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KRISLAI
Duok žirkles!

Brangioji mašina. 
Jaunimas ir dailė. 
Ragina remti streiką. 
Draugų laikraštis.

Rašo Viešnia

Plieno kompanijų 
pelnai dideli

New Yorkas. — Charles 
, R. Hook, prezidentas aš- 
tuonių didžiausių plieno 

.gaminimo kompanijų (Arm
co), paskelbė, kad per 1959 
metų pirmąjį pusmetį biz
nis buvo didelis, ir pelnai 
didesni, kaip bent kada pir
miau. Jis sakė, kad 1958 
metais per tą patį laiką 
kiekvienas seras davė po 
$1.42 pelno, gi 1959 metais 
net po $3.42. Taipgi jis nu
rodė, kad šiemet per pir
mąjį pusmetį kompanijos 
plieno pardavė 45 procen
tais daugiau, kaip 1958 me
tais.

Iš mažesnių kompanijų 
National Steel Corp, pa
skelbė. kad 1958 metais per 

. pirmąjį pusmetį ant kiek- 
lietu-! vieno šėro buvo gauta po 

j a u  ....—----- ■—----- -----------------

Nesusitaiko dėl
PhHadelphiečia, darbuoto-i peUSijlJ

jai atlieka žymų lietuvių vi
suomenei tarnybos darbą. Jie 
prieš porą savaičių masiniai 
atvyko pamatyti Tarybų Są
jungos parodą New Yorko 
FColiseume. Vienok ne visi 
galėjo atvažiuoti, 
buse pritrūko vietos. j išmoka virš bilijono dole-

Parodą mačiusieji, sugrįžę, i rių.
dar ryžtingiau ėmė dairytis! Pensijos yra trijų rūšių: 
priemonių atvežti ir likusiuo- ; $794, $945 jr $1,625 per me- 
sius. Pasėka: tus, priklauso kokioje pa-

^Rugpiūčio 1-mos rytą jie vėl • dėtyje yra veteranas. Ma
žiau sužeisti, tai mažiau 
gauna pensijos. Nei vienas 
pavienis, kuris uždirba $1,- 
400 per metus, ir vedęs $2,- 

^700, negali gauti pensijos.
Dabar tarpe Eisenhowe- 

Tarybų parodoje gausu nuo-i rio administracijos, ir Kon- 
stabių, man nepažįstamų ne- greso yra pasidalinimas 
suprantamų mašinų. Jos atro- pensijų reikale. Abidvi pū
do kaip stebuklas. Bet už vis sės daro pasiūlymų, kad ma- 
daugiau įjaudino tie 18 vagų ^įau būtų pensijomis išmo- 
galintieji varyti artojai - akė-' ^ama 
tojai ir galingieji kombainai. 

Prieš akis iškilo anie me
tai senojoje mažoje tėviškėje, 
kai dvylikametis brol i u k as

Vos paėmus į rankas liepos 
24-tos Laisvę, draugė sušuko: 
‘T)uok žirkles!”

— Ką gi ji dabar prasima
nys,—tariau sau. Netruko .ji 
jgaskelbti žirkliu užduoti:

—Tuojau pasiunčiu iškarpą 
savo seselei į Kauną. Lai ži
no apie mūsų draugų laimę. 
Tenuvyksta amerikiečių lietu
vių delegaciją susitikti. Išgirs 
ir apie mus. Gi tai teikia 
tį, jog ir mes kada nors 
pasim atysime.

Nudžiugau ir aš. Juk 
gatavas laiškas ir dar su 
kia nuostabia naujiena!
ka jos išradingumo ir mano 
laiškai su iškarpomis iš Lais-į 
vės apie amerikiečius 
vius turistus Lietuvoje 
plasnoja oro paštu kur nors 
virš Atlanto.

net'

pa-' 
jos. 
ant 

Šį pelnų
pačios;

‘V-H.

Pirmosios Amerikos lietuvių ekskursantų grupes dalis

Parodos, debatai ir 
taikos reikalai ,

ten

tai 
to- 

Dė-

Washingtonas. — Dabar- 
; tiniu laiku Jungtinėse Vals

tijose yra 850,000 karo ve
teranų ir apie 800,000 naš- 

isi lių ir vaikų, kurie gauna 
dideliame pensijas. Per metus jiems

atkeliauja parodon, taip pat 
specialiu busu. Tarpe atvyks
tančių pirmu kartu rasis vie
nas kitas ir antrininkų. Juk 
norint parodą gerai pažinti ir 
savaitės būtų maža.

$1.39 pelno, gi šiemet 
po $5.26.

Detroit Steel Corp, 
skelbė, kad šių metų 
pelnai yra po $1.83 
kiekvieno šėro. 
augimą paskelbė 
kompanijos.

“Plieno kompanijos gali

ir baigti streiką tuo pat V111113118 1’3(1110 01*3116810131 
kartu nepakeliant kainų a a w e
ant plieno”, sako unijos va-' 
das D. J. McDonaldas.

Federalinės valdžios tai
kintojas J. F. Finneganas 1 Sekmadienį į Tarybų Lietu- 
laikė pasitarimus su plieno jPĮ’jbuyo skaitlinga, ame- 
kompanijų ir darbininkų u-' Skiečių lietuvių grupė. Chi- 
nijos atstovais. Po to jis iicagietis žurnalistas Jokub- 
sakė, kad streiko baigimui i .^us’ draugai, negalite 
dar nepadarė jokio progre-' įsivaizduoti, kaip mes jau- 
so ■ I čiamės įkėlę koją į musų

mylimos Lietuvos žemę, iš 
kurios išvykome prieš dau
gelį metų. Svečiai aplankė 
įdomesnes vietas Vilniuje. 
Juos stebina statybos plė
tojimasis. Mątė atdaras ba
žnyčias. Rašytojas Rojus 
Mizara stebisi, kad tik 38 
metų amžiaus mokslininkas 
vadovauja Vilniaus univer
sitetui, vienam iš seniausių 
pasaulyje, universitetų. Dr. 
Stanislovaitis sako: Kaip 
smagu vaikštinėti mano tė
vų žemėje! Mane tiesiog ste
bina didžiulė statyba. Na, 
o ką 
narni 
mano 
tuvą.
sidaręs daug nuotraukų iš 
matytų vaizdų, kurias atsi
vežęs Amerikon parodys. 
Tegu visi lietuviai pamatys, 
kokias neteisybes Lietuvos 
priešai yra paskleidę apie 

; Lietuva.
VILNIUS, liepos 29 d.—

apie amerikiečius Lietuvoj
VILNIUS, liepos 27 d —

stojo j mirusio tėvo vietą ar- pe prekybą.

New Delhi. — Indija ir 
Pakistanas didina savo tar-

i 120,000 darbininkų 
ruošiasi į streiką

Washingtonas. — Jeigu 
aliuminio ir vario kompani
jos nepatenkins darbininkų 
reikalavimų, tai penktadie
nio naktį, liepos 31 d., pra
sidės 120,000 aliuminio ir 
vario darbininkų streikas.

Aliuminio industrijoje U- 
nited Steelworkers of A- 
merica unijoje priklauso a- 
pie 35,000 darbininkų, o A- 
luminum Workers Interna
tional Union apie 58,000.

Abiejų unijų darbininkai 
reikalauja pakelti algas po 
15 centų per valandą ir ki
tokių pagerinimų. Vario 
industrijos darbininkų, kon
traktas taipgi baigiasi.

Kubiečiai šaukia: 
“Rankas šalin”

sek-

Amerikoje taip vadi- 
“ vaduoto j ai” prasi - 
ir pasakoja apie Lie- 
Jis sako jau turįs pa-

Leningradas. — “Chruš
čiovo ir Niksono susitiki- 

| mai ir jų tarpe debatai dar 
! nepakeičia tarptautinę pa- 
I dėtį”, rašo J. Reston as.

Jau devinta savaitė Ge- 
jnevoje eina užsienio minis
trų konferencija, bet ji dar 

‘mažai nuveikė sušvelniji- 
mui tarptautinių santykių.

I Laike jos įvyko Tarybų Są
jungos parodos atidarymas 

į New Yorke, ir Jungtinių 
i Valstijų Maskvoje. Ameri- 

. i koje apsilankė TSRS vice -! 
Jau keturios, dienos kaip j premjeras Kozlovas, tarėsi i 
Vilniuje lankėsi amerikie- gu prezidentu '________
čių lietuvių grupė. Šiandien | riu> 0 Maskvoj lankėsi JAV| 
svečiai aplanke Panerius ir 
Trakus. 7 
vietas, kuriose karo metu 
hitlerininkai ir lietuviškieji 
nacionalistai išžudė tūks
tančius tarybinių žmonių, i. •
“Važiuodamas į Panerius i T. Sąjungos spauda 
stebėjausi Lietuvos gamtos, • j
žavingumu, bet kai pasie-iSpiC JAV pafOOą 
kiau Panerius ir pamačiau 
baisiosios tragedijos vietas, 
man širdį suspaudė didis 
liūdnumas”, sako Dr. Mar
gelis. Jis išvykdamas Lie
tuvon pažadėjęs parašyti 
knygą apie tai, ką matysiu 
patirs kelionėje po Lietuvą. 
Taip jis ir padarys. Jis pa
rodys, kokius piktus melus 
Lietuvos priešai yra pa
skleidę Amerikoje apie Ta
rybų Lietuvą. Jis sakė: Vil
niuje matau žmones gerai 
apsirengusius ir linksmus. 
Trakuose svečius sutiko ir 
sveikino visa eilė valstybi
nių ir partinių pareigūnų. 
Kadangi Trakuose veikia 
sportininkams treiniruotis 
stovykla, tai svečiai susipa
žino su visa eile sportinin
kų. Svečiai apžiūrėjo re
konstruojamą Trakų pilį.

Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos liaudis, ku
ri neša ant savo pečių sun
kią apsiginklavimo naštą, 
laukia nuo ministrų konfe
rencijos vadų teigiamų re- 

l rezultatų, kurie vestų prie 
taikaus sugyvenimo.

Laike Niksono ir jo pa
tarėjų apsilankymo Tarybų 
Sąjungoje pasaulio akyspa- 

i sisuko nuo Genevos į Mas- 
ikvą. Tarybų Sąjungos vy- 
| riausybė parodė nuoširdu- 
' mo, plačiai duris atidarė 

lankėsi amerikie-, prezidentu Eisenhowe-I Nikoonui ii jo gi upei., Le
- F TAvlwrade leido admirolui

apžiūrėti ato- 
ledlaužį 

jam

vice-prezidentas Niksonas,l; ^‘c^ovei
” > energijos 

su i “Leniną”, ir suteikė 
■ plačių informacijų.

Paneriuose matė prezidento brolis Miltonas! m^n^s 
Eisenhoweris ir tarėsi 
TSRS vadais.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos spauda kritikuoja Jung
tinių Valstijų parodą Mas
kvoje, kaipo “didelį pasigy
rimą ir propagandai suruo
štą”. Amerikos parodoje, 
tvirtina, kad Jungt. Valsti
jų darbininkai gauna algos 
nemažiau, kaip po $90.00 
per savaitę, kas sudaro arti 
$5,000 per metus.

“Izvestija” pacitavo iš pa
čios JAV valdžios raporto, 
kur buvo sakoma, kad 1958

Sicilijos saloje 
laimėjo kairieji

Roma. — Sicilijos salos 
parlamente, kuris turi 90 
narių, kairiųjų kandidatas, 
kurį rėmė ir komunistai, 
Silvio Milazzo laimėjo rin
kimus, nes jis gavo 45 bal
sus. Valdžios partijos (krik
demų) kandidatas G. Lo 
Morgo, kurį rėmė visi deši
nieji, gavo 43 balsus.

Silvio Milazzo jau per de
šimts mėnesių vadovavo 
Sicilijos salos vyriausybei. 
Dešinieji norėjo prašalinti

metais 7,600,000 šeimų, ar-i jo vyriausybę, bet nepajėgė.
ba 36 procentai dirbančių 
gavo mažiau negu po $2,000 
per metus, o 45 procentai 
gavo mažiau $4,000.

Sicilijos sala yra Vidur
žemio jūroie. į piet-vaka- 
rius nuo Italijos, ji yra da
lis Italijos valstybės. Sala 
užima 9 926 ketv. mylias ir 
turi anie 8,000,000 gvvento- 
jų. Milazzo ir jo šalininkai 
reikalauja salai autonomi
jos.

toju. Matau į akmenis iš- 
.daužytą, žagrės noragą, atsi- 
sAkantį s u a k m enėjusį molį 
piguti. Prisimenu artojėlio 
su ašaromis sumišusio prakai
to dienas ir pūslėtus mažyčius 
delnus.

Kieno mintis 
šiuos žmogaus 
nuo kančių ? 
kingas tai 
įgalino tuos 
turėti ?

nelaimintų 
išlaisvintojus 

Kas nebūtų dė- 
santvarkai, kuri 
darbo galiūnus

Pasauliniame Jaunimo Fes
tivalyje dalyvauja ir Tarybų 
Lietuvos jaunimo atstovai. Ir 
dar kokie atstovai ! Pav., 
Konstantinas Bogdanas. Jis 
festivahn nusivežė iš marmu
ro skulptuotą Lenino biustą, 
vieną iš 50 savo kūrinių. Ki
ti taip pat talentingi ir dar
bais pasižymėję jauni žmonės.

Amerikos Komunistų parti
ja niekad neturėjo tokių lais
vių, kokiomis naudojasi ka
pitalistų naudai gyvuojančios 
pabijos. Paskiausiais kelioli
ka metų ji pergyveno daug 
persekiojimų. Tačiau jos bal
sas už! darbininkų reikalus ne-

nutilo nė sunkiausiais laikais.
Kilus plienininkų streikui 

Amerikos darbo liaudis ir vėl 
tos partijos balsą išgirdo. Par
tija ragina darbo žmones rem.- 
ti plieno darbininkų streiką. 
Jos atsišaukimas, aiškinantis 
streiko priežastį ir svarbą, iš
spausdintas angliškame dar
bininkų s a v a i t raštyje The 
Worker liepos 26-tos laidoje.

Havana. — Pereitąjį
į Kubos sostinę 

susirinko apie mi- 
žemdirbių. Įvyko 
eisenos ir susirin- 

Fidel Castro per

Vėliausios žinios

Uoliausių streik i e r i a m s 
draugų tarpe tenka priskaity- 
ti ir laikraštį The Worker, iš
einantį New Yorke (23 West 
26th St.). Kai komercinė 
spauda atvirai ar iš pasalų 
kandžioja streiką, Workeris 
pilnas streikieriams naudingų 
žinių iš daugelio streiko fron
tų. *

Tai brangus draugas nelai
mėje.

Laikraščio bičiuliai streikie- 
rių tarpe sako, jog laikraštis 
daug daugiau galėtų .padėti 
streikui, jeigu daugiau strei- 
kierių jį pažintų. Laikraščio 
leidėjai nutarė pažintį plėsti 
—už $1 sutiko siuntinėti laik
raštį per 10 savaičių.

madienį
Havaną 
lijonas 
masinės 
kimai.
dvi ir pusę valandos s sakė 
kalbą. Jis kaltino Jungtines 
Valstijas, kad jos kišasi į, 
Kubos vidaus reikalus, 
prieštarauja Kubos žemės 
reformai ir tt.

Kubiečiai šaukė: “Šalin 
rankas nuo Kubos!”, “Mes 
toliau nevergausime Ame
rikos monopolistams!”.

Dabartinė Kubos vyriau
sybė atima perviršį žemės 
nuo dvarponių ir ją atiduo
da žemdirbiams. Ji atima 
ir apie 3,500,000 akrų nuo 
JAV cukraus kapitalistų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sakė, 
kad Chruščiovo užkvietimo 
į Jungtines Valstijas reika
lu gal tarsis Niksonas.

Geneva.—'Keturių didžių
jų valstybių užsienio minis
trų konferencija jau baig
sis ateinantį trečiadienį.

New Yorkas. — Aliumi
nio gaminimo kompanijų ir 
darbininkų unijos atstovai 
susitarė streiką atidėti ir 
tęsti derybas.

Novorusiskas, TSRS. — 
Vice-prezidentas Niksonas 
nustebo pamatęs didelį No- 
vorusisko miestą.

Kairas. — Nasseris sakė:'

Kam jie triukšmauja 
jauny festivalyje?

Viena. — Austrijos sosti
nėje susirinko virš 20,000 
jaunuolių iš viso pasaulio 
šalių. Jų festivalis tęsis per 
porą savaičių. Vyksta kon
certai, ' 
niai žaislai.

Bet atvyko iš kai kurių Berlyną dabartinėje padė- 
kapitalistinių valstybių or- tyje. Numatoma, kad TSRS 

•1 1 “ T • - _

DAR APIE DERYBAS 
BERLYNO REIKALU

Geneva. — Vakaru mini
strai nori, kad Tarybų Są-

žaidimai ir sporti- junga sutiktų penkeriems
metams palikti vakarinį

“Jeigu vėl Izraelis pradės ganizuotos grupelės, kurios i tą jų pasiūlymą atmes. Ta- 
karą prieš mus, tai mes jį triukšmauja “prieš komu- rybų Sąjungą sutinka, kad 
sunaikinsime”. nistus”. Vienos gatvėse jie per metus ir pusę Vakarųsunaikinsime”.

Jiakarta.—Tarybų Sąjun
ga davė Indonezijai $17,- 
500,000 paskolos. Kiek ank
sčiau ji davė $100,000,000.

NIKSONO GRUPĖ BUS 
4 DIENAS LENKIJOJE

Maskva. —Vice-preziden
tas Niksonas pareiškė, kad 
kada jis baigs savo 10 die
nų vizitą Tarybų Sąjungo
je tai jis ir jo grupė vyks 
j Lenkiją, juos užkvietė 
Lenkijos prezidentas A. Za- 
wadskis. Jie ten bus ketu
rias dienas.

