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KRISLAI
Laiškas iš kelionės. 
21 lietuvis.
Dr. Ignotas Stankus.
Spertakiada Vilniuje, r

i Rašo R. Mizara

Gavau laišką iš Barcelonos, 
Ispanijos. J j rašo poetas 
Kapso Sūnus, su šeima grįž
tąs iš Brazilijos Lietuvon. 
Laiškas rašytas laive, besiar
tinant prie Barcelonos.

Skaitytojams paduosiu' kai 
kurias laiško ištraukėles.

Nusiskundęs, kad jau de
vintą dieną leidžia laive, bet 
serga jūros liga, K. Sūnus 
sako:

“Vakar buvome sustoję 
francūzų kolonijoje Afrikoje 
—Dakaro uoste. Gavome iš
lipti ir atsigauti, kurie sirgo- 

Arne. Nuo vakar dienos ir aš 
jaučiuosi geriau.. .”

Toliau :
“Į Tarybų Sąjungą iš Bra

zilijos grįžtančiujų; skaičius 
šiame laive siekia virš 80. Jų 
tarpe 21 lietuvis su Brazilijo
je gimusiais vaikais. Tai bus 
bene didžiausia lietuvių bei jų 
vaikų grupė, grįžtanti į tė
vynę. Mes plaukiame iki Ita
lijos miesto Genujos, o iš ten 
traukiniu jau baigsime savo 
kelionę iki Vilniaus — seno
sios mūsų brangios tėvynės 
sostinės. ..

* “Už trejeto dienų pasieksi- 
tpe. Barcelona — Ispanijos 
uostą, bet išlipti, kaip tenka 
girdėti iš laivo įgulos, nega
lėsime, nes ispaną liaudies 
despotas (‘ei grande mata
dor’) Frankas bijo, kad mes 
neapkrėstume jo vergų “ko
munizmo bacilomis’. Manome, 
kad Ispanijoj galės išlipti mū
sų vaikai sir braziliškais pa

tsais. Per juos manau galėsiu 
pasiųsti ir šį laišką. ..

“Viso gero Jums ir visam 
Laisvės personalui!’’

Laiškas rašytas liepos 25 d. 
ir išsiųstas oro paštu. Taigi 
neužilgo braziliečiai lietuviai 
pasieks Vilnių.

Iš ten .Kapso Sūnus žadėjo 
parašyti daugiau įspūdžių.

A Liepos 22 d. Philadelphijo- 
mirė Dr. Ignotas Stankus, 

sulaukęs 81 metų amžiaus.
Philadelphijoje D. Stankus 

apsigyveno ir pradėjo gydyto
jo praktiką 1912 metais.

Senesniojo amžiaus pažan
giesiems lietuviams Dr. Stan
kaus pavardė prisimena iš tų 
laikų, kai jis buvo patraukęs 
į valdinį teismą LSS organą 
“Kovą”.

Neatsimenu tikrai, už ką 
jis laikraštį patraukė teisman ; 
rodosi už tai, kad “Kova” ra
šė, būk Dr. Stankus atlikdi- 
nėjąs kažNkokius neetiškus 
darbus rejjlamose, tilpusiose 
spaudoje.

Dr. I. Stankus buvo vienas 
senesniųjų gydytojų Amerikos 
lietuvių tarpe.

Z. Jankauskas, rašydamas 
apie velionį Naujienose, pri- 

(Jelena, kad mirdamas, Stan- 
Wtus paliko “pusėtinai turto”. 

■ Kasi iš to!

» Liepos mėnesio vidury Vil
niuje įvyko Lietuvos sportinin
kų spartakiada.

Vilniaus “Tiesa” rašo:
“Į Tarybų Lietuvos sparta-

(Tąsa 4—tame puslap.)

T. Sąjunga dalyvautą pasitarimuose 
apie Suezą tiktai, jeigu ir egiptiečiai 
priimtą kvietimą, bet tas yra abejotina

•I

Londonas. — Britanija, 
Francūzija ir Amerikos J. 
V. išsiuntė pakvietimą 24- 
ioms valstybėms dalyvauti 
tarptautinėje konferencijo- 
joje apie Suezo kanalą. Į 
konferenciją kviestas ir 
pats Egiptas, taipgi Tary
bų Sąjunga. Bet egiptie
čiai neatsakė, ir labai abe
jotina, ar jie dalyvautų to
kioje konferencijoje. Egip
tas dabar laikosi nuomonės, 
kad Suezo kanalas jo ir nė
ra reikalo tarptautinei kon
ferencijai. Egiptas norėtų 
kokių nors tarptautinių pa-

Monakiečiai nemokės taksų, 
nes princesė G. Kelly nėščia

Monaco. — Nykštukinėje 
Monaco karalijoje egzistuo
ja toks įstatymas, kad jei
gu valdovui - princui ne
gimsta sūnus, Monaco su 
laiku grįžta prie Francūzi- 
jos. Bet Monaco piliečiai, 
ypatingai biznieriai, to la
bai nenori, nes Francūzijo- 
je reikia mokėti taksus, o 
Monaco- taksų nerenka.

Tad, kuomet princas Rai- 
nieras vedė artistę Grace 
Kelly, ko iš jos laukta, tai 
—įpėdinio. Dabar Rainie- 
ras paskelbė, kad įpėdinis 
atvyks vasario mėnesį — 
yra, Įpėdinis arba įpėdinė. 
Įpėdinės atsitikimu dalykas 
dar neišsiriša ir monakie- 
čiams vėl tektų laukti.

Mirė paskutinis civilinio 
karo šiaurietis veteranas

I

Duluth, Wis. —*■ čia mi
rė Albert Woolson, 109 me
tų amžiaus, paskutinis 
Amerikos' civilinio karo ve
teranas, kuris kovojo Uni
jos (šiaurės) pusėje. Pie
tuose dar gyvena trys civi
linio karo veteranai, kurie 
kovojo Konfederacijos-su- 
kilėlių pusėje.

Woolsonas buvo 17 me
tų amžiaus, kuomet jis sa
vanoriu stojo į Pirmą Min- 
nesotos artilerijos regimen- 
tą. Jis tarnavo armijoje 
apie metus, eidamas parei
gas okupacinėje armijoje 
pietuose. Jis buvo eilinis 
kareivis.

1890-ais metais jis buvo 
civilinio karo šiauriečių ve
teranų organizacijos -vice- 
komandierius. Tuo laiku 
ta organizacija turėjo 408,- 
4819 narius. Paskutiniu lai
ku ta organizaęija labai 
smarkiai nyko nariams vis 
mirštant. Dešimt metų at
gal ji turėji tik kelioliką 
narių, bet vis dar laikė sa
vo suvažiavimus. Buvo nu
tarta, kad 'ji gyvuos, kol 
gyvuos bent vienas narys. 
Tuo paskutiniu buvo Wool
sonas.

Būkite Laisves Prietelius.
Metine duokle tik $25.00. 

sitarimų, bet tik po viena 
sąlyga: kad Vakarai iš 
anksto pripažintų, jog Sue- 
zas.yra Egipto nuosavybė. 
Tada tik galima būtų tartis 
apie Suezo tarptautinį nau
dojimą po paties Egipto 
globa.

Sovietai dalyvautų
Maskvos radijas sakė, 

kad Tarybų Sąjunga daly
vautų tokioje konferencijo
je, bet tik po vieną sąlyga: 
jeigu Egiptas dalyvaus. Ta
rybų Sąjunga remia Egip
to nuomonę, kad Suezas

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

X

Varšuva.—Lenkijos prem
jeras J. Cyrankevičius sa
ko, kad Poznanės įvykiai 
nesulaikys Lenkijos nuo 
ėjimo link platesnės demo
kratijos. Jis sakė, kad Len
kijoje nėra reikalo opozi
cinei partijai, nes tai būtų 
“laikrodžio atsukimas at
gal.” Bet jis sakė, kad bus 
stengiamasi su šaknimis iš
rauti biurokratizmą, pla
tinti diskusijas, duoti dar
bininkams labiau tiesiogi
nę galią fabrikuose ir t. t.

Cyrankevičius sakė, kad 
Lenkija ir Jugoslavija da
bar dažnai pasikeičia dele
gacijomis. Jis pats šį ru
denį vyks Indijon ir maty
sis su Nehru.

Washiingtonas. — Gene
ralinis prokuroras Brow-

New Jersey senatas atidėjo 
sprendimą apie J. O. Bigelow
Trenton, N. J. '— New 

Jersey senatas atidėjo vie
nai savaitei nuosprendį apie 
buvusį N. J. vyriausio teis
mo teisėją John O. Bigelow. 
Kaip yra žinoma, Bigelow 
tapo nominuotas į Rutgers 
universiteto valdybą, bet 
senatas atsisakė jį patvir
tinti. Priežastis: jis kaip 
advokatas gynė žmones, ku
rie naudojosi pen k t u o j ų 
k o n s t i tuciniu pataisymu, 
--------------- >-- !---- --- ’---------

“Sportiškieji” britai 
pasielgė nesportiškai

Folkestone, Anglija.—Bri
tai uždraudė trims egiptie
čiams sportininkams daly
vauti tarptautinėse La
manšo kanalo plaukymo 
rungtynėse. Tas draudi
mas padarytas keršijant Už 
Egipto valdžios žygį—Sue
zo nacionalizavimą. /

Egiptietis plaukikas Ab
del Latif Abu Heif pareiš
kė:

“Britai visuomet didžiuo
jasi, kad jie labai sportiš
ki, kad sportas'. turi būti 
švarus, be pašalinių įtakų, 
o čia jie ima ir pasielgia, 
taip nesportiškai.’L 

dabar yra vidujinis Egipto 
reikalas.

Konferencija šaukiama 
šio mėnesio 16-tai dienai. 
Sekamos šalys pakviestos:

Australija, Ceilonas, Da
nija, Egiptas, Etiopija, 
Francūzija, Britanija, Grai
kija, Indija, Indonezija, Ira
kas, Italija, Japonija, Olan
dija, Naujoji Zelandija, 
Norvegija, Pakistanas, Por
tugalija, Tarybų Sąjunga, 
Ispanija, Švedija, Turkija, 
JAV, Vakarų Vokietija.

Tai vis kraštai, kurių lai
vams tenka praplaukti pro 

nell paskelbė, kad 342 val
džios tarnautojai, kurie ta
po atleisti per paskutinius 
trejus metus “lojalumo” su
metimais, bus iš naujo tyri
nėti. Teisingumo depart- 
mentas to nedaro savo ini
ciatyva: jife tik pildo Aukš
čiausio teismo nutarimus. 
Aukščiausias ‘teismas nuta
rė,, kad lojalumo įstatymai 
turi galioti “jautrių” 
(“sensitive”) tarnybų atsi
tikime, bet ne eilinių, ku
rios nesurištos su jokiomis 
paslaptingomis arba nuta
rimų galia.

New Yorkas. — Teisėjas 
A. Bicks pakėlė Trachten- 
bergur kauciją (užstatą) 
nuo $5,000 į $10,000, o Char
ney nuo $5,000 į $15,000.

tai yra, atsisakė išdėstyti 
savo politinius nusistaty
mus.

Tas žingsnis prieš Bige
low iššaukė labai daug pro
testų. Pats New Jersey gu
bernatorius Robertas Mey- 
neris laikė spaudos konfe
renciją kartu su Bigelow ir 
sakė, kad tai negirdėtas da
lykas, nes advokatas turi 
ne tik teisę, bet prievolę 
ginti bile kokį nusikaltėlį.

“Partija visiems, 
(ne tik keliems ...”
Chicago. — Demokratai 

jau atsjoau'sdino savo suva
žiavimo programą, kurios 
viršelyje šiuo kartu randa
si sekamas obalsis: “The 
party for you, not just the 
few.” Po sloganu randasi 
piešinys vyro, moters ir 
vaiko, kurie simbolizuoja 
Amerikis žmones, o užu 
jų — raudonai-baltai-mėly- 
nas dugnas.

