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KRISLAI !Ar bus Amerikoj prieplaukų
Laimingos kelionės.
Begėdžio zaunos.
Jau ir juos plūsta.
Dar apie tuos “debatus.”
Man irgi keista.

Rašo A. Bimba

darbininkų streikas?
Geneva, Niksonas ir Republikonai ruošia Ričardą 

kas bus toliau? ! Niksoną į šalies prezidentą
Maskva. — Laike suruoš-. 

tų pietų Sverdlovske Jung
tinių Valstijų vice-preziden
tas Niksonas sakė, kad jis 
važinėdamas po Tarybų Są
jungą visur mato, liaudies 
troškimą taikos ir norą! 
draugiško sugyvenimo su i 
Amerika.

Niksonas sakė, kad, io su
pratimu, ryšiai tarpe Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos vadų, apsilankymas 
vienos šalies žmonių į kitą 
yra naudingi. Jis pasisakė 
už tai, kad būtų naudinga, 
jeigu Chruščiovas apsilan
kytų Jungtinėse. Valstijose, 
o prezidentas Eisenhoweris 
Tarybų Sąjungoje.

Tarne kitko- Niksonas sa
kė, kad Jungtinės Valstijos 
neturi tikslo atkariauti nuo I

Užsienio ministrų konfe- Washingtonas.' — Prezi- kojano. 
rencija Genevoje baigiasi dentas Eisenhoweris sako, 
trečiadieni, rugpiūčio 5 d. kad Niksono apsilankymas 
Ji neišsprendė nei Vokieti-i Tarybų Sąjungoje “pavyko 
jos apvienijimo reikalo, nei1 kuo geriausiai”. Jis sako, 
vakarinio Berlyno. I^ad Niksonui pavesta ir di-

įskusuoti Chruščiovo pakvie-
Vakarinio Berlyno reika- Lįmas į Jungtines Valstijas, 

le yra sekami skirtumai. | Tarybų Sąjungoje Nikso-

darbo dieną.
Ramiojo vandenyno prie

plaukų darbininkai yra or
ganizuoti į International 
Longshoremens & Ware
housemens uniją, kuriems 
vadovauja kairaus nusista
tymo Harry Bridges. Ten 
yra organizuotų apie 80,000 
darbininkų. Neseniai jie iš
reikalavo iš kompanijų pa
kelti algas po 11 centų per 
valandą.

Atlanto vandenyno laiva- 
krovių unijos vadai sako, 

ikad nors Ramiojo vandeny
no prieplaukų ir sankrovų

Užsienio ministrų konfe
rencija Genevoje

New Yorkas. — William 
j V. Bradley, International 
Longshoremens Ass’n pre

zidentas, ir P. J. Connoly, 
į šios unijos Atlanto pakraš
čių vadas, paskelbė, kad li
nija jau paruošė reikalavi
mus ir įteikė laivų kompa-

^.nijoms.
ILAjuniia Atlanto pakra

štyje turi apie 60,000 narių 
-laivakrovių, kurie aptar- 

i nauja 170-ties kompanijų 
laivus. Dabar laivakroviai 
dirba po 8 valandas per die- ■ 

lankysis. Jų taip pat pasiil-i£auna po $2.80 per . 1Jt ocmxwvvvi
valandą, o už viršlaikius po darbininkai turi skirtingas 

sąlygas ir algas, bet bus 
tartasi ir su jais. Ir jeigu 
laivų kompanijos atsisakys 
išpildyti darbininkų unijos 
reikalavimus, tai gali būti 
generalinis • streikas visų rrl , o . 
darbininku-laivakrovių At- Taiybų Sąjungos teritorijų. į k].pt..a socialistines i Amerikoje.
... , siinranrama ne nipkn nPQfi- I !lanto ir' Ramiojo vandeny

nų prieplaukų.

, Kai šiuos žodžius skaitysi
te, gal jau būsime atsisveiki
nę su antrąja turistų grupe, 
kuri vyksta į Tarybų Lietuvą, 
ši grupė kiek mažesnė 
pirmąją — rodosi, iš viso
apke 15 asmenų. Neužilgo ir 
jie pasieks Vilnių, Lietuvos į 
sostinę.

Neabejojame, kad ir šie | 
amerikiečiai kaip tie, kurie j 
išvyko su pirmąja grupe, bus 
šiltai priimti visur, kur tik i

gūsiai ten laukia jų broliai 
seserys, giminės.

Mes truputį jiems pavydi- j 
me. Jų ilgametis troškimas 
pamatyti savo gimtinį kraštą, Į 
savo senąją tėvynę išsipildė, j

Aš tvirtai tikiu, kad ilgai 
nelaukus susidarys proga sa
vo gimtinę šalį pamatyti vi
siems, kurie norės pamatyti.

Tuo tarpu širdingiausi mū
sų visų linkėjimai geriausios 
kelionės šiai ekskursantų gru
pei ! Lauksime laimingai su
grįžtant. . ‘ ‘ 5

$4.20.
Unijos kontraktas su 

: kompanijomis baigiasi rug- 
; sėjo 30 dieną, bet ji nutarė 
pradėti derybas dėl naujo 
kontrakto rugpjūčio 10 die
ną. Unija reikalaus pakelti 
darbininkų algas 51 procen
tu ir suteikti šešių valandų

^■Fašistinėje Cleveląądp “Dir
vine’’ vienas piktas pabėgėlis 
vardu St. Orentas purvais ap
drabstė įžymųjį Lietuvos 
skulptorių ir didvyrį jurbar
kietį 
metu

Ir 
šiam

Vincą Grybą, kurį karo 
hitlerininkai nužudė.
kuo gi tas didvyris taip 
sutvėrimui nusidėjo?

Ojp tuo, kad jis buvo ko
munistas ir prakalbas sakė už 
komunizmą.

“Žinau, kad daug kas šiuo 
metu sukvailiojo, bet kad bū
tų visiškai iš proto išėjęs 
skulptorius V. Grybas, nieka
da negalėjau tikėti, bet dabar 
tai savo akimis matau,’’ šau
kia Orentas.

Bet visiškai sukvailiojęs bu
vo ne skulptorius Grybas, bet 
ponas Orentas ir lietuviškieji 
hitlerininkų čebatlaižiai.

So. Bostone menševikų “Ke
leivis’’ jau paleido savo ka
karinę prieš Tarybų Lietuvon 
išvykusius amerikiečius lietu
vius turistus. 'Nė vienas jų 
sAttrįžęs nesakysiąs teisybes. 
Jie-visi meluosią ir meluosią.

Čia dalykas bus toks, kad 
“Keleivio” redaktoriai tuos 
žmones sprendžia pagal save. 
Jie negali įsivaizduoti, kad 
gali būti teisingų ir švarių 
žmonių. Kadangi jie yra pra- 
simelavę iki ausų, tai mano, 
kad ir visi kiti turi būti me
lagiai.

Beje, tam pačiam “Keleivy
je” K. Valonis nepraustabur
niu išvadino mane, kam aš pa
sakiau, kad J. Repečka sure
dagavo tik vieną menševikų 
“Darbo” numerį ir tapo 
spirtas laukan.

Kam gi taip be reikalo 
Motis? Juk būtų užtekę
sakyti, kas atsitiko su Repeč
ka, kad jis jau neberedaguo
ja “Darbo.” 
sako. Todėl 
laikytis savo 
nes, kad jis 
kad “Darbo” turinys priklau-

iš-

ko-
pa-

Valonis nepa- 
pri verstas esu 

senosios nuomo- 
tapo išspirtas ir

(1) Vakarai nori palaiky- na priėmė gražiai. Didmie-į 
Iti Berlvne 11.000 vyrų ka- sčiuose jam buvo Įteikta;
rines jėgas, o Tarybų Są- gelių puokštės.
junga reikalauia sumažinti de laivų statykloje, kur pa

statė atominės jėgos led-

4

Prezidentas Eisenhoweris 
kalbėdamas apie Niksono 
priėmimą pareiškė, kad Ta
rybų Sąjungos žmonės iš
reiškė draugišką jausmą 
linkui amerikiečių. Supran
tama. gražiai Niksoną pasi
tiko TSRS vyriausybė, or
ganizacijos ir jos gyvento
jai.

Leningra-1 Bet pas mus, Amerikoje, 
Niksono apsilankymas Tar. 
Sąjungoje yra paverstas jo 
išgarsinimui, kaipo Repub- 
likonų partijos prezidenti
nio kandidato L960 metais. 
Komercinė spauda, radijas, 

kolumnistai ir

Plieno streikas, 
unijos *ir valdžia

New Yo.rkas. — 
McDonąldas, United 
workers of America

Sųprantama, jis nieko nesą- į 
kė anie tuos JAV elemen
tus kurie siekia nuversti 
darbo žmonių valdžią Tary- 

| bų Sakingoje ir grąžinti 
kąnitalizma. ( .

Bėt vos Niksonas pasisa
kė . už; Chruščiovo . vizitą. A-

! iki 4.000. (2} Vakarai rei-
ikalauia. kad Tarybų Sąiun- lauži “Lenin”, trim valan- 
iga laiduotu jiems buvimą 
lir iš Vakaru Vokietijos su- 1 * į ^siekimą per penkeris me- 
!tus. o Tarybų Sąjunga su- 
; tinka tik ant metu ir pu- 
isės. (3) Tarybų Sąjunga 
|reikalauia. kad vakarinia-i
Į me Berlyne būtu sulaikvta i priims gražiai, kaip kultu-Į kad iam apsilankymas Ta- 
! propaganda, prieš Rvtų Vo-.riškoie šalyje, ne taip, kaip rvbu Sakingoje labai daug 

kur chuliganai nadės būsimoie rinkimų

dom sulaikė darba. kad dar
bininkai galėtų Niksoną pa
sitikti. Kaip tik taip išėjo, 
kaip Tarybų Sąjungos va- televizija, 
dai Mikojanas ir Kozlovas I komentatoriai išpūstai per
sakė būdami Amerikoj, kad į stato kiekviena Niksono pa- 
svečią Tarvbu Sąjungoje j sijudininlą. Iš visko atrodo, V • • 1 • 1 T J — i 1 "f* 1 n A

, Jau yra keli biliai 
unijy reikalais

Washingtonas. — Kongre-’Eisenhowerio 
siniame Darbo Komitete 'paryt,v Sajungon,kai Jung- 

unijos jau yra keli biliai unijų rei- 
prezidentas, sako, kad pa- kalais. Originalis bilius bu
čių kompanijų paskelbti da- vo Kennedy - Ervin, kurį 
viniai apie jų didelius pel- rėmė AFL-CIO unijų va- 
nus turėtų paveikti į vai- dai. Bet balandžio pabaigo- 
džią, idant ji veiktų streiko 
baigimui.

McDonaldasir pirm strei
ko sakė, kad plieno kompa
nijų yra taip dideli pelnai, 
kad jos gali pakelti darbi
ninkams algas tuo pat kar
tu nekeliant kainų ant plie
no.

Niksonas, bazės ir 
taikos reikalai

Steel-

Sverdlovskas, TSRS. — 
Niksonui apsilankius No- 
vorusiske, Sverdlovske ir 
kitur darbininkai statė 
klausimus: Kodėl Jungti
nės Valstijos steigia kitose 
šalyse karines bazes ir ten 
laiko armijos ir orlaivyno 
dalinius?

Niksonas į tai atsakė, kad 
ir Tarybų Sąjunga turi sa
vo armijos dalinių Bulgari
joje, Lenkijoje, Vengrijoje 
ir Rytų Vokietijoje.