New Yorkas. — Didžiau
sias pasaulyje keleivinis 
“Queen Elizabeth” laivas 
išplaukdamas iš New Yor- 
ko vandenų susikūlė su ta- 
voriniu laivu “American 
Hunter”. Abu laivai apsi- 
lamdė. “Queen Elizabeth” 
sugrįžo į New Yorką su 
1,960 keleivių, o per naktį 
užtaisė jam skylę.

Beirutas.
lė buvusį ministrą, o dabar 
parlamento narį Naimą 
Moghabghabą ir užmušė.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos žmonės masiniaį lanko
si į Jungtinių Valstijų pa
rodą.

Detroitas. —Automobilių 
gaminimas sumažėjo, nes 
mažiau jų reikalauja į par
davyklas.

/

Minia užpuo-

New Delhi. —Indijos Ko
munistų partija paskelbė, 
kad ji visoje šalyje šauks 
protesto susirinkimus, jei
gu Indijos valdžia kišis į
Karela provincijos vidaus nių reikalų sabotažnikai - 
reikalus.

jau išprovokavo apie 20 in-! kariniai daliniai pasiliktų 
cidentų. Nemalonu, kad | Berlyne, bet, kad būtų su- 
tarpe triukšmaujančių yra laikyta žalinga propagan- 
ir amerikiečių grupė. I da, kad ten negabentų ato-

Kapitalistinis pasaulis j minių ginklų ir nedidintų 
boikotavo jaunų festivalį,' karinių jėgų, 
kuris eina po obalsiu už -----------------
taiką. Boikotas nepavyko, | SAKO. KAD JIS VIS 
tai imasi kitų priemonių. SKAITO “KITŲ AVIS”

Washingtonas. —Gynybos 
sekretorius Neil McElroy 

įpasakojo senatoriams, kad 
“gal būti Tarybų Sąjunga

Jungtines 
srityje”, 
kad vis

INDONEZAI ĮVEDA 
MIRTIES BAUSMĘ

Jakarta. — Po šešių va-, uuu luij 
landų Indonezijos preziden- > yra pralenkus 
to Sukamo ir jo ministrų Į Valstijas raketų 
posėdžio paskelbė, kad ša-!Bet jis pasakojo, 
lyje įveda mirties bausmę, vien JAV yra galingesnės 
Tai pirmu kartu tatai da- už TSRS ir pastarąją su

muštų. Vienas iš senatorių 
sakė, 
čiuoja kitų avis”, nes jis 
nežino tikrojo TSRS jėgų 
stovio.

roma bėgyje devynerių me
tų. Didžiausiais prasikaltė
liais bus skaitomi ekonomi-

kenkėjai.

kad McElroy “skai-
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

SUBSCRIPTION RATES
United Sfbtgs^per year ........ $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................. $10.00 per year
Queens Co........  15 50 per six months

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$10.00 
$5.50 

112.00
$6.50

<’ 
viri- 
Tai

AMINO RŪKŠČIŲ 
SVARBA

Kai pasitaiko organizme 
koks mitiminis nenormalu
mas, kokia amino rūkščių 
stoka kraujo skysčiuose, 
hormonuose, raugaluose bei 
fermentuose, antikūniuose, 
tada jau organizmui nebe
gerai. Raumenys pradeda 
savo toną, susimeta raukš
lės, — eina senatvė, vyti
mas.

Atvirkščiai, jei pasitaiko 
ilgiau ir gausiau gauti su 
maistu baltymų, t,, y. ami
no rūkščių, tai jos pasikei
čia kepenyse į saldymus ir 
riebalus, o azotas prasišali
na su šlapimu. Jei maiste 
trūksta saldymų ir rieba-

skrudinimo, kepinimo, 
nimo, prezervavimo.
štai patarimas. Kai valgai, 
nepilnutinius baltymus, tai 
valgyk juos krūvoj, per tą 
patį valgymą, tai jie ten 
viduriuose susigaudo, susi
jungia tarpusavy ir dažnai 
sudaro ir pilnutines amino 
rūkštis, tinkamas audinių 
statybai. Jei ne, tai tos ne- 
pilnutinės amino rūkštys 
taip ir išgaišta veltui — įr 
pavirsta taukais. Matot, ke
penys — labai reiklus or
ganas: jam kad viskas į 
laiką, kaip reikiant. Jei tu 
užkandai kokio kamšalo, 
manydamas, kad tai vis 
tiek daug: kitą kartą už
kąsi stipresnio valgio, tai 
ir susibalansuos trūkumai... 
Klysti: nesusibalansuoja, 
taip ir pražūsta veltui apy- 
geris valgis, jei tu jo nevalu 
gai kartu su dar kitokiais 
baltymais, kad ir augali
niais baltymais: kaip pu
pos, žirniai, lęšiai, grikiai...

kalbant jau apie ką kitą. Juo 
turtingesnės bus socialistinės 
šalys, tuo bus geriau atsili
kusioms šalims. Bet turint 
mintyje konkurenciją kapita
lizmui, tai kapitalistams 
rai atsiranda “pavojus.“ 
dominacijai ateina galas.

Net išbarė Alto vadovybę, 
kam važinėjanti į Washingto- 

Chicagos kunigų “Drau- na skelbti tik kas “blogiau- 
gas” smarkiai išbarė buvu- sia’’ Lietuvoje, o Naujienų 
sį New Yorko valstijos gu- pirmajam puslapiui ir jo re- 

Harrimaną. daktoriui daktaras nebeturėjo 
Harrimanas tikrai žodžių.

NIEKATAUŠKOS

bernatorių p. 
Girdi, “ 
nesupranta Chruščiovo ir 
jo vedamos politikos.” Reiš
kia, “Draugo” redaktoriai 
gudresni už Harrimaną.

Ypač ryškiai Harrimanas 
įrodęs “savo politinį naivu
mą pasisakydamas, kad jis 
labai nuoširdžiai kalbinęs 
Chruščiovą atvykti į Ame
riką.”

O kadangi Harrimanas 
visoje Tarybų Sąjungoje 

prieš pirmąjį pasaulinį karą, bet taip ir čia gimusių | sakosi savo akimis matęs 
ir augusių. | milžinišką progresą, tai jis

” dar smar
kiau nusidėjo. Chruščio
vas esąs užsiinteresavęs tik 
vienu dalyku: žmones “lai
kyti tamsoje, visiškai izo
liuotais nuo laisvojo pasau
lio,” i r tt. Kad Tarybų 
Sąjunga jau nusėta milži
niškais fabrikais, kad tenai 
jau seniai iš visų kampų 
iššluota beraštybė, tai kuni
gų organui nesvarbu ir nie
ko nereiškia.

Tas tik parodo, kaip vi
siškai “Draugo” redakto
riai nesiskaito su šviesa ir 
tiesa.

Amerikiečiui lietuviui grupe 
Lietuvoje

ŠIUO TARPU TARYBŲ LIETUVOJE vieši gana | 
skaitlinga Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių turistų 
grupė, kurioje randasi ir “Laisvės” redaktorius Rojus 
Mizara. Šios grupės sudėtis labai įvairi. Joje randasi 
gydytojų, žurnalistų, darbininkų bei darbininkių, namų 
šeimininkių, pirmosios kartos lietuvių, atvykusių dar

Tai pirmoji amerikiečių lietuvių ekskursantų grupė ! PĮ’ieš “Draugą

Esą, tenai iš visos 
Amerikos spaudos kasdien su- 
r a n k i o j ama visa, kas juo
džiausia apie Lietuvą. (“N.,” 
liepos 22 d.)

Jei iš tikrųjų Dr. Marge
lis taip kalbėjo, tai jis kal
bėjo taip, kaip kalba apie 
“lietuvių veiksnius” šian
dien kiekvienas padorus ir 
susipratęs lietuvis. Men
ševikų, klerikalų ir smeto- 
nininkų spaudoje besurasi 
šmeižtus, prasimanymus ir 
išmislus apie Tarybų Lietu
vą.

ti le
dų

KLERIKALAI PRlEš 
BENDRADARBIAVIMĄ

Mūsų lietuviškieji kleri
kalai piestu stoja prieš 
kiekvieną susikalbėjimą 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos. Štai ku
nigų “Draugas” trumpai ir 
drūtai pasisako:. “Toji vi
ceprezidento Niksono kelio
nė Maskvon nereikalinga'

aplankyti pokarinę Lietuvą, socialistinę Lietuvą. Neten
ka nė sakyti, jog šis įvykis yra labai svarbus ne tik 
Amerikos lietuviams, bet visai lietuvių tautai.

Kadangi mes tikime šviesesne ateitimi, kadangi 
mes tikime, jog naujo karo bus išvengta ir tarptautinė 
padėtis taisysis, jog beprotiškojo šaltojo karo audra 
praeis, todėl mes tikime, kad nuo dabar vis daugiau 
ir daugiau Amerikos lietuvių turės progos aplankyti 
Tarybų Lietuvą. Girdėtis, kad neužilgo išvyks ir kita 
turistų grupė, nors gal šiek tiek mažesnė.

Mes karščiausiai sveikiname šią pirmąją turistų 
grupę ir linkime jai geriausios sėkmės. Kadangi joje 
randasi, kaip sakyta, keletas žurnalistų ir visa eilė vei
kėjų, tai neabejojame, jog jie savo įspūdžiais Lietuvoje 
norės pasidalyti su mūsų skaitytojais ir visa plačiąja 
Amerikos lietuvių visuomene. Na, o sugrįžę jie žodžiu 
papasakos mums, ką jie matė, girdėjo ir patyrė.

Nereikia nė sakyti, jog reakcinė lietuvių spauda 
nesveikina šios amerikiečių lietuvių išvykos į Tarybų 
Lietuvą. Ji jau plepa visokias nesąmones ir ragina sa
vo pasekėjus užsimerkti į pranešimus, nes, girdi, nie
ko gero juose negalės būti. Bet juk nieko kito iš dar
bo žmonių priešų mes ir nesitikėjome.

Septintasis jaunimo festivalis
SEKMADIENI, LIEPOS 26 D., Austrijos sostinėje 

Vienoje, Stadiume, atsidarė Septintasis pasaulinis jau- bando
nimo festivalis. Tai pirmasis jaunimo festivalis kapi
talistiniame pasaulyje. Pirmieji šeši įvyko socialistinė
se ir liaudiškose šalyse.

Festivalio organizatoriai kvietė jaunimo delegatus, 
menines ir spurto jėgas dalyvauti, neatsižvelgiant į jų 
politines pažvalgas. Ir štai kapitalistinės valstybės, vie
toje dalyvauti, parodyti “ką turi”, “ką gali”, tai puo
lėsi kenkti festivaliui. Pikčiausiai linkui jo atsinešė 
Jungtinių Valstijų turčiai. Jų pastangomis buvo paveik
ta Indijoje, Indonezijoje, Burmoje, eilėje Afrikos vals
tybių, kur kai kurios sporto organizacijos atsisakė da
lyvauti su “komunistais”, paskelbė festivaliui boikotą.

Iš Jungtinių Valstijų nuvyko gana skaitlinga jauni
mo delegacija, viso jų yra-arti 400, ir apie 2,000 šiaip 
jaunuolių pamatyti festivalį. Jų tarpe randasi tokių, 
kurie atvyko kenkti festivaliui iš vidaus. Kieno tai pa
siųstas lėktuvas ąkraidė virš Vienos su užrašu: “At
minkite Vengriją n- Tibetą”. Ir ką ten atminti! Vengri
jos liaudis laisva! Tibetas naikina vergiją ir baudžia
vą! Tų šalių jaunimas dalyvauja festivalyje. Tie, ku
rie šaukia “atminti Vengriją ir Tibetą”, yra vergijos 
ir baudžiavos užtarėjai.

Ir kodėl jie prieš jaunimo festivalį, kuris eina po 
obalsiu: “Lai gyvuoja pasaulyje taika ir -sugyvenimas!?” 
Ar šis obalsys įleatatinka Amerikos jaunimo reikalams? 
Argi tie, kurie dirba erzinimui tarptautinių santykių, 
geriau pasitarnauja mūsų jaunimui?

Į Vieną susirinko apie 20,000 jaunuolių iš apie 100 
šalių. Jie ten per dvi savaites parodys ne tik ką gali 
meno ir sporto srityje, bet dar daugiau suglaus savo 
eiles kovai prieš žmogaus žmogumi išnaudojimą, už 
pasaulinę taiką ir visų žmonių sugyvenimą. Tie, kurie 
kenkė festivalio organizavimui, kurie dabar apverkia 
buvusią vergiją Tibete, istorijos rato atgal nepasuks!

Du pasauliai ir dvi parodos
BIRŽELIO PABAIGOJE NEW YORKE, Koliseu- 

me, atsidarė Tarybų Sąjungos paroda. Į jos atidarymą 
atvyko TSRS vice-premjeras Frolas Kozlovas. Dalyva
vo Jungtinių Valstijų prezidentas Eisenhoweris ir vice
prezidentas Niksonas. Paroda atsidarė gražiai, priete- 
liškoje atmosferoje. Kozlovas, TSRS ambasadorius Men- 
šikovas ir kiti socialistinės šalies atstovai gražiai priė
mė aukštus amerikinius svečius ir apžiūrėjo parodoje 
eksponatus.

. Mainais Jungtinės Valstijos paruošė savo parodą 
Sokolnikų Parke, Maskvoje, išleista daug pinigų. Pa
statė didelę patalpą su atominių dūmų spalvos grybo 
pavidalo aliuminio kepure. Originaliai garsino, kad mū
sų paroda bus atidaryta liepos 4-ą dieną, tai yra, Jung
tinių Valstijų Nepriklausomybės šventės dienoje. Bet 
kaž kodėl buvo “nesuspėta”. Ją atidarė tik liepos 24 
d., tai yra, kada Washingtone tapo paskelbta “paverg
tų tautų savaitė”.

MATYT, JIS TEISINGAI 
YRA NUSITEIKĘS

Chicagos menševikų .dien- 
j raščio Naujienų” leores- 
i pondentas buvęs nuvykęs 
pas Dr. Margerį ir turėjęs 

įsu juo pasikalbėjimą prieš 
!jam, Margeriui, išvykstant 
i j Lietuvą.

Netenka nė sakyti, jog 
minėtas korespo n d e n t a s 
____ i Margerį pašiepti. 
Bet ir iš to, kas iš to pasi
kalbėjimo paduota, galima 
aiškiai suprasti, kad Mar- 
geris nesidavė užkibti ant 
men&evikiškos meškerės ir 
prakeikti Tarybų Lietuvą. 
Nepavyko ,matyt, “N.” ko
respondentui Dr. Margerį 
sukurstyti prieš rusų tautą. 
Nes jis rašo:

Parodė daug iš okupuo
tos Lietuvos gautų knygų, 
kurių krūva buvo tikrai 
įspūdinga; daktaras džiaug
damasis pareiškė, kad Lie
tuva rusų globoje augan
ti, kaip ant mielių, ir jai 
geresnių sąlygų ir nereikią. 
Esą, kas atsitiktų, jei Lietu
va atgautų nepriklausomybę, 
beregint visi kaimynai supul- 
tų jos žemių plėšti, — ir len
kai, ir vokiečiai, ir gudai, ku
rie net į sostinę Vilnių pre
tenduoja, 
tauta, kaip 
m a ž u t ę 
skriaudėjų, 
čiai kultūriniai tarpti ir augti.

Nežinome, ar Dr. Marge- 
ris tikrai tuos žodžius var
tojo ar ne, bet asmeniniai 
jo nusistatymas linkui ru
sų tautos yra teisingas.

O labiausiai koresponden
tui nepatiko Dr. Margerio 
atsinešimas linkui “vaduo
tojų.” Girdi, “jis pradėjo 
peikti Amerikos lietuvių 
veiksnius ir spaudą, kad šie 
tik iešką ir kelią aikštėn 
juodžiausius šmeižtus apie 
Lietuva. 

i*

Tik didele rusų 
motina, globojanti 
Lietuvą nuo visų 
leisdama jai pla-

BALSAS ARŠIAUSIO 
LAISVĖS PRIEŠO

Chicagos dienraštis 
n is” rašo:

Šveicarijos laikraštis 
ler Nachrichten” įdėjo 
Lozoraičio “įspėjimą

“Vii-

nei vienu, nei kitu atžvil-pO, tai tą jų trūkumą at-
J pildo kepenų rezervas. Ta

čiau šitaip pasitaiko labai 
retai, nes labai retai žmo
gus gauna perdaug balty
mų su maistu. Visų daž
niausia jų gauna permažai.

Iš visų 22 amino rūkščių 
aštuonios yra būtiniausios,!
esencinės: be jų negali vyk-HJ^įenyje paffamjntį 
ti naujų ląstelių statyba.; JJ- 
Šitų 8 amino rūkščių mes 3Utomobili(li 
turim būtinai pristatyti or- į ;
ganizmui pilnutiniu balty-1 1958 metais Jungtinėse 
mų pavidale. | Valstijose pardavė 377,625

Čia tai ir visa esmė, vi- į užsienyje pagamintus auto- 
sas svarbumas tų pilnuti- | mobilius. 1959 metais nu- 
nių baltymų mūsų maiste ;mato, kad jų bus parduota 
— adekvačiųjų baltymų I apie 600,000. Jie platinasi, 
(adequate). Visos amino!nes nedideli ir mažiau var- 
rūkščių rūšys turi savo ti-■ toj a kuro.
krus vardus: leucinas, trip-! Bet reikia turėti mintyje, 
tofanas, isoleucinas, gliu-' kad ne visur jiems galima 
taminė rūkštis, metioni- gauti pakeičiamų dalių, įei
nąs... Kiekvieno baltyminio gu jų dabar galima,

t • ■•i • . ■

giu. Nereikalinga buvo ir 
pati amerikiečių paroda 
rengti Maskvoje, kaip ne
reikalinga buvo įsileisti A- 
merikon Sovietų parodą.”

Klerikalams geriau, kad 
tarptautinėje arenoje vieš
patauja tautų nesantaika ir 
kad visa žmonija nuolatos 
gyvena naujo karo pavo
jaus ženkle.

Redakcijos atsakymai
Pirmutinei lietuvių tu-

Stasi o 
Vakarų 

ministrams Genevoje, kad jie 
neleistų “mirti laisvės dva
siai.“

šis “įspėjimas“ geriau tinka 
vadinti balsu tamsios praei
ties. Lozoraitis pretenduoja 
paveldėju Smetonos fašistinio
režimo, kuris buvo pasmaugęs ristų grupei išvykus į Lie- 
laisvę Lietuvoje, kuris buvo tuvą, visa eilė mūsų skaity- 
užčiaupęs burnas net ir krikš- ^ojų jau rašo mums ir klau- 
čioniams demokratams, nekal- sia visokių informacijų.

Aišku, kad mes neturime 
laiko visiems asmeniškai 
atsakyti. Tai lai šios pasta
bos bus atsakymas visiems.

“Laisvė”, šios ekskursijos 
neorganizavo. Todėl ir už 
ją jokios atsakomybės nega
li imti ir neima. Taip pat 
mes nieko nežinome apie 
panašių ar kitokių ekskur
sijų organizavimąsi ateity
je. Todėl nesikreipkite pas 
mus tokiais reikalais infor
macijų. Visos informacijos, 
kokias mes gausime apie da
bartinės ekskursijos įspū
džius bei patyrimus Tarybų 
Lietuvoje, tilps “Laisvėje.” 
Tikimės, Jog jos bus įdo
mios.

i bant jau apie pažangesnes 
partijas ir grupes.

Taigi, p. 
jokios teises 
vardu, 
žinią, 
laisvės

Lozoraitis neturi 
kalbėti laisvės 

nes' jis atstovauja re- 
kurjs buvo aršiausias 
prięšas.

GERAI, KAD TAIP 
IR ATSITIKTŲ

Leonas Prūseika rašo:
Išrodo, kad “Voice of Ame

rica“ ir kitos propagandos 
agentūros nutrauks savo me
lagingas melodijas, siunčia
mas į socialistines valstybes. 
Ir valdžia pradeda suprasti, 
kad taip grubi, primityviai 
žiopla propaganda nieko ge
ro Amerikai neduoda, o
sėja nepasitikėjimą pačia A- 
merika.

Seniai tą sakėme. Keli šim
tai dykaduonių neteks geros 
algos. Ir keliolika lietuviškų 
pasturlakų; neteks “džiabo.“

Bus tai skaudus antausis 
sm.etonlaižiams, klerikalams ir 
socialdemokratams.

tik

KAPITAIZMUI
ATEISIĄS GALAS

Kanadiškis “Liaudies 
balsas” visiškai neabejoja, 
kad socialistinis pasaulis 
pasivys ir pralenks kapita
listinį pasaulį. Jame skai
tome :

Pastaruoju laiku buvo daug 
būkštavimų, kad Tarybų Są
junga pralenkia Ameriką 
moksle ir mene. Kiti būkš- 
tauja, . kad Tarybų Sąjunga 
sudaro rimtą k on k urentą 
ekonomijoj. Vis daugiau ša
lių įsigyja mašinerijos ir ga
minių iš TSRS. O dabar, at
sidarius New Yorke TSRS pa
rodai, nckurie tą baimę pa
kartoja.

Jeigu kalbėti apie gerybes, 
kurias TSRS sukurs, tai ne
reiktų juk būkštauti. Daūg 
žmonių dar alkį kenčia, ne-

Aukurui.—Atleiskite, kad 
jūsų “Minčių šmočiukų” ne
galėsime įdėti - “Laisvėn”. 
Jūs juose daugiausiai sie
jate asmenis su įvairiomis 
išlaidomis. Ypač mes netu
rime galimybės patikrinti 
jūsų pastabų teisingumo a- 
pie SLA žmonių tam tikras 
išlaidas. Vis tiek ačiū 
parašymą.

uz

“Pavergtų tautų savaitės” proga prezidentas išlei
do atsišaukimą į socialistinių šalių žmones atsisakyti 
nuo socializmo, o pasirinkti kapitalistinę santvarką. 
Sakoma, kad neoficialiai tos jo proklamacijos kopijų 
pasirodė net JAV parodoje.

Jungtinių Valstijų parodos atidarymui nuvyko vice
prezidentas Niksonas. Pagerbdami mūsų šalį atvyko 
Tarybų Sąjungos vyriausybės žmonės Vorošilovas, 
Chruščiovas ir kiti.

Kas dėl žmonių, tai New Yorke pirmąją dieną TSRS 
parodą aplankė apie 50,000 amerikiečių, o Maskvoje 
tiek pat ar dar daugiau tos šalies žmonių.

NAUJAS MEDIKŲ 
BŪRYS

KAUNAS. — Neseniai 
Kauno koncertų salėje bu
vo iškilmingai įteikti diplo
mai 282 Kauno Medicinos 
institutą baigusiems absol
ventams. Tai—jau 8-toj i 
šio instituto laida.

Su pagyrimu institutą 
baigė E. Jaržemskas, ’ A. 
Rimdeika ir daug kitų, o 
gydytojas P. Zabiela visus 
šešerius metus institute 
gaudavo vien penketus.

Dauguma baigusiųjų pa
reiškė norą dirbti Lietuvos 
r a j o n uose. Kaunietis V. 
Garšva vyks į Kalvių apy
linkės ligoninę, R. Kibiša— 
į Vilkiją. M. Valeikaitė — 
į Druskininkus. Mokslo 
pirmūnas A. Rimdeika lie
ka aspirantūroje institute 
ir specializuosis chirurgijos 
srityje.

Washingtonas. — Atstovų 
Butas sutiko, kad Jungti
nių Valstijų talkininkams 
užsienyje, per metus laiko, 
būtų duota $3,186,000,000 
pagalbos.

valgio tikroji vertė priklau
so nuo amino rūkščių tūrio: 
nuo jų skaičiaus — kiekio 
ir nuo jų kokybės.

Gyvuliniai baltymai, tu
rintieji visas 8 esencines 
(būtingąsias) amino rūkš- 
tis, vadinami pilnutiniais 
(adekvaięiais)' baltymais: 
pienas, sūris, liesa mėsa, 
žuvis, kiaušiniai. Taippgiir 
augaliniai baltymai: bra
voro mielės, riešutai, sojos 
pupos, lęšiai, žirniai,> pu
pos, sėmenys, čielo grūdo 
javiniai miltai.

Tačiau, jei iš javinių 
grūdų -esti prašalinami 
daigai ir sėlenos, tai jie lie
ka menkaverčiai, ne pilnu
tiniai. Patys savaime jie 
negali palaikyti gyvybės ir 
sveikatos. Jei tu juos ir 
“praturtintum”, (“enrich
ed”), įlašindamas truputį 
vitamino A ir D, įmaišyda
mas truputėlį tiamino 
(B1): tai tik kvaila kome
dija ir apgavystė. Maisto i 
baronai išvagia bent 17 
mitiminių dėsnių, o įmaišo 
tik tris ... Ir apkvailinta 
garsinimais publika perka 
tą tariamai “praturtintą” 
duoną ir gadina savo svei
katą.

O dar kas- tūlos amino 
rūkštys itin opios, lengvai 
sugenda nuo džiovinimo,

; tai1 
greitoje ateityje nebus. Ki
ta, kad mūsų šalies mecha
nikai nėra pilnai susipaži
nę su užsienio auto mecha
nizmu.

Mums atrodo, kad tiems 
žmonėms, kurie auto perki 
ne kiekvienenais metaisf 
bet kartą į dešimts, tai ge
riausiai įsigy ti Amerikoje 
gamintus ir tokių kampani
jų, kurios tvirtai laikosi. 
Visokį “Kaizeriai” pasiro
do ir vėliau dingsta, o tada 
jau pakeitimui dalių gali
ma gauti tik metalo lauže.

JAV 1959 m. išvežimai 
yra lygūs įvežimams

Washingtonas. —The Na
tional Foreign Trade Coun
cil paskelbė, kad Jungtinių 
Valstijų 1959 metų pirmojo 
pusmečio iš užsienio įveži
mai yra lygūs išvežimams. 
Mūsų šalies prekių išveži
mas nupuolė 14 procentų 
lyginant su 1957 metų. Ta
tai rodo, kad Amerikos pre
kėms užsienyje rinkos ma
žėja. J

Prekybos Taryba numat/b, 
kad per visus 1959 mt. iš 
Amerikos išvežimas sieks 
$15,900,000,000 vertės ir a- 
pie tiek pat bus įvežimo.

F. BONOSKIS PRIE TRAKŲ PILIES

Pažangus Amerikos rašytojas F. Bonoskis fotogra-. 
fu užfiksuotas tuo metu, kai jis žavisi neprilygstd*/ 
m o grožio Galvės ežeru , Trakų vaizdais.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., liepos (July) 31, 1959



I ĮVAIRUMAI
Reikia būti atsargiems su bitėmis

Crown Point, Ind.—šioje 
apylinkėje Mariutė Maciu- 
kevičienė turi apie 50 bičių 
būstų (avilių). Jos broliu
kas Bernardas Kosaitis 
daugiausiai jas prižiūri, pa
dirba avilius kai spiečius 
leidžia, suprašo ar sukrapš
to naujakurias Į avilius be 
jokio apsimaskavimo.

Bernardas buvo apsipra
tęs su darbščiomis bitelė
mis, rodėsi, visai neblogai 
su jomis sugyveno. Labai 
retai kuri jam įgildavo.

Liepos 19 d. pas. M. Ma- 
ciukevičienę, kaip jinai iš
sireiškė, netikėtai atsilankė 
iš Chicagos jos giminaičiai, 
pažangiečiai: A. A Maciu- 
kevičiai, A. Romanas, jo 

^duktė su vaikinu, iš Willow į 
Park, A. V. Martišiai ti* j 
keletas kitų. Na, ir žinjos 
padavėjas buvo toje netikė
to ie sueigoje. I
4Kadangi A. Romano dūk-, 
terš buvo gimimo diena, tai' 
susirinkusieji pakėlė viena . 
kita linksmybės taurę už. 
celebrantės sveikatą. Taip' 
besilinksminant lietus nu-
stojo lijęs ir svečiai išėjo 
lauk pasižvalgyti.

Bernardas būdamas link
smame ūpe savo jaunu die
nų kaimyną A. Martišių nu
sivedė į bityną ką tai paro
dyti, nes A. Martišius taip
gi bitininkas.

Kadangi diena buvo lie
tinga, tai darbščiosios bite
lės, matyt, buvusios nervin
gos, kad dėl lietaus negalė
jo išeit ir liuosai darbuotis 
savo prigimtam darbe. 
Kuomet Bernardas palietė 
viršų būsto -avilio, bitelės
 

Rimtas egzaminas išlaikytas
Apie V. Šekspyro “Hamletą” Vilniaus dramos teatre

Apie dvidešimt tūkstan
čių mokslinių darbų skirta 
“Hamleto” tragedijos nag
rinėjimui. Šimtai teatrų, 
atkurdami šį veikalą sceno
je, bandė savo jėgas, ieško
dami savito pjesės sprendi
mo. Fašizmo siautėjimo 
metais eilėje užsienio teat-; 
rų Hamletas buvo traktuo-į 
jamas kaip kovotojas prieš 
fašizmą ir buvo vaidinamas 
su amžininkų kostiumais. 
Tik per paskutiniuosius 
tris dešimtmečius šių eilu
čių autoriui teko matyti 
daugiau kaip dešimt įvai
rių Hamleto vaidmens atli
kėjų. Nuo Hamleto — silp
navalio, melancholiko prin
co, talentingojo aktoriaus

Čechovo atlikime, iki 
Lasiautė jančio pr amu š t-
galvio, sukurto Vashtango- 
vo vardo teatro aktoriaus | 
A. Goriunovo. Tai kalba 

-apie tai, kad Hamleto pa-, 
veikslas be galo platus. Jo 
didingumas, vidinis turtin
gumas duoda galimybės te
atrams atrinkti kaip tik 
tai, kas artima ir supran
tama amžininkams.

Kas mus patraukia 
“Hamlete”? Hamleto asme
nybės žavumas, žmogišku- ! 
mas. Mus ir šiandien sukre
čia Šekspyro “Hamletas”— 
šis stiprus ir protu, ir dva
sia žmogus, kovojantis su 
jį supančio pasaulio blogiu, 
išdavystėmis, panašiai, 
kaip ir tie vieniši genijai, 
kurie ir viduramžių tamsy
bėje skelbė naujo pasaulio 
ateitį ir kovojo už ją.
pamažu kyla uždanga... 

Prieblandoje gotiškos ar
kos, rūstūs danų kariai. Iš 
tamsos pasirodo šmėkla.

|Visu smarkumu - rūstumu 
'puolė Bernardą. A. Marti
šius smūgį kitą gavęs spė
jo pabėgti. Bernardas, vie
toj bėgti iš bityno, nusilau
žė medelio šakutę gintis 

i bites, ir tuomi jas dar la- 
! biau suerzino. Bitės Ber- 
i nardui visą veidą ir rankas 
Į sugylė, kad vargšas Ber
nardas išėjęs iš bityno, a- 
pie 100 pėdų paėjęs, par
griuvo netekęs sąmonės.

Visi svečiai susijaudino, 
artimieji ašarojo ir visi 
stengėsi kuom nors jam pa
dėti. Daugiausia pastangų 
dėjo Mariutė Martinet. Ji
nai purtė, trynė verkdama 
savo dėdę Bernardą. Su 

, Martišiene juodvi su uksu- 
Į su trynė. Už rankos paė
męs bandžiau patirti pulso 
mušimą, kiek palaikęs ran
ką, nejausdamas jokio pul
so mušimo, ją paleidau, bet 
nieko nesakiau. Man pirmą 
syk matytas dalyvis, jis 
taipgi tą pat padarė ir sa
ko, jis jau miręs.

Visi jaudinosi. Tik prieš 
keliolika minučių linksmi- t- v
nosi ir dainavo “Happy 

iBirthday to you”, o dabar 
jau negyvas!

Martinet ir Martišienė 
dėjo didžiausias pastangas, 
purtė, kratė ir masažavo— 
jų pastangos nenuėjo vel
tui. Dėdė Bernardas ėmė 
atgyti. Gyvybės ženklas ė- 
mė pasirodyti, visai tykiu 
zurzėjimu. Visi pajutome, 
kad jo širdis net pradėjo 
veikti — grįžo gyvybė.

M. Maciukevičienės duk
tė skubiausiai pašaukė iš 
Crown Point gydytoją. Gy-

Aukšta, asketiškai rūsti. 
Ji, tarsi žmogaus sąžinė, at
eina teisti niekšingos vi
duramžiškos tikrovės, atei
na teigti humanizmą, di
džią žmogišką tiesą. Jau iš 
pirmų spektaklio akimirkų 
kuriama teisinga epochos 
atmosfera. Teatras pajun
gia žiūrovą spektaklio dės
niams, žadina jo vaizduotę. 
Su didžiuliu dėmesiu žiūro
vas seka spektaklio veiks
mą. Salė ’Elsinore... Įspū
dingai nuskamba veidmai
niška karaliaus — žmogžu
džio kalba, kurioje jis sten
giami pateisinti savo vedy
bas. Šią sceną gerai atlieka 
aktorius J. Kavaliauskas. O 
štai ir pats Hamletas. Jis 
stovi netoli sosto, kukliai, 
juodai apsirengęs, rūsčiai 
išsiskiriantis iš karaliaus 
rūmų išsipusčiusios svitos. 
Labai jaunas šis Hamletas. 
Ir tai iš karto priverčia ti
kėti šiuo paveikslu. Labai 
retai teko matyti jaunus 
aktorius, atliekančius šį 
vaidmenį. Juk šis vaidmuo 
reikalauja subrend u s i o s 
minties ir didelio patyri
mo. Tačiau Hamletas turi 
būti jaunas! Ir ši aktoriaus 
H. Kurausko jaunystė iš 
karto patraukia. Pirmosios 
Hamleto — H. Kurausko 
replikos pilnos tramdomo 
skausmo. Ypač stiprus jo 
monologas apie motiną. Šis 
monologas — kertinis vaid
mens akmuo. Ir aktorius H. 
Kurauskas iš karto įtikina 
mus, kad sugeba mąstyti, 
sugeba perteikti savąją 
mintį žiūrovui.

Sekantis Hamleto vaid
mens etapas — scena su tė
vo šmėkla, ši scena puiki

dytojas 5 įšvirkštimus jam 
‘davė į kraują, ir pasakė 
bus jam gerai.

Aš Bernardui, iš numiru
sių atgijusiam, vėlinu pilno 
sustiprėjimo ir būti dau
giau atsargesniam.

P. K.
-----------;—>-----

Čiaudulys
Senovėje čiaudulys buvo 

■ jungiamas su tam tikra 
| “dievo arba velnio valia”, 
j Dar ir dabar nusičiaudėju- 
siam žmonės linki sveika
tos. Vis tai yra sena lie
kana.

Žmogus arba galvijas 
čiaudi prieš savo norą. Jis 
negali čiaudėti kada orga
niniai kūnas to nedaro, jis 
negali čiaudėjimo sulaiky
ti.

Čiaudėjimui yra įvairių 
i priežasčių. Yra ligų, ku
rios įerzina nosies kremz
les ir žmogus čiaudi stip
riai ir dažnai.

Bet paprasti čiaudėjimai 
yra sujungti su tuo, kad 
kas nors ar tai dulkės, ga
rai, kokis kvapsnys lenda 
žmogui į nosį ir darosi ne
malonus. Tada žmogus 
čiaudi stipriai per nosį ir 
burną išmesdamas orą. 
Dažnai po to jis jaučiasi 
gan. patenkintas.

KAS GERIAU: SKIEPAI 
AR Į VIDŲ GYDUOLES?

Maskva.—Jungtinėse Val
stijose prieš paralyžių skie
pija jaunimą Dr. Saiko 
vakcina. Bet Tarybų Są
jungoje prieš tą ligą var
toja keturių rūšių “gyvas 
gyduoles” — serumą. “Gy
vos gyduolės” yra įduoda
mos per burną. Virš 6,000,- 
000 jaunuolių buvo aprū
pinti serumo gyduolėmis 
prieš paralyžių, Azijos in- 
fluenzą ir kitas ligas.

savo lakoniškumu. Dviejų 
šviesos ruožų, ryškėjančių 
tamsiam danguje, fone,— 
Hamletas ir šmėkla. Akto
rius S. Jukna puikus šioje 
santūraus dramatizmo ku- 

I pinoję scenoje. Jo žodžiai 
tarsi aštrūs durklo ašme
nys rėžia Hamleto protą. 
Ir čia Kurauskas teisingai 
sprendžia šią sceną. .

Jį kankina stipri aistra, 
jis skausmingai susimąs- 

! tęs. Šie du prieštaravimai 
ir sudaro tragedijos dra
matizmą. Suprasdamas jų 
esmę, ir atlieka aktorius 
du sekančius įžymius mono
logus: “Monologą apie He- 
kubą” ir “Būti ar nebūti”. 
Čia aktorius H. Kurauskas 
parodo didelę vidinę jėgą, 
temperamentą.

Toliau vystant Hamleto 
paveikslą, yra kai kurių 
trūkumų aktoriaus vaidy
boje. Kaip žinome, nuo sce
nos su šmėkla pirmajame 
akte prasideda sudėtinga 
Hamleto elgsenos linija — 
tai jo apsimesta beprotys
tė, kuri turi padėti jam įgy
vendinti savąjį kerštą, ir 
čia, atrodo, aktoriui kar
tais pritrūksta - vaizduotės 

j ir priemonių parodyti tam 
dvilypumui. Hamletas —H. 
Kurauskas, atrodo, per ma
ža stebi karalių.

Įtikinamas aktorius sce
noje su fleita, susitikime su 
besimeldžiančiu karaliumi. 
Tačiau scenoje su motina, 
taip, svarbioje Hamleto pa
veikslo evoliucijai, H. Ku
rauskas neperteikė pagrin
dinių Hamleto bruožų visa 
jėga. Aktoriaus kuriamame 
Hamleto pave i k s 1 e pri
trūksta perėjimo nuo jau-

“Žvaigždžiu lietus” 
arba meteorai

“Nukrito žvaigždė”, sa
ko žmonės matydami kada 
virš žemės erdvėse, nusitie
susią šviesią juostą. Pasi
taiko, kad kartais būna tik
ras “žvaigždžių lietus”. 19- 
33 metais, lapkričio 13 die
ną, per devynias valandas 
“nukrito” apie 200,000 
žvaigždžių. Atrodė, kaip 
degančių lašų lietus, bet tai 
buvo meteorų lietus.

Meteorai, tai dangiškų 
kūnų ar kūnelių dalelės. 
Kaip nors baigus savo ke
lionę žvaigždė ar planeta 
subyra į gabaliukus. Kada 
tos dalys patenka į tirštes
nę atmosferą, krisdamos į- 
kaista, tai jos šviečia, kaip 
krintančios žvaigždės. Mil
žiniška dauguma jų atmos
feroje sudega ir žemės ne
pasiekia. Bet yra meteorų 
nukritusių ant žemės, ku
rie svėrė apie 60 tonų.

Žuvis Su Kojomis
Ji sėdi jūros dugne, pla

čiai išskėtusi kojas, laiky
dama galvą truputį aukš
čiau uodegos... Taip apra
šo savo susitikimą su žuvi
mi bentozauru Viduržemio 
jūros gilumose prancūzų po
vandeninio moksliniams ty
rinėjimams pritaikyto lai
vo “FNRS—3” kapitonas 
žoržas Uo. Iki šiol iš viso 
buvo žinomi tik du trys šios 
žuvies egzemplioriai, kurios 

i elgesys ypač įdomus. Ilgos 
ataūgos, kurios yra dviejų 
paskutinių pelekų ir uode
gos tęsinys, šiai žuviai at
stoja kojas. Biologai mano, 
kad “kojos” yra jos lytėji- 

I mo organai.
J. J.
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dinančios sūnaus meilės iki 
taip baisių priekaištų moti
nai.

Mirties nujautimas ir pa
ti mirtis parodoma akto
riaus H. Kurausko su didin
ga ramybe, kuri teisingai 
užbaigia danų princo tra- 
gėdiją,

■ Ofelija Šekspyro tragedi- 
joje “Hamletas” — tai vie
na tų būtybių, kuriose pa
prastumas ir betarpišku
mas susilieja į vieną puikų 
ir tipi š k ą paveikslą. 
Jauna aktorė M. Rastei- 
kaitė teisingai atlieka vaid
menį pirmosiose scenose, 
kuriose ji vykusiai spren
džia atstumtos meilės te
mą. Ji paprasta, skaisti ir 
pakankamai dramati š k a. 
Tačiau sunkiausiose, pami
šimo scenose, kuriose per
sipina tragizmas ir poezija, 
aktorė nepakankamai , at
skleidžia pagrindinius Ofe
lijos bruožus, iš dalies pra- 
rasdama/tą žavumą, kuris 
būdingas aktorei pirmosio
se scenose,

Aktor. J. Kavaliausko 
Klaudijus — man atrodo, 
dar yra kūrimo stadijoje. 
Klaudijaus paveikslas gin
čytinas. Bielinskis jį laiko 
ne niekšu, o silpnu žmogu
mi, “pasidariusiu niekšu tik 
per savo charakterio silp
numą” čia suriku sutikti su 
kritiku. Šmėklos lūpomis 
Šekspyras aps p r e n d ž i a 
Klaudijaus savybes. Tai 
gyvatė su karaliaus karū
na. Tai meilužis, įgimtū 
gudrumu ir pataikavimu 
suviliojęs karalienę gėdin
goms vedyboms. Atrodo, 
aktorius dar turi vystyti 
šiuos bruožus, kurie jau 
dabar yra apibrėžti vaid
mens palitroje. Klaudijui— 
Kavaliauskui geria u s i a i 
pavyksta pirmoji. scena

Pašto ženkleliai
Nėra patogesnio ir piges

nio, kaip pašto patarnavi
mas. Tik pagalvokime, už 4 
centus galima laišką pasių
sti į bile Jungtinių Valstijų 
ar Kanados vietą.

Kaip gi pristatytum savo 
žinią, jeigu nebūtų pašto? 
O buvo laikai, kada pašto 
nebuvo. Turtingi žmonės 
žinias siųsdavo per savo pa
siuntinius. o vargingi nei 
“neturėjo reikalo”.

Nuo pašto ženklelių atsi
radimo iki dabar jau įvai
rių buvo apie 200,000. Yra 
žmonių, kurie pašto ženkle
lius renka. Kai kuriu ženk
lelių taip mažai yra, kad už 
vieną moka tūkstančius do-1 
lerių. 1918 metais buvo iš-j 
leistas Jungtinių Valstijų 
oro pašto ženklelis, kurio 
kaina buvo 24 centai, o da
bar jis įkainuojamas $2,000.

Grybai
Vasarą auga įvairiausių 

grybų. Pasaulyje priskaito- 
ma apie 80,000 grybų ir 
grybelių. Jų yra taip ma
žyčių, kuriuos tik per padi
dinamus stiklus galima ma
tyti. Yra valgomų, nuodin
gų ir parazitiškų.

Kalbant apie valgomus 
grybus reikia visada turėti 
mintyje, kad saugotis nuo 
nuodingų. Nuodingi gry
bai yra labai pavojingi. 
Nuo jų yra išmirę ištisos 
šeimos. Jeigu grybo nepa
žįsti, negali atskirti nuo 
nuodingų, tai geriau jo ne
imti. Grybai tinkamai pa
gaminti skanus maistas, 
bet yra ir kito skanaus 
maisto, kuris tikrai sveika
tai tarnauja.

“pelėgaudžiuose” ir maldos 
scena. Norėtųsi atkreipti 
aktoriaus dėmesį į finalinę 
sceną, kurioje, jam pri
trūksta karalienės mirties 
ir baimės dėl savo gyvybės 
suvokimo.

Gertruda ne niekše, bet 
silpna moteris. Aktorė G. 
Jackevičiūtė teisingai iš 
ryškina Gertrūdos vand- 
mens esmę. Jos Gertruda— 
mylinti motina atsisklei
džia nuo pirmųjų žvilgsnių, 
kuriuos ji meta į Hamle
tą. Tačiau reikia atkreipti 
aktorės dėmesį į sceną mie
gamajame. Po scenos, kai 
Gertrūda sužino žmogžu
dystės paslaptis, atrodo, tu
rėtų pasikeisti jos požiūris 
į Klaudijų.

Sunku sutikti su Poloni- 
jaus paveikslu, kokį suku
ria aktorius S. Petraitis. 
Aktoriaus atlikime kvaily
bė tapo pagrindiniu bruo
žu Poloni j aus charaktery- 
Tai neteisinga. Juk Poloni- 
jus gudrus dvariškis. Tai 
pirmasis ministras, dalyva
vęs sąmoksle ir sugebėjęs 
paslėpti nusikaltimo pėdsa
kus. Tuo jis ir įsigijo kara
liaus malonę. Tiesa, jis 
mėgsta rodytis apykvailiu. 
Bet jis žino gyvenimą. Jo 
pamokymai Lae r t u i ge
riausias šito pavyzdys. Ta
čiau aktoriui, nors kai ku
rios scenos ir gana neblo
gos, nepavyksta giliai at
kurti pagrindinius Šekspy
ro Palonijaus bruožus.

Laertas — tipiškas dva
rininkijos atstovas. Jis su
geba keršyti už savo tėvą 
be svyravimų ir abejonių, 
kurios sulaiko Haml e t o 
ranką. Ir tuo pačiu Laer
tas — geras žmogus, nuo
širdžiai ginantis savąją se
serį. Pagrindiniai Laerto 
bruožai teisipgai perduoda-

Kai kurie JAV1 architektai
Kurie yra žinomi Ameri-i 

kos architektai ir ką jie su- Į 
kūrė?

Geriausiai žinomas Ame
rikos architektas yra nese
niai miręs Frank Lloyd. 
Wright Jis daugiausia yra! 
žinomas savo Tokyo miesto 
Imperijos Hotelio suplana-
vimu, kuris atlaikė baisų 
žemės drebėjimą prieš ke
lias dešimtis metų. •

Wright’o suplanuotas pa
skutinis pastatas, baigia
mas statyti New Yorke, y- 
ra Guggenheimo muziejus, 
kuris sukėlė nemaža publi
kos ir profesinių asmenų 
kontroversiją. Užsispyręs 
individualistas, jis sukūrei 
viršų kylantį rato pavidalo 
pastatą, naudojant sunkius 
cemento sluoksnius. Wright 
taip pat suplanavo daug in
dustrinių ir rezidencinių 
pastatų. Jo suplanuotas vie
nos mylios aukštumo pasta
tas (kuris yra tikrai vienos 
mylios aukščio) niekad ne
buvo pastatytas, bet Wright 
buvo tikras, kad tokio 
augščio pastatas yra visai 
įmanomas, v

Wallace K. Harrison, iš 
Harrison Abramowitz fir
mos, yra tur būt geriausiai 
žinomas dėl savo Rockefel- 
lerio Centro, kurį sudaro 
didelių integruotų pastatų 
grupė New York o miesto 
centre. Jis taip pat vado
vavo Jungtinių Tautų pa
stato New Yorke planavi
mui, kur jam asistavo de
šimt pasaulio geriausių ar
chitektų, išrinktų Jungti
nių Tautų narių.

Eric Saarinen yra Suomi
jos architekto ir miesto pla
nuotojo Eliel Saarinen sū
nus. Jis savo karjerą pra- 

mi A. Chodaravičiaus su
kurtame Laerto paveiksle.

Šiek tiek naivus jaunasis 
aktorius T. Vaisieta, vaiz
duodamas stipriausias Ho
racijaus — “romėno savo 
širdimi” — puses. Tačiau 
tai atperka Horacijaus — 
T. Vaisietos jaunystė ir 
nuoširdumas.

Režisierius J. Rudzins- 
kas, giliai išnagrinėjęs ir 
įsisavinęs didžiulę medžia
gą, sugebėjo pasiekti to di
dingumo, kuris sudaro pa
grindinę spektaklio vertę, 
>— paprastumą, su kuriuo 
spėk takly j e a tku r i a m o s 
tragedijos idėjos ir mintys. 
Teisinga ir spektaklio kom
pozicija.

Dailininko J. Jankaus 
dekoracijos įsimena atliki
mo tikslumu, lakoniškumu, 
linijų grafiškumu.

“Hamleto” pastatymas 
akademinio teatro scenoje 
buvo svarbus egzaminas. Ir 
atvirai reikia pasakyti: te
atras jį išlaikė. Naujasis 
pastatymas teatro kolekty
vui pavyko todėl, kad reži
sierius J. Rudzinskas, daili
ninkas J. Jankus, Hamleto 
vaidmens atlikėjas akto
rius H. Kurauskas ir visas 
teatro kolektyvas savo kū
rybinę vaizduotę nukreipė 
tam, kad sceniniuose vaiz
duose ryškiai perteiktų pa
grindinę kūrinio mintį — 
parodytų scenoje tragišką 
likimą žmogaus, kurio hu
manistiniai idealai suėjo į 
konfliktą su jį supančia ap
linka.

Reikia palinkėti teatrui 
ir toliau drąsiai kurti, ieš
koti, nenurimti.

Leonidas Lurje
Vilniaus rusų dramos 

teatro aktorius 
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dėjo kartu dirbdamas su 
savo tėvu, suplanuojant 
garsiąją Opera Shed, turin
čią puikią akustiką, Berk
shire muzikos festivaliui 
Tanglewood, Massachusett
s'. Jis suplanavo General 
Motors Technical Center 
Warren mieste, Michigan, 
auditoriją ir koplyčią Mas
sachusetts Technologijos 
Institutui ir keletą kitų 
universiteto pastatų. Jis y- 
ra taip pat žinomas savo 
baldų braižymo planais, už 
kuriuos laimėjo premiją.

Edward D. Stone per dau
gelį metų dirbo drauge su 
Wallace Harrison ir per tą 
laiką suplanavo Radio City 
Music Hall pastatą. Jis taip 
pat sukūrė pereitų metų 
Briuselio mugės Amerikos 
paviljono planą, kuris pa
sidarė garsiu savo šviesu- 
mu ir erdvumu. Jis sukūrė 
daug planų pastatams už
jūriuose, kaip, pav., EI Pa
nama Hotel Panamos mies
te ir Amerikos ambasados 
pastatą New Delhi mieste.

Stone naudojamos tera
soms metalo “mezginių” pa
vidalo sienos yra jo asme
ninis įnašas. Jo gyvenamas 
namas New Yorke, kuris 
yra remodeliuotas senas ak
meninis namas, yra iš prie
kio apsuptas tokia metalo 
mezginiu siena. Apie šį na
mą kalbama kaipo apie 
“daugiausiai žiūrimą namą 
New Yorke”.

Richard Neutra, Austri
joje gimęs architektas, gy
venęs Kalifornijoje, buvo 
ypač įtakingas. Savo pla
nuose jis naudojo naujas 
medžiagas, kurias moder
nioji industrija jam pasiū
lė: plieną, lenkiamą medį, 
aliuminijų ir suspaustą že
mę. Darydamas bendruo
menėms braižinius jis įne
šė centrinių parkų ir žai
dynių vietovių konceptą; 
kurios, kaip išplėsti pirštai, 
spinduliuoja tarp reziden
cinių vietų ir nuo kurių au
tomobilių naudojamos gat
vės ir keliai yra nukreipti 
į pakraščius.

Kaipo braižytojas ir lek
torius Neutra buvo aktyvus 
daugelyje pasaulio vietų. 
Puerto Riko valdžiai jis su
planavo pilną naują 150 mo
kyklų, ligoninių ir 128 svei
katos centrų sistemą. Jis 
yra autorius knygų apie 
gyvenamų vietų ir miestų 
planavimą. Vienam iš savo 
sūnų jis davė Frank vardą 
pagal Frank Lloyd Wright.

Daugelis kitų architektų 
taip pat pasiekė atsižymė- 
jimo, bet daugiausia vieti
nio pobūdžio. Šie penki vy
rai yra pačioje Amerikos 
architektų sąrašo pradžio
je, kaipo gerai žinomi šio 
krašto architektai.

American Council

Kaip seni pinigai?
žmonės gilioje senoveje 

nežinojo kas yra jo ir kas 
ne jo. Bet kada jau pasie
kė to žinojimo, tai reikme
nis. keitėsi vienus ant kitų. 
Vienok, keisti kupranugarį 
ant apavų, arba peilio nėra 
lengva.

Kad būtų patogiau pasi
keisti ir geriau taupyti tur
to perviršį buvo išgalvoti 
pinigai. Pirmieji metaliniai 
pinigai pasirodė prieš 3,000 
metu. C ‘r '• i

—<---------- --- -—
Bonna. — Vakarinės Vo

kietijos valdovai numato, 
kad Genevoje konferencija 
neturės pasisekimo. ,



J. BUTĖNAS

"Lietuvių literatūros istorijos"
(Tąsa)

Revoliucines poezijos 
pradai

Maičui-Kėkštui ir Vaičai
čiui veikale paskirti ilges
ni straipsniai, apžvelgian
tieji jų gyvenimą ir kūry
bą. Mačys - Kėkštas laiko
mas vienu pirmųjų origina
liosios revoliucinės poezijos 
pradininkų, pirmuoju kitų 
tautų revoliucinės poezijos 
vertėju į lietuvių kalbą. 
Greta to atskleidžiami ir 
kai kurie poeto ribotumai 
bei prieštaravimai. Tiktai 
atsidūręs Amerikoje, apsi
gyvenęs angliakasių tarpe, 
Mačys-Kėkštas labiau pri
artėjo prie proletariato ko
vos, savo kūryboje plačiau 
atspindėjo sunkią darbinin
kų padėtį kapitalistinėje 
santvarkoje, pradėjo skelb
ti revoliucinius šūkius.

P. Vaičaitis pažymimas 
kaip vienas iš ryškiausių
XIX amžiaus pabaigos ir
XX amžiaus pirmųjų metų 
lietuvių demokratinių poe
tų. “Jis išplėtė lietuvių po
ezijos tematiką, jos žanrus, 
plačiai įvedė į poeziją soci
alinius ir buitinius valstie
čių gyvenimo motyvus, kū
rybiškai panaudojo tauto- 
sakinę medžiagą” (161 
psl.). Greta pažangių, de
mokratiniu momentu Vai
čaičio pasaulėžiūroje pa
žymimas ir ribotumas; “Jo 
skelbiami socialinio ir naci
onalinio išsivadavimo idea
lai gana migloti. Poetas 
tenkinasi abstrakčiais ‘tau
tystės,’ laisvės, lygybės, ge
rovės, šūkiais arba, kalbė
damas apie ateitį, — dar 
nekonkretesnėmis rytojaus, 
šviesių dienų ar pavasario 
metaforomis” (166 psl.). 
Vaičaitis brangus savo poe
zijos nuoširdumu, lyrišku
mu.

ninkas, “tautinės vienybės” 
skelbėjas. Dėl to lietuvių 
b u r žuaziniai nacionalistai 
savo viešpatavimo metu Ku
dirką dažnai naudojo reak
cijai stiprinti, klasių kovai 
gniaužti.

Pasaulinė literatūros is
torija nurodo ne vieną pa
vyzdį, kai rašytojo kūryba, 

| jos objektyvi prasmė yra 
kartais platesnė negu auto
riaus visuomeninės politi
kės pažiūros. Ir Kudirka 
savo grožiniuose kūriniuose 
vaizduojamą gyvenimo tik
rovę atskleidė daug plačiau 
ir teisingiau, negu tai leido 
jo paties ideologija. Antai 

į jis kai kuriuose savo eilė
raščiuose atskleidė buržua
zinės visuomenės sociali- 

|nius prieštaravimus (“Ne 
i tas yra didis,” ‘‘Artojo 
Iskundas”); yra jo poezijo
je (taip pat ir publicistiko- 
1 je) ir antiklerikalinių mo
tyvų.

Kudirkos visuo meninė 
veikla, jo publicistika “Lie
tuvių literatūros istorijos” 
II tome nagrinėjama, atsi
žvelgiant į konkrečias isto
rines rašytojo gyvenamojo 
meto sąlygas: iškeliami tei
giami ir neigiami jo kūry
bos ir veiklos bruožai. Ver
tinant poeziją, išryškinama 
būdingiausia jos savybė — 
intelektualinio elemento vy
ravimas, apsprendžiąs eilė
raščių meninę išraišką ir 
stilių. Lietuvių originalio
sios poezijos raidoje Kudir
kos eilėraščiai sudaro nau
ją pakopą meninės išraiš
kos požiūriu. Kudirkos po
ezijos idėjinės ir meninės 
ypatybės nagrinėjamos kar
tu.

Išsamiai išnagrinėta ir 
Kudirkos proza — jo saty
ros. Kalbant apie prozą, 
pažymimas jos glaudus ry-

Proza ir dramaturgija ;šys su publicistika, iškelia- 
IV skyriuje nagrinėjama mas atskirų jo publieisti- 

XIX amžiaus pabaigos pro- i kos vietų emocionalumas ir 
za ir dramaturgija, čia ola-1 vaizdingumas. Pirmiausia 
čiau analizuojama A. Fro-ikontestuojamas Kudirkos 
mo-Gužučio, A. Kriščiukai-!s a t y r ų politinis pobūdis. 
čio-Aišbės, V. Pietario kū-1 Rašytojas . jomis siekė pa- 
ryba . A. Fromas-Gužutis jodyti kolonijinės politikos 
vertinamas kaip vienas pir- > žalingumą.. Savo, satyrose 
mųjų lietuvių dramaturgų. J's stengėsi atskleisti cariz- 
Poskyryje “Kiti prozinin-lmo antiliaud i š k u m ą, ją 
kai ir dramaturgai” trum- i griežtai pasmerkdamas. Ku- 
pai apžvelgiama J. Gaida- ' dl?’kos satyros, kaip ir poe- 
mavičiaus, L. Didžiulienės, z'ja, nagrinėjama chronolo- 
A. Vilkutaičio-Keturakio, J. j g'škai- Kudirkos prozos 
Griniaus, St. Matulaičio .kūrinių, jo satyrų temati- 
grožinė kūryba. Šių rašyto- susijusi su ta aplinka, 
jų kūryba nevienoda savo 1 įul 
apimtimi. Vieni jų buvo Ivalzdu?Jaml,eJLPers?na- 
išleldę atskirų knygų, kitųiza*,~7 tal aPskl’CĮU Y'1.'8’’ 
kūryba (kaipi J. Gaidama-j ni,nkal- ,valsci«. virsai.cia1’ 
vičiaus) težinoma iš ano: sękretonaj - tie carizmo 
meto periodikos, bet ir jie sistemos ramsčiai nuo ku- 
daugiau ar mažiau iliust-, riP <W*ausia kentėdavo 
ruoja laikotarpio literatu- PaP!'astl zmok įgebant 
ros raidą. Plačiai, mono- i teigiamuosius K u d irk o s 
grafiškai anal i z u o j a m a' Prozos ,^uoz.us’ W““ 
Vinco Kudirkos ir Mairo-!U.J« ldeJinia‘ trukumai, 

ribotumas: autorius vieto- 
T11O Kul y Į)cl» j « • i • v • • •.Imis paniekinančiais epite- 

Apie Vincą Kudirką | tais vadina kitų tautybių 
Ypač svarbu nąarksistiš- žmones. Teisingai pažymi- 

kai nušviesti ir įvertinti ne ma, kad nacionalistiniai 
tiktai Kudirkos kūrybą, bet elementai žymiai sumenki- 
ir jo pasaulėžiūrą, ideologi-na Kudirkos satyrų idėjinę 
ją, kuri savo esme priešta-1 vertę. Palietus Kudirkos 
ringą, kurioje greta demo- laimėjimus vertimų srityje 
kratinių momentų žymūs i ir kritikoje, aptariant jo 
taip pat buržuaziniai 1 i be-| kūrybos reikšmę, sakoma: 
raliniai elementai. “Kudir- “Marksistinis litera t ū r o s 
kos ideologijai, iš esmės1 mokslas Kudirkos neideali- 
buržuazinei, būdinga tam jzuoja, o žiūri į jį kaip į žy- 
t i kra s prieštaringumas, i mų ano meto lietuvių kul- 
dažni svyravimai tarp libe- tūros ir literatūros veikė- 
ralizmo ir demokratizmo, ją, kuris, kad ir būdamas 
Tai ypač pasireiškia spren-1 svetimos tarybiniams žmo- 
džiant kovos su carizmu, nėms ideologijos, savo anti- 
darbo žmonių padėties, dar- cariniu nusistatymu, litera- 
bininkų judėjimo ir kitus tūriniu talentu, dideliu 
klausimus” (208-209 psl.). I darbštumu ir pasiaukojimu 
Kudirka, kaip teisingai pa- visuomenės labui yra nusi- 
žymima, yra buvęs įvairių, pelnęs ir tarybinės visuo- 
socialinių sluoksnių bei kla-< menės pripažinimo” (238 

- šių ^bendradarbiavimo sali- psl.). ____

Apie poetą Maironį
VI skyrius paskirtas mo

nografiniam straipsniui 
apie Maironį. Pagrindine 
savo kūrybos dalimi jis su
sijęs su lietuvių nacionali
nio išsivadavimo judėjimu. 
“Lietuvių tautos išsivadavi
mo iš carizmo priespaudos 
lūkesčiai, nacionalinio judė
jimo nuotaikos plačiausiai 
atsispindėjo Maironio anks- 
tyvuosiuose eilėrašičuose. 
Maironis savo talentu pa
jautė ir meniškai išreiškė 
tuometinius lietuvių liau
dies troškimus” (245 psl.). 
Maironis atspindėjo lie
tuvių liaudies troškimus 
kovojant dėl politinės lais
vės. Net ir savo roman
tiniuose eilėraščiuose “Mai- 
r o n i s išlieka pozityvus 
veikėjas, kovotojas dėl tau
tos teisių, visuomenininkas, 
tikįs šviesesne ateitimi” 
(248 psl.). Ypač iškeliamas 
Maironis kaip lyrikas. Jis 
plačiausiai savo kūryboje 
apdainavo Lietuvos gamtos 
grožį, žadindamas skaityto
juose tėviškės meilės jaus
mus, skatindamas ryžtą 
dirbti, savo tautos gerovei. 
Įtikinamai ir vaizdžiai at
skleidžiamas Maironio nu
sivylimas buržuazine “ne
priklausomybe”; taip pat 
parodomas poeto ribotumas 
pliekiant buržuazinės tik
rovės negeroves. Iš kitos 
pusės, Maironis, kaip bur
žuazijos ideologas, atsklei
džiamas, nagrinėjant j o 
epinius ir draminius kūri
nius. “Jaunojoje Lietuvo
je” pateikta lietuvių naci
onalinės buržuazijos apolo
gija, jos daug kur taria
mos, perdėtos kovos prieš 
carizmą iškėlimas. Nedaug 
vietos tepaskirta Maironio 
dramaturgijai, kuri nepasi
žymėjo meistriškumu.

t ••

Socialistinės mintys
Maironiu baigiama “Lie

tuvių literatūros istorijos” 
II tomo pirmoji, dalis. To
liau nagrinėjami lietuvių 
literatūros reiškiniai XX 
amžiaus pradžioje, iki 1917 
m. Šioje dalyje plačiai ap

žvelgiama Žemaitės, Lazdy- 
inų Pelėdos, Jono Biliūno ir 
'Juliaus Janonio kūryba. 
Čia randame nemaža nau
jos medžiagos, minimi bur
žuazijos nutylėti literatū
ros darbuotojai, kurie pla
tesnės (net ir literatūrinės) 
visuomenės buvo pamiršti. 
Įdomiai pateiktas visuome
ninis laikotarpio fonas. 

|Kaip visos Rusijos, taip ir 
Lietuvos visuomeninis gy
venimas XX amžiaus pra
džioje pasižymėjo judru
mu. Dviejų kultūrų — re
akcinės buržuazinės ir pa
žangiosios demokratinės — 
kova šiuo laikotarpiu ypač 
išryškėja. Vis plačiau ir 
plačiau reiškiasi darbinin
kų klasės balsas. Čia ir 
darbininkų klasės revoliuci
nio judėjimo pakilimas, su 
juo susijęs lietuvių spau
dos legalizavimas, 1905 m. 
revoliucija, po jos įsigalėju
si reakcija, pagaliau vėl 
naujas revoliucinio judėji
mo pakilimas; visi visuo
meninio gyvenimo reiški
niai sudaro itin gyvą, di
namišką XX amžiaus pra
džios lietuvių literatūros 
foną.

Šiuo laikotarpiu pagausė
ja lietuvių spauda, griež
čiau išryškėja jos pasiskirs
tymas srovėmis, iškyla daug 
naujų rašytojų, auga me
ninis lietuvių literatūros ly
gis. Veikale trumpai ir 
s u p a ž i n dinama su šiais 
naujais lietuvių tautos vi
suomeninio ir kultūrinio

II tomas
gyvenimo reiškiniais, o 
taip pat mėgėjų teatro veik
la, dailės, muzikos gyveni
mu. i Jeigu XIX amžiaus 
pabaidoje lietuvių visuome
nėje reiškėsi dviejų srovių 
—liberalinės, tam tikru at
žvilgiu demokratinės ir kle
rikalinės —> kova, tai šiuo 
metu 1 šalia liberalinės ir 
klerikalinės spaudos, ne
paisant sunkių sąlygų, iš
auga ir vis tvirtesnes pozi
cijas užkariauja socialisti
nė spauda. Joje pasirodo 
eilėraščiai ir prozos kūri
niai, vaizduojantieji prole
tariato buitį, jo triškimus 
ir kovą su išnaudotojais, 
su carine priespauda. Rei
kiamas dėmesys veikale 
skirtas apžvelgti tokiems 
periodiniams leidin i a m s , 
kaip “Darbininkų balsas,” 
“Draugas,” “Naujoji gady
nė,” “Žarija” ir ypač “Vii 
nis.” “Vilnis” savo skilty
se nemaža vietos skyrė lite
ratūros klausimams ir juos 
sprendė proletariniu, parti
niu požiūriu,i kreipė ypatin
gą dėmesį į proletąrinės 
lietuvių literatūros ugdy
mą. Čia iškyla V. Mickevi
čius - Kapsukas, kaip pir- 

■ mas marksistinis lietuvių 
i literatūros kritikas, pasiro- 
I do jaunas talentingas prole
tarinis poetas Julius Jano- 
i nis.

VHI-me skyriuje duoda- 
I ma bendra XX amž. pra- 
' džios lietuvių literatūros 
| apžvalga. “Visuomeninio ir 
| kultūrinio gyvenimo sąly- 
i gos X X a. pradžioje ap
sprendė žymų lietuvių lite- 
I ratūros išaugimą tiek kie- 
I kybiniu, tiek ir kokybiniu 
atžvilgiu,—rašoma šio sky
riaus pradžioje. — Tuo lai
kotarpiu aktyyiai reiškėsi 
jau keliasdešimt lietuvių 

i rašytojų. Grožinės litera
tūros kūriniai tuo metu bu
vo ne tik žymiai gausiau 
spausdinami periodi k o j e , 
bet ir dažniau leidžiami at
skiromis knygomis bei įvai
riais rinkinėliais. Atskirais 
leidiniais savo kūrinius tuo 
laikotarpiu išleido daugiau 
kaip 50 lietuvių rašytojų. 
Tiek rašytojų nebuvo nė 
viename ankstesniame lie
tuvių literatūros istorijos 
periode” (319 psl.).

Šiame laikotarpyje lietu
vių literatūra praturtėjo ir 
žanriniu požiūriu. / Jeigu 
XIX amžiaus gale vyravo 
eilėraščiai, apsakymai, tai 
šiuo metu pasirodo stam
besnių apysakų, romanų, 
pagausėja dramos veikalų, 
poemų. Pagrindinė vyrau
janti literatūros kryptis — 
realizmas, bet. šalia jo tebe- 
sireiškia romantizmas, atsi
randa dekadentinės kryp
tys — simbolizmas, -estetiz- 
mas. i Politinės visuomeni
nės srovės taip pat forma
vo literatūrą: šiame laiko
tarpyje kalbama apie1 demo
kratinę, proletarinę ir kle
rikalinę literatūrą,

(Bus daugiau)

Žinios iš
NEMUNAS
KEIČIA VAGĄ

Tokia antrašte Vilniaus 
“Tiesa” ' (liepos 12 d.) iš
spausdino ilgoką A. Ka
džiulio raštą - reportažą 
apie statomąją hidroelekt
rinę palei Nemuną. Neuž
ilgo, nurodo rašytojas, se
nasis Nemunas pakeis savo 
vagą; palei Nemuną išsi
lies jūra—ten, kur žmonės 
gyveno, neužilgo gyvens 
žuvys.

Paskaitykime kai kurias 
A. Kadžiulio reportažo iš
traukas :

Kur bevažiuotum—nuo Vil
niaus ar Alytaus — jau už ke
liolikos kilometrų sutiksi busi
mosios Kauno jūros žymes. 
Toli ištuštėjo Nemuno slėnis. 
Nebėra daugelio kaimų — ir 
Rumšiškės, ir Varniai, ir dau
gelis kitų gyvenviečių išsikėlė 
į naujas vietas. Iškirsti miš
keliai. Tos vietos gražiai suly
gintos, ir dabar buvusios so
dybos vietoje matyti tik gelto
nuojąs smėlis.

Vilniaus-Kauno plentas už
darytas. Nutrauktas automa
šinų judėjimas ir visame bu
simosios jūros dugne. Važiuo
jant nuo Vilniaus, miške rei
kia sukti į dešinę, ir tik pro 
Palemoną naujai nutiestu 
plentu pateksime į Petrašiū
nus. Galingos mašinos ardo 
užliejamose vietose plento 
dangą ir ją išveža; žuvims 
asfaltas nereikalingas. Nesi
naudos jos ir tarpmiestiniu 
telefonu, tad baigiami nuimti 
telefono stulpai ir laidai. Ne
seniai šiomis vietomis perva
žiavo valstybinė komisija. Ant 
Nemuno kranto buvo pastaty
tas stalas. Komisijos nariai 
ir Nemuno laivininkystės at
stovai pasirašė aktą, kuriuo 
šitas slėnis priimamas naudo
ti upeiviams ir žvejams.

šiuo metu dugne dar kai 
kur žaliuoja vasarojus, auga 
bulvės, stebindamos retus ke
leivius.

—Kada gi jos bus nuimtos? 
—klausia kiekvienas.

Nerimauti nėra ko. Van
dens lygis bus keliamas labai 
palaipsniui ir ne iš karto į vi
są dvidešimties, metrų aukštį, 
tad kolūkiečiai spės nusiimti 
derlių. Tačiau visa kita pa
ruošta užtvinddyti.

Petrašiūnuose automašinų 
judėjimas irgi labai suvaržy
tas. Vidury kelio geltonuoja 
apskritas lyg mėnulis, ženklas, 
draudžiąs pravažiuoti. Ir čia 
burzgia mašinos, juda skrepe- 
riai, tačiau jie dirba visai 
priešingą darbą, negu jūros 
dugne: plentas čia ne ardo
mas, o tvarkomas, baigiamas 
kloti asfaltas. Jau keleri me
tai šioje vietoje, Petrašiūnų 
gale, vyko statyba, augo na-Į 
mai. O dabar gyvenvietė baig
ta. Ji tik apsodinama mede
liais, kurie gana gražiai pri
gijo, baigiamos asfaltuoti gat
vės, sankryžos. Vyksta dar
bas pačioje pagrindinėje san
kryžoje, kur nuo plento atsi
skiria kelias į Kauno HES. 
Netrukus autobusų linija Sto- 
tis-Petrašiūnai pailgės, auto
busai važiuos iki pat hidro
elektrinės gyvenvietės cent
ro...

i Dabar ’ paskutinės dienos,

Lietuvos
kai hidroelektrinės pastatą 
galima apžvelgti visame jo 
didingume, nuo galvos iki ko
jų. Apačioje galima matyti 
galingą gelžbetonio padą, į 
kurį atsimuš krintančio van
dens srovė, ir čiulpvamzdžių 
angas, ir vandens srovės ge
sintuvą, o kai žvilgsnis nu
klysta aukščiau, matome ma
šinų salės sienas ir tiltą, vir
šum kurio vaikščios trauki
niai. Stambūs ir įspūdingi be
tono blokai. O štai po kelių 
dienų viso šio pastato apačia 
pasislėps po vandeniu ir ją 
apžiūrėti bus galima nebent 
su naro rūbais.

Pagrindinėje dauboje dabar 
verda karštligiškas darbas.

Įdomūs, labai įdomūs 
momentai dabar vyksta pa
lei Kauno HES.

LIETUVOS
• SPAUSTUVĖSE
VILNIUS. — Šiame sep- 

tynmetyje žymiai padidės 
Lietuvos spaustuvių gamy
biniai galingumai.

Jau šiais metais Šiaulių, 
Klaipėdos ir Vilniaus 
spaustuvėse pradėti naudo
ti keturi elektros graviravi
mo automatai, kurie žymiai 
paspartino klišių
laikraščiams. Gautos taip 
pat Leningrado “Linotipo” 
gamyklos paskutinio mode
lio eilučių liejimo mašinos. 
Jais galime surinkti tekstą 
žymiai greičiau, negu se-

F. BONOSKIS SAVO TĖVŲ GIMTINĖJE

Palangoje. Amerikos rašytojas Filipas Bonoskis 
(viduryje vienmarškinis) poilsiautojų apsuptas, pra
eina gražiuoju Baltijos jūros krantu.

pat bus spausdinamos gai
dos ir mokymo vaizdinės 
priemones. a

Vilniaus knygų spaustuvė- ? 
se daug dėmesio skiriama 
įrišimo - brošiūravimo dar
bams mechanizuoti. “Vaiz
do” spaustuvė jau gavo dvi 
kietviršių gaminimo maši- ' 
nas knygoms įrišti. Res
publikos spaustuvės gaus 
taip pat pokavimo mašinas, 
m ech ąnizmus pusfabrika
čiams.

Lietuvos spaus t u v ė m s 
plėsti ir rekonstruoti per 
septynmetį numatyta išleis
ti daugiau kaip 23 milijo
nus rubliu. C-

“LITERATŪROS IR 
MENO METRAŠTIS”

gamybą! mą

VILNIUS. — Lietuvos 
TSR Valstybinė grožinės li
teratūros leidykla išleido 
“Literatūros ir meno met- 

I raštį.” Knygoje pateikia
mi 1958 metų svarbiausiu 
respublikos kultūrinio, lite
ratūrinio ir meno gyvenimo 
įvykiai. Joje išspausdintas 
R. Š a r m a i čio straipsnis 
“Lietuvos Komunistų pai> 
tijos įkūrimo ir 1918-191& 
metų proletarinės revoliu
cinis keturiasdešimtmetis” 
bei informacija apie šių 
įžymiųjų sukakčių minė.ii- 

respublikoj-e. Rašoma
apie kultūros, literatūros ir 
meno darbuotojų .1 ūbi lieji
nių datų minėjimus, apie 
dailės parodas Lietuvoje ir 
kitose broliškose respubli
kose, apie naujas lietuviš-
kas operas, kino filmus.

Metraštyje daug vietos 
paskirta naujai lietuvių ra
šytojų kūrybai. Čia išspaus
dintos ištraukos iš J. Mar
cinkevičiaus poemos “Krau
jas ir pelenai,” A. Venclo- 

Ivos romano “Gimimo die
na,” I. Simonaitytės autobi
ografinės apysakos, T. Tik 
vyčio prozos knygos, Rj 
Maruko ir A. Markevičiau* 
apysakų, E. Mieželaičio, V. 
Mykolaičio-Putino, E. Ma- 
tuzevičiaus, A. Miškinio, V. 
Reimerio ir kitų poetų nau
ji eilėraščiai. Skaitytojas 
taip pat supažindinamas su 
ištraukomis iš ruo š i a m ų 
spaudai Gėtės “Fausto,” 
Slovackio ir Šilerio kūrinių 
vertimais.

“Knygų” skyriuje pateik
tos trumpos anotacijos apie 
1958 metais išleistas origi- 

[naliosios ir verstinės litera- 
\ tūros knygas bei respubli
kos mokslininkų veikalus 
literatūros ir meno klausi
mais, o taip pat lietuvių ra
šytojų kūrinius, išleistus 
tarybinių ir užsienio šalių 
kalbomis.

“Literatūros ir meno 
metraštis” bus leidžiamas 
kasmet. >•«

nais linotipais. Naujovė 
Lietuvos spaudos pramonei' 
yra iš Čekoslovakijos at
vežti du automatai “Maksi
ma front” meno leidiniams 
spausdinti. Kiekvieno jų 
našumas — iki 3 tūkstan
čių atspaudų per valandą. 
Iki metų pabaigos Kauno 
V. Mickevičiaus - Kapsu k o 
vardo spaustuvė gaus dvi 
iškiliosios .spaudos dviejų 
apsisukimų spaus d i n i m o 
mašinas. Jos skirtos dau
giausia vadovėliams spaus
dinti. Keturios ofsetinės 
mašinos iš Vokietijos De
mokratinės Respublikos bus 
įrengtos šių metų pabaigo
je vietoj senųjų litografi
jos mašinų Klaipėdos, Šiau
lių, Vilniaus ir Kauno 
spaustuvėse.

Labiausiai septynmetyje 
bus. rekonstruota Kauno K. 
Požėlos vardo spaustuvę. 
Jau paruošta projektinė už-1 
duotis jai išplėsti, čia už
planuota pastatyti šešia- 
spalvę rotacinę giliaspau
dės mašiną iliustruotiems 
“Ogonioko” ir “Švyturio” 
tipo žurnalams spausdinti. 
Magina užsakyta Italijoje. 
Toliau i'ekons.truojant šią 
įmonę, jos galingumas pa
didės. 200 milijonų ofseto 
spaudos ir 100 milijonų gi-, 
liaspaudės spalvos atspau- i 
dų. . _ j ________________ _

Klaipėdos spaustuvėje nu- j tybinis akademinis operos

“FRA DIAVOLO”
i VILNIUS.-Lietuvos Vals-

matyta įrengti naują 
tacinį skyrių, siekiant 
tikrinti spartų nuolat

r2' ir baleto teatras i savo re- uz-
au-

pertuarą įtraukė ir pradėjo 
repetuoti prancūzų kompo-

ganei o miesto laikraščio zitoriaus obero 3‘veiksmų 
“Tarybinė Klaipėda” tiražo komišką operą «Fra Diavo. 
spausdinimų. Rotacinio sky- į0 » kurja kompozitorius 
rių užplanuota įrengti ir parašė 183o metais.

a

Kauno V. Mickevičiaus- 
Kapsuko vardo spaustuvė
je. Čia bus spausdinami 
vadovėliai, kiti daugiatira- 
žiniai leidiniai, o taip pat 
miesto laikraštis “i____
tiesa.” Įmonės galingumas 
padidės dvigubai.

kurią kompozitorius

operą diriguos 
nusipelnęs ar

tistas R. Geniušas, režisie
rius — respublikos nusipel- 

Kauno inęs meno veikėjas J. Gus-

Naująją 
respublikos

taitis, dailininkas—J. Jan
kus.

Pagrindines partijas dai-
Daugiau kaip trigubai nuos J. Stasiūnas, E. Čiu- 

padidės Kauno “Giedros” Į dakova, 
fabriko, kuris specializuo
jamas gamintį etiketes pra
monės įmonėms, galingu
mas. Tai bus pasiekta pa
keitus senas litografijos 
mašinas ofsetinėmis. Čia

V. Rubackis, V. 
Mikštaitė, J. Misiūraitė, V. 
Adamkevičius, K. Gutaus
kas, L. Muraško, P. Kaspe
ravičius, R. Tumalevičiūtė, 
A. Kučingis ir A. Lieti
ni nkas.
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Windsorieciai parėmė “Laisvę”
Birželio 3 d. palikome'praleisti, arti randas gra- 

fort Lauderdel, Florida, ir i žus golfo klubas, kurį laiko •> - ... 1 — - - - -
Kelionė sekės gerai ir už 4 
dienų jau buvome Windso
re pas draugus Baltulius. 
Kadangi jie čia turi pasi
statę gražius motels, tai 
pas juos ir apsistojome. Jų 
moteliai moderniški ir kai
nos prieinamos. Jei kas no
rėtų pas. juos nuvažiuoti, jų 
vieta randas 3048 Dougell 
Avė., keliai prieina 401 ir 
3B.

Keliatą dįenų pailsėję, 
aplankėme drg. Rapšius. 
Jie gyvena Rodney, Ont., 
turi dideli tabako ūkį. Iš 
visko matos, kad jiedu yra ■ Vitauskas užsirašė metams 
puikūs gaspadoriai, ir jų “Laisvę”, o Kazys Valaitis 
ūkis bene bus pavyzdin- paaukojo $5.00. 
giausias, kiek man teko davė $5 ir draugai Svirpliai 
matyti. Su Rapšiais susipa- $3. Al Valiulionis pridavė Į 
žinom tik pereitą 
^ada jie lankėsi Floridoje, $11 už bausmę 
bet mus priėmė kaip savo' miečių surengtame • • • • • ' 1 • • T • 1

patraukėme link Kanados. į Baltulis su pusininku serbų 
tautos. Gana progresyviš- 
kas žmogus. Begolfydami 
susipažinom su daugeliu 
lietuvių. Pasirodė, kad tarp 
jų yra gerų lošėjų. Nekurie 
net ir trofes yra laimėję. 
Mat, seniau vien lietuviam 
surengdavo turnamentus.. 
Dovanas yra laimėję L. 
Svirplis, J. Bartulis, S. Bal
tulis ir daugelis iš apylin
kės miestų. šiame klube 
dirba ir du lietuviai, tai F. 
Vitauskas ir Kazys Valai
tis; abu labai draugiški ir 
sąmoningi kavalieriai. F.

buvęs “Laisves” ., vaj’imn- 
kas, laike vajaus išgirdau 
visokių minčių. Buvo to
kių, kurie išsikalbinėjo nuo 
atsinaujinimo prenumera
tos ir sakė, kad jie skaito 
anglų kalba laikraščius ir 
“gauna žinias.”

Žinoma, jie daro labai di
delę klaidą, jeigu mano, 
kad angliškoji komercinė 
spauda pateikia Jiems to
kias žinias, kaip viršuj 
įvardinti lietuvių pažangie
čių laikraščiai. Aš dabar 
turėdamas daug laiko daž
nai paimu ir anglų laikraš
čius. Ir ką gi ten randi? 
Tik propagandą ir darbi
ninkiško judėjimo šmeiži
mą. Kiekvienas galite ma
tyti, koks didelis skirtu
mas tarp anglų kalba ko- 

. .. . mercinės ir lietuvių pažan- 
1 a tūliai giosįos spaudos.

J. Butkus

seniausius ir geriausius 
draugus. Mes to niekad ne
pamiršime.
^Papietavę išvažiavom pas 

seserį į Aylmer, Ontario. 
Čia taipgi turime gerų 
draugų ir pažįstamų, šio
je apylinkėje išimtinai ta
bako ūkiai. Nemažai ir lie
tuviu čia turi didelius taba
ko ūkius. Didžiumoje yra 
atvažiavę 30 ir daugiau me
tų atgal. Darbininkai dar 
vis dirba už 65 centus į va
landą. Kai blogas oras, ne
dirba tai ir mokėt negau
na. Kiti ir gyvena ten, kur 
dirba, o dirba po 10 vai. į 
dieną. Anot švogerio, “nėr 
kada ir plaukus apsikirpt”. 
Ūkių darbininkai neorgani
zuoti, jų gyvenimas pri
klauso nuo gaspadoriaus 
malonės.

Kiek pabuvoję pas seserį, 
uel grįžom atgal pas Baltu
mus į Windsoro apylinkę. 
Mat, čia turime kur laiką

Hart, Mich.
Jau ruduo pas mus

Vakar liepos 23 d., 
kiai lijo, vanduo net lata- 
kais plaukė gatvėmis, o į binius žmones.' 
šiandien 24 d. 7:30 vai. va- j 
kare temperatūra nupuolė! 
iki 47 laipsnių, gi vakar šie-! 
kė 80%. Gal bus ankstyvas i 
ruduo ?

Vyšnių derlius geras, norsI 
pradžioj šio mėnesio smar-1 
kūs vėjai jas apkūlė - ap-| 
daužė.

smar-

Ha it ietis

Norwood, Mass.
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią pade- 
kūs“v‘ė7ai‘7as’ apkūTė "ap- įk? savo gmiaėms, drau- 
daužč. Trys p rezervavimo i g^'ms draugams, kūne 
įmonėlės dirba diena - nak- j P™}te suraminimui at- 
tį, po 16 valandų kai kurie L . .

v I- > c. Iznvio oiir/n La 1VO1111

darbininkai išdirba; tai bis- ■ 
kį perdaug valug šių laikų 
technikos. Virš 65 metų 
darbininkų įmonėlėse šiais 
metais nebepriėmė.
H.X3 d. Kaniutė Rimkienė, 
Msrytė Smalstienė ir Joana 

• Jurienė buvo atvykę čiapa-
sinfiatv ti su šios žinutės ra-1 igyy^tį atostogų i Los An- 

trys gerai gelesšytoju; jos visos 1 
atrodė. Malonu buvo su 
tomis draugėmis matytis ir 
džiugu, kad jos sveikos.

Girdėjau per radiją, kad 
mūsų šalies vice-preziden-' 
tas p. Niksonas Maskvoje 
su Chruščiovu susitiko ir 
pasikalbėjo. Komentatoriai ( 
sako: Chruščiovas su Nik-j 
šonu “susikirtę” dėl dabar- j 
tinių pasaulinių ginčų—rei
kalų. Man atiodo, kad taip nĮnį manęs aplankymą li- 
ir būtų geuausia, jog ivai-: gOnįnėje< Į Jūsų draugišku
mu sahų valdžių vadovai maS man priduoda daug
turėtų įtikinėt vieni kitus, I 
kaip gerint būvį visos žmo
nijos, o ne ginklais žvan
gini ir šalys kita kitą bau- 
gint pragarinėmis bombo-! 

\mis. ir toli lekiančiomis ra-ir toli lekiančiomis ra
inis. Tegul prezidentai 
ministrai kapitalistinių 

/ šalių nuvažiuoja į socialis- 
f tines šalis pažiūrėti, o vai-

žiema,i $20—$9 už prenumeratą ir '
, kad mia-

; “Lais-1 
vės” naudai piknike nega- i 
Įėjo dalyvauti. Čia prisiun-l 
čiu čekį už $40.

Dar norisi tarti padėkos kalno kapinėse tapo palai- 
žodį Mr. ir Mrs. Dimšiam, i dotas Petras Grabauskas, 
kurie gyvena Detroite ir'kuris tragiškai mirė Brook- 
turi savo barbernę. Jie neilyn, N. Y. Apie Petro mir
tie kad mus po Erie ežerą; tį jau buvo plačiai aprašy-1 .. .........
gerai išmaudė, ,bet ir ska-'la pirmiau Laisvėje. Čia tik Virinkime, užimti vietas. A-1 
nius pietus paruošė. Taipgi paminėsiu apie laidotuves. (]ar jauni įr energingi j 
esame labai dėkingi už ma- Petro lavonas buvo par- i draugai, tai galima laukti; 
lonų priėmimą Mr. ir Mrs. ;vežtas iš Brooklyno liepos'gero pasitarnavimo drau-

1 1 ' 1 ................ Bet gaįia> kad jo įgijai; Strina užimd a m a s
galima matyt, nes vietą pareiškė dirbsiąs už 
neleido atidaryt.' sumažintą algą, taip, kaip

Liepos 20 d. skaitlingai su- K pirmininkas J. Urbanas. j

Radziavičiams, kurie turi jg j.
Windsore gražų viešbutį, nebuvo
Ačiū Pranskevičiams, Svirp- į karsto
liams, Linkevičiams, Andri-P
įauskams, o ypatingai Emi-lsirinko jo giminių ir drau-1 Nariai, išgirdę jo pareiški- 

t^_ix..i atiduoti jam paskutinį Imą, priėmė gausiais aplo-
palikti senus i patarnavimą, palydėti į ka- j dismentais.

Tiesa, naujas pirminin
kas rado senos valdybos ne
užbaigtų užduočių, bilų, iž
dą tuščią. Pasitaręs su di- 

i rektoriais, nusitarė rengti 
! parengimus . Buvo sureng-

lijai ir Stan. Baltuliams.
Gaila buvo 

ir naujus draugus, gaila' 
buvo palikti Kanadą su jos! 
puikia gamta, kuri man 
primena Lietuvą — čia žydi 
bijūnai, noksta kviečiai, 
miežiai ir avižos, o nuo 
juodų vyšnių linksta šakos.

M. Valilioniene
uzprašyti sugrįžti į jo se-1 
sers Overaitienės namus, 
kur buvo duodami skanūs 

dininkai iš socialistinių ša-; pietūs, 
lių tevažiuoja į kapitalisti-1 
nes šalis, tai gal ir karo' 
pavojus greičiau sumažėtų. | 
Net prezidento laiškas bu-| 
vo skaitčmas giriant tary-l

Iv i rukus bei ’laiškus, ir 
I tiems, kurie suteikė įvairių 
dovanų laike mano ligos.

Didelis ačiū klubietėms 
į už surengimą par i ūkės ir 
suteikimą gražios dovanos. 
Visų užuojauta suteikė man 
daugiau jėgų ligos nugalė
jimui. Dabar jau baigiu 
susveikti. Esu pasirengus

Didelis ačiū visiems 
ir visoms!

'Nellie Grybienė

So. Boston, Mass.
PADĖKA IR 

PARAGINIMAS
Esu dideliai dėkingas So. 

i B o s tono ir Dorchesterio 
: draugams Į ir draugėms už 
laiškus, atvirukus ir asme-

| energijos sugrįžti prie svei
katos.

Aš dabar neturiu didelių 
skausmų, bet kaip greitai 
pasveiksiu, tai dar nežinau.

Mano padėtyje dažniausi 
draugai yra “Laisvė,” “Vil
nis” ir “Liaudies Balsas,” 
kuriuos patariu kiekvienam 
lietuviui skaityti. Aš, kaip

Shenandoah, Pa.
PALAIDOTAS 

PETRAS GRABAUSKAS
Liepos 20 d. Kalvarijos

pines. Iš tolimesnių miestų ;
dalyvavo K. ir J. Rušins- 
kaį iš New Yorko. Buvo:
daug gražių gėlių. Palaido- Į 
tas be jokių bažnytinių cė-1 
remonijų.

Po palaidojimo visi buvo i gera vakarienė, nuo ku-

Petras paliko sūnų ir se
serį. Iš Lietuvos paėjo iš 
Delnikių kaimo, Krosnos 
parapijos. Į Ameriką at
važiavo 1911 m. Nors Pet
ras jau ilgas likas nebegy
veno šioje , apylinkėje, bet 

I dažnai parvažiuodavo at
lankyt savo sesutę ir drau- 
gus. Tad mes visi jo drau
gai labai gailimės Petro....

Liepos 23 d. iš apylinkės 
miestukų susirinko būrelis 
draugų į Lakewood Parką. 
Tai buvo labai malonus 
laikas, kad ir senesnio am
žiaus mūsų draugams dar 
tenka susieiti ir pasikalbė
ti. Taipgi buvo labai sma
gu, kad su mumis dalyva
vo draugai K. ir J. Rušins- 
kai iš New Yorko.

Aš manau, kad mes, 
I draugai, kol sveikata tar- 
I nauja, turėtume 
1 tokių suėjimų.
kuomet buvo rengiami pik
nikai šiose apylinkėse, kaip 
tai Minersvillėj, Mahanoy 
City, Shenandory, tai tenai 

I susitikdavom, pasimatyda
vom. Bet jau keletas metų 
kai mūsų apylinkės pikni
kai prapuolė, nes jau visi 
nusiskundžia, kad surengi
mui pikniko reikia daug 
darbo padėti, o visų sveika
ta mažėja. Tai turėtume 
susirengti panašių privatiš- 
kų parti j ūkių.

Taipgi čionat buvo prisi
mintas P. Grabauskas ir 
keliolika draugų, ir draugių 
padavė savo vardus, kurie 

1 tilps Laisvėje, pareiškiant 
Petro seseriai ir sūnui už
uojautą. Kalnietė.

Kairas. — J AR preziden
tas Nasseris vis nepasiten
kinęs Irako premjeru Ka- 
semu.

Grand Rapids, Mich.
Visą birželio mėnesį ir 

virš pusės liepos mėnesio 
buvo karšta ir lietaus nėra, 
nors oro biuras kasdien jo 
žada, bet kaip nėra, taip 
nėra. Baigia viskas išdžiū
ti, daržovės ir laukuose ja
vai bei žolė ganiavoje.

Tiesa, iš pavasario.— ba
landžio ir gegužės mėnesiais 

I — buvo gražaus lietaus ir 
' viskas gražiai augo, bet bir- 
iželio ir liepos mėnesiais pa
sikeitė ir temperatūra sie- 
Įkia iki 90°. Atrodo, bul
vių ir pamidorų bus mažai.

Iš LIETUVIŲ
i GYVENIMO

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugijos laikytame 
pusmetiniame susirinkime 

Į liepos 14 d. narių atsilan- 
Ikė biskį daugiau, kaip pa
prastais susirinkimais, bet 
į galėjo būti daugiau. Mūsų 
senesnių eilės retėja, daug 
išmirė! o gyvieji jau nepa
slankūs.

Pirmininkas J. U., atida- 
I ręs susirinkimą, paprašė 
i naują vicepirmininką F. Si- 
Imonaitį ir naują iždininką 
G. Ven Striną, kurie buvo 
išrinkti priešmetiniame su- 

rios draugijai padaryta ar 
ti $400 pelno. V.

Windsor, Ont., Canada
MIRĖ K. ŽALA

Po trumpos ligos šių me
tų birželio mėnesio 28 die
ną mirė drg. Karolis Žala.

Velionis paėjo iš Lietu
vos, Barkiškių km., Želvos 
valse., Ukmergės apskr. Jis 
buvo gimęs sausio mėn. 2 
dieną, 1902 m.

Paliko liūdesy tris bro
lius: Feliksą Lietuvoje, Sta
sį A r g e n t i noje ir Justą 
JAV. P. P,

TSRS YRA PRIEŠAKYJE 
PASAULINIŲ MOKSLŲ

Livermore, Calif.—Moks
lininkas Dr. Ed. Teller, ku
ris skaitomas šios šalies 
hidrogeninių bombų išradė
ju, sako, kad Tarybų Są- 

dažniau įungą yra pasiekus. aukš- 
Pirmiau ciausius mokslus. Jis sako, 

kad ji priešakyje kitų vals
tybių bus dar bent dešimts

Worcester, Mass

AIDO CHORO METINIS PIKNIKAS

Rugpjūčio 9 August
OLYMPIA! PARKE—SHREWSBURY, MASS, 

šiame piknike linksmins visus gražiomis dainomis

Hartfordo Laisves Choras
Vadovybėje Vilma Hollis

Kviečiame visus dalyvauti šioje metinėje dainų šventėje.
Rengimo Komisija

New Haven, Conn.
LLD 32 kp. laikė susirin

kimą liepos 21 d. Narių ne
daug atvyko, tur būt šilu
ma sulaikė. Gauta žinutė 
nuo f in. raštininkės M'. Va
linėms, kad nariai jau bai
gia pasimokėti duokles.

Buvusieji susirinkime vi
si gavo po knygą “Algio 
Lumbio nuotykiai”, kurią 
parašė R. Mizara. Draugai 
turės ką pasiskaityti. Pa
tartina tuojau pradėti skai
tyti, o pradėjęs nenorėsi pa
dėti.

Gauta žinutė nuo d. G. 
Klimo su pažadu išpildyti 
programą parodymu filmų 
“Katriutės gintarai” ir 
“Lietuvos jaunimas”. Įvyks 
rugsėjo 20 d., 1:30 vai. po
piet, Lietuvių Social Club 
svetainėje, 243 Front St.

Sužinota, kad Bronius 
Medley lankosi Miami, Fla., 
pas savo draugus. Tur būt 
aplankys ir kitus miestus. 
Visi draugai linkime links
mos kelionės.

JSK

Philadelphia, Pa.
I AUTOBUSU IŠVYKA
I

Komisija dar kartą tai 
primena norintiems vykti į 
New Yorką pažiūrėti Tary
bų Sąjungos suruoštos di
džiosios parodos Koliseume.

Ši paroda yra istorinė. 
Ten rodoma vėliausių laikų 
naujausi išradimai, techni
ka, kultūra, menas. Pama
tę TSRS eksponatus galė
site spręsti, kaip dvi mil
žiniškos šalys lenktyniuo- 
.iasi bendrame mokslo žygy
je.

Panašią parodą mūsų ša
lis atidarė Maskvoje praė
jusią savaitę. Abiejų pa
rodų tikslas: kad abiejų ša
lių žmonės geriau pažintų 
vieni kitus.

Išvykos bilietas kainuoja 
4 dolerius į abu šonus. Pa
tartina užsiregistruoti iš 
anksto dėl gavimo sėdynės, 
nes šiuo laiku jau prašo bu- 
se vietų kelį kitataučiai.

Busas išeis 8:30 ryto 
rugpjūčio (Aug.) 1, nuo 
kampo N. 4th St. ir Girard 
Ave. Ruošos' Komisija

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

PHILADELPHIA, PA.

REAL ESTATE

Lietuvė pardavėja, turi didelę 
kampinę krautuvę, su dideliais kam
bariais užpakalyje. Arti German
town ir Lehigh Ave. Taipgi turi 
ir daugiau gerų pirkinių. Prieina
mai. DODD. RE. 9-4208. LI. 9-1897.

(59-60)

Help Wanted—Female

Operatorės. Patyrusios prie suk
nių. Nuolatinis darbas. Kreipkitės: 
1228 Cherry St., 5 aukštas.

(61-63)

Worcester, Mass.

MIRUS

Teklei Norvaišienei
Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai 

šeimai— vyrui ir sūnui Juozui, 
giminėms ir draugams.

B. B. Dupšai 
P. M. Yuciai 
A. P. Petrauskai 
A. M. Sukackai 
J. K. Sabaliauskai 
J. D. Lukai 
J. O. Dirveliai 
A. J. Miškiniai 
J. M. Kižiai 
Walter & Wanda 
J. O. Danauskai 
A. T. Rumšai 
J. P. Bakšiai 
J. H. Žilinskai 
A. O. Skralskiai 
J. U. Yeskevičiai
A. E. Pilkauskai 
G. H. Smithai 
F. K. Ausie jai 
L. M. Žukai'
B. M. Kukauskai 
J. A. Krukoniai 
V. A. Repečkai 
P. D j Yelskiai
A. A. Ringevičiai 
J. Skliutas

Havajaus salose jau 
jungiasi unijistai

Honolulu, Havajai.—1950 
metais CIO unijų viršūnės 
išmetė Havajaus salų uni
jas, kaipo “komunistines”. 
Havajaus salose apie pusė 
darbininkų yra susijungę į 
unijas.

Laivakrovių unija turi 
25,000. Jai vadovauja kai

Kas Skaito ir Rašo
I Duonos Neprašo
I

' Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas,
! kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi,
i niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas: 
r

Amerikos Demokratijos Steigėjai

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

I

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

i v,

Žmogus ir Masina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerib. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS.
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti • 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINĄ $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

5 p.-Laisve (Liberty)—■ Penkt., liepos (July) 31, 1959
i ‘ -J:-

M. Žalimienė
A. Vilčiauskas
M. Tamošiūnas
P. Sadauskas
H. Kalakauskienė
J. Raulušaitis
V. Žitkus
K. Kosulis
J. Tamošiūnas, Jr.
J. Lozaravičia
J. Deksnis
K. Gasparonis
F. Naves
J. Pinkus
A. Motiejaitienė
J. Rėklaitis
F. Naginionis
G. Gibavičia
W. Šimkus
J. Pocienė
P. Plakštis
P. šiušąs
J. M. Petkūnai
M. Šiupėnienė
M. Matiošaitienė 

rus Harry Bridges. Beveik 
kita tiek yra organizuoti 
ananasų ir kitų darbo šakų 
darbininkų. Dabar tos uni- 

I jos jungiasi į bendrą vado
vybę. H. Bridges ir James 
I-loffa, tymsterių unijos 
prezidentas, tariasi bend
ram veikimui.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 

! $12.00 metams.



Shenandoah, Pa.

MIRUS

Petrui Grabauskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo seseriai 
Onai O’veraitienei,

K. E. Motuzai
J. K. Rušinskai
A. J. Zalenkai
K. A. N ar a va i
M. M. Miliai

giminems ir draugams.
O. šmulkštienė
K. O. Senkai
M. O. Paukštaičiai
A. M. Chaponiai
A. Dočkienė (Cicero, III.)

Siiilo pirkti ir 
taupinti manganą

Washingtonas. —Senato
rius J. E. Murray iš Mon
tana valstijos siūlo, L__
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė paskirtų $23,000,000 
nupirkimui mangano ir jo 
taupimui.

Manganas specialė meta- 
■ lo rūda, kurios reikia pri- 
' dėti gaminant tvirtą plieną 
kanuolėms ir kitokiems į- 
rengimams. Jungtinės Val
stijos savojo mangano ne
turi. Jo daugiausiai yra Ta
rybų Sąjungoje.

Po miestą pasidairius
; Jaunas amerikietis piani
no muzikas Van Cliburn 
apžiūrėjo Tarybų Sąjungos

l<ad Par°dą New Yorke. Jis iš
reiškė pasitenkinimą.

gubernatorius vietoje agi-1 
tuoti už statymą nuo ato
minių bombų slėptuvių, tai 
geriau susirūpintų New 
Yorko “subvėmis”.

ato-

Du. ginkluoti plėšikai atė
jo į Floridian Restaurant, 
Broadway ir 51st St., Man- 
hattane ir privertė valgyk
los tvarkytoją Stadlerį ati
daryti saugos spintą. Ten 
buvo virš $20,000. Plėšikai 
pačiupo pinigus ir pabėgo.

Mergaitė 9-ių metų Fran
cine Gibson, gyvenanti No- 
strand Ave., Brooklyn, par
sinešė i namus kelias lėles. 
Motina patyrusi, kad mer
gaitė jas pavogė, tai ją nu
baudė. Mergaitė supyko ir 

I puolė žemyn nuo penkto 
aukšto pro langą. Ji paimta 

ji ligoninę. ■ Po šešių savaičių streiko
; laimėjo kovą 1,400 vairuo- 
I tojų prieš A. & P. krautu-

Išlydėsime vykstančius 
Lietuvon, palinkėsime 
laimingos kelionės

Atėjo žinių, kad ir antro
ji turistų grupė jau pakė
lusi sparnus iš Amerikos 
Lietuvon skristi. Šioje gru
pėje taip pat esama keliau
ninkų iš visos plačios ir il
gos mūsų šalies. Bus ir 
brooklyniečių.

Žinome, kad brooklynie- 
čiai ir apylinkės lietuviai 
nori susitikti tuos laimin
guosius išvykstančius. Nori 
paprašyti, kad jie ten nu
vykę susitiktų Lietuvoj gy- išdaviku! 
venantį giminę ar draugą. 
O juk ir keleiviams miela

Profesorius laimėjo
Profesorius Dr. Hughes A 

buvo išmestas iš Huntet 
kolegijos 1954 metais. Mat, 
jis atsisakė įvardinti kitus 
profesorius, kurie savo lai
ku su juo Fartu priklausė 
Komunistų partijai. Per 
keleris metus ėjo kova. Da
bar profesorius laimėjo'se
ną vietą atgal ir penkerių 
metų algą, kurios susidarys 
apie $54,000. Nors jis su 
komunistais seniai nieko 
nebeturi, bet jis taipgi ne
sutinka išdavinėti savo bu
vusius draugus. Jis sako: 
mano sąžinė neleidžia būti

Kubos respublika eina nauju į 
demokratijos keliu, Castro
Havana. —“Tai buvo mū- tie, kurie kovoja prieš pa

sų valdžios rinkimai”, pa- vergimą. 
reiškė Fidel Castro Hava
noje pereitąjį sekmadieni. „ , . Pj r yjt _ t | Kuboje yra 6,400,000 gy-

.... , . ventoju, is kuriu 1,300,000milijoną gyventojų, o kita ! J v’ 
tiek buvo susirinkę iš visos 
Kubos žemdirbių. Miesto

Castro sakė, kad dabar 
6,400,000 gy-

yra balsuojančių amžiaus, 
tai Havanoj susirinkę žem
dirbiai ir gyventojai ir su♦ • ♦ v i • i • • UI 11 k/lCvl XX c V * vHUV CU Ugyventojai ir žemdirbiai en- , y.*7 - , ............. . dare reikalingą gyventoju tuziastiskai išreiškė b ide- i 

liui Castro ir jo vyriausy-1 v>. 
bei pasitikėjimą.

Castro savo kalboje sakė 
kad Kuba eis 
tyros demokratijos 
Jis tvirtino, 1--- ------ -, i • • _ • ' stro.demokratija apima senosios: 
Graikijos, Lincolno ir šių! 
dienų demokratinius prin-i dieną dienraštis
•____ ' I bnJ

1 skaičių savo valdžios pasi
rinkimui. “Jie išreiškė pa- 

! sitikėjimą revoliucinei val- 
i Vidžiai, tai todėl per ketve- 

-- u r ” 'ris ar Pen^eris metus ne- 
kacT Kuboje | ^us rmkimų”, pareiškė Ca-

cipus.
Milžinišką masių susirin

kimą Havanoje jis prilygi-

Tarpe jaunesnių žmonių ________
I išsiplatino kvailumo liga— ves. Jie gavo pakelti po
1 “Drag race” (greitas lenk-| $6 algos per savaitę,

ITALIJOJE ATGYJA
MUSSOLINIO GAUJA

Roma. — Italijoje fašis-, tyniavimas 
tai kuopia jėgas po vardu j < • ~ 
“naujieji fašistai”. Dabar-! naktjes ^laiku, 
tine valdžia ir Vakarų im-|greta> < 
perialistai jiems pataikau-■ aut0 visu smarkumu. Taip j krautuvių New Yorke ir jo 

[du “drag race” lėkė trečiai apylinkėje.

o uz Kalbink užsirašyti Laisvę
automobiliuo-j metų dar bus jiems pridėta būna pabūti valandą kitą tuos, kurie jos dar neskaito.

su brooklynieciais.
Vairuotojų streikas buvo! Tam viskam bus proga 

greta, o paskui paleidžia į uždaręs apie 400 A. & P. šio antradienio vakarą, rug
piūčio 4 d., 7 vai. vak. Lai-1 _ , i . 1 O A 4- ! nuvpv.'> aiyuai,SVeS patalpoje, llU- IZ At- Kuopos susirinkimas įvyks trečia^ 
lantic Ave., Richmond Hill, d5enL rugpjūčio 5 d., 7:30 vai. vak.,- 
-p, yr Laisvės spaustuvėje, 110 10 **’—

• i • tic Ave., Richmond Hill.
T>„ __ 4.-^_______ _ __ Iriai kviečiami dalyvauti susirinki-

Kurių duoklės neužmokėtos,
I 

nesusispenduotumėt. Valdyba, v 
(61-^)

se). Paprastai, dažniausia j po $2. 
, jie sustojai PRANEŠIMAI

BROOKLYN,
LDS 1-os kuopos narių atydąi

Jauniausias Mussolinio' valandą; nakties linkui Pa-1 .--------
sūnus Romano, kuris dabar | terson/n. J. Vienas auto 7 
yra 31 metų amžiaus, gro- atsimušė į stulpą. Vietoje tavo L. M. Dorssettą, 
ja ant piano “jazzų” orche- užsimušė Vera Dobrow ir metų amžiaus, 5 vaikų tė- 
stroje. Kur tik jaunimo su- r Collins, o N. Dubrow irivą. Kaltina, kad jis gatvė- 
sirenka jis groja Mussoli- j Collins pateko į ligoninę. Ije išprievartavo 17-kos.'me- 

-------- i tų merginą R. Carson ai tę, 
Kepyklos savininkas So-!kada ji su. motina vedžiojo 

38 metų, šunį. Dorssettas 1950 ir

nio laikų maršus ir dažnai 
pakartoja Amerikoje paga-, 
mintą plokštelę Del Uu-:jomon Goldberg 
co”, j — - —J..:----— —
jo tėvas —

Hempsteade policija areš- 
, 29

110-12 Atlan-
Visi na-

kurioje apdainuojamas !purįs biznį užlaiko Brook- 1955 mm. jau atbuvo kalė- 
vas — Mussolims. ivri,, VanvL-L i iimp motus ir duso už du

RASISTAI ATMETĖ 
JAPONĘ MOKYTOJĄ i

'lyne, uždaręs kepyklą ėjo į jime metus ir pusę už du 
savo auto. Jį užpuolė du tokius pat pasielgimus, 
plėšikai. Jis turėjo su sa-----------------

Be trumputės programos, i me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
visas vakaras skiriamas pa- •! malonėkite ateiti _ir užsimokėti, kad 
žintims ir draugiškiems po
kalbiams su svečiais ir jų 
palydovais iš toliau. Kam 
tai įdomu, kviečiame atvyk- įvyks penktadienį, rugpjūčio (Aug) 
ti. Turėsime ir užkandžių

Rengėjai

' . vimi $100 ir priešinosi. Plė- Diskriminacija ir Gaisre mirė 4 vienos

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kuopos susirinkimas 

_ I
■ 7 d., pradžia 8 vai. vakare, pas J. 
Bakūną, 316 3rd St.

f Taipgi turėsime ir LLD 77 kuo
pos reikalais pasitarimą tą patj va
karą. Nariai gausite naują knygą.

| Visi minėtų draugijų nariai malo- 
i nėkite dalyvauti šiame susirinkime.
Komitetas. (61-62)

Falls Church, Va. —Mo-1 šikai jį peršovė, pačiupo pi-į čia kanda žmones 
o sekamaviršininkai atmetė migus ir pabėgo. Kings! 
“Revoliu- japonų kilmės mokytoją I County ligoninėje Goldber- 

cion" rašė, kad Kuba turės i Yiikimo-Tam; 
dar daug vargo, kol išgy-'^P amžiaus. , 
vens pirmesnių valdžių pa-*n2rs ^la

Castro sakė

no prie senosios Graikijos likimą: baisią tarpe žmonių į negrę, bet vis vien ne-!
viešų susirinkimų spręsti 
demokratinius reikalus. Jis 
sakė, kad yra skirtumas 
tik tas, kad “Graikijoje su- 

- sįrinkdavo vergų, savinin
kai”, o Kuboje susirinko

seimos nariai
Liepos ! 

prieš aušrą kilo gaisras 3 
aukštų apartmentiniame 
name 417 - 419 Watkins St. 
Tai Brooklyno varguome
nės apgyventa Brownsville, 
ir praeityje, turėjusi ne vie
ną panašią tragediją.

Gaisre neteko gyvybės 
Earl, Robert. Dolores ir 
Mary Winningham, 24, 20, 
10 ir 7 metų. .Dvylika kitų 
asmenų atsidūrė ligoninėse, 
vieni pavojingai apdegę, ki
ti sulaužytais kaulais, šo
kant iš aukštų. Apie 30 li
ko benamiais.

Ugnis prasidėjo 417-me 
ir per menką bendrą sieną 
greit įsisuko ir į 419-jį na
mą, visas pastatas pasken
do ugnyje.

Gaisragesybos viršinin
kai sako, kad gaisras atro
do įtartinu, žadėjo nuodug- Bostono), 
niai tirti. Kol kas manoma

ROCHESTER, N. Y.
OQ , Rugp.-Aug. 23 d. įvyks Gedemir.o2o-tOS rytą dar j Draugystės metinis piknikas Bay

I View, prie ežero, 
nius, apylinkinius 
dalyvauti. 
Bus gera 
gėrimų. 
Rengėjai.

New York. ■— Valstijine 
ashiro 35 me-igui išėmė kulka iš kaklo, | ^misija prieš diskrimina- 
Jie sakė, kad gal jis gyvens. pažadėjo tyrinėti skun-

geresnė -------- dą pries New Paltz diskri-
1 mmacinę praktiką.

Komisijai įteiktas šešių 
Mokytojų kolegijos fakulte
to narių pasirašytas skun
das, kad kai kurių rasių ir 
tautų kilmės mokytojai ne
įleidžiami kolegijos apylin
kėje gyventi. Diskriminaci
ja vykdoma ir prieš studen
tus, sako jie.

! Policija suėmė kelis vy- 
i rus ir moteris už platinimą 
narkotikų.' D. G. Gonzales ir

Kviečiame vieti- 
ir kanadiečius 

Pradžia 1 vai. dieną, 
muzika, skanių valgių ir 
Linksmai praleisite laiką.

(61-65)

nelygybę, daugelio atsiliki-: tinkama”.
mą, beviltiškumą, o taipgi i “ # ---------- .----- -----------------
nugalės užsienio imperializ-j Katmandu. — Nepalio ka- jo žmona, nuo 139th Stoja
mo Dastangas. kuris sten- i ralystėje, Tibeto ir Kini- maica, pastatyti po $20,000mo pastangas, kuris sten-1 ralystėje, 
giasi neleisti Kubai eiti Jos pasienyje, Jungtinių 
naujuoju keliu. ! Valstijų,, specialistai prave-

įvairios Žinios
NAUJA AŠIS: ROMA- 
PARYŽIUS-BONNA

Bonna. — Jungtinių Val
stijų paragintos Italija, 
Francūzija ir Vakarų Vo
kietija planuoja įsteigti 
naują ašį: Roma-Paryžius- 
Bonna. Ši sąjunga veiks 
panašiai, kaip pirm karo 
veikė Romos-Berlyno ašis. 
Sudariusių ašį politiniai, e- 
konominiai ir militariniai 
vadai suderins savo politi
ką ir veikimą.

ŠIAURĖS KORĖJA
ATMETĖ PROTESTĄ

Panmunjomas. —
Jungtinių Tautų atstovą
Jungtinės Valstijos įteikė
Šiaurinei Korėjai

Per

kaucijos.
«/ C '• X X <

I da vieškelius ir įrengia or-I * T 1 •

ROCHESTER, N. Y.
LDS 167 kp. rengia išvažiavimą

I Rugp.-Aug. 9 d., 1:30 v. dieną, pas 
Malinauskus, Penfield, N. Y. Graži 
vieta. Kviečiame visus dalyvauti, 
piknikas visvien įvyks, kad ir lyto. 
Reng. Komisija. (59-0K

Fort Pierce, Fla. — Ant 
baržų buvo pastatyta baž
nyčia ir Indian upe nuvež
ta 75 mylias į Satellite 
Beach miestelį.

protes- i 
tą ir kaltino, kad būk jos i 
du lėktuvai atakavo JAV 
laivyną birželio 16 dieną.

Šiaurinė Korėja protestą 
atmetė. Jos ministras pa
reiškė, kad JAV protestas 
neturi jokių faktų. Tuo pat 
kartu Š. Korėja reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos 
kytų JAV sulaikyti jos 
tuvų skrajojimus virš 
rėjos.

isa- 
lėk- 
Ko-

KINIJA IR VIETNAMAS1 
PERSERGeJO LAOSĄ

SUSMUKO ARGENTINOS 
VALDŽIOS ĮTAKA

I Buenos Aires. — Dvyli
koje. miestų, Santa Fe pro
vincijoje, įvyko viršininkų

Pekinas. — Kinijos Liau- rinkimai. Frondizi valdžios 
dies respublika ir šiaurinio partijos labai nupuolė bal- 
Vietnamo Liaudies Respub- sa^ jį gavo tik viena balsą 
lika įteikė Laoso vyriausy- iA šešių balsavusių. Komu- 
bei reikalavimus. Jos rei- nistų, kairiųjų ir peronistu 
kalauja sulaikyti persekio- balsai paaugo.
bei reikalavimus.

jimus darbo žmonių, praša
linti iš Laoso Jungtinių 
Valstijų karinius patarė
jus, kurių ten buvimas lau- _ j
žo Genevos sutartį, ir atsi- bėralinės sveikatos tarybos 
sakyti nuo JAV militarinčs 
pagalbos. Abi respublikos 
sako, jeigu Laosas to neiš- 
pildys, tai už įvykius patsai 
ims atsakomybę.

■. -—i---- —-—
Tel Avivas. — Izraelyje 

jvyko riaušių. Beershebo- 
je 24 jaunuoliai mušėsi su 
policija, o Migdą Heimike 
apie 30 jaunų vyrų puolė 
policiją. 7“......................J
priežastis dar nėra aiški. !

PAVOJINGI MAIŠIUKAI
Gautas pranešimas iš fe-

nelaimes su visokiais plas
tikiniais maišiukais mirė 
63 žmonės. Daugiausia ne
laimės pasitaiko su mažais 
vaikais.

Help Wanted—Mal

Prie visokių darbų fabrike. Uni
jos pašalpos. Kalbanti angliškai. 
5 dienos. Nuolat. Viršlaikiai. 

Kol kas riaušių j Klauskite Ben. ST. 4-7880.
’ (61-67)

C p.—LatevS (Liberty)— Penkt., liepos (July) 31, 1959

Keisti tie “The Daily 
.■News” redaktoriai. Jie plu- 
istasi, kaip girtos davatkos, 

Washingtonas. — Prezi- Jie negali parašyti be keik- 
sako, smų apie socialistines šalis, 

kad nebus sumažinimo tak- Dabar sumanė pagarsėti 
su tol, kol nesumažės fede- ir “sunaikinti” “Komunistų 

Gi > Manifestą”, kurį 1848 me
me-'tais paskelbė komunistinės 

organizacijos., kuris buvo 
parašytas Karolio Markso ko tik griaučiai, 
ir F. Eingelso. Minimas ko
mercinis laikraštis kartą į 
savaitę pateikia redakcinį 
“The Nature of the Ene
my”. Iš jų redakcinio ma
tosi, kaip ponai redaktoriai 
įpuolę desperacijom

laukius.

dentas Eisenhoweris

ratines valdžios skolos, 
skolos kiekvieneriais 
tais dar padidėja.

Hudsono sukakties minė
jimo trečioji programa į- 
vyks rugp. 2-ros popiečio 3 
vai. New Yorko Central 
parke. Dalyvaus danų, nor
vegų, suomių ir švedų me
nininkai.

JOHN KRAUSS, Inc. j
117-09 Liberty Avė. j

Richmond Hill, N. Y. j
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) |

MĖSOS IR WURSTVVAREN

BROCKTON, MASS. w >
Mass. Valstijos Moterų Sąryšio 

metinis piknikas įvyks rugpiūčio 
(Aug.) 30 d. Liet. Taut. Namo 
Parke, Winter St. Turėsime ska
nių namie gamintų valgių, šiltų ir 
šaltų gėrimų. Bus muzika ir kiti 
pamarginimai . Prašpme dalyvauti. 
Rengėjos. \ 59-60)

Gaisras nušlavė namus, 
rakandus ir kraitį

Rosedale miestelyje 
South St. kilęs gaisras stai
ga persimetė ir į sekamą 
namelį. Abiejų namukų li-

Apžalojo 
gretimą trečią namą.

Nelaimės metu dviejuose 
namuose pasitaikė namiš
kių. Jie spėjo kai ką išgel
bėti. Bet naujavedžiai Do- kad gaisras įsikūrė 417-jo I Rugsfjo 6 ir 7 dk, Monteiio vy- 
nald ir Carol Hitchcock pa- koridoriuje paliktame išme- 
rėję namo rado tik jos žie-! štame čiužinyje. Eina kal- 
dą. Visi nauji rakandai ir ’ bos, kad ten koridoriuje su- **4***********4^******+* ’

Maskvoje amerikiniai ko--kraitis suanglėjo ar pele- sirinkdavo*kortuoti ir būk C 
respondentai klausė Frolo nais virto. 
Kozlovo apie New Yorko ... —
požeminius traukinius (“su- -------------
bway). Jis sakė, kad jie ne- ________
švarūs, oras yra labai blo- 

Igas. Jis patarė, kad N. Y.

75

girti ten ateidavę miegoti.

MALE and FEMALE

"nuostabūs . . . Milžiniški paveikslai yra pergalingi.”—N. Y. Times. 
"Jaudinanti . . . Svetimšališki!"—Herald-Tribune.
"Pilni juokų!"—N. Y. Post.

"ŽAVINGAS VEIDRODIS”
USSR KULTŪROS ministerija perstato

2-ą Kino Filmą
“ŽAVINGAS VEIDRODIS”

DOVANŲ PAKETAI Į U. S. S. R

ik SOVCOLOR .ijh 9 TRACK STf REOPHONIG SOUND
; Žavinga kino filmą... pražydi su grožybe... matysite

: ; Bolšoi Teatro artistus, Kiniečių ‘Pekingo Operą, gi
; Piatnitskio Dainų ir Šokių Ansamblį... apysaka, tam- V 

panti tikrove . . . g'.-
Į "ŽAVINGAS VEIDRODIS" rodomas kartu su gĮ 

Sovietų Paroda New Yorko Coliseume nebus mato- :gg
; mas niekur kitur Jungtinėse Valstijose.

i: Rodomi be Pertraukos —:— Dabar iki Rugpiūčio 10 
air conditioned *

MAYFAIR
; SHOW TIMES: 12:40, 2:30, 4:20, 610, 8:00, 9:50 .:W

■. . .-. f .............. .. ......................... . ...........................

GENERALI ĮŽANGA VISADA: $1.50, $1.00; VAIKAMS: 50c 
VftLYVI RODYMAI PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

BROCKTON, MASS.
Piknikų Kalendorius
Liet. Ta'ut. Namo Parke

Rugpiūčio 23 d., pikniką rengia
Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So.

Rugp. 30 d., pikniką rengia Mass.
> ' Valstijos Moterų Sąryšis.

rų Dailės Grupės piknikas.
i Geo. Sliirnaltis

VYRAI-MOTERYS 
Patyrę 

OPERATORIAI
PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

Kreipkitės Asmeniškai pas:
ROBERT HALL MFG. CO.

84 Broadway, Brooklyn 
Tarpe Wythe Ave. ir Berry Sts.

ST. 2-8808

MATTHEW A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS |

(59-62)

I! Newark 5, N. J. !
MArket 2-5172 ' !

• 426 Lafayette St. : 
»»»»»»»

Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc, 
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto. 

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0208

............. .. i ........ . . .

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill.
IlUmboldt 6-2818 ,

107 S. Vermont St.
Los Angeles. Calif.
Dunkirk 5-6550

O
1
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