Republikonai šiuo kartu 
savo programos viršelio 
obalsiu -pasirinko “Prosper
ity, Peace, Unity.”

Suezo kanalą.
Mobilizacija

Lygiagrečiai su kvietimu 
į tarptautinę konferenciją, 
Vakarai, ypatingai britai 
ir francūzai, tęsia karinius 
grasinančius žingsnius. 
Premjeras Edenas paskel
bė parlamente, kad rezer
vistai šaukiami kariuome
nėn, kitaip sakant, prave
dama mobilizacija. Jis sa
kė, kad mobilizacija reika
linga sąryšyje su įtempta 
padėtimi aplink Suezo ka- 
nala. vI ■ ....................... . .
Izraelio kareiviai nukovė 
Jordane du vietiniu kariu

Amanas. — Jordano val
džia sako, kad karinis iz
raeliečių patrulis įsiveržė 
Jordano Jeritorijori ir nu
kovė du vietinius kareivius. 
Tas įvyko Beasono srityje, 
netoli Bardalos kaimo. Iz
raeliečiai pripažįsta, kad jų 
kareiviai radosi Jordano 
teritorijoje, bet sako, kad 
jie ten atsirado vydami 
ginkluotus jordan i eči u s, 
kurie buvo įsiveržę Izrae
lio teritorijom

Ottava. — Dėl įtemptos 
podėties Suezo kanalo sri
tyje Kanada sulaikė 20 sp- 
rūsminių orlaivių siuntimu 
Izraeliu.’

Republikonai nori gauti ir 
intelektualų žmonių balsus

Washingtonas. — Repu- 
blikonų partijos vadovybė 
ir Eisenhowerio štabas Bal
tajame name brėžia planus, 
kaip pritraukti ateinančiuo
se rinkimuose daugiau in-, 
telektualų balsų. Praeityje, 
jausdami, kad didi daugu
ma intelektualų vis vien ei
na su demokratais, republi
konai savo kampanijoje 
dažnai pašiepdavo intelek
tualus kaip, “naivius,” “ne
praktiškus,” “idealistus, ku
rie minkšti link raudonų
jų,” ir t. t. Republikonai 
išvystė pravardžiavimą in
telektualams, • “eggheads” 
(“kiaušingalviai”).

Dabar republikonai ban
dys sudaryti įspūdį, kad 
jie jaučia pagarbą intelek
tualams ir jų nori savo ei
lėse.

Uždrausta triūbyt, bet 
šaukti juk yra galima...
Maskva;. — Maskvos su

sisiekimo (trafiko) polici
ja uždraudė automobilių 
vairuotojams triūbyti, pa
našiai, kaip tai uždrausta 
kituose pasaulio didmies
čiuose. Policija sako, kad 
vairuotojai griežtai laikosi 
įstatymo, bet jie daro ką 
kitą: jie šūkauja ant ke
leivių ir vieni prieš kitus.

Išlaikymui Laisves Dienraščiu 
....... ....................._ ........ ... ______

$15,000 Fondas
Pabaiga vajaus eina vidutiniai gerai. Paskutinių, 

dienų rezultatai gražūs. Prašome pasiskaityti:.
K. Naravas, Shenandoah, Pa., prisiuntė blanką ir

$34. Aukojo:
A. Zalenka, Frackville, Pa...........................  $8.00
Peter Urbonas, Ashland, Pa................................ 5.00
K. Naravas ........................................................ 5.00
K. E. Motuzai ..................................................... 5.00
J. Navickas..................................................  4.00
Senas Draugas ............................................... 3.00
F. Pikūnienė .................................................. 2.00
L. Norkevičius ....................................................... 2.00

J. K. Alvina^, San Francisco, Calif., rašo: “Malo-? 
nėsite priimti ir mus i talką sukėlimui $15,000 fondą 
Laisvės sustiprinimui. Nors nedidelė suma, bet gauta 
nuo mūsų gerų rėmėjų ir Laisvės skaitytojų, sanfran- 
ciskiečių. Pavienių aukos surinktos per pasidarbavimą 
M. Alvinienes. Viso $54.00.” Aukojo:

LLD kuopos ..............  $15.00
B. V. Sutkai ..................................................... 10.00
Laisvės rėmėja M. B.........................................  10.00
J. M. Alvinai ..................................................... ; 5.00
Laisvės skaitytoja................................................. 5.00
Josephine Ansęott .............................................  5.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

Marinų generolas L. B. Pulleris 
gynė teisiamą seržantą MeKeoną
Parri^ Island, S. C.—Ser

žanto McKeono byloje pas
kutiniu gynybos liudinin
ku pasirodė atsargos gene
rolas Lewis B. (Chesty) 
Puller, žinomas marinų kor
puso didvyris, turintis dau
gybę medalių už drąsą ka
ro lauke ir tapęs beveik le
genda marinų korpuse.

Pulleris pilnai pritarė 
seržanto McKeono elgesiui. 
Jis sakė, kad toks naktinis 
maršas po pelkes, kaip pra
vedė su naujokų kuopa Mc
Keon, “tai kaip tik, ko rei
kia marinų korpusui.” Kaip 
žinia, per tą maršą 6 nau
jokai paskendo.

Pulleris sakė, kad disci
plina turi stovėti pirmoje 
vietoje ir marinai turi bū-

Darbo unijų 
kovos lauke

New Yorkas. — Plieno 
darbininkų unija (United 
Steelworkers^ of America) 
penktadienį paskelbė, kad 
28,000 jos narių tęs streiką 
alumino fabrikuose. Plie- 
nininkai sako, kad alumino 
darbininkų unijos susitari
mas su bosais yra išdavi
kiškas. Ana unija turi 10,- 
000 narių.

New Yorkas. — Plieno 
darbininkų unija jau,' susi
tarė su visomis didžiomis 
plieno kompanijomis, ir šį 
savaitgalį plienininkai pra
dės pilnai grįžti darban. 
Bet ims kokią savaitę, iki 
plieno pramonė, pradės pil
nai veikti, nes ima laiko, 
iki sušildomi didžiuliai pe
čiai ir t', t.

Chicago. — Auto-darbi- 
ninkų (UAW) skelbia, kad 
Harvesterio ūkinių padar
gų fabrikai atleido iš dar- 

kbo dar 5,000 darbininkų. 
1 Jie atleisti “mažiausiai pen- 

ti lavinami kuo kiečiausiu 
būdu, žiauriu būdu, jeigu 
reikia, kad jie paskui būtų 
kieti kovos lauke.

Jis taipgi sakė, kad savo 
karinio junginio meilė, at
sidavimas marinų korpusui, 
geram marinui reiškia dau
giau negu patriotizmas ir 
net religija. Chesty Pul
ler savo nuomones reiškė 
garsiu aidinčiu balsu, kuris 
būtų girdimas ne tik teis
mo salėje, bet didžiulėje ri
kiuotės aikštėje. Publika 
teismo salėje, daugiausia 
marinų seržantai ir kari
ninkai, jo klausėsi kaip 
orakulo. »

Penktadienį prokuratūra 
ir gynybą tarė savo pasku
tinius žodžius.

kioms savaitėms,” bet kom
panija negarantuoja, kad 
neužsitęs ilgiau.

Buford, Ga.—Vienas ka
linys pasakojo legislatures 
komisijai, kaip sargai juos 
mušė ir kankino vietinia
me kalėjime prie akmens 
skaldymo darbų. Tai toje 
akmens skaldykloje virš 20 
kalinių tiksliai kūjais su
triuškino savo kojų kaulus, 
kad išreikšti protestą prieš 
nepakeliamas sąlygas.

Roma. — Italijos premje- • 
ras Segni atsiuntė padėką *4' 
sekretoriui Dullesui už pa
galbą, kurią amerikiečiai 
davė Andrea Doria jūrei
viams.

Rio de Janeiro. — Susi
dūrime tarp prekinio ir ke
leivinio traukinio 17 asme
nų užsimušė ir 100 susižei
dė.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šiltoka

*
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DEL PREZIDENTO' SVEIKATOS
ĮDOMŲ DALYKĄ prezidentas Eisenhoweris pasa

kė (praėjusį trečiadienį) spaudos korespondentams, apie 
savo sveikatą. Jo žodžiais:

“Jaučiuosi gerai, bet nesijaučiu taip gerai, kaip jau
čiausi piie« metus laiko. Gydytojai, sako, kad aš esu 
gerame sveikatos stovy. Nėra kliūties, kuri- iš tikrųjų 
mane sulaikytų nuo kokio darbo...”

Šie trys sakiniai' pasako labai daug apie mūsų pre
zidento sveikatos reikalus.

Jis prisipažįsta, kad jaučiasi blogiau! negu jautėsi 
praėjusiais metais šiuo laiku. Bet gydytojai jį ramina.

Jei tai eitų kalba apie Eisenhowei j kaip apie eilinį 
mūsų šalies pilietį, aišku, netektų dėl to nieko sakyti. 
Bet čia eina kalba apie mūsų šalies prezidentą, baigian
tį savo ketverių metų tarnyba ii* besiruošiantį kandida
tuoti dar ketverių metų prezidentiniam darbui.

Štai, kodėl Amerikos žmonės ir rūpinasi prezidento 
Eisenhowerio sveikata Jeigu jis jaučiasi blogiau kaip 
pernai šiuo metu, tai kas užtikrins,—aišku, niekas ne- 

' gali garantuoti,—kad jis nesijaus sekamais metais šiuo 
laiku prasčiau, kaip jaučiasi šiemet?

Kitais žodžiais, Amerikos žmonės bijosi, kad pre
zidentas Eisenhoweris, sakysime, išrinktas kitam ter
minui, negalės eiti savo pareigų! Eisenhoweris yra po
puliarus žmonėse. Jis gan gerai vairavo užsieninę poli
tiką, vengė konfliktų, vengė to, kas vestų į naują karą.

Bet, jeigu jis, sakysime, esti išrenkamas, o su juo— 
vice-prezidento vietai — išrenkamas toks Nixonas, kurį 
reakcininkai nori būtinai kandidatu statyti, ir po/ iš
rinkimo Eisenhoweris nebegali eiti prezidentinių par
eigų dėl nesveikatos, tai kas tuomet? Nixonas ima pre
zidentauti; jis, kurio žmonės nemėgsta, kurio nebūtų 
prezidentu išrinkę, vairuoja mūsų valstybę!

4 *

'7 Va, kžfs sudaro rūpesčių Amerikos žmonėms ryšium 
su prezidento Eisenhowerio nesveikata!

< *
SAKO, MIRTIES BAUSMĘ PANAIKINS

LORDAS CHORLEY, Britų-Sovietų Draugijos kul
tūriniams ryšiams palaikyti vadovas, lankosi Tarybų 
Sąjungoje.

Pasikalbėjime su spaudos korespondentais, Chorley 
sakė, kad jis mano, jog neužilgo Tarybų Sąjungoje bus 
panaikinta mirties bausmė. Jis girdėjęs, jog šiuo metu 
toje šalyje yra ruošiami nauji kriminaliniai įstatymai ir 
procedūra, pagal kurią bus nusižengėliai baudžiami. Ry
šium su tuo yia rimtai diskusuojamas ir mirties baus
mės panaikinimas.

Mums rodosi, tai labai geras dalykas.
Mes jau esame keletą kartų pasisakę u# tai, kad 

mirties bausmė turėtų būti panaikinta universaliai—t. 
y., visame pasaulyje.

Kiek daug žmonių tampa legaliu būdu nužudyti 
(ir Amerikoje mes tam turime pavyzdžių) nekaltai; bet 
tik vėliau, kai jų gyvų nėra, paaiški, kad jie buvo nu

žudyti nekaltai!
Britanijoje prie mirties bausmės panaikinimo labai 

rimtai einama. Jeigu Tarybų Sąjunga tai padarys, — 
.mirties bausmę panaikins, — tuomet ir kitų pasaulio ša
ulių žmonėms bus lengviau kovoti, kad ir jų šalyse tai 
būtų padaryta. ;

------------------------------------- - ---------------_---------------------------

Septynioliktas teismas— 
septynioliktas nuteisimas

PRISAIKINTIEJI TEISĖJAI (džiurimanai) surado, 
kad šeši komunistinio judėjimo veikėjai, su Aleksandru 
Trachtenbergu ir George Blake Charney priešakyje, yra 
kalti, yra nusižengę Smitho įstatymui.

Jiems bausmes paskelbs vėliau.
Žinoma, nuteistieji apeliuos į aukštesnį teismą.
Ligi šiol Amerikoje įvyko jau 17 ka teismų, kuriuo

se buvo teisiami darbininkų judėjimo veikėjai—teisiami 
Už galvojimą, teisiami už skaitymą knygų, teisiami už 
pasakymą to ar kito žodžio.

Iš teistųjų tik keletas buvo išteisinti, o visi kiti su
rasti kaltais.

Kai kurie tų veikėjų jau atliko savo bausmes'kalėji
muose, kiti dar tebėra kalinami. O daugybės nuteistųjų 
bylos yra perduotos aukštesniems teismams; kai kurių 

į bylos yra šalies Aukščiausiame Teisme.
Me^ jau ne kartą sakėme, kad einant Smitho įstaty

mu, galima bet kurį galvojantį *amerikietį nuteisti ka- 
C Įėjimam

< ' Visa tai deda ant amerikiečių pareigą pasisakyti 
? prieš tą įstatymą, reikalaujant, kad Kongresas jį at- 
| mestų.
;*"■ .. . 1 • .....-v -■■ ■ ■ ------ ;.................. ....... ..........
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Kas ką rašo ir sako
NEPATINKA JIEMS

Klerikalų Draugas labai 
nepasitenkinęs tuoj kad 
Stassenas siūlo republiko- 
nams nenominuoti kandi
datu vice-prezidento vietai 
Nixon. Marijonų laikraš
čio redaktorius pripažįsta, 
kad Stassenas yra “gabus 
žmogus,” bet, girdi, Vjo po
litinę karjerą gadino ir te- 
begadina jo neaiškus nusi
statymas Soy. Rusijos ir 
kitų komunistų kontroliuo
jamų kraštų atžvilgiu.”

Kodėl Stasseno “neaiškus 
nusistatymas”? Kiekvie
nam, kuris,nori suprasti, 
žinoma, jog Stassenas pa
laiko tą Eisenhowerio ad
ministracijos sparną, kuris 
stovi už susitarimą dėl 
ginklavimosi apribavimo su 
Tarybų Sąjunga. Nixonas 
kitokios spalvos. Šis nori 
pravesti “griežtą politiką” 
prieš Tarybų Sąjungą. Jei 
Nixonui tektų būti šalies 
prezidentu, tai nežinia, kas 
būtu. Dėl to klerikalų 
Draugui jis patinka.

NEDASKAIČIAVO
New Yorko mieste, kaip 

žinia, veikia naujas aero
dromas — New York In
ternational Airport. Ten 
vyksta plati statyba, aero
dromas didinamas, statomi 
nauji pastatai.

Bet štai kas ten įvyko: 
tie, kuriems pavesta rūpin
tis statyba, 1955 m. vasario 
mėnesį buvo apskaičiavę, 
kad statyba kaštuos $60,- 
000,000, ,£>. dabar sako, kad 
jie nedaskaičiavo: ji kaš
tuos net $90,000,000!

Ir su mokytais vyrais vi
saip pasitaiko.

LITERATURA-MENAS
Naujausios Lietuvos knygos

Prieš mane stovi katalogas — “Lietu
vos Valstybinės grožinės literatūros lei
dyklos 1956 metų kūriniai”; Tai dau
giau negu katalogas — ta stamboka 
brošiūra, kurioje išdėstyta, kiek daug 
vertingų literatūros kūrinių šiemet lei
džiama Lietuvoje. Tas katalogas skaito
si kaip ‘įdomi knygutė savaime, nes per 
jį pradeda ryškėti tas puikus vaizdas, 
kurį savimi perstato dabar Lietuvos 
knygų pasaulis — kiek tų naujų leidi
nių — naujų kūrinių ir klasikų naujų 
laidų, originalių ir verstų — romanų, 
poezijos, apysakų, muzikos — ir kitų 
žanru.

MŪSŲ KLASIKAI
Pirmoje eilėje į akis metasi faktas, 

kad Lietuvoje vis daugiau leidžiama 
mūsų klasikų raštų — nauji rinkiniai, 
nauji tomai, nauji įvertinimai. Štai 
mes skaitome, kad išleisti trys tomai 
Žemaitės rašty, trys iš šešių, kurių 
dar trys bus išleisti ateinančiais metais; 
išleista Maironio eilių rinktinė, - Vaiž
ganto rinktiniai raštai, Vaičaičio rink
tinė, Balio Sruogos rinktiniai raštai, 
Vinco Kudirkos rinktiniai raštai, Petro 
Vaičiūno dramos, Krėvės “Žento”, Ja
nonio raštai ir t.t-

Visų leidžiamų raštų egzempliorių 
skaičius didelis, toks didelis, apieškoki 
buržuazinėje , Lietuvoje net nesvajoja. 
Maironio raštai, pavyzdžiui, išleisti 
15,000 egzempliorių, žemaitės 10,000.

traukos ir kita vaizdinė medžiaga rodo, 
kaip Žemaitė brendo, kokį sunkų gyve
nimo kelią ji turėjo praeiti, kol pasida
rė žinoma rašytoja.

Išleista nauja lietuvių literatūros 
chrestomatija, Meilytės-Lukšienės mok
slinis darbas apie Joną Biliūną (jai už šį 
darbą suteikta filologijos mokslų kandi
dato laipsnis), 17-ojo ir 18-ojo amžių 
Smulkiosios lietuviu tautosakos rinki
nys, kurį sutaisė docentas Jurgis Lebe
dys. “ . .

Išleisti trys puikūs albumai (po 8,000 
ir 6,000 kopijų): Tekstilės (audinių bei 
drabužių) liaudies meno, Medžio droži
niu liaudies meno ir Architektūros 
liaudies meno. Albumą apie tekstilę su
tvarkė A. Mikėnaitė, M. Glemžaitė, H. 
Kairiūkštytė - Jacinienė ir J. Balčiko
nis; albumą anie drožinius sutvarkė 
prof. P- Galaunė,1 o albumą apie archi
tektūrą sutvarkė architektai šešelgis, 
Bielinskis, Cerbulėnas.

Taipgi išleistas albumas Lumbio kari
katūrų, apie ką jau buvo plačiai pas mus 
rašyta-

BLOGA, BLOGA 
BRAZILIJOJE

Argentiniškoje “Tėvynė
je” tilpo ištrauka iš laiš
ko, gauto iš Brazilijos. 
Laikšo autorius (Linas) 
rašo:

“.. Gautoji ir gaunamoji 
tėvynėje išleista literatūra 
yra labai branginama ir su 
atyda skaitoma. Dar kar
tą paminėsime, kad apie 
40,000 Brazilijoje gyvenan
čių lietuvių yra demokrati
nio nusistatymo, pritaria 
dabartinei mūsų gimtosios 
žemės santvarkai, rėmė ir 
remia kovas už išsilaisvini
mą iš kapitalistinės siste
mos. ..

“Mūsų gyvenimas kas 
kartą vis siauresnis. Tiek 
politinė, tiek ir ekonominė 
darbo liaudies būklė blogė
ja. Mūsų gyvenamos ša
lies valdovai lįste lenda į 
Wallstrycio piniguočių ki
šenes, tuo pačiu kartu už
leisdami koncesijas ameri
kiniam kapitalui. Prieš mė- 
nėsį laiko pakeltos pagrin
dinės darbininkams algos 
(salario minimo) — 2,300 
kruzeirų — tirpte sutirpsta 
begalinėje ’kainų kilimo 
bangoje. Dabartiniu laiku 
Brazilijos darbininkas ne
uždirba duonos kilogramo 
per valandą darbo.

“Už paprastą priemiesčio 
butelį, susidedantį iš poros 
kambarėlių ir virtuvės, Tei
kia atiduoti visą mėnesinę 
darbininko algą (tarp 2,- 
000 ir daugiau kruzeirų). 
O kur kiti gyvenimo reik
menys?. Kur transportas, 
maistas, mokslas, gyduolės, 
ir t. t,?.?'

Įsidėmėtina taipgi, kad Lietuvos kul- 
tūriečiai lygiai brangina visų literatūri
nį palikimą, nežiūrint, kokių visuomeni- 
niai-politinių įsitikinimų nebūtų buvę 
autoriai, — nuo komunistiniai-proleta- 
rinio Juliaus Janonio iki religiniai-na- 
cionalistinio Maironio, nuo liaudietiškos 
Žemaitės iki kanauninko Vaižganto. 
Taipgi faktas, kad Vincas Krėvė pasku
tinį savo gyvenimo laikotarpį praleido 
užsienyje kaip naujosios Lietuvos ideo
loginis priešas, nesulaiko Lietuvos gro
žinės literatūros leidyklos nuo jo raštų 
spausdinimo. Spausdinama viskas, kas 
vertinga, kur tik atsispindi tikras gyve
nimas/

Taipgi išleisti raštai ir jaunesniųjų 
klasikų, tų, kurie jau kūrė ir tarybiniu 
laikotarpiu. Išleisti Vytauto Montvilos 
raštų du tomai, Salomėjos Nėries raštų 
trys tomai, į kuriuos įeina ne tik jos ei
lės, kurios tilpo anksčiau, bet ir naujai 
surasti eilėraščiai, ištraukos iš jos die
noraščio, laiškai- Petro Cvirkos žymiau
sio romano “Žemė maitintoja” išleista 
nauja laida, kurią iliustravo gausiais 
piešiniais dailininkas V. Galdikas. Taip
gi išleista Cvirkos rinktinių raštų 12-as 
tomas. Tai jau paskutinis jo raštų to
mas.

ĮVAIRŪS VERTIMAI
Lietuvos grožinė leidykla leidžia ir ne

mažai vertimų. Iš vienos pusės ji leidžia 
iš kitų kalbų kūrinių vertimus į lietu
vių kalbą, o iš kitos, — geriausių lietu
višku kūriniu vertimus i kitas kalbas.

Tarp vertimų į lietuvių kalbą išleisti 
Gorkio rinktinių raštų devyni tomai 
(nuo 12-o iki 27-o), V. Korolenko “Gi
ria gaudžia”, Lermontovo “Giesmė”, L- 
Leonovo “Rusų miškas”, gruzinų proza
iko Ceretelio “Pirmasis žingsnis”, latvių 
rašytojo Vilio Lacio “Žvejo sūnus”, lat
vių poeto romanas “Nauji šaltiniai”.

Išleistas estų rašytojo Smuulas Jucha- 
nas kūrinys “Laiškai iš Sygadatės kai
mo”, baltarusių rašytojo Z. Biadulos 
“Sidabro tabokinė”, vokiečių klasiko po
rėto Heinės rinktiniai eilėraščiai, vengrų 
rašytojo Z. Morico “Giminaičiai”, če
kės Puimanovos “Gyvenimas nugali 
mirtį”, francūzų klasiko Mopasano 
“Mielasis draugas”, čekų rašytojo Ha- 
seko klasikinis jumoristinis romanas 
“Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai”, 
francūzų komunistinio rašytojo ir “Hu- 
manite” redaktoriaus Andre Still knyga 
“Paryžius su mumis”, Jack Londono 
“Jūrų vilkas (Sea Wolf) ir daugybė ki
tu, v

Kairas.— Sirija, Libanas, 
Saudi Arabija ir Jordanas 
laiko pasitarimus apie ben
dradarbiavimą naftos (pe- 
troleumo) šaltinių naudo
jime;

NAUJIEJI KŪRINIAI
1956 metai, kaip matyti, pasižymi ir 

naujų kūrinių gausa. Seniausias ir žy
miausias Lietuvos rašytojas Antanas 
Vienuolis (Žukauskas) 1954-ais metais 
baigė rašyti romaną “Samdinė Alena”, 
kuris dabar atspausdintas.' Tai atsimi
nimai apie autoriaus gimtinį kaimą Už- 
uonerius prie Anykščių.

Išleista Juozo Paukštelio romano 
“Kaimynai” nauja laida. Paukštelis tą 
romaną parašė 1939-ais metais, bet dar 
bar jį perrašė, ir tai yra beveik nauja 
knyga- Tai vaizdas iš pirmkarinio Lie
tuvos gyveninio.

Simonaitytė Ieva, Klaipėdos krašto 
.rašytoja, rkuri pagarsėjo savo apysaka 
“Pikčiurnienė”, dabar mato išleistą sa
vo naują knygą — romaną “Vilius ka
ralius”. Išleistas Juozo Baltušio naujas 
kūrinys “Parduotos vasaros,” Rojaus 
Mizaros romanas “Ūkanos”, Dovydaičio 
“Dideli įvykiai Naumiestyje” ir “Pavo
jingi kėliai”, Alfonso Bieliausko “Ųarbo 
gatvė” (apysaka), Alekso Baltrūno 
“Tolimi keliai”, Romualdo Lukinsko 
“Praregėjimas,” Mieželaičio “Lyrikos 
knyga”, Justino Marcinkevičiaus poe
ma “Dvidešimtas pavasaris” (kuri tąso
mis buvo spausdinta žurnale “Pergalė”) 
ik eilė kitu,

Be to, išleista daug literatūros vaikam 
ir literaiūriniai-mokslinių leidinių. Pa
vyzdžiui, išleistas fotografijų vaizdų al
bumas apie/Žemaitę. Kaip žinia, Žemai- 
•tė sakydavo “Nieko nerašiau iš galvos, 
o iš gyvenimo”. Albume surinktos'nuo

VERSTA IŠ LIETUVIŲ
Kad supažindinti plačią Tarybų Są

jungą su geriausiais.lietuviškais kuri
niais/ Lietuvos leidykla verčia ir leidžia 
rusų kalboje kai kukiuos lietuviškus kū
rinius. Tai, žinoma, ne vieninteliai ver
timai iš lietuvių kalbos, nes Rusijos, 
Ukrainos, Latvijos, Bielorusijos ir kitų 
tarybinių respublikų leidyklos dažnai 
išverčia ir išleidžia lietuvių rašytojų 
raštus.

Šiais metais pati • Vilniuje veikianti 
Lietuvos grožinės literatūros leidykla 
išleido rusų kalboje Mykolaičio - Putino 
“Altorių šešėlyje” (“V Tieni Altarei”), 
Gudaičio - Guzevičiaus “Broliai” (“Bra- 
tia”), Rojaus Mizaros “Mortos Vilkie
nės divorsas” (“Razvod Morty Vilkie
ne”), ir Vorobiovo “Apsakymai”.

AMERIKOS LIETUVIŲ
Amerikos lietuviai šiais metais pridė

jo savo nemenką indėlį prie naujų Lie
tuvos leidinių. Išleistas, kaip tai anks
čiau pažymėta, Mizaros romanas “Ųka- 
nos” (anksčiau išleisti trys kiti jo roma
nai), išleistas “Mortos Vilkienės divor- 
so” rusiškas vertimas ir išleistas Lum
bio. karikatūrų albumas. Apie “Ūkanas” 
kataloge sakoma, kad tai “Vienas ge
riausių jo (Mizaros) kūginių. Autorius 
parodo, kaip daktaras Rudis, per vargą 
baigęs medicinos mokslus, apsigyvenęs 
viename Amerikos miestelyje, nuo pat 
pirmų dienų patenka į aplinką, kurioj-e 
jis susiduria su savo konkurentu dakta- 
ru-turtuoliu Klimu, klebonu Grybaičiu 
ir biznieriumi Sunduku.”

Apie Lumbio karikatūras kataloge sa
koma :

“Jis savo karikatūrose aštriai pliekė 
visokio plauko buržuazinius nacionalis
tus, atskleidė imperialistų užmačias, ai
stringai kovojo prieš kara ir fašizmą.”

A. š-

I News And Views
By Mildred Stensler

A Trying Year For The Arts

With the fine arts running 
such a poor second anyway, J 
it has been alarming to read 
this summer of the possibili
ties of complete abandonment.

The* see-sawing stories on 
the Metropolitan Opera—the 
one and only permanent Ope- 
ia House ir America — are 
enough to make the average 
reader dizzy.

The Artist’s Union has 
sought desperately to cover 
its 220 singers, chorus mem
bers and dancers with wage 
and benefit agreements com
parable with the ever-rising 
cost of living.

Another troublesome disag
reement arose with the case 
of one Robert Herman whd 
was engaged as an assistant" 
stage director and as such is 
a member of the Musical Art
ist’s Guild. But he has be
come an assistant to the artis
tic administrator, which re
presents management. Mr. 
Herman is elected to act for 
management in the guild ne
gotiations.

Several times during the 
negotiations the “Met” an
nounced that the “1956-57 
season is cancelled”. A black 
doom would settle over the 
nations music lovers. Finally 
a compromise was reached 
and the season is on j 
for this year at least, 
long can this shilly-sli 
go on ? 

* * *
If the opera has its troub

les, no less are those of the 
New York Philharmonic 
Symphony Society. Their ve
nerated home, Carnegie Hall, 
has been sold from under 
them.
/ Under the terms of the 
contract, the Society can how
ever use the building for 
three years. Then what?

* *<
A more positive disturbing 

note is the end of the tent3 
circus. When the Ringling, 
Bros. & Bai urn and Baily Cir
cus announced the cancela
tion of its season’s engage- 

Iment, the black curtain of 
z forthcoming doom descended 

even more surely upon all 
other forms of individualistic 
art endeavors.

Yes, the tent circus with 
its carloads of trained perfor
mers, keepers and laborers, 
and animal menagerie, will no 
longer be rolling into the na
tion’s cities to the delight of 
both the young and old. 
Strangely enoūgh, the only 
remnants of that great insti
tution will be evident in the 
occasional TV performances 
—especially so since television 
is credited with its demise

» * *
This picture of the strugff^ 

of the arts to claim its proper 
recognition here in America 
is even more disheartening 
when one turns to the finan
cial pages of our newspapers. 
Headlines blare of profits 
soaring over each fiscal years 
figures. G. M. sold less cal’s 
in the first six jnonths of this 
year but realized a greater 
profit. How come?

This drive for material suc
cess seems to leave no time 
or energy for the indulgment, 
appreciatidn, or sustainment, 
of the fine arts.

The picture is even less 
pretty when sports fall into 
the same category. The great 
shame is that our top ama
teur athletes have to go beg
ging this summer and raise 

i their own finances for thg 
American Olympics team 
be able to participate in tlj; 
World Olympics at Mel
bourne, Australia this win
ter.

This is indeed a trying year!.

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą ?

Kaina $100.
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PETRAS KALPOKAS - ĮŽYMUSIS 
LIETUVOS DAILININKAS

Įžymiojo mūsų dailės poką čia pateiktos daili- 
~~ ninko, darbų reprodukcijos, 

užimančios ‘antrąją 
nio pusę.

Leidinio autoriai 
miausia supažindina 
tytojus su pirmuoju P. 
Kalpoko kūrybos laiko
tarpiu- Jis maždaug liečia 
paskutiniuosius 19 - o jo 
amžiaus metus ir 20 - o j o 
amžiaus pirmąjį dešimt
metį. Siekdamas kuo dau
giau mokytis, P. Kalpokas, 
kęsdamas (^skurdą, dažnai 
gyvendamas tiesiog pus
badžiu, studijuoja Rygo
je, Odesoje, Miunchene. 
Bet jis visuomet su ilgesiu 
atsimena savo tėvynę. Jis 
rašė: “Žmogui, tarytum, 
nieko netrūksta, turiu ir 
saulės šilumą, ir neaprašo
mas gamtos grožybes... bet 
štai akys staiga plūsta aša
romis pagalvojus apie tė
viškėle. ir nebematau aš 

, ir rodosi 
mano akyse tartum migla 
aptraukti mano tėvynės 
aukšti beržai svyruonėliai 
ir tamsios eglės, ir matau 
aš tyrus laukus ir tamsias 
girias, ir mažus upelius, ir 

senumo pakrypusias 
trobe-

i meistro Petro Kalpoko ge
riausieji realistiniai kūri
niai — portretiniai, peiza
žiniai darbai — neginčija
mai įėjo į lietuviii realisti
nės dailės auksinį fondą. Jo

< kūrybinis palikimas reik-' 
šmingas pažinti ir lietu
vių dailės vystymuisi, reik
šmingas ir kaip meistriš
kumo mokykla nūdienei 
dailininkų kartai. Todėl 
visiškai suprantamas tas 
didelis susidomėjimas, su 
kuriuo buvo sutiktas leidi- 
nio apie Petrą Kalpoką pa
sirodymas. Knygos auto- 

‘•jįiai — P. Gudynas ir R. 
Y<alpokas, kaip jie patys 
rašo, “siekė šiame leidiny
je surinkti ir susisteminti 
medžiagą, plačiau nušvie
čiant dailininko P. Kalpo
ko gyvenimą ir kūrybą ir 
tuo sudarant pagrindą to- j 
lesniani ir išsamesniam L 
šio klausinio studijavimui I pietų grožybės, 
ir apibendrinimui”. Todėl 
jie nušviečia atskirus P.
Kalpoko gyvenimo ir kūry
binio kelio etapus, siekia 
duoti jo žymiausių kūrinių 

v analizę, vertinimą, sten
giasi parodyti P- Kalpoko iš 
kūrybinį augimą, jo sūdė- vargdienių artojų 

^tingą ir prieštaringą kelią, les”.-.
Ajj Be monografinio pobūd- Grįžęs į Lietuvą 

žio straipsnio apie P. Kai- tęs po kojom gimtą žemę,!
bendraudamas šit valstie
čiais ir gėrėdamasis tėviš
ke, P. Kalpokas sukuria 
platesnio masto realisti
nius darbus: “Motinos”

Aišku, kad jau skaitėte portretą (1912 m.) — jau- 
dienraštyje apie išleidimą i trios tapybos ir gilaus psi- 
Seno Vinco poezijos knygo- (chologimo sprendimo dro-

Ją išleis Laisvė su vi- bę; tipiškus lietuviškus 
. Knygos gamtovaizdžius “Kvietkų 

kaina yra nustatyta $1.00. miestelis” (1912 m.), “Un
Ipelis saulėlydyje”, “Žie- 
įmos peizažas” (1913 m.), 
ir kt.

SENO VINCO 
POEZIJA

je.
suomenės parama.

Nereikia aiškinti, kad 
Šiais brangenybės laikais 

>už vieną dolerį tokios kny
gos išleisti negalima. O'

leidi-

pir- 
skai-

“Autoportre-

žmogaus
paveiksluose

Šių dar-c

uojautą per Laisvę ir Vilnį, ir 
graboriui Mr. G. Savage už 
malonų patarnavimą. Ačiū V. 
Bullienei ir Balzarienei -už 
malonų patarnavimą priėmi
me palydovų.

Jono Ivonaičio sūnūs ir duk- /
terys:

Mrs. Ana Varny
Mrs. Agata Colson 
Natalija Evans 
Vic Evans
Algirdas Evans

ation room”), bet atžymėt 
įvykį dėl kokių nors visuome
niškų reikalų nebuvo galimy
bės, nes susirinkusieji buvo 
įvairių pažvalgų — įsitikini
mų žmonės, tarpe jų, buvo ir • 
taip vadinamų — dipukų, ku
rie niekad nepikietavo paren
gimų ir su kuriais aš sugyve
nu gražiai, draugiškai.

Tad šiuomi tariu' visiems 
širdingiausi ačiū už atsilanky
mą ir už suteiktas dovanas, 
kurių nereikėjo pirkt, neigi 
dolerines mėtyt; man nejau
ku priimt tokias širdingas 
brangias dovanas. Kaip aš 
tiems geriems prieteliams at
silyginsiu ? žinau, kad tūli 
draugai yra laikraščių skaity

mo j ai, 
mui parę, arba kitaip — ban
ketą. Su'kvietė nemažai gerų 
draugų-prietelių. Nors Masy
tė tvirtina, jog visiems pada
rė pastabas, kad neneštų jo
kių; dovanų, bet vistiek atsi
lankiusieji draugai ir draugės 
sunešė įvairių dovanų, o tūli, 
kurie nesuspėjo ar negalėjo 
ką nors nu pirkt — pridavė
vokus (konvertus) su sveiki- me. Šia p 
nimo laiškučiais ir dolerinė-1 dame prie tų, kurie dalyvavo 
mis.

Banketas praėjo labai gra
žiai Masytės “palociuj” (mat, 
yra įtaisytas nemažas

Rochester, N; Y?
I

Rochesteriečiai netekome 
gero veikėjo

Liepos 8-ą mirė Jonas Ivo
naitis (Evans).’

Jau! ilgas laikas jis nesi jau- 
bet. negulėjo ir po

dirbinėjo apie namus, 
atsikėlęs 

valgyti pusrytį ir 
nuo kėdės^ gavo

|poetas; sukūręs - ne vieną 
poezijos perlą spalvose.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie jo geriauąius port
retus. Ir čia laimingai su
sijungia tvirtas piešinys, 
spalviniu sprendimu, įdo
mia kompozicija iii gilia as
mens charakteristika, t. y- 
tai, ko dažnai mūsų portre
tistams dar gerokai trūks
ta.

Leidinio autoriai — P. 
Gudynas ir R. Kalpokas 
pateikė iš tikro nemaža į- 
domios biografinės bei fak
tinės medžiagos apie P. 
Kalpoko gyvenimą ir kūry
bą. Skaitydami leidinį, 
galime susidaryti vaizdą 
apie dailininko meninių in
teresų akiratį, ( jo kūrybi
nius sumanymus, apie kū
rybinio darbo procesą ir 
panašiai. Tai daugiausia 
atskleidžiama naudojantis 
P. Kalpoko dienoraščiu bei 
'kita medžiaga. Knygoje 
randame taip pat nemaža 
įdomių, taiklių aiškinimų 
ir vertinimų apie P. Kalpo
ko kūrinius. Tai, pavyzd
žiui, tokių paveikslų, kaip 
“Upelis žiemą”, 
Tivoli”, 
tretas”
bei vertinimas.

Tačiau neretai atskiri P. 
Kalpoko kūriniai leidinyje 
aiškinami blankiai, pavir
šutiniškai. Kartais auto
riai mėgina prirašyti P- 
Kalpoko kūriniams socia
linę reikšmę, nors ir netu
rėdami tam pagrindo. Tai, 
pavyzdžiui, liečia paveikslą 
“Vakaras”, kitus kūrinius.

Autoriai ne visur apdai- kurioje, yra ėjęs pareigas pii 
riai ir teisingai nušviečia^ 
pavyzdžiui, įtaką P. Kaipo-, 

|ko kūrybai bei kai kuriuos 
jo gyveninio momentus. 
Pavyzdžiui, perdėtai nu
rodoma peredvižnikų reik
šmė1 dailėje 19-ojo amži'a'us 
pabaigoje ‘bef jų įtaka P. 
Kalpokui. Vietomis apie į-

1 j vairių dailės meistrų įtaką 
'P- Kalpokui kalbama bend
rais žodžiais, kadangi tos 
įtakos arba iš viso nebuvo 
arba konkrečiai 
įrodyti, 
remiant 
žiaga, nušviečiamas 
goję, pav-, “Ars” 
pės atsiradimas ir kt

tė gerai, 
b is k į 
Birželio 21-os rytą 
pradėjo 
nuvirto
“stroke”. Išsirgo ligoninėje 18 
dienų neatgavęs sąmonės ir 
mirė.

Ivonaitis gimė Vokietijoje, 
augo Lietuvoje. Dar jaunas 
būdamas su tėvais atvažiavo į 
šią šalį. Vedė Agotą Kučins
kaitę. Išaugino 3 sūnus ir 3 
dukteris. Ilgai gyveno Gard
ner, Mass., ten tapo snayiu

Detroit, Mich.
Ačiū VISIEMS

S. Masytė ir jos mainė, slap
tai, man nežinant, surengė 
mano gimtadienio paminėji- ir nori kad “Laisvė” 

gyvuotų. Tad šiuomi, tų drau
gų man priduotas dovanas 
siunčiu “Laisvės” paramai,dvi
dešimts penkius dolerius. Ma
nau, kad tie draugai sutiks 
su mano pasielgimu ?

Mikas M.
(Čekį $25/vertė.fe perdavė

me administracijai. Dėkoja- 
ga ir mes priside-

JONAS

ir

datuotas jo 
tas” priskirtinas prie ge
riausių P. Kalpoko portre
tinių sprendimų, - jis mus 
paperka savo skambiu, 
kiek dekoratyvišku spren
dimu, savo dideliu tonali- 
n i u k o n t r a stingumu, 
k’o mpoziciniu efektingu
mu ir paprastumu, pilna 
kūrybinės energijos daili
ninko veido išraiška. Ir vė
lesniais metais jis sukuria 
labai efektingus portre
tus, kaip “Ispanė” (1925 
m.), 1926 ir 1928 m. žmo
nos portretus ir kt.

Šiuo kūrybos laikotarpiu 
P. Kalpokas peizaže jau 
imasi atskleisti 
buitį, pvz
“Vakaras” ir kt. 
bu reprodukcijas 
randame leidinyje.
P. Kalpokas aštriai nepa
brėžia buržuazinės sant
varkos negerovių, silp
nai atspindi darbo žmonių 
kovą. Dažnai'savo paveiks
luose jis net suidilina lie
tuviško miesto ir kaimo gy
venimą. Tačiau P- Kalpo
kas, kaip didelio talento 
menininkas - realistas, kū
riniuose atspindėjo rea
lią tikrovę. Už tai kai ku
rie jo kūriniai buvo iššūkis 
formalistinei buržuazinių 
dailininkų kūrybai. Daili
ninkas jau mato ne vien 
idealizuotą gimtąjį kraš
tą su srauniais upokšniais, 
tamsiašakėm eglėm. Bur
žuazinio pasaulio neteisy
bių sukrėstas, P. Kalpokas 
sukūrė labai aštru sociali
niu požiūriu eskizą “Daili
ninko K. Šklėriaus iškrau- 
stymas iš buto”, “Ubagy.no 
prieangis”. D a i 1 įninkąs 
kartais imasi net karika
tūros meno. Jis sukuria 
šaržo pobūdžio tapybinį 

i “Alkoholikas”, 
suruošti savo į- .

individualinę kurinių pa-1 . • Kalpokas
rodą Berlyne, kur 'atveža |cir^° kR°^,nmno srity- 
120 geriausių darbų. Deja, s 
prasidėjus karui, dailinin
kui teko paskubomis iš 
Berlyno bėgti su šeima į 
Šveicariją, palikus darbus 
likimo valiai. Taip žuvo 
daugelis gerų P/ Kalpoko 
darbų, kurių išliko tik re
produkcijos ar fotografių 
jos. 2

Sugrįžęs 1921 m. į Lietu
vą, P, Kalpokas gauna pa
stovų darbą, pradžioje — 
piešimo kursuose, vėliau 
— meno mokykloje ir ga
lop — Kauno Dailės insti
tute, kur dirba pedagoginį 
darbą, auklėja jaunuosius’ 
dailininkus.

La b a i charakteringas 
šio laikotarpi^ jo kūryboje 
peizažas “Rudenį”. Atro
do, J<ad dailininkas šitame 
nedideliame darbe, po ilgų 
ir vargingų, klaidžiojimų 
svetur išliejo visą savo tė
vynės meilę, sukūręs cha
rakteringiausią lietuvišką, 
gamtos vaizdą, tikrą peiza- 

ižinį šedevrą. Paveikslas 
vaizduoja tolumoje slen-

P. Kalpokas 1914 metais paveikslą 
darant aukštesnę kainą bū- J nusprendžia
tų apsunkinti vargingiau 
finansiniai pasilaikantieji 
žmonės, mylintieji grožinę 
literatūrą. TĘai kokia dabar 
išeitis knygos išleidimui?

Senas Vincas, kaip dir
bančiosios liaudies rašyto
jas ir -kaip ilgametis pa
žangiųjų laikraščių ben
dradarbis, yra užsitarnavęs 
visuomenės pagarbos. Dau
gelis jo raštus myli ir jį 
kaip autorių gerbia. Taigi 
skirdami žemą knygos kai
ną turėjome mintyje, kad 
visuomenė pasiiiipins ma
terialia pagalba knygos iš
leidimui. Geriau finansi- 

jpiai pasilaikantieji užsisa- 
fkydarni knygą prisidės su 
penkine ar dešimtine. At
spėta teisingai. Iš 26 jau 
gautų užsisakymų 9 užsi
mokėjo po daugiau kaip po 
dolerį.

Tai gražus dalykas!
Labai prašome užsisakyti 

knygą kaip galint anksčiau 
ir, užsisakydami, paspaus
kite ranką kiek giliau į ki
šenę, kad išvobyti daugiau 

, kaip doleriu ką. Bet kurie 
neišgalite mokėti daugiau

. Tiesa

“Laiptai 
Ign. Šlapelio por- 
ir kitų, analizė

Miko M. gimtadienio atžymč- 
jime, ir sakome: Geriausios 
jam sveikatos, ilgiausių me-

recre- tu!—Red.).

se — karikatūroje, teatro 
dekoracijų eskizus paruo- 

nionumentalinėje - 
i kompozici-

. i > ]. n t, — ... ...... j J dekoratyvinėje
Plačiai atstovaujama al

bume ir vėlyvesniojo lai
kotarpio P. Kalpoko kūry
ba. Tarybinės santvarkos 
metais dalininkas įtemptai 
dirba. Jis nutapo didelio 
formato kompoziciją “Sie
lininkai”, didelį paveiks
lą “Raudonosios Armijos 
sutikimas Kaune 1940 m-”, 
tapo rašytojo J. Marcinke
vičiaus, portretą, peizažus. 
Pokario metais jis energin
gai kuria ' 
Aripijos sutikimo Kaune 
1940 m.” antrąjį variantą,

IVONAITIS 
'■ (EVANS)

progresyvių organizacij ų 
daug veikė, visur ėjo pirmuti
nis veikti darbo klasės žmo
nių gerovei. Nuo pat jaunų 
dienų buvo susipratęs, laisvų 
pažiūrų, pažangus įr darbš
tus. f

*1921 metais atvažiavo 
ch esterį su visa šeimyna, 
kius laikus turėjo iki 
darbus ir vietą gyventi, 
vėl stojo j pažangos 
įsirašė

i Ro- 
Sun- 
gavo 

Čia
darbą. 

Gedimino Draugijom

$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo psl.) 

Petras ir Agota Norkai ..................
Vytautas mažiukas .........................
K. Šilkaitienė ....................................

$25.00 Prietclių Klubas
Senas Skaitytojas, Scranton, Pa. . • . 
Kazys Zambusevičius, Reading, Pa. .

.. 2.00

.. 1.00

.. 1.00

. $25.00
.. 25.00

ją sunku 
Netiksliai, nepasi- 
konkretesne med- 

kny- 
gru- 

j jyClLOll CX.VAJLJLJ.1 CVO 11 11 V. NG 

įžodžio nepaminėta ta aiški 
kliūtis Kalpoko ' kūryboje, 
kurią sudarė bohemiško 
dailininko gyvenimo -įpro
čiai ir kt.

Gaila, kad knyga apie šL 
įžymųjį lietuvių dailės "at
stovą išėjo tik nedideliu ti
ražu. Ji gausiai perkama, 
ir jos tiražas aiškiai per 
mažas.

Leidinio apie P. Kalpoką
“Raudonosios pasirodymą reikia sveikin-

1 • 1 • • —• • •ti, kaip pirmą mėginimą 
propaguoti mūsų vaizduo-

I $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
Mikas M., Detroit, Mich, (koresp. telpa) .... $25.00 
Elzbieta Ecenia, Tampa, Fla. . ..................
Anna Quater, New York City ....................
Joe Sabaliauskas, Yonkers, N. Y...................
V. Rudaitis, Chicago, Ill................................
Onutė iš Brooklyn o ......................................
Kostantas Krukonis, Marlboro, Mass. .. ,. 
A. J. Pranaitis, Camden, N. J.‘:....................
Chas. Vachunas, Harrisburg, Ill..................
A. Bakevich, New Britain, Conn................
B. Juraitis, Montreal, Canada......................
Paul Alekna, Jamaica, N. Y.............. ......... '.
A. Verbilis, Scotia, N. Y........ . ..................
A. Ražanskas, Union, N. J.............. ............
V. Gižauskas, Chester, Pa...........................
Vincas Kazakevičius, Hillside, N. J..........
William Lecky, Hartford, Conn.....................
John Laemy, Brooklyn, N. Y.........................
P. Vasiliauskas, Cleveland, Ohio ................
Antanas Abromaitis, Brooklyn, N. Y..........
J. Alionis, Brooklyn, N. Y............................
J. Tamulioniene, Scranton, Pa.....................
G. Januška, Baltimore, Md.........................
Anthony Shukis, Coal Center, Pa................
A. Mugianis, Oakland, Calif.........................
Ant. Balchunas, Richmond Hill, N. Y. ... 
T. Margin, Seltzer City, Pa.........................

mininko, vice-pirmininko, už-1 
rašų raštininko ir visokiuose! 
parengimuose komisijose dir-į 
bo kiek tik galėjo.

j Velionis prigulėjo Uoliose | 
kitose organizacijose ir jose 
vienu ar kitu laiku, o kai ku- ! 
riose ir dabar _ ėjo sekamas 
pareigas: Piliečių vyrų klu
bo—užrašų raštininkas; LDS i 
11 kuopos—pirmininkas ; LLD > 
50 kuopos — iždininkas. Vi-; 

>vur dirbo ir aukojo, kiek tik i 
galėjo.

Buvo dienraščių Laisvės, 
Vilnies ir kanadiečių, savait
raščio Liaudies Balsas skaity
tojas ir vajininkas.

• Nebuvo nė vieno susirinki
mo ar parengimo, kuriame Jo
nas Ivonaitis, nedalyvautų ir 
neparemtų. Visada dirbdavo 
su šypsą ir nesiskundė, kad 
pavargęs.

Velionis buvo pašarvotas 
pas laidotuvių direktorių Mr. 
G. Savage, 1080 North Št. 
Jo šermenis lankė labai daug 
žmonių ir karstą puošė daug 
gėlių. Nors laidotuvės įvyko 
darbo dieną, i kapus palydo
vai vyko keturiomis dešimti
mis automobilių. Atsisveikini- Į 
mo apeigas atliko Mr. G. Sav
age. Palaidotas laisvai, Mt. 
Hope kapinėse.

Velionis Jonas paliko liūde
syje 2 sūnus ir 3 dukteris, 4 
anūkus, brolį Juozą Evans, 
gyvenantį G ar d nery, ir daug 
giminių ir draugų, marčias ir 
žentus, č \ ,

Ilsėkis, Jonai, amžinai! O 
mes, likusieji,, tęsime 7 tavo 
pradėtą darbą

10.00 
10.00 
10.00 
9.00 
5.00 
5.00

. 5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 • 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

. 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 • 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
1.00 
1.00

Iš. anksčiau gauta $9,020.66. Dabar įplaukė $259.00. 
Viso gauta $9,279.66. Dar reikia $5,720.34.

Dėkojame visiems prisidėjusiems į fondą ir visiems 
pasidarbavusiems finansų sukėlimui. Dar yra vilties, 
kad gerai pasispaudus iki rugpiūčio pabaigos būtų ga- 
Įima tikslą atsiekti—sukelti $15,000.

Laisvės Administracija
paveikslą “Tarybų Sąjun- jaraosios dailės realistines

tik

kaip dolerį, siųskite užsisa- kantį lietų, išsiliejusią upę

r Kompozicijos atzvu- 
užtat tais pat metais Mav<

zas 
yra 
tiek 
giu,

Paupyje” (W21 m.),, 
silpnesnis tiek spalvos, 
ir kompozicijos atžvil

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

, Apmokąmi Taksai Užtikrintas Daiktų^ Pristatymas.
Jūs dabar galite siųsti per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus

Laisvė (Liberty), šeštad., Rugp. (Aug.) 4, 1956

tradicijas.
Ddil. A. SAVICKAS

PASITIKO KAIP 
KOKIĄ ŽVAIGŽDĘ

Kai Miss Prehley Ean, 
14 metų mergiotė, lėktuvu
grįžo iš Tennessee į Idlewild ! 
aerodromą, jos lauI;S didelis 
būrys reporterių. Sansacijų^ 
ieškotojams'buvo įdomu suži
noti, kaip ir kodėl ji pabėgo 
nuo tėvų, kaip buvo pagauta 
ir sugrąžinta.

’ mą su vienu doleriu, vis- 
tiek r bus gerai, — jūs. iš- 
reikšite pagarbą autoriui ir 
būsite jo knygos išleidėjais. 
Jūs vardai bus išspausdinti 
knygoje.

Knygą norime išleisti lap- 
■ŠJknčio mėnesį, š. m. Jei vi- 
A ^Jjsuomenė kooperuos su Lais- 

L ve šiuo reikalu, tai tikrai 
knyga išeis numatytu laiku, 

. bet jei užsisakymai bus. vė
linami, ytai, aiškų, tas vė
lins ir knygos išleidimą.

Laisvės Administracija

pievose ir mažą gelsVą salą 
pirmame >plane- Be susi
jaudinimo negalima žiū
rėti į šį vaizdą (knygos au
toriai teisingai padarė da
vę jį knygos viršeliui),, 
Šiame peizaže yra ir nuo
taika, ir švelnūs spalviniai 
niuansai, ir išmintinga 
kompozicija.

Su meile atliktas peiza-

gos didvyrė M. Melnikaitė 
kovoja su hitlerininkais”, 
tapo S. Nėries, J. Biliūno 
portretus.

P. Kalpokas mirė 1945 
m. gruodžio mėn. 5 d., pa
likęs įdomų ir įvairų kūry
binį palikimą- Iš šio paliki
mo daug ko turės pasimo
kyti mūsų dailininkai, dir
bantieji portreto ir, peizažo 
srityje. Reikėtų, mums pa
simokyti iš P. Kalpoko, 
kaip paprastą gamtos pei
zažą pakelti iki apiben
drinto gamtovaizdžio.

P. Kalpokas savo geriau
siuose peizažuose tapybiš
komis priemonėmis suge
bėjo perduoti labai gilias 
mintis ir jausmus, kuriuos 
jis išgaudavo nuolat studi
juodamas gamtą etiuduose. 
Savo peizažuose jis nekopi- 
avo gamtos, jos nestiliza- 

, o ir negražino. P. Kalpo
kas buvo1 jos dainius,

ŠIRDINGA PADĖKA
Mes,. Evans likusi šeima, 

širdingai dėkojameąvisiems už 
gėles, už skaitlingą atsilanky
mą palydėti i kapus mūsų my
limą tėvelį, už pareikštą už-

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

Tel. INgersoll 7-6465, MNgersolI 7-7272
Mes - užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams įteik
sime paliudijimus su priėmėjo parašu. Įstaiga atdara paprastom 
dipnom nuo 9 iki 6 v. v. šeši. 9-4 v., Selcm. 9-6 v. v,

Dabar Laisves kaina
Jungtinėse Valstijose $10 metams 

6 mėnesiams $6.00

Dalyje Queens County $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

Kanadoje $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

I *

Kitur užsieniuose $15.00 metams
6 mėnesiams $8.00

\ Pavienio egzemplioriaus kaina 5 c

Naujai užsisakydami arba atsinaujindami 
dienraštį Laisvę laikykitės aukščiau

• nustatytų kainų.
Siųsdami prenumeratas adresuokite:

Laisvė
J10-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

%25e2%2580%259cUbagy.no
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LAISVOJI
SAKYKLA

Bereikalingas teisinimas

D. M. šolomskas Laisvės 
144 numery antrą gana ilgo
ką straipsnį parašė, teisinda
mas Stalių ir kritikuoja Žilė
ną, taipgi kad Chruščiovas 
nedemokratiškai kritikavo 
Staliną. šolomskas panašiai 
kaip Susninkų Jurgis vis ban
do pateisinti, kad Stalino 
klaidos menkniekis.

Kada 'S. J. straipsnis tilpo 
Laisvėje, tai labai vietoje bu
vo įdėta apžvalgoje tam pa
čiam numeryje pastaba apie 
Staliną iš “Vilnies”, rodos ra
šyta L. Prūseikos. Tos kelios 
eilutės, kaip pirštu rądo, kad 
S. J. nežino ką rašąs.

Šolomskas daug analizuoja 
Stalino geradėjingumą, o 
Chruščiovo “prakaitavimą per 
dvi dienas” su ta garsiąja 
prakalba. Ant kiek žinoma 
iš spaudos ir matome parašy
tą Chruščiovo prakalbą,
teikiamas laikas 4 iki 6 va
landų. O šolomskas šaiposi, 
kad “dvi dienas prakaitavo”. 
Jei ne Chruščiovas, tai kas 
kitas būtų turėjęs atidengti 
to kulto žygius ir brutališku- 
mus stalininiam režimui, kur 
tūkstančiai buvo deportuoja
mi ir sušaudomi geriausių par-; mininkas ir šeimininko 
tijiečių be jokio teismo, įskai
tant ir Angarietį? šolomskas 
necituoja tų faktų iš Chruščio
vo prakalbos, kaip Stalinas

Petro Grabausko 
sveikata gerėja

Pora ligoninėje jau išbūtų 
mėnesių Petrui Grabauskui 
ėjo sveikatom Atgavęs svorio, 
gerame ūpe. Laukia progos 
pasimatyti su visais. Jo vy
riausias sau linkėjimas yra tą 
progą gauti Aido Choro pik
nike. ,

Liuoslaikiais (tarp miego, 
valgio ir pasivaikštinėjimo lai
ko) Petras dirbinėja iš odos 
ir ceratos pinigines (to dailės 
darbo jis išmoko pirmuoju bū
vimu ligoninėje). Nuostabiai 
kai kurios dailiškomis figūro
mis išgažintos. O kai daro
mos iš anksto užsakius, įdeda 
ir incialius.

Kartą'savaitėje jis mato til
tam — Visuomet yra televizija, 

prelekcijoą
mą.
Dažnai vykdomos 
apie sveikatą.

Daug laiko jis 
skaitymui knygų, 
laikraščiu

.savo ranka rašydamas, garbi-, sikalba 
no pats save, genijum sta-j 
tesi; net sovietinis 
tik Staliną garbino, 
munistų Partiją. Net Lietuvo
je “stalininiai kolūkiai”, “sta-1 
lininė konstitucija“, “stalini-1 
nes aikštės” ir t. t., buvo gar
binamas (mano sūnėnas laiš
ke tai rašė 19-^1 m.). Ar ta-! 
tai užtylėdamas, šolomskas1 
demokratiškai rašo?

Šolomskas bando išaiškinti, 
kad priešams, Grigaičiui, pa
tiko Chruščiovo prakalba. Ar 
priešams patiko, ar mums ne
patiko, bet Chruščiovas iškė
lė tą teisybę, kas neišvengia
mai turėjo iškilt, einant mark
sistiniais principais ir siekian
tis didesnės laisvės ir demo
kratijos. Juk mes pergyveno
me tą visą “stalinini laikotar
pį” ir daugybė mūsų drąugų 
čia Amerikoje, dažnai perma
tydavo, kam reikalingas tas 
Stalino ypatos dievinimas.

praleidžia 
žurnalų ir 

įskaitant lietuviš
kus dienraščius, kuriuos jam
dažnai atneša iš namų jo šei- 

j au
nas sūnus. Džiaugiasi sulau
kęs lankytojų. Gi tomis va
landomis, kada asmeniški lan
kytojai negalimi, Petras “pa- 

i” su tais, kurie jį at
lanko atvirutėmis, šios rūšies 

himnas1 lankytojų jis turi gausų rin- 
o ne Ko- kinį iš visų šalies kraštų.

Petrą galima lankyti antra- 
I dieniais, ketvirtadieniais, sek- 
madieniais ir šventadieniais 
nuo 2:30 iki 4 ir penktadie

nio vakarą nuo 7 iki 8:3,0.
Triboro

Parsons Blvd.
Ave. ir Grand Central Park
way), Queens, L. I., N. Y. Jo 
kambarys 4-A (ketvirtame 
aukšte). L-i

Hospital randasi
(prie Gothals

Sudaryta komisija kovai prieš 
rasinę diskriminaciją butuose
Miesto majoras Wagneris 

paskyrė speciališką komisiją, 
kurios tikslas bus kovoti prieš 
rasinę diskriminaciją butuose 
New Yorke, kitaip sakant, už 
rasinę integraciją. J komisi
ją įeina miesto planavimo ko
misijos pirmininkas James 
Felt, miesto tarp rasinių san
tykių komisijos pirmininkas 
Frank Horn ir majoro asisten-. 
tas Stanley Lowell >

Majoras, turėjo ilgoką pasi
tarimą sir ta naujai sudaryta 
komisija. Rasitąrinie • dalyva
vo ir Manhattanb’ Borough

Jack,,

susivieniji- 
liaudiškos 

to-

prezidentas Hulan 
negras.

Negrų pažangos 
mas (NAĄCP) ir
organizacijos pasveikino 
kios komisijos įsteigimą, bet 
pabrėžė, kad. komisijos dar
bai bi\s spręsti-pagal tai, kaip 
energingai, ji ^ipa prie savo 
tikslo. Nurodppia, kad pana
šių komisijų prieš visokios rū
šies .diskriminaciją buvo ir 
praeityje, bet dažnai jos nie- 

'< ' > t . > A t ■ , . ' • i

ko neveikė; apart skambių 
ujžvadinimų . nęšjpjinio., . . ,

Tūkstančiai žmonų 
ieško tūkstančio $

I Negrė kandidatė į 
“laivyno karalienę”

Trečiasis laivyno distriktas, 
apimantis New Yorką, New 
Jersey ir Connectieuto uostus, 
išrinko negrę Gloria Bowser 
savo kandidate į “JAV laivy
no karalienę”. Ji yra negro 
jūreivio Roberto Bowserio 
žmona, dviejų vaikų motina. 
Ji tapo išrinkta už savo gro
žį, taipgi už parašymą straip
snio “Kodėl aš didžiuojuos 
būti jūreivio žmona”.

respublikos 
j Vilnių su- 
kaip du su 

sportinin-

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
kiadą iš įvairių 
miestų ir rajonų 
važiavo daugiau 
puse tūkstančio 
kų..

Tą dieną lijo, tačiau spar
takiados atidaryman į stadioną 
“susirinko tūkstančiai vilnie
čių”.

Ten buvo visų sporto šakų 
atstovai — patys gabiausieji, 
patys talentingiausi sporte, 
rinktiniai lietuvių tautos sū
nūs ir dukros.

Lietuvos vyriausybė, Lietu- 
<vos spauda, Lietuvos visuo
menė kreipia didžiulio dėme
sio į sporto vystymą jaunime.

Dabar kyla klausimas: Ar 
daug Lietuvos sportininkų pa
teks į Olimpijadą, kuri neuž
ilgo įvyks Australijoje ?

Pardavimui 
vištų ŪKIS

gerame stovyje. Su geraisCkls 
trobesiais ir geroje vietoje.

1. Gyvenimui namas' iš 9 kamba
rių su šaltu ir, vandeniu, savas 
šulinys ir prūdas.

2. Naujas pastatas dėl 5,000 vir
tukų.

3. Gyvulių tvartas dėl 4 raguo
čių, kartu pašarinė ir kiti reikalin
gi pastatai. 15 mažų vasarinių viš- 
tinyčių, po 100 vištukų.

5. žemės sklypas, apie 10 akrų ge
ros ganyklos, geros pievos; žemė la
bai tinkama daržovėms; daugelis 
vaisinių medžiukų.

Ūkis randasi prie didelio kelio, 8 
mailės nuo Danielson ir viena mailė 
iki Wauregon, kur statoma naujas 
milijoninis fabrikas. Priežastis par
davimo ūkio — senatvė, nebegalima 
daugiau dirbti. Dėl daugiau infor
macijų, prašau kreiptis pas savinin
ką: ANTANAS WOLLOW-V ALA
VINIUS, R.F.D. 1, BOX 212, DA
NIELSON, CONN. TEL. 4-3744.

RE. 9-9560

; ; 188th ST. IR 78rd
• » Specialistai lenkiškų ir 
J J ryme. Pabandykite mūsų 

\ • ► įvairių skanių specialybių.

•’ ' VENDOME PASTRIES !
AVE., FRESH MEADOWS, L. I. ■ 
įvairių europiškų tortų ir sausainių pada- ; 
pyragus (babki ir su aguonom) ir kitokių I

I

Btdy<Form Appliances Ine.
1)0 Wad 42 nd St. • Rm. 404

.......... AHCHK
INDIVIDUALLY MOLDED TO YOUR FEET

Featherweight-Corrective Archet
PROVEN COMFORT!

PHINI 
Wl 1-7140

Laisvi (Liberty)šeštad., Rugp. (Aug.) 4 1956

New Yorko 
spaudoj ę

Gubernatorius A. .Harrfma- 
nas, sako vietiniai laikraščiai, 
apie savaitę atgal pasiūlė Ke- 
fauveriui sudaryti bendrą 
frontą prieš Stevensoną. Jis 
ragino Kefauverį išleisti ben
drą pareiškimą, kad Steven- 
sonas atsisuka nuo “Roosevel- 
to ir Trumano idėjų”. Harri- 
manas laikosi nuomonės, kad 
naujadalybinink-u ir liberalu 
buvo ne tik Rooseveltas, bet 
ir Trumanas tęsė jo tradicijas., 
Beje, Trumanas šioje prieš
rinkiminėje kampanijoje yra 
vyriausias Harrimano globė
jas ir iki šios dienos neprara
do vilties, kad Harrimanas 
gali būti nominuotas)

“Herald - Tribune” ragina 
Vakarų šalis ilgai nelaukti ir 
“parodyti vėliavą” prie Sue- 
zo, tai yra, pasiųsti karinius 
laivus, kad įbauginti Egiptą. 
Kairiecių “Daily Worker’" prL 
mena “Tribūne” , rašeivoms, 
kad jie pamiršta,, jog negyve
name 19-ame šimtmetyje (ir- 
ba Teddy Roosęvelto laikais.

Tada liuvo laikai, sako 
“Daily Worker”; kuomet tAš 
“vėliavos rodymas” lošė rolę 
—^užteko ■ imperialistiniam 
kraštui pasiųsti savo karinius 
laivus prie kokios nors Azijos 
arba Afrikos šalies, kad iš
gauti savo. Amerika tokią 
taktiką vartojo ir prieš savo 
kaimynus Lotynų Amerikoje 
—JAV kariniai laivai ir mari
nai daugiau negu kartą “ro
dė savo vėliavą” Panamoje, 
Kuboje, Nicaragnoje, Vene- 
zueloje ir kur ne?

Bet dabar kitokie laikai,' 
dabar “vėliavos parodymas” 
negąsdina ir nebaugina, nes 
anti - kolonialis pasaulis didis, 
galingas ir solidariškas.

Apie 237,000 lankė 
stadiumo koncertus

Jau> pasibaigė koncertų 
zonas Lewisohno stadiume. 
Per šią vasarą duota 28 kon
certai, į kuriuos kartu apsi
lankė apie 237,000 žmonių. 
Tai yra apie 4,000 daugiau 
negu praeitais metais ir 
000 daugiau, negu 1954 
tais.

SC-

13,- 
me-

netDaugiausia klausovų, 
25,000, susirinko klausytis ne
grų dainininko Harry Bela- 
fonte. 22,000 klausėsi džazo 
koncerto, 18,000 Rogers ir 
Hammerstein populiariškos 
muzikos koncerto ir 16,000 
stebėjo Ballet Russe de Mon
te Carlo, o 15 tūkstančių 
klausėsi negrų dainininkės 
Marian Anderson.

J kitus koncertus apsilankė 
mažiau.

Buvo numatyta šią vasarą 
duoti 30 koncertų, bet dviem 
naktimis lietus ’ nelčido1 
certo laikyti.

kon-

9AVQ p AR METUS

‘ Harry Gross, kuris atlieka 
kalėjime' trijų mėtų1 terminą, 
gavo d£r Vieneriuš imetus. Da
lykas, mat, t£mė, kad jis ne
sugrąžino $13,000 tūlai naš
lei, kurią jis buvo nuskriau
dęs. , '

Jau kelintą savaitę, kai ryt
metinė Radijo programa “Pul
se” praveda sensacinę kam
paniją, kuri užvardinta “Fin
ders — Keepers” (“Suradai 
—tavo”). Visas žaislas tame, 
kad per tą programą praneša
ma, kad kur tai mieste pa
slėpta $1,000, kuriuos žmo
gus radęs pasilaikys. Per pro
gramą duodama šiek tiek su
prasti, kur tie., pinigai gAli 
būti — kasdieną sakoma šiek 
tiek daugiau, bet tiksli vieth 
vis' vien lieka mįslė.

Pavyzdžiui, 
programos tvarkytojai 
be, kad tūkstantinė 
“prie mano urvo, miesto cen
tre, kur stovi ilgos eilės”. Iš
sireiškimas “urvas” sukelia 
žvėries mintis ir tūkstančiai 
žmonių pradėjo sukinėtis prie 
central in io knygyno 42-ro.je
gatvėje ir 5th Avė., kur prie 
laiptų randasi tie du cementi
niai liūtai.

Tiek žmonių susirinko prie 
knygyno, graibstėsi gretima
me parkelyje, šaligatviuose ir 
pan., kad knygyno vadovybė 
ir policija prašyte prašė pro
gramos vedėjų paskelbti, kad 
tąi ne ta vieta.

Dabar programos vedėjai 
prie to urvo ir eilių pridėjo 
kitus nurodymus — 
mane po žeme, miesto centre, 
kur, jeigu pasivėluojama, lau
kiama prie manęs. ..

Na, ir vėl išsiskubino žmo
nės, kuriem ta tūkstantinė la
bai pravartu būtų. Vieni ma
no, kad pinigai paslėpti kur 
nors Grand Central geležin
kelio stotyje, kiti, kad 
“Times” leidyklos rūsiuose ir 
t. t. O gal, kai skaitysite 
šiuos žodžius, koks nors gud
ruolis bus iššifravęs nurody
mus ir tūkstantinę radęs.......

Celleris sakosi, kad 
kovos konvencijoj už 
liberalinę platformą

New Yorko demokratai iš
rinko Kongreso narį Emanuelį 
Cellerį būti Demokratų parti
jos suvažiavimo platformos 
komisijos nariu. Celleris pasi
žadėjo kovoti už liberališką 
ir anti -/rasistinę platformą.

Sakoma, kad^jjprendžiant, 
pagal Cellerio rekordą Kong-1 
rose, jis gal to pažado laiky
sis. Jis praeityje daug kartų 
pasisakė prieš rasinę diskrimi
naciją, kartais pasipriešina ir 
ragangaudžiams. Neseniai jis 
buvo vienas tos saujelės kon- 
gresmanų, kurie balsavo prieš 
Arthuro Millerio apkaltinimą 
paniekoje Kongresui.

New Yorko Valstijos demo-

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

IRENE HAHN AGENCY 
147 E. 84th St., N. Y. C.

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ;rrrt\ vietos ar mi
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų'darbininkes, draugės. Kreip
kitės dabar. BU. 8-1635-6.

OPERATORES
Patyrusios ant Bluskučių 

Gera Alga.
SO. 8-8682

(150-156)

Rankų siuvėjos ir išshn inėtojos. 
Patyrusios.

F1SNAR 
1797 1st Avė. 
SA. 2-2445.

“MELSKIS UŽ TAIKĄ

New Yorko pašto 
pradėjo štampuoti 
obalsiu “Melskis yž 
(“Pray for'Peace”).

skyriai 
laiškus 
taiką”

On

vy- 
ki-

Nusižudė iš desperacijos

Apie 60 metų amžiaus 
ras tik su dviem centais 
šenėje nušoko nuo Manhattan
tilto ir užsimušė, Pąs jį ne
rasta jokio ženklo' . įrodymui , 
jo asmenybės. Manoma, ka$ 
žmogus husižūįdė! Jš/ Ąešperaci- 
joa.' •

CHlRURGIŠKI RAIŠČIAI
Išplaunami, lengvi. Diržai, gu

minės kojinės, arkai batuose. Į 
Viską išdirbame mūsų ištaigoj, i

ENTERPRISE ]
SURGICAL APPLIANCES )

348 W. 57th St. (7-8 Avės.) ) 
' JUdson 6-8943.,

VACATION MONEY 
NOW!

We’re ready with extra cash 
for your Summer needs 

CASH LOANS 
made in record time! 
Get $25 to $500 

Signature, Auto, Furniture! 
Phone nearest office:,

43rd St. at Grand Central 
415 Lexington Ave..... MU. 7-2580

, at/ Herald Square 
45 West 84th St. /...... WI. 7-2884 

’ In Stuyvešant Town 
488 E. 14th St.OR. 8-5250 

In Brooklyn at Borough Hall 
1409' Fulton Sįtreet...^.. MĄ., 5-4252 
» - l£lušhin{/, ęor.' Kissena Blvd.
75-15 Parsons Blvd..... JA. 8-4566 
/ jlSyckfnan, Cbr; Shėrjnhh Ave. . 
151 Dyckman ’St.........LO. 7-2100

Bronx, Near Webster Ave.
387, East ForcJIfąm Rd. CY. 5-2100

Westchester Offices > ( , i 
5 South B’way .... YOnkers 5-7800 « < ; < • • i • • .. J i ■
519 Main St. — NE. 6-8880 ’ ■_ •

Opęn Mon. &, Fri. Eves, till 6
SEAĘOARD > 

FINANCE COMPANY

+■

t

, praeitą savaitę kratai šalia Cellerio i platfor
mos komisiją ' siunčia kita as
menį, Mary Louise Nice iš 
Buffalo.' Jos * nusistatymai 
apie diskriminaciją Ir civilines 
teises mažiau žinomi.

paskel- 
randasi

rasite

UOSTININKŲ DERYBOS
Nors kontraktas pasibaigs 

dar tik rugsėjo 30 dieną, jau 
prasidėjo derybos tarpe laivų 
kompanijų ir ILA unijos. Uni
ja reikalauja pakelti algas 30 
proc. Unija turi 62,000 narių.

KONIGIN INSTITUTE
“Kur su maža pagalba paakstina 

lankyti reguliarę mokyklą 
su pasitenkinimu.”

DIENINIAI IR VAKARINIAI 
SKYRIAI—

Pagerinti Skaitymą.
Elementariški ir Aukštesni 

subjektai.
Naujiems Amerikonams 

išmokti Angliškai.
Laisniuoti ir Kvalifikuoti

Mokytojai ' 
82-50 86th St.

Jackson Heights 
(| šiaurę Northern Blvd.) 

ILlinois 8-0808.

(151-153)

PRANEŠIMAI

OPERATORES
Siūti apatinius ir viršutinius dra

bužius Ant mašinos ar ranka. Nuo
lat. Gera alga.

BELLE MAID FOUNDATION 
214 Duffield St., B’klyn. TR. 5-9438

IRT iki Hoyt; BMT iki DeKalb;
8th Avė. iki Jay St.

(151-157)

SUSIRINKIMAS

L.L.D. 185 kp. susirinkimas 
Įvyks 'rugpiūčio (Aug.) 8 d., 
7:30 vai. vak., 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Nariai malonėkite atsilan
kyti skaitlingai

Valdyba

Puiki Proga Namų Darbininkei. 
Abelnas darbas dideliuose namuose. 
2 suaugę ir 8% m. vaikutis. Nuo
savas apart merit as su visais pato
gumais, įskaitant T.V. 
tinkamai moteriškei 
mais. Skambinkite: 
8—3 kasdien.

Gera alga 
su paliudiji- 

CH. 3-3120.

LEARN A TRADE 
FOR ĘETTER JOBS 

Radio 
Television 

Refrigeration 
Air Conditioning 

Machinist,, Tool & Die 
Motion Picture Operating . 
Auto Mechanics, Welding 

Oil Burners, Diesel

Classes Start Aug. 9—Sept. 10 
AVAILABLE TO VETERANS 

Ėst. 1908C Day. or Eve. Classes 
BROOKLYN Y. M C. A.

TRADE SCHOOL
1119 Bedford (Gates), B’kyln 

MA. 2-1100

BROOKLYN, N. V.
LDS - 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, rugpiūčio 7 d., 
7:30 vai/ vakare, Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill.* Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, nes delegatai patieks ra
portus iš LDS 12-tojo Seimo. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti, kad nesusispen- 

1 duotumėte. Valdyba (150-151)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 8 d., 408 Court St. Visi 
nariai dalyvaukite. Bus išduotas 
delegatų raportas iš 12-tojo Seimo. 
Išgirsite gerų ir naujų tarimų mū
sų narių gerovei. A. S. (150-152)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
rugsėjo (September) 8 d., 7:30 v. v., 
1150 N. 4th St. Visi nariai dalyau- 
kite, nes išgirsite komisijos prane
šimą. Praeitame susirinkime nuta
rė turėti draugišką išvažiavimą pas 
dd. Bekampius, 147 13th St.. Ava
lon, N. J. Tai bus surengta “sur
prise” vienai gerai draugei, kuri su 
mumis dalyvauja visamc veikime. 
Tad kviečiame skaitlingai dalyvau
ti susirinkime, galėsite prisidėti prie 
išvažiavimo. Valdyba. (151-152)

įvyks
Taut.

BROCKTON. MASS.
LDS 67 kp. susirinkimas 

rugpiūčio (Aug.) 9 d., Liet. 
Namo kambariuose, 7:30
Prašome visų narių mesti tinginį į 
jalį ir ateikite į susirinkimą, nes 
delegatai išduos raportą iš 12-tojo 
seimo, kuris įvyko 
Išgirsite daug naujų

Vienas

Worcesteryjc. 
dalykų, 

iš delegatų.
(151,-153)

Business Opportunity

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*oc**D<y*

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

Atidarytas Vasarnamis
Sir visais patogumais vasarotojams

JURŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

125 Atlantic Ave,, Atlantic City, N. J
' j i Telefonas 5-2888

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

if. M ,,

Namų darbininkė.. Guolis vietoje,, 
nuosavas kambarys ir 
taro namai. 5’/& dienos, 
darbas. Arti miesto, 
kite ištisą savaitę. CE. 
CE. 9-2079.

vonia. Dak-
Nuolatinis
Skambin-
9-8828 ar

(148-154)

SLAUGES, R. N.
Praktiškos ir Laisniuotos Praktiškos

NURSING HOME

2886 Valentine Ave., Bronx 
CY. 8-7500

(146-152)

Slaugės. R.N. ir L.P.N. slaugės. 
Taipgi slaugių pagelbininkės. Visi 
šiftai; 8 vai., 5 dienos. Puikios dar
bo sąlygos. Nauja ligoninė Yonkers.

YO. 5-9500.
(145-151)

OPERATORS •
Experienced on canvas and leatheiR

EVERLAST CO.
175 Walnut Ave., Bronx

138 St. Bus stop at door.
WY. 3-0100

(149-155)

HELP WANTED-MALE

WOOD WORKER
Must be expcriened on Shaper. 

Steady work. Nice conditions.
1165 Broadway, Hewlett, L. I.

FR. 4- 0020
(150-156)

JIG MAKER—SAMPLE MAN
Patyręs. Vielų šapa.

Nuolatinis darbas. Alga atdara.

Ideališka šeiniai ar partneriams. 
Upholstery krautuvė. Gera vieta, 
žema renda. Parduodame pilnai iš
taisytą krautuvę (rakandų apmuši- 
nėjimas). Parduoda savininkas, pri

einama kaina. Skambinkite 9—5;
CY. 8-2327.

KEPYKLA
Ideališkai šeiniai ar partneriams. 

Išnuomojimui ar pirkimui. .Kampas 
Leonard ir Metropolitan, Brooklyn. 
Įtaisyti visi įrankiai. Skiepe visi ke
pimo dalykai: Kaina labai prieinama.

EV. 4-2523
(148-151)

Ideališka šeimynai. Grosern’ė. 
Nassau Apskr. Užrubežiuota kaimy
nystė. 30 m. įsteigta. Savininkas 
parduoda su viskom. Yra 7 rūmų 
apt. IV. 6-8889.

(147-153)

REAL ESTATE

Merrick. 8 room Cąpe Cod. 4 yrs. 
old; oil, hot water heat; ' 4 bed
rooms, full basement, garage, alu
minum stprm & screens, fireplace; 
refrig. & washing machine; 75x100. 
$18990. Freeport 8-5785. Owner 
leav. for Florida. Call all wk. after 
3. Sa. & Sun. all day. (150-156)

Ar norite pasibudavoti namą, be 
pinigų ? Mes jums pabudavosime, 
jeigu /turite savo lotą ir planus—tik 
tiėk ir reikia.

' COUNTYWIDE 
CONSTRUCTION CO.

10 Depot Plaza.
White Plains (6-2140.

(147-153)

IIY. 7-121U^
(150-156)

Watchmen. At least 25 yrsj 
old. 6 day wk, paid vacations, in
surance & hospitalization. Neces
sary •equipment furnished. Must 
have clean\record. Call RE. 2-8298 
weekdays, 9-5. Saturday 9-12.

Prie medžių darbininkai. Patyrę. 
Truck, bodies. Gera alga. Nuolati
nis darbas. 548 Bryant Ave., Bronx. 
163rd St. Crosstown Bus iki pa
skutinio važiavimo, ar Pelham Line 
iki 163rd St., Huntspoint.

(149-151)

POLISHERS

Experienced. Good pay, steady 
■ work. Benefits. Mod’n air-cond.
plant. 1600 Chestnut Ave., Brook
lyn. NI. 5-8167. Take B. M. T. to 
Avenuct M.

(149-152)

ŠEPEČIŲ DARYTOJAS

Patyręs prie maliavos ir liakerio 
šepečių; Pilnam laikui. Nuolatinis, K 
darbas. Gera alga. Puikios darb&J 
sąlygos. WOrth 4-8472.

(148-154)

STONESETTER 
(Akmenėlių Pritaikytojai)

REGAL WATCH CASE CORP. 
74 Lafayette St.

WO. 2-2080
. (147-153)