Bet tarybiniai darbinin
kai jam sakė, kad Tarybų 
Sąjungos vyriausybė visa
da sutinka ištraukti savo 
armijos dalinius iš kitų ša
lių, jeigu tik Jungtinės Val
stijos sutiks likviduoti sa
vo karines bazes kitose ša-

TRAUKINIO NELAIMĖ
Hudson, Wis. — Netoli 

nuo Wilson miestelio septy
ni vagonai Chicago & North 
Western geležinkelių kom-

o to užkietėjusio Tarybų panijos išėjo iš bėgių. Va-
Lietuvos priešo J. Kaminsko 
(Kairio).

(Tąsa 6-ame pusi.)

žiavo virš 200 keliauninkų. 
Vienas užmuštas ir virš 100 
sužeista.

išal’s. Vakarai 
kad nebūtu propagandos ir 
iš rytinio Berlvno. Tarvbu 
Sakinga nei

busimo ie rinkimu
reikalauja,! ruošė pasikėsmimus ant Mi-' kampanijoje.

,"'T tekinti Pentagonas apie 
TSRS gynybos jėgas

____  - - ___ ■» - _ I »

je šis bilius. buvo “pataisy
tas” priimant senatoriaus 
McClellano pataisymus.

Dabar tą “pataisytą” bi- 
lių jau ir kai kurie senato
rių ir kongresmanų skaito 
prieškonstituciniu, panei
giančiu Teisių Bilių.

AFL - CIO paruošė savo 
bilių ir įteikė Kongresui. 
Kongresmanas J. F. Shel
ley, iš California, kuris sa
vo laiku veikė unijose, da
bar turi savo ar AFL-CIO 
pataisytą bilių.

tinėse Valstijose komerci
nė snauda iau pradė jo prieš ! 
tai kampaniją.

Jeigu įvyktų • Chruščiovo 
vizitas i Jungtines Valsti
jas. o Eisenhowerio į Tary
bų Saiungą, tai vai tas pa
dėtu išspręsti Vokietijos ir 
Berlyno reikalus, nurodė 
Niksonas.

v’a Vokiečių Demokratinės 
Respublikos, s 
jos reikalas.

Ministrai baigia konfe
renciją, bet iie palieka savo 
vietoje, specialistus, kurie 
svarstys mažesnius klausi
mus vakarinio Berlyno rei
kalais. šis ministru pasiel
gimas labai nepatinka Va
karu Vokietijai, kuri vra 
priešinga bent kokiam Va
karų ir Rytų susitarimui.

, Washingtonas. —- Pentą- 
ostinė ir thi gurias skelbįa, kad jo davi-

Plieno Ko. pelnai ir 
darbininku streikas ,

Nevy Yorkas.. — Republic 
Steel Corp, viršininkai pa
skelbė, kad 1959 metais per 
pirmąjį pusmetį turėjo di
džiausius belnus. Ši plieno 
korporacija padarė $67,089,- 
717 pelno, tai kiekvienam 
šėrui tenka po $5.24. 1958 
metais seras davė pelno tik 
$1.08.

Per šių metų pusmetį bu-

PRAŠALINO LEGALĘ 
KERALA VALDŽIĄ

New Delhi. — Per pasta
rąsias kelias savaites pro
vokatoriai kėlė triukšmą 
komunistų valdomoje Kera
la provincijoje. Indijos val
džia, su Nehru priešakyje, 
pasinaudojo provokacijo
mis ir nuvertė legaliai žmo
nių išrinktą valdžią.

Kerala provincija randa
si piet-vakariniame Indijos 
kampe, prie Indiškojo'did- 
jūrio. Ji užima 14,980 ke
tvirtainių mylįų plotą ir tu
ri apie 18,000,000 gyvento
jų. 1957 metais gyventojai 
išsirinko komunistus į pro
vincijos valdžią.

New Yorkas.—Bethlehem 
Steel Corp, prezidentas A. 
B. Homer paskelbė, kad per 
antrąjį bertainį 1959 metų 
ši kompanija pasidarė $73,- 
591,528 pelno, arba po $1.59 
ant kiekvieno Šero. 1958 m. 
per tą patį laiką jos pelnas 
buvo $29,003,419.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Sugrįžę, dienį, tai Varšuvos gatvėse 

iš Tarybų Sąjungos devyni 
gubernatoriai matėsi su 
prezidentu Eisenhoweriu. 
Jie stoja už tai, kad Chruš
čiovas ,būtų pakviestas į 
Jungtines Valstijas, o Ei
senhoweris. vyktų į Tarybų 
Sąjungą.

Už Chruščiovo pakvieti
mą pasisakė visa eilė sena
torių ir kongresmanų.

jo pasitikimui buvo 
100,000 žmonių.

apie

fes-Viena. — Jaunuolių 
tivalis suruošė eisenas 
vėmis. Skaitlingos masės su
sirinko jų pažiūrėti.

riiaiš 1955 metais Tarybų
Sąjunga turėjo 4,750.000 
vyrų ginklu jėgose, o dabar 
turi 3,650,000.

Armijoje būk yra 140 pė
stininku, 70 tankų, 40 arti
lerijos ir 130 raitarijos di
vizijų.

Jūriniame laivyne 4 šar- vo pagaminta ir parduota 
vuočiai, 30 kruzerių, 150 plieno už $784,655,207. 
naikintojų, 550 submarinų, | Darbininkų unijos vadai 
500 torpedinių laivų ir 1,000 j sako, kad plieno kompanijų 
mažesnių' karo laivų. dideli pelnai leidžia pakelti

Orlaivyne yra 400 pulkų, darbininkams algas ir už 
su 19,000 “jet” rūšies lėk- streiką atsako kompanijos, 
tuvų, iš kurių 1,500 toli i “ “ “ e
skrendančių bombinių lėk-! Sukamo sudarė dvi

Pentagonas tvirtina, kad Patariamas tarybas 
armija apginkluota moder-: Takqrta' _ jndnneziios 
niškiaus.'ais ginklais.

Maskva. — Niksonas kal
bėjo per televizijos tinklus. 
Jis savo kalboje pasisakė 
už taikų sugyvenimą tarpe 
Jungtinių Valstijų .ir Tary
bų Sąjungos, bet teisino 
JAV užsienio politiką.

Maskva. —Vice-preziden
tas Niksonas pasisakė už 
Chruščiovo pakvietimą . į 
Jungtines Valstijas.

Geneva. — Keturių užsie
nio ministrai dar tariasi 
Berlyno reikale, bet numa
toma, kad jie nesusitars, 
nes trečiadieni baigs konfe
renciją. Jie išvykdami pa
liks tartis savo pagelbinin- 
kus.

Varšuva. — Atvyko JAV 
vice-prezidentas Niksonas. 
Kadangi tatai- įvyko sekma-

CHEMIKALU FABRIKE 
ĮVYKO SPROGIMAS
Portland, Conn. — Didė

jo redaktorių A. E.'lis sprogimas .įvyko Philipp 
Yalmaną, 74 metų amžiaus, Brothers Chemical Co. fab- 
nuteisė 16 mėnesių į kalė- rike. Trylika didelių kubi- 
jimą ir pasimokėti 4,000 ly
rų baudos.

Ankara. —Reakcinis Tur
kijos tęismas uždarė mėne
siui laiko dienraštį “Va
tan”,

Shanon, Airija. — Angli
jos didelis lėktuvas “Stra- 
tocruiser” su 79 keleiviais, 
kuris skrido į Bostoną, tu
rėjo sugrįžti 1.000 mylių, 
nes pradėjo gesti mechaniz
mai.

lų su chemikalais išlėkė į 
padanges. Visoje apylinkė
je išbyrėjo langai. Liepsna 
iškilo 500 pėdų ir plačioje 
apylinkėje viskas degė. A- 
pie 30 žmonių nukentėjo, 
kai kurie paimti į ligoninę.

KOMUNISTAI APELIUOS 
I AUKŠČIAUSI TEISMĄ

Washingtonas. — United 
States Court of Appeals du 
teisėjai prieš vieną patvar
kė, kad Komunistų Partija 
turi registruotis, kaip “ne
ištikima” (subversive).

Komunistu partijos advo- 
___  _  __  katas J. Forer pareiškė, 

vynas paskelbė, kad bom-Įkad prieš šį sprendimą bus 
biniai lėktuvai su atominė- apeliuojama į 
mis bombomis daro prakti- Valstijų Aukščiausiąjį Tei- 
kas’ iš Homestead bazės, ismą.

Washington. ... Erie
Railroad ir New Jersey & 
New York Railroad kompa
nijos kreipėsi i valdžia, kad 
leistų joms pakelti už va- 
žiuotę 15 procentų.

Jakarta. — Indonezijos 
i prezidentas Sukamo, pagal 
j 1945 metų konstituciją, su- 
i organizavo Patariamąją 
Tarybą ir Tautinę Planavi
mo Tarybą. Į abi paskyrė 
po 45 asmenis, o jos dar tu
ri 73 asmenis specialėse ko
misijose.

Į sudarytas tarybas Suk
amo pakvietė ir Komunistų 
partijos atstovus. Į vieną 
iš jų jis paskyrė Indonezi
jos Komunistų partijos ge
neralinį sekretorių Dipą N. 
Aiditą.

Tai pirmu kartu Sukamo 
oficialiai pakvietė komuni
stus į valdiškas . įstaigas. 
Suprantama, antikomunis- 
tų ten yra keleriopai dau
giau.

Mjami. — Karinis orlai-

Jungtinių

Washing tonas. — čionai 
yra nepasitenkinimo val
džios politika, kuri remia 
Laoso vyriausybę ir to sėk
mėje ten prasidėjo naminis 
karas. Kai kurie diploma
tai numato, kad tas gali į- 
velti Jungtines Valstijas į 
dideles išlaidas.
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“Draugiškumas ir taika”
MŪSŲ ŠALIES VICE-PREZIDENTAS pasiskolino 

• nuo komunistų labai puikų šūkį “draugiškumas ir tai
ka!” Išmoko jis jį abiemis kalbomis — anglų ir rusų— 
ir kartoja visur, kur tik Tarybų Sąjungoje apsistoja ir 
su kuo tik susitinka. Ir gerai jis daro. Už tai jį ten
ka karštai, nuoširdžiai pasveikinti. Draugiškumas ir 
taika tarpe Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos su
darytų pagrindą draugiškumui ir taikai visame pašau- 
lyje. I

Bet, žinoma, vieno šūkio dar neužtenka. Iš jo tu-|

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Vii- ( 
bir-

į Perstatomas Lietuvos Ko- 
I munistų Partijos Centro 
Komiteto sekretorius Anta
nas Sniečkus. Jis sako:

...Jau šių metų pabaigoje 
Kauno hidroelektrinė pradės 
tiekti elektros srovę mūsų 
liaudies ūkiui.

Taip pagaliau įsikūnija il
gametė lietuvių tautos svajo- 

įnė—pajungti Nemuno vande
nis darbo žmonių labui.

Buržuaziniais laikais neina-

“NEMUNAS
PAKEITĖ VAGĄ

Tokia antrašte tilpo 
niaus “Tiesoje” š. m.
želio 17 d. istorinis prane
šimas. Rašoma apie “iškil
mingą mitingą Kauno hid
roelektrinės statyboje.” Ne
gali nesijaudinti skaityda
mas. Prieš keletą metų toks i 
dalykas nė sapne nebuvo 
galimas įsivaizduoti. Tai 
pasidarė galima ir praktiš- i ža inteligentijos atstovų kėlė 
ka tiktai Tarybų Lietuvoje, 
tiktai socialistinėje Lietu
voje.

Štai koks galingas ir
įspūdingas vaizdas susiku- ekonominiame
ria šiame aprašyme:

Liepos 16-Oji . . . Didelė 
retų išplaukti logiškos išvados'. Viena tų išvadų turėtų Jįšventė šiandien Kauno hidro- 
būti kuo greičiausias atsisakymas šaltojo karo politikos. i elektrinės statyboje. Įtemptas 
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Gaila, kad su savo “pavergtųjų tautų savaite” mūsų 
vyriausybė neparodė noro tą politiką keisti. Priešingai, 
tuomi žygiu mūsų prezidentas ir Kongresas šaltąjį ka
rą dar labiau sustiprino, 
prezidentas važinėja po Tar 
“draugiškumą ir taiką”,

trejų metų darbas duoda vai
sius: žengiamas naujas dide
lis žingsnis pajungiant Nemu
ną darbo žmonių gerovei.

' klausimą dėl Nemuno vandens 
energijos panaudojimo krašto 
elektrifikavimui.

Tačiau buržuazinės Lietuvos 
• ir politiniame 

.gyvenime šeimininkavo užsie
nio kapitalas. Lietuvos buržu
azine valdžia, paklusniai vyk
dydama užsienio monopolijų 
valią, nesiėmė jokių priemo
nių hidroelektrinės statybai 
prie Nemuno.

į Tik Tarybų valdžios metais

O tai be galo bloga. Vice-; Kauno hidroelektrinės staty-' 
ybų Sąjungą ir šaukia už tojai

o čia vyriausybė skelbia spe- grindinių elektrinės įtvarų 
cialį vajų agitacijai ir propagandai už sunaikinimą so- daubą ir tuo 
cialistinio pasaulio. Tie du dalykai nesuderinami.

Kita logiška išvada turėtų būti ta, jog sugrįžęs 
namo vice-prezidentas Niksonas turėtų taip pat ant kiek
vieno kampo šaukti už “draugiškumą ir taiką”. O gal 
jis taip ir darys. Tenka palaukti ir pamatyti. Jeigu

šiandien užtvindo pa-

pačiu pasuka 
Nemuną nauja vaga.

į šią šventę atvyko daugybė 
svečių.
automašinų

i kampelių.
Komunistu

Važiuoja tūkstančiai 
iš visu Lietuvos 

Atvyko Lietuvos 
paitijos Centro 

, respublikosjis apleisdamas Tarybų Sąjungą šitą prakilnų Šukį pa- Komiteto nariai 
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'vyriausybės vadovai.
Svečiai apžiūri hidroelektri-

mirs, tai juomi draugiškumo ir taikos ištroškusi žmo
nija nebegalės pasitikėti.

Kaip ten nebūtų, visi radijo komentatoriai, laik-jnės statytojų miestelį. Petra- 
raščių korespondentai ir įžymesnieji politikieriai vienu |šiūnų gale švyti plati sankry- 
balsu sako, kad šis vice-prezidento apsilankymas Tary- ža, už jos prasideda naujas 
bų Sąjungoje labai aukštai iškėlė jo prestižą ir palen- miestas, šviesūs balti kvarta- 
gvino jam būti republikonų partijos kandidatu į ša-p. 
lies prezidentus I960 metais.

lai. Statybininku, Ekskavato- *■
Ą-ininkų gatvės, pavadintos pa- 
| gal hidrostatytojų specialy-

• • 1 hes, ir namai, namai, šviesūs,Ko siekiama pliemmnkŲ streike . | patogūs, pastatyti kaip ku- j
1 ' rorte tarp ošiančių pušelių, j

čia ir kultūros klubas, ir mo
kykla, ir vaikų darželis, ir 
daugybė kitų pastatų. Neat- 
pažįsta, šitų vietų tie, kas čia 
lankėsi ‘prieš kelerius metus. 
Dabar statytojų gyvenvietė

DIDŽIOJI JUNGTINĖ PLIENO KORPORACIJA pa
skelbė savo pelnų sąskