigų sa-

karikatūrą vis dėlto praleido, vanaudiškumą, jų tamsybišką
veikią. J. Biliūnas kovojo 
prieš kunigų skleidžiamus 

‘piivvc*. «0, prieš klerikalinę 
tai buvo labai ma- ! pasaulėžiūrą. Jų tradicijas tę

sė A. Vienuolis, S. Nėris, P.

Tokia ji egzistuoja ir iki šios 
dienos. Pažangiesiems skai

sty to jams, Tarybų I 
j draugam

Sąjungos ! prietarus

pirmą 
spaudos 

mūsų 
kuriame

tarybinio

5? nesi-

nes 
kartą buržuazinės 
puslapiuose pasirodė 
dailininko kūrinys, 
buvo pavaizduotas 
kario tvirtumas ir Tarybų Są-

1 jungos priešų menkystė.
Bet dailininkas atliko svar

ini darbą ir nelegaliai, pogrin
diniame satyros žurnale labai 
aštriai išjuokdamas buržuazi- vertingą savo gyvenimo paty
rę santvarką ii- jos atstovų Irimą, tęsdamas pažangias mū- 

! sų literatūros tradicijas, davė 
išbaigtą klero psichikos ana
lizę “Altorių šešėly”.

Romano veiksmas 
maždaug 1908—1924 
kotarpyje. šie metai 
zinės Lietuvos gyvenime tur-

santvarką 
machinacijas.

Kai 1910 iii. buvo atkurta 
. , Tarybų Lietuvos respublika, 

|Stepas Žukas ėmėsi redaguoti 
satyrinį “šluotos” žurnalą,

buržuazijos atstovai, ku- 
ir nemanė bent kiek ašt- 
kritikuoti fašistinę sa’nt-

ą. Stepas Žukas, pakvies- 
bend radar biauti šiame

žurnale, greit susikirto su re
daktoriais del tematikos
karikatūrų formos. Nekęsda
mas buržuazijos, dailininkas . v_ , , . . . ., - . L . • nupiese daug satyriniu plaka-stengesi ta savo jausmą visur , ., .... ; . , , .. tu, karikaturu, kur aštriai is-pabrezti. Jeigu to neleido pa- . ‘.. . ., ■. _ , .. I j udaryti karikatūros tema, Jis* . . v .. .' .. ... , , p l zuazim režimą ir jo salimustengėsi tai išreikšti bent for- .
ma, kad vaizduojamos figū
ros keltų neapykantą.

šis dailininko kūrybos bruo
žas palengva tapo jo karika
tūrų ryškiausia ypatybe, iš-j 
reiškiančia karikatūristo vi-: 

Lsuomenines pažiūras. Pavyz
džiui, apibendrinantys kari
katūriniai portretai: “Buo
žė”, “Dvasiškas tėvelis”, “Vi
suomenės šulai” fašistinės 
cenzūros sąlygomis išreiškė 
pajuoką ir panieką valdantie
siems ne tik savo tema, bet ir 
aštriu kritikiniu tos temos 
t raktavimu.

Didelį kūrybini pakilimą 
Stepas Žukas pergyveno revo- 

i liucinių darbininkų “Vilties” 
klubo veiklos metu. Bendrau
damas čia su darbininkais,’ 
pažangiaisiais , rašyt ojais, 
tiek sienlaikraštyje, tiek pla
katuose ir klubo apipavidali
nime dailininkas parodė daug 
revoliucinio aštrumo ii- kovin
gumo. Gaila, iš tų Stepo Žuko 
darbų beveik nieko neišliko, 
nes fašistinė policija, uždariu
si klubą, matyti, viską sunai
kino.

Po to per ištisą dešimtmetį, 
iki 1940 m. birželio mėnesio 

i Stepas Žukas dirbo įvairų dai
lininko darbą, labiausiai atsi
dėdamas teatro dekoracijų 
menui. Bet artimiausias jo šir
džiai dailės, žanras.buvo ir li
ko aštri, demaskuojanti kari
katūra.

Pa'menu vieną atsitikimą su 
karikatūra, kuria buvo numa
tyta pasijuokti iš japonų im
perializmo, patyrusio skaudų 
smūgį prie Chalchinholo. Dai
lininkas nupiešė tarybinį karį, 
išdidžiai stovintį savo šalies 
sienų sargyboje ir laikantį už 
sprando - japonišką agreso
rių — šlykščią menkystą. Ka
rinis cenzorius, pasižiūrėjęs į 
karrkatūrą ir akimirką paty-

Antiklerikalinę temą minė
tieji rašytojai keldavo iš so
cialinių pozicijų, demaskuo
dami klasinį kunigo veidą. 
Kiek plačiau kunigo vidaus 
pasaulį palietė rašytojas A. 
Vienuolis. Ir tiktai V. Myko
laitis-Putinas, panaudodamas

liaudies nuverstąjį bur- tingi įvykiais.

‘ ‘šluota 
reikšmes

žurnalas susi-. » populiarumo.

va i d me ilk ši u o d a m a 
lauk iš mūsų gyvenimo viso
kias ano meto negeroves, bur
žuazinės visuomenės liekanas. 
Visame krašt 
laukė didelio

Didžiojo Tėvynės karo me
tu Stepas ž/ikas bendradar
biauja Maskvoje leidžiamuo
se lietuviškuose laikraščiuo
se “Tiesa” ii’ “Tarybų Lietu
va”. Jis nupiešė ištisą seriją 
antifašistinių karikatūrų, de
maskuojančių hitlerinius gro
bikus ir lietuvių tautos išga
mas — buržuazinius naciona
listus. Mūsų partizanų dėka 
dalis tos spaudos pasiekė ir 
hitlerininkų okupuotą Lietu* 
vą.

Grįžęs j išvaduotą Lietuvą, 
Stepas Žukas ėmėsi organiza
cinio darbo Kauno dailininkų 
t a r p e , svajojo atgaivinti 
“Šluotos“ žurnalą. Bet dauge
lio gražių sumanymų ir svajo
nių jam nebepavyko realizuo
ti. Stepas Žukas mirė 1946 
metų gegužės 6 dieną. Nuo to 
laiko praėjo dešimt metų. Bu
vo išleistas jo reikšmingesnių 
karikatūros 
kurį visuomenė labai greit iš
pirko. 1 
kad toks albumas, papildytas 
kitais Stepo Žuko darbais, vėl 
būtų išleistas. Būtina taip pat 
atgaivinti ir satyrinį “šluotos” 
žurnalą. ° ••

vyksta 
m. lai- 
buržua-

Tuo metu lietuviškoji bur
žuazija jau eina degradacijos 
keliu. Drauge degraduoja ir 
jos nešama kultūra. Anks
čiau, kada Lietuvos buržuazi
ja vaidino istoriškai pažangų 
vaidmenį, ir
kunigų, ypač poetų-rašytojų, 
veikla turėjo krašto gyvenime 
kai kurios teigiamos reikšmės. 
Kunigas Vasaris priklauso jau 
išsigimstančiai 
todėl ir jo 
ryba nėra

buržuazijai, 
, kaip poeto, kū- 
pažangi.
* * *

romano dalyje — 
dienos”—autorius

Pirmoje 
“Bandymų 
atveria duris j visai nežinomą 
pasaulį — kunigų seminariją. 
Tai—obskurantų kalvė. Auto
rius piešia seminarijos gyveni
mą su visomis detalėmis. Skai
tytojas sužino, ką veikia klie
rikas nuo ankstyvo ryto iki 
vėlaus vakaro. Iš arti susipa
žįsta su šia miniatiūrine hie
rarchine valstybėle, sužino, 
pagaliau, ko ir kaip čia yra 
mokomi busimieji kunigai ir 
t. t., ir 1.1. Romanas tuo pačiu 
įgauna pažintinės reikšmės.

Skaitai apie seminariją, ir 
ankšta, tvanku darosi tavo 
sielai—puslapis iš puslapio— 

darbų albumas, kunigai, klierikai, religi
nės praktikos, maldos... Ir

Būtų labai naudinga, fjmai švysteli mintis—bet kaip

J. ŠIMKUS
(IŠ “Lit. ir Menas”)

Co-Naujajame Koliseume 
lumbus Circle aikštėje atsiba
rė didelė kafeterija - restora
nas, kuriame lankytojai gap 
pavalgyti ir pasilsėti. Koliseu- 
mo valdyba sako, kad tas pa
statas sutraukia labai daug 
turistų.

pelnus šalies industrializavimo ir žemės ūkio kolek
tyvizavimo laikotarpiu. ”

Taip Lietuvos komunistai žiūri į Staliną.
Mes jau esame rašę, jog Stalino pastatymui į ati

tinkamą vietą istorijoje reikės daugiau tyrinėjimų ir ži
nių. Labai svarbu — to pageidauja Italijos, Prancūzi
jos, Amerikos ir kitų kraštų marksistai, 
Tarybų Sąjungos vadovybė smulkiau pasisakytų dėl sa-

kad dabartinė

prieš trockininkus, zinovjevininkus, bucharininkus ir! vo rolės tuo metu, kai Stalinas, tas^ dideles klaidas at- 
buržuazinius nacionalistus, kurie mėgino pastūmėti liko. Kur ji buvo? 7\ ’ ™ ’
liaudį į kapitalistinės santvarkos „atkūrimą,., jo nuo- visą dalyką. ... . ’. . ..

liko. Kur ji buvo? Ką ji darė? Tai padėtų išaiškinti

ankšta ir tvanku tiems, kurie 
čia uždaryti nuo viso pasau
lio ! Autorius taip stipriai me
niškai perteikė jų gyvenimą ir 
nuotaikas, kad ir. skaitytojas 
pasijunta su’ knygos veikėjais 
uždarytas seminarijoje . ..

/jį •
. Kas atveda jaunuolius į 

šiuos, vienuolyną primenan
čius, namus?. Motyvai atsklei
džiami per paties Vasario li
kimą. Dažnai pasitaikantį 
priežastis — tėvų valia. Pa
prastai į seminarijas patekda
vo pasiturinčių, prietaringų, 
gobšių tėvų vaikai. Tėvai ti
kėdavosi ateityje materialinės 
naudos iš busimųjų vikarų, 
klebonų, kanauninkų .. . Ne
svetimas tėvams ir pasipuika
vimas savo sutanotąja atžala. 
O jaunuoliui, dar neturinčiam 
nei aiškių, nusistovėjusių pa
žiūrų, nei lėšų ar kokių ga
limybių pakreipti kita krypti
mi savo likimą, kito kelio ne
likdavo. Dažnai ir jis pats, 
matydamas tik žvilgančią ku
nigų gyvenimo pusę, idealiza-

v. . Jau pirmoje knygos dalyje apaštalams , . , . . !.... ; autorius kelia kunigo ir poetoobskurantizmas, , , . . , . ,,, . . v , I talento santykiavimo proble- 
Imą. Mes sekame, kaip/Vasa
rio asmenyje susfkgrta/tarna- 
vimas dievui ir poeto pašau-

I kimas. Tikyba neduoda peno 
Liudo kūrybai. Liudas ne kar
tą skundžiasi nejaučiąs šilu
mos dievui. Atskirtas jis ir 
nuo visuomeninio gyvenim^’“'
Vieninteliu poezijos šaltiniu 

j jam belieka jo paties išgyve
nimai, jo liguistai jautri vaiz
duotė. Jausdamas, ka 
įima tenkintis tomi 
kurias duoda seminarija, Va
saris įstoja į slaptą “šviesos” 
kuopelę, lavinasi, skaito

I draudžiamas knygas ir laik
raščius. Tai turėtų paaštrinti 
konfliktą tarp jo ir seminari
jos, tačiau Vasaris gana pa
syvus kuopelės narys, raįjo 
skandalų. Pagaliau, ir pačioš^-^ 
kuopelės veikla siaura. Ji Již^. 
simojusi kovoti prieš lenkini
mą seminarijoje. Bet ji neko
voja prieš despotiškumą semi
narijoje, obskurantizmą, ne
kelia ginčų dėl religinių tiesų, t 

Ši kuopelė — už dievo garbi-. 
nimą lietuvių kalba. Ji, beje,jk 
visai negausi, atsiribojusi nuo^ 
kitų. Todėl ji ir Vasariui di
desnės įtakos padaryti nega- 
’ėjo.

(Bus daugiau)

čionai 
paprastai 
abejonių, 
kad jam

O “užuot I‘T
nega- 

ziniomis,

Ar Tamsta jau gavai Lais- 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink, gauti.

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučiiis, M, D.

Apsideginimas dar blo- į ] 
giau, negu kokia liga, ypač odą, bet 
jei tau teko apsidegint pla
čiai. Gali ir numirt, kai tau 
rėpso plačios atviros žaiz
dos. Šitokios žaizdos turi 
būt kuo greičiausia ap
dengtos persodintos odos 
gabalėliais, savo odos — iš 
tebesamų sveikų kūno pa
viršiaus dalių, arba ir sve
timos odos galima tauper- 
sodint, net ir numirėlio 
odos. Odą galima išlaikyt 
gyvą ir sveiką visą mėnesį, 
dar ir ilgiau, kai Jos skiau
telės nuimamos nuo švie
žiai numirusio arba užmuš
to žmogaus ir laikomos ati
tinkamuose skysčiuose.

Nebijok numirėlio odos,

nebūk prietaringas: ne Kk 
odą, bet ir akies rageną 
(“cornea”), kaulų dalis ga
lima ilgiau išlaikyt moksli
niais metodais, taipo pat 
kaip ir kito žmogaus krau
ju

Tūli žmonės, dar gyvi bū
dami padaro tokį potv; * 
kad po mirties galima # 
tų nuimt ir panaudot jų ' 
odos gabalėlius. Tūlose li
goninėse kaip tik ir varto
jami šitokie būdai apsidegi- 
nimams užgydyt; Persodin
ti odos gabaliukai gerai lai
kosi ir ūmai prigyja, jei 
prilaikomi pridengti vazeli- 
nuoda marle. Be vazelino 
marlė priliptų . ir nuplėš1 
odos lopinėlius. i

2 pusi. Laisve (liberty), šeštad., Birželio (June) 23, 19
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Waukegon, Ill
Buvęs dipukas Augaitis 

rašo iš Lietuvos
Skaitytojai veikiausiai at

simena buvusį dipuką Juozą 
Augaitį, kuris šių metų prad
žioje išvyko Lietuvon. Prieš iš
vykstant jis žadėjo parašyti 
apie kelionę ir t.t. Ir dabar, 
nors pavėluotai, pažadą išpil
dė. Gavau jo laišką, rašytą 
geg. 31 d. iš Tauragės. Pasi
skaitykite :

Rašau jums mylimieji ir 
sveikinu visus Amerikos lietu
vius linkėdamas daug laimės, 
gero gyvenimo ir ištvermės, 
j > jau gyvenu Lietuvoje, sa- 
/aje gimtoje šalelėje. Kaip 
Via smagu ir malonu kvėpuo
ti tyru oru, kaip gražu net ne
galiu apsakyti. Tokie draugiš
ki žmonės, vieni ir kiti kvie
čia pas save ir vaišina. Visą 
iaiką tik 
laiko nei

Kelionę 
sėkmingą
ėmė 12 dienų iki pasiekėme 
Europą, Suomijos uostą, kur 
mus pasitiko Sovietų konsulas. 
Jis parūpino mums nakvynę rencija, įvykusi gegužės 17 
viešbutyje, o paskui parūpino d. Wilmerdinge, buvo sėk- 
kelionę į Leningradą, kuria
me išbuvau keturias dienas. 
Tuo metu (vasario mėn.) bu
vo labai šalta ir daug snigo.

Leningradas gražus mies- 
^tas. Vaikščiojau po muziejus 

ir gatvėmis, visur švaru ir pa
vyzdinga. Kai sniego prisnin
ga, jį tuojau nuvalo mašino-

svetinėjau, nebuvo 
laiškuti parašyti.
turėjau linksmą ir

Suomijos laivu. Už-

Cleveland, Ohio
Steve NelsOn Clevelande
Visiems gerai žinomas ko

votojas už darbininkų klasės 
teises ir čampionas persekio
jamųjų aukų — atsilankys 
Clevelandan liepos 1 d. Jis 
bus East Side Hungarian Ho
me, 11123 Buckeye Rd. Kvie
timas su kortele. Bufetas bus 
pataisytas. Auka $1.

Galite visi atsilankyti ir pa
gerbti Steve Nelsoną, ilgame
tį kovotoją prieš fašizmą ne 
tik Amerikoje, bet ir visame 
pasauly. Dabartiniu laiku jo 
priešai yra pasiryžę sutram
dyti Aukščiausio Teismo nuo
sprendi panaikinant galią val
stijoms turėti ne - ameriki
nius komitetus su legalia ga
lia persekioti nužiūrimus pi
liečius, taipgi ir sveturgimius.

Nepamirškite sek m adie- 
nio, liepos (July) 1-os dienos 
ir atsilankykite. Pradžia bus 
7 :30 vai. vakare. J.P.

uosi velionio žmona ir dukros, 
taipgi direktorius Fortin, ir 
daug gelbėjo Barbara Ash
mer.

Iš Lietuvos Jonas Miller pa
ėjo nuo Šiaulių iš Vinkšnių 
kaimo. Buvo sūnus Thaddeus 
ir Helen Miller — Milašių. 
Turėjo daug draugų ii- drau
gių — liudija aibės gražių 
gėlių prie karsto. Birželio 19 
(i. tapo palaidotas.

Tai buvo 
gus.

Velionio 
nius pietus
valgių ir gėrimų pilnai. Val
gių sueigoje buvo ir trys vie
tos lietuviški, kunigai po vado
vybe kun. Vaškio.

Prie stalų priimniai aptar- 
Jnavo O. Byronięnė, Z. Norbu- 
tienė, S. šilaikienė, M. Var- 
nackienė. J. Steponaitienė.

Karstą nešė: M. Byronas, 
A. šilaikis, F. Norbutas, A. 
Bigulčius, 
Kalvelis.

Ilsėkis, 
molėje.

ramaus būdo žmo-

žmona iškėlė šau- 
dalyviams ■— buvo

Žinios iš Lietuvos

Pittsburgh, Pa.
LDS 8 apskrities konfe-

“Graži tėvynė”
Pirmojo lietuvių tarybinių 

kompozitorių solo dainų rinki
nio “Graži Tėvynė mano” pa
sirodymas yra reikšmingas ir 
džiugus muzikinio gyvenimo 
įvykis mūsų respublikoje. Pa
našių rinkinių laukia daininin
kai - profesionalai ir gausus 
mūsų respublikos saviveikli
ninkų būrys. O jų labai ir trū
ko. Todėl su ypatingu susido
mėjimu imame į rankas šį 
nors nedidelį leidinį.

Rinkinyje! pateikti
lietuvių kompozitorių vokali
niai kūriniai. Iš jų šeši skirti 

1 moteriškiems balsams ir trys 
—vyriškiems.

Giedra, lyrinės nuotaikos B. 
Dvarionio daina “žvaigždutė” 
jau seniai dainuojama visų 
mėgiama ir populiari. Pirmą 
kartą išspausdinama ir bus 
plačiau prieinama atlikėjams 
A. Račiūno Danutės 
operos “Marytė”. Be 
kartos kompozitorių 
rionio ir A. Račiūno,

devyni

J. K au neck is, K.

Jonai, šios šalies že-

lis, gerai apsirengę, krautu
vės pilnos visokiu reikmenų.

Iš Leningrado traukiniu va
žiavau Lietuvon, parvykau na
mo — Tauragėn. Koks tai 
džiaugsmas buvo vėl atsidur
ti tarpe savųjų, savo šeimoje 
— bučkiai ir sveikinimasis, 
nesulaikomo džiaugsmo aša
ros. Viešnagės pas vienus ir 
kitus. Ilgai truko svetinėji- 
inas, o po to jau pradėjau įsi- 

k7'ungti i darbą.
Keliavau kaip dievo paukš

telis. Viskuo aprūpino Sovie
tų konsulatas. Amerikoje da
vė 40 dolerių, o i 
ningradą — 200 rublių smul
kiom asmeninėm išlaidom. 
Važiavau kaip ponas, teko 
daug ko pamatyti.

Kitą kaita daugiau para
šysiu, o dabar parašykite man 
laiškutį, 
Lauksiu

minga. Atsilankė pusėti
nai delegatų nuo Pittsbur- 
gho ir apylinkės kuopų. Gal 
būtų atsilankę ir daugiau, 
bet diena pasitaikė negra
ži: lietus lijo per visą dieną 
be perstojimo.

Tie delegatai, kurie daly
vavo, buvo gerame ūpe. Tai 
daugiau apie konferenciją 
ir neberašvsiu. 

v »■

Verta prisiminti apie 
wilmerdingieciu kuopą. Ji 
labai gerai sustovi. Įrašo 
naujų narių ir nariai 
energijos.. Konferencijos 
delegatai buvo gražiai pri
imti ir pavaišinti: Gaspa- 

, dinės buvo visos K linksmos 
ir mandagios. Už tai joms 
tenka pasakyti širdingą 
ačiū!

Prie vakarienės buvo ir 
daugiau ko. Pirmininkas

Laisvės s k a i ty t o, j a s Po š k u s 
nesveikuoju. Tolokai nuo mie
sto gyvena ūkyje, todėl yra ' 
keblumų dėl lankymo. Poškus 
su žmona gražiai išauklėjo 
sūnus ir dukterį ir davė jiems 
aukštesnį mokslą. Jų duktė 
yra dabar mokytoja — tai ga
bi dėstytoja. Linkiu jos tėvui 
greito pasveikimo.

Beje, C. M. G. Ii go n b uty j e 
.mirė 59 metu lenkė Mrs. John 
Myska.
Lenkijoje.

dukteris.

Gimus. Varšuvoje, 
Apleido liūdesyje 

i, tris sūnūs » ir dvi

Hiotra Petrov

i pijni New Haven, Conn
žinutės iš Tėvų Dienos

Prieš tėvų pagerbtu ves 
turėta labai karštas oras, 
tad birželio 17 d. Indian 
Grove darželyje po me
džiais tikrai buvo malonu 
praleisti visą miela

pasiekus Le-1Mažeika pakvietė daly-
vius tarti porą žodžių del1 
spaudos ir organizacijos la
bo. Daugiausia buvo kal- 

; beta už tai, kad juo dau- j 
i zmioit įminimi kniiEii c* 11 Lr I F o 1 1

kaip jums sekasi, 
atsakymo. Viso labo. 

Juozas Augaitis
I 1 Montvilo gatvė 

Tauragė 
matote, Augaitis jau-Kaip

čiasi laimingu sugrįžęs tėvy
nėn. Ne jis vienas sugrįžo ir
— ne paskutinis.

Korespondentas

Brockton, Mass.
Dienraščio Laisvės piknikas 

visai arti — liepos (July) 1 d.
Jis pus Tautiško Namo par

ke, Winter St. ir Keswick Rd. 
Prasidės vidudienį.

4 Naujosios Anglijos Mote- 
i ų Sąryšis savo metiniame su
važiavime daug kalbėjo apie 
namie gamintus valgius Mote
rų Stalui, kuris bus piknike. 
Moterys jau yra patyrusios, 
kaip publika mėgsta namie 
gamintus valgius — pyragus, 
kugelius, sūrius. Kai kurios 
jfraugės yra pasižadėjusios 
'pasidarbuoti savo kolonijose, 
ką tokio pagaminti, ką tokio 
tam stalui dovanoti.

Draugai vyrai taipgi gali 
^4 ką nors duoti — stipresnių 

į gėrimų arba pinigiškų devo
nų.

Šiemet viskas eis per Mote- 
*»•* Stalą, todėl visokias dova- 

• priduokite jam. Ten vis- 
^kas bus užrekorduota.

O mes, Montcllos Lit. Drau
gijos 6 kuopos komitetas, su
tvarkysime visą biznį, ko tik 
reikia, parūpinsime.

Tie, kurie esate apsiėmę 
piknike dirbti, nesivėluokite. 
Pribūkite anksčiau.

Rengimo Komitetas

t

Būkite Laisvės Prietelius.

P'

arija iš 
vyresnės 
B. Dva- 
rinkiny-

je pasirodo ir šeši jauni žmo
nės, solinių dainų kūrėjai. Sa
vo spalvingumu, žaismingumu 
mus patraukia V. Klovos dai
na “šelmiui berneliui” (žodž. 
K. Kubilinsko). V. Baumilo 
“Lopšinė” pasižymi melodin
gu, bči nuoširdumu. Be to, ji 
gana patogi vokaliniam atliki
mui. Įdomi ir originali yra V. 
Paltanavičiaus daina “Aš iš
bėgsiu” (žodž. Just. Marcin
kevičiaus-. B. Gorbulskio dai
na “Parašyk tu man laišką”

(žodž. VI. Mozūriūno)—įspū
dinga ir patraukli. Kalbant 
apie R. Tvardovskį’ tenka pa
stebėti, kad jam ne visai pa
vyko sukurti dainą “Graži tė
vynė mano” (žodž. B. Sivic- 
ko). Nors dainos pradžioje 
kompozitorius ir stengėsi pa
naudoti lietuviškas intonaci
jas, tačiau toliaui jos dingo, 
ir dairia nutolo nuo nacionali
nio charakterio.

Nedėkos mūsų tenorai ir J. 
Bašinskui už jo dainą “Vestu
vinė juosta” (žodž. E. Mieže
laičio). šiai dainai trūksta iš
raiškingos melodijos, o jos 
vietą užima įvairūs modulia- 
ciniai posūkiai ir įmantri har
monija. “Vestuvinėje juosto
je” vyrauja aukštos, melodijos 
gaidos, nėra vietos atsikvėpti.

Leidykla, norėdama iškarto 
patenkinti nevienodus daini
ninkų reikalavimus, į rinkinį 
įdėjo įvairaus pobūdžio ir 
įvairios tematikos kūrinius, su
kurtus įvairiems balsams. Vi
sa tai rinkiniui suteikė šiek 
tiek atsitiktinio pobūdžio. Gre
ta tragiškos, pilnos skausmo 
Danutės arijos jame matome 
ir estradinio pobūdžio A. Poz- 
dnejevo dainą “Ką mergelės 
myli”, kuri aplamai nėra di
delis kompozitoriaus laimėji
mas: joje yra nepateisinamų 
nesutapimų su tekstu, nelogiš
kai iš eilės kartojamas vienas 
ir tas pats žodis arba nesami 
tekste' jaustukai. Toks atski
rų kūrinių žanrinis bei techni
nis Įvairumas, man atrodo,

neigiamai atsiliepė bendram 
šio rinkinio muzikiniam lygiui 
ir jo stiliui. Pavyzdžiui, V. 
Klovos daina “Šelmiui berne
liui” išsiskiria sudėtinga tech
nika, sunkiui akompanimentu, 
neprieinamu saviveiklos atli
kėjams.

Be to, atsimenant, kad šį 
rinkinį plačiai naudos mūsų 
saviveiklininkai, reikia atsi- 
žvelgti į dainininkų - mėgėjų 
vokalinės technikos pajėgumą 
ir jų balsų diapazoną. Todėl 
vertėjų pastabose nurodyti to
nacijas dainai transponuoti. 
Greta itališkų muzikinių ter
minų reikėtų rašyti ir lietuviš
kus. Tai palengvintų saviveik
lininkų darbą.

Sekančiuose leidiniuose, paę 
sinaudojus broliškųjų! respub
likų leidyklų patyrimui, būtų 
galima viename puslapyje 
spausdinti ne devynias, o dvy
liką eilučių, šiuo atveju lei
dykla, turėdama pakankamai 
vietos tekstui, galėjo kartu

duoti ir rusišką vertimą, tuo 
budu padėdama arčiau susi
pažinti broliškoms respubli
koms su mūsų kompozitorių 
kūryba. Reikėtų atsižvelgti ir 
į tai, ar patogus puslapio at
vertimas atlikimo metu. Taip 
pat pasigendame ir įžanginio 
žodžio, kuriame būtų nurody
tas rinkinio tikslas ir paskir
tis.

Mūsų respublikos daininin
kai ir saviveiklininkai su ne
kantrumu lauks naujų, plates
nių ir išsamesnių vokalinės 
muzikos rinkinių.

P. Oleka

Tel Avivas. — Du naikin
tuvai, kuriuos Izraelis pir
ko Britanijoje, atplaukė 
čia. Jie yra 2,500 tonų ti
po, didžiausi, kokius turi 
Izraelio laivynas. Britani
ja neseniai pardavė lygius 
tokius du naikintuvus- 
Egiptui.

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Jūs dabar galite siųsti per mus siuvamąsias maši nas ir akordionus

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

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

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
Įstaiga atdara paprastom dienom nuo 9 iki 6 v. v.

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Sekmadieniais nuo 9 iki 6 v. v.
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giau pinigų butų sukelta į 
spaudos fondą šiame vaju
je-

Aštuntosios apskrities ko
mitetas turėjo savo posėdį 
ir nutarė surengti pikniką. 
(Kitas veikėjas pranešė, 
piknikas bus liepos 29 d.— 
Red.)

Visi esate kviečiami da- 
i lyvauti busimajame pikni- 
I ke. Apskrities komitetas 
vienas negalės daug nu
veikti, jei kuopos jam ne
padės. Todėl visos kuopos, 
kuopų nariai prašomi stoti 
į bendrą darbą ir ‘Visi kar
tu veikti. o S. O.

jjaeną. j
Žmonių ant piety! pusėti

nai susirinko ir mažai buvo 
tokių, kurie pasivėlino, dėl ■ 
to valgio gamintojų nevar- ■ 

I gino.
Programa susidarė iš! 

kalbų, kurios sukosi apie! 
tėvus. Svečiai iš New Yor- 
ko kiek platėliau palietė 
abelnus reikalus, kaip P.

R. Mizara ir kiti, 
gaspadorius, nu-Laisvės 

švietęs laikraščio dabartinę 
padėtį, ragino visus susirū
pinti jo išlaikymu. • Svečiai 
į atsiliepimą atsakė dova
nėlėmis . Aukų sudėjo $90.-

Rengėjai mano, kad 
pelno ir nuo parengi- 
bet apie tai patys pra-

Dienraščio LAISVES Paramai
Abu Įvyksta Tą Pačią Dieną—Sekmadienį

LIEPOS 1 JULY

piknikas

LDS 8-oji apskritis 
išvažiavimą - pikniką 
(July) 29 d., Eheyrs 
Ellers —'toje pačioje vietoje, 
kur buvo laikytas išvažiavi
mas praėjusiais metais. Dau
gumas tą vietą žino.

Apskrities Komitetas

rengia

Lewiston-Auburn, Me.
Mire nuo širdies ligos lietu

vis Jonas Miller, 70 metų am
žiaus — Mary’s General Il
go nbutyj e. Išgyvenęs čia vadi
namuose “Twin Cities’’, tai 
yra, Lewiston ir Auburn, 55 
metus. Buvo darbininkas Ba
tes Manufacturing Co. per 49 
metus. Buvo narys 
jaus draugystės 
Klubo.

Paliko liūdesyje
ronelą Vietkus Miller ir dvi 
dukteris: Mary Ashmer ir 
Louis Sophie Larose, abi Lew
istone ; ir anūkę Miss Barba- 

Ira Ashmer, Auburn.
1 Laidotuvių reikalais rūpi

Baltramie- 
ir Lietuvių

našlę Pet-

Metinė duoklė tik $25.00. j

liks 
mo, 
neš.
Piknikelis pas 
Stanislovaičius

Artimai prie Waterburio, 
Prospect’e, rugpiūčio 12 d. 
įvyks šeimyniškas piknike
lis. Kurie rengiatės ten 
dalyavuti, įsigykite iš anks
to pakvietimus. Ten irgi, 
kaip ir Indian Grove dar
že, malonu bus po medžiu 
ilsėtis (šiltoj dienoj. Sako
ma, kad šiame šeimyniška
me piknikėlyje dalyvaus 
maloni viešnia d. K. Petri- 
kienė iš Brooklyno.

Nusiklausęs

Praga. — Čekoslovakija 
dar kartą pareikalavo iŠ 
Amerikos, kad ji užmokėtų 
$770,000 už orlaivį, kuris 
nukrito ir sudužo, kai susi
dūrė su amerikonišku ba
lionu virš čekoslovakų teri
torijos. Amerikos valdžia 
sako, kad tie balionai ne 
jos, o privatinės organiza- 
ciojs “Laisvoji Europa.”

New Yorkas.—Mirė Tho
mas J. Watson S r., 82 metų 
amžiaus IBM korporacijos 
savininkas, vienas turtin-

Laisvė (Liberty) Šeštad., Birželio (June) 23, ISBGjgįaUsių ŠIOS Šalies Žmonių.

Brooklyn o Apylinkėje

NATIONAL HOME & PARK
65-13 38th Ave., Woodside, L. L, N. Y.

(Arti Roosevelt Avenue)

AIDO CHORAS, VAD. M. STENSLER
Duos Gražią Dainų Programą

6 Kavalkti Orkestrą
PIKNIKO PRADŽIA 1-MĄ VAL. POPIET

MUZIKA NUO 4-TOS VAL. POPIET

Įžanga prie varių $1.00. 13 ankstoj perkant bilietą 
tik 50c. Įsigykite pikniko bilietą iš anksto.

&

Bostono Apylinkėje
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Puikią Dainų Programą Duos 
Chorai ir Mažesnės Grupės

Hartfordo Laisvės Choras
Taipgi dalyvaus programoje

Gera Muzika Šokiams

Įžanga 50c Asmeniui

Iš anksto įsigykite bilietą, nes prie iš anksto 
parduodamų bilietų skiriama dovanos.

Abiejuose piknikuose bus patarna ujama publikai valgiais ir gėrimais

Daug svečią bus šiuose .piknikuose. Būkite ir jūs viename iš šių sąskrydžių, pasimatykite su svečiais. 
Tuom pačiu kartu prisidėsite prie išlaikymo dienraščio.

Nepamirškite, kad abu piknikai įvyksta tą pačią dieną—liepos 1-mą



$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo puslanio)

Waterbury, Conn., viena moteriškė surinko ant 
blankos $61.00. Aukojo:

J. Lisajus, Seymour, Conn. ...
P. Bokas, Terryville, Conn. .
J. Staniulis, TOrrington, Conn
M. Ulazas ...............................
H. Buzienė ...........................
J. Dwilinskas .........................

$10.00 
10.00 

. 8.00 
. 5.00 
. 2.00 
. 1.00

K. Čiurlis, Elizabeth, N. J., prisiuntė blanką ir $74.00. 
Aukojo:

L. D. P. Klubas ................ . . .
Kazys Janušis, Hillside, N. J 
A. Staniulis, Hampton, N. J.

. . $25.00 

.... 25.00 

.... 10.00 
....... 5.00 
....... 5.00 
....... 2.00 
.. .. 2.00

St. Milevas, Linden, N. J........
W. Barštis, Pattenburg, N. J 

------- z—
1 A. Bukaitis, Bayonne, N. J., prisiuntė aukų $26.00, 

aukojo:
A. Bukaitis................
Bayonnės Bevardis ...
Bayonnės Patriotas ..
Bayonnės Juozas ....
Alas ...........................

$12.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 2.00 
. 2.00

$25.00 Prietdiu Klubas F
I Klubą Įstojo sekanti asmenys, užsimokėdami pil

nai :
Waterburietis ......... .....................
Joe Vilkaviškis. Waterbury, Conn
S. Shinkunas, Barrington, N. J.
K. Karlonienė. Maspeth, N. Y. ..

. . $25.00
.. 25.00

. .. 25.00
. . 10.00

J $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
Nuo Hartfordo parengimo ..................
W. Williams, Dorchester, Mass.............
Vadislavas, Philadelphietė ....................
Laisvės Patriotas, Philadelphia, Pa. ... 
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y..............
Biržų Liola ............................................
Anna Vasiliauskas, Hot Springs, Ark. 
Anelė Kanopa, Brooklyn, N. Y...........
Geo. Urban, N. Braddock, Pa..............
J. & K. Rušinskai, Jackson Hts., N. Y. 
J. Ruseckas, B’klyn, N. Y.....................
Andrew Audėjaitis, Royalton, Ill..........
A. Petrus, Scranton. Pa................... .
A. Marmokas, Philadelphia, Pa..............
A. Burt, Raymond, Wash......................
P. Sakat, Paterson, N. J......................
A. Kandraskas, Scranton; Pa...............
A. Kiškiunas, Hartford, Conn.............
Mrs. T. Eimutis, Port Washington, L. I 
Stasys Kuzmickas, Cleveland, Ohio .... 
Z. Kondrotas, Grand Rapids, Mich. ... 
W. Klimas, N. Braddock, Pa. ............... '
F. Bendžaitis, Montreal, Canada .... 
C. Ivanauskas, Lanark, W. Va...........
Po $1: P. Mitchell, Scranton, Pa., ir J 

Rochester, N. Y., Brooklynietis X.

. $15.00 
. . 15.00 
.. 10.00 
.. . 5.00 
... 5.00

.. . 5.00 

. .. 5.00 

... 5.00 

.;. 5.00 

. .. 4.50 
. .. 4.00 
.. . 2.00 
. .. 2.00 
. .. 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
. .. 2.00 
... 2.00 
... 2.00

S

Iš anksčiau gauta $5,645.16. Dabar įplaukė $517.00. 
Viso gauta $6,162.16. Dar reikia $8,837.84/'

Labai dėkojame visiems pasidarbavusiems fondo su
kėlimui ir visiems aukojusiems: Labai daug vietų yra, 
kur visai mažai pasidarbuota, ir yra tokių vietų, kur 
dar nieko neveikta. Kam taip labai vėlintis?

Aišku, kad aukų rinkėjai fondo sukėlimui negali 
spėti visus pakalbinti paaukojimo reikalu. Kurie dar ne
sate asmeniškai paprašyti paaukoti, tai nebelaukite pa- 
prašymo, aukokite patys savo iniciatyva ir tuojau pa
siųskite savo auką Laisvės Administracijai.

Nors labai esame atsilikę su fondo sukėlimu, tačiau 
dar galime atsiekti savo pasibrėžtą tikslą smarkiai su
skubę. Daugiau reikia ruošti pramogų tam reikalui. 
Kad ir iš keliolikos žmonių pramoga, ji vis duos kiek nors 
pelno. O per daugelį jų susidaro stambi finansinė pa
galba. Stokime į darbą visi ir visur sėkmingam užbaigi
mui fondo. Laisvės Administracija

NwM>rto^<žžgžžfer2lnl(M
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HELP WANTED FEMALt

NURSE, R. N.

Memorialinis mitingas vyks Į 15,000 klausėsi 
Cy •’ nff • Ai'

šį sekmadienį 2 nušautųjų 
pažangių lenkų pagerbimui
Ši sekmadieni, birželio 24 

dieną, New Yorke Įvyks me
morialinis mitingas, kuriamo 
bus pagerbta atmintis dviejų 
kovingų pažangių lenkų. Tho- 
maso Dombrowskio ir Krank

Marion Anderson
Subviu motormenai 
“ant karpėte”

Infirmary home for 
Good salary, full maint. 
ment position, pleasant 
ings. SA. 2-8397.

the aged.
Perma- 

surround-

(121-124)
susi-

J dar labai galimas 
jog’ su laiku bus iš-

kų fašistų arba jų pasamdytų 
žudikų teroristinis aktas.

Memorialinis mitingas Įvyks 
Grodzkio, kurie buvo nušauti Itoje pačioje vietoje, kur Dom-
gegužės 31-ą. Jie buvo nušau-j browski ir Grodzki tapo nu- 
ti Polonia klube, kai dalyvavo j šauti — Polonia klube, 

i St.
ž y m ū s 

amerikie- 
, tarp jų, 
buvęs Mi-

turistu sutikime

monės. kad tai Laivo papras
tas apiplėšimas, bet nušautųjų 
draugai dar ne taip tikri. Jie

i 2nd Ave. prie 14th
Mitinge kalbės 

ĮAmerrikos lenkų ir 
jčių pažangūs vadai, 
Į gal, Paul Novikas, 
idiigano senato narys.

Buvęs Hitlerio armijos kapitonas 
skundžia Jungtinių Tautu žmones

Columbia universiteto an
glų kalbos klases lanko Hilas 
Michailas šatovas, 40 metų, 
amžiaus rusas pabėgėlis, Šato-

žista, 
tautu
rusų

karo metu buvo adju- 
Vlasovo vadovaujamo jo 
cvislingų armijoje, kuri

Šatovas iki 1942-ii.jų metu 
buvo Raudonosios armijos 
pitonas, bet past 
cių nelaisvėn, k 
pusėn.

Tojo pačioje

na-

219

lumbia universitete, kur Šato
vas studijuoja anglų kalbų, 
studijuoja ir du tarybiniai 
žmonės, Jungtinių Tautų de
legacijos nariai Šapovalovas ir 
l’ctuchovas.

Šatovas dabar kaltina, kad 
j tarybiniai pareigūnai jį “tero- 

”, kalbindami ji grįžti 
baugindami ir 1.1. Jis1 
;ad neturi liudininkų, 
’•alėtu patvirtinti, kad 

buvo, bet reikią juomi

namo,

Nesumažins New Vorko Giria prezidentą Ike 
važiuotės fėro

Transit Authority pirminin- 
s l’attersonas pripažino,

National Republican Club 
l>irmininkas Riesn^r Į padan
ges kelia prezidentą Eiscnho- 
w(>ri. Jam prezidentaujant, 
girdi, ne 'vienas mūsų, jau nuo-

(>()(),()()() 
v o kla negalvoja 
apie sumažinimą foro. Mr. 
Pattersonas atsakė, kad jokio 
sumažinimo negali būti. Girdi, 
sumažinimas 
tik nušluotu
()()(), 
000

DC
o komunistai nėra laimėję 
vieno colio naujų 
ėl Mr. Riesner

Ike vėl būtų išrinktas

žemiu 
norėtu

vienu centu ne 
šiuos $ i 0,000,- 

atneštų $7,000,- Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation • Rockefeller Center

Galinga Meilės Apysaka Su .Muzika Jums patiks
TYRONE POWER 

KIM NOVAK
nTHE EDDY DUCHIN StORY” 

co-starring
REX THOMPSON . JAMES WHITMORE 

with SHEPPERD STRUDWICK 

and introducing

VICTORIA SHAW
Directed by GEORGE SIDNEY 

Produce (Aliy JERRY WALD 
in Cine^iScopo and Color 

A Columbia Picture

ON THE GREAT STAGE
"III NEIGHBOR" — Revue produced by Leonldoff, 

with the Rockettes, Corps de Ballet, Choral 
Ensemble, and Symphony Orchestra, 

directed by Raymond Paige.

BOB

VAJUS UŽ MILIJONĄ 
DOLERIŲ PRIEŠ VĖŽĮ

Didžiajame New Yorke 
pradėtas platus vajus sukėli
mui vieno milijono dolerių ko- 

. vai su vėžiu. Manoma, 
vajus bus pasekmingas.

KEISTAS ŽVĖRIUKAS

kad

Praėjusį pirmadienį 
rabinai 
sudaro 
gaciją. 
gacija.
Holland er.

trys
.Jie 

dele- 
dele-

išvyko Maskvon, 
žydų bažnyčios 
Tai pirma tokia 
Jai vadovauja rabinas

E. GRAEBE’S
MADOS

Nepaprastai gražios 

Suknelės, Siūtai, , Koutai

Pataisymai Nemokamai
Daroma Vietoje /

316 E. 86th St. (1-2 Av.) N. Y. C. 
, Tel. Regent 7-1967

Bronx Zoo gavo iš Pana
mos tikrai keistą, nepaprastą 
žvėriuką. Jis truputį mažesnis 
už katę. Jo uodega ilgesnė už 
visą kitą kūno dalį. Jo galva 
žila, o likusioji kūno 
auksiniai rausva.

d al is

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

“Patarnavimas su Šypsena“
CHELSEA LUMBER CORP.

71—8th Ave., CH. 2-6496-7

JAMAICA HALL
Bar And Grill

Didelė sale dėl banketų ir kito
kių pokylių. Privatiniai 

dėl mažesnių parių.
168-15 91 st Avenue

tarpe 168 St .ir Jamaica 
Telefonai:

JAmaica 3-9606 OLympia

rūmai

Avė.

8-9892

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

BERLING SCHOOL
Mokykitės prie saldainių padary

mo, tortų ir dekoravimo. Taipgi 
parduodame tortų dekoracijas. 
Galite ateiti rytais, popiet ar va
karais.
1465—3rd Ave., N.Y.C. RE. 4-5475

Dėl
SKANIŲ PYRAGAIČIŲ
Tortų Ir Kavinių Tortų

Įvairiems Parengimams 
Sugestuojaine

KRAMER’S PASTRIES
1643 2nd Ave., (85-86 Sts.)

LEhigh 5-5955 „

4 gUftL JLaiavB (Liberty). Šeštad., Birželio (June) 23, 1956
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į

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 SECOND AVE., arti 12th St., N. Y. 

AL. 4-1193 
(Phoenix Theatre Bldg.)

NAUJA FIRMA ŠIRDYJE NEW YORKO EAST SIDE
Pasiuntimui siunlin'ių į visas dalis Sovietų Sąjungos — 

J Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir kitas šalis.
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ maisto, 
drabužių siuntinių žemomis kainomis ir.apmokėtu muitu. 

Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI J 10 DIENŲ

Jei jūs gyvenate toli, 'tai galite prisiųsti mums siuntinį 
su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. 
SPECIALUS APSAUGOJIMAS — apart rėguliarės apdraudos 

jūsų siuntinys bus apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies.

NĖRA LAUKIMO—SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ
Ofisas atdaras kasdien 10 v. r.—8 v.v. Sekm. pagal sutartį

wwwwwwyvmwmYwmvmw

Apie 15,000 žmonių 
rinko praeitą pirmadienį į 
pirmą vasarinį koncertą Lc- 
wisohno Stadiume. Programą 
pildė solistė negrė Marian An
derson ir Philadelphijos fil
harmonija - simfonija po diri
gento Pierre Monteux vado-
vybe.

Marian Anderson dainavo 
arias iš operų “Kaukių ba
lius’’, “Don Karlo” ir “Samso
nas ir Dalila”. Ji taipgi dai
navo negrų liaudies giesmes 
—spiritualus ir Šuberto “Avo 
Maria”.

Publikoje giliausią Įspūdį 
paliko jos dainuoti spiritua- 

ji dainavo “Go Down 
giesmę apie Egipto 
kuri yra tapusi bc- 

išsilaisvinimo himnu 
Amerikos negruose, publikos 
dalis jos klausėsi atsistojusi, 
o dalis .jai dainuojant pradė
jo, lyg kokios kovingos magi- 
kos traukiami, eiti link estra
dos. Plojimai paskui tęsėsi il
gai, ilgai.

Koncertai Lewisohno Sta
diume vyksta po atviru dan
gumi ir jie žinomi kaip “kon
certai po žvaigždėmis”.

Transit Authority žada ne
dovanoti tiems subvių trauki
nių motormenams, kurie aną 
dieną buvo paskelbę streiką. 
Jau pašaukta apklausinėjimui 
470 darbininkų. Iš jų 28 ne
begauna darbo. Gal bus suda
ryti prieš juos' kaltinimai. Jie 
skaitomi neautorizuoto strei
ko vadais.

Užrašykite Laisvę savo draugui

MALE and FEMALE

JEWELRY WORKERS

R-inkom Mėgsti Karielius.

šaukite FA. 4-5031.
4356 Katonai) Ave., Bronx.

(121-124) ’

OPERATORES

lai. Kai 
Moses”,

Juozas Samsonas
Mirė birželio 9, 1956

PADeKA

šiuomi norime padėkoti vi
siems giminėms ir draugams 
už gėles, už palydėjimą j ka-į 
pus; grabnešiams ir graboriui 
M. Buyauskui už jo simpatin-l 
gą patarnavimą laike mūsų 
liūdnos valandos. j

BROLIS SAMSONAS ir!

SONUS EDWARDAS 1
Newark, N. J? ,

Ilans and Willy Schauter’s 
GERMAN-HUNGARIAN 

BAR & GRILL 
57(5 Fairview Ave., Ridgewood—

♦ Brooklyn, N. Y.
Tel.: EVcrgreen 2-9044 

Headquarters for German-Hun
garian Sport Club.

Lunch —- 12-1

Pranešame Naują Nusistatymą 
Vientik šviežios žuvys 

Specialiai Šią Savaitę: 
Rūkytos Žuvies—Įvairią rūšių. 
Didelių žuvinių bandukių—10c. 
Išvalytų Porgies—30c svaras. 

Tėmykite dėl savaitinių specialų 
SEAFOOD HARBOR 

851 Bleecker St. CH. 3-0286. 
(arti W. 10th St.) 
Mes Pristatome.

MASAŽAVIMO 
INSTITUTAS

Masažuojame bile dalį kūno. 
Amžius nerubežiuotas. 

Sekamos lekcijos Liepos 2-rą. 
Katalogas veltui. 

Įsteigta 1916.
Lillian F. Phillips, Dlrek,

The Swedish Institute
Licensed by N. Y. State 

750—8th Avė. (2nd fl., cor. 4Gth) 
N. Y. 86.

Mokytojai Daktarai Ir 
Profesionalai. Circle 6-8191

Polo
Merrow

Gera

Shirts. Su patyrimu pi 
Mašinos.
alga. Nuolat. /

NE. 8-1406
(121-122)

Experienced. Stoners, Pasters, 
tippers and claspers.

CY. 5-8033.

SLAUGES
SU DIPLOMOM

AR LAISNIUOTOS PRAKTIŠKOS

(121-127)

REAL ESTATE

Roslyn Hts. 77 Jefferson Ave. 2-j- 
šeimų stuba; bungalow įeigos. 3 ga- 
radžiai, gražus daržas. 100x100 kam
pinis plotas, rezidencijinė apylinkė; 
5 minutos nueiti iki mokyklos ir sto
ties. Karštas vanduo, aliejaus šilu
ma; vonia ir virtuvė iš grindinių ply
tų. komb. screen-storm langai.. Su 
nuostoliu parduodame RO. 3-1407.

(122-128)

Pilnam laikui ar daliai. Visi 
šiftai, bilc dieną. Generalinė li
goninė, 200 lovų. Patogi transpor- 
tacija. Malonios sąlygos, draugiški 
bendradarbiai. Kreipkitės j Nursing 
Ofisą.

ST. ELIZABETH HOSPITAL 
104 South Broad St.

Elizabeth, N. J.

Business Opportunity

Ideališkas šeimai biznis. Grosernū 
ir mėsinyčia. Pilnai įrengta. Tuojau 
užimama. Parduosimo ar išnuomosi
me. Vokiški'Jcostumeriai. CH. 2-2432

(122-128)

Ideališkai šeimai. Delicatessen- 
Grosernė. $950-$1000 j savaitę, 
teigta 25 m. Pilnai įrengta Tuoj 
friama. Vientik pirkėjams $9000.

IN. 2-8746.

Js- 
už-

(122-128)

$400 Į Mėnesį, liuoslalkiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. į savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 

■ tuotų pinigų bus $400 į mėnesį. 
I Yra progų perimti darbą pilnam 

- i laikui. Įeiga didinas pagal pelną.
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN 

i DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Paint Store. $ for $. Terrific buy for 
painter. Asking price for stock on
ly. Oppt. to buy direct from own
er. $3,500. 3812 Ft. Hamilton
P’way, B’klyn. GE. 6-8420. Call 

’7 A. M. to 7 P. M. .
(120-12G)

Small Printing Business. 12x18 
Little Giant No. 4; 12x18 C. & P. 
Hand Feeder; 30 inch Hand Cutter; 
30x45 Stone. Approximately $1000 
Inventory—Sulphites, Rag Bonds, 
Ledgers, Envelopes, Office Equip
ment. Lock, Stock & Barrel and 
good will $5,500. 2 Stone St., N.Y.C. 
Bowling Green 9-8026.

(119-125)

WINDSOR HARDWARE 
& PAINT

6744 — 5th Ave., B’klyn

Geležiniai Tavorai ir. Maliava 
Red Devil, Pierce, Spiffy—200 

spalvų, ir kitų išdirbysčių.
ŠALTKALVIAI

Veltui pristatome 
Skambinkite SH. 5-0675

---- TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ
30 Dieny Veltui Naudoti 

Skambinkite dėl nemokančiai demonstra
cijos jūsų namuose.

SINGER —- perbudavojame 
CONSOLE ar PORTABLE 

AC—DC su nauju motoru, taip kaip 
_________________  iliustruota.

TIK

29.50
Maži rankpinigiai 

$1.25 j savaitę 
Motoro garant. 1 motai 
Mašinos garant 10 m.

Naujos i 
Mašinos • 
$239.50

KREIPKITfiS 
bile dieną ar vakarą 
—■ 24 vai. patarnavi
mas, 5 Boroughs ir 

New York City
NE. 9-5217

Amera Appliance

.ei DOVANAI
Su kiekvienų pirkimu

HASSOCK
Pinking Shears 
ir Instrukcijas

Corp., 90-12 Roosevelt Ave., Queens

Registruota slaugė ar praktiška 
slaugė reikalinga pilnam laikui Rug
pjūčio. ir Rugsėjo mėnesiais; mažas 
malonus patarnaujantis Institutas 
motinoms ir kūdikiams, priemiesty
je. Skambinkite tarp 9 ir 5 v.

WAtkins 9-4960
(117-123) r

Slaugią Tvarkytoja. Naktimis. 5 
dienų savaitė. 40 vai. savaite. H 
vai ,vak. iki 7 vai. ryto. Gera al
ga. Maža privatiška ligoninė. Šau
kite Supt. 9-5.

AS. 4-8100
(116-122)

Operavhno Rūmo Tvarkytoja.
Pirm, iki penkt., 5 dienos. 

40 valandų savaitė.
Alga bus mokama pagal gabumą. 

Kreipkitės pas Supt.

AS. 4-8100
(116-122)

SLAUGES
Registruotos ir laisniuotos praktiš
kos slaugės, N. Y. Alga-- $2<~'
Praktiškai slaugei, $270 Registruo
tai slaugei, 
čios dirbti 
Oftalmolgy.

Su patyrimu ir galin- 
operavimo rūme ir prie

9 E. 91st St. Hospital,

(118-124)

MERGINOS 
PATYRUSIOS

Reikalingos prie Perlų mezgimo, 
darbas nuo kavalkų. Taipgi reikia ir 
patyrusių vėrėjų. Kew' Gardens.

LI. 4-8700
(122-124)

HELP WANTED-MALE

Supt. ,.6-šių aukštų, 60 šeimų na
mas. Rego Park. Pastatytas 1937/ 
Automatiškas keltuvas, aliejus. Gaus 
4 rūmų apt. Reikalinga patyrimas 
ir paliudijimai. Nuo 10 v. ryto iki 3 
v. dieną skambinkite: UL. 5-8585.

ELECTRICIANS

Must be good Pipe Men 
Union Conditions

MU. 8-0840.

Licensed Ship Engineer
Floating Hospital. Summer season.

N. Y. Harbor. Live on board.
• Pleasant conditions.

Light assignment.
Good for retired man.

$250 per month. GR. 8-5275 <-
(120-126)

Staliorius. Turintis 
kius. Nuolatinis darbas, 
prižiūrėti tavorą darbe, 
prie šio darbo.

nuosavus jran-
Galintis
Patyrus

IN. 1-1800
(120-126)

Staliorius. 2-ros rūšies vyras, jau
nas. Galintis prikabinti duris ir 
įtaisyti stalčius, etc., prie naujų ra
kandų. Turintis bent kiek įrankių. 
Ideališko darbo sąlygos. Alga ne
nustatyta. TRANSORIENT, 25-16 
50th St., Woodside. 4 ”

(116-

Kepėjas. Kepėjo pagclbininkuA.
Taipgi patyręs kepėjas prie stalo.

Darbas Rockaway.
Alga nenustatyta.

Skambinkite CO. 6-1381. 1-—4 p, m.

(116-122) \

BODY & FENDER MAN. Paty
ręs, gera alga. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:

MARAN AUTO SERVICE
181-07 Jamaica Ave., Jamaica, N.Y. v

(119-125,A/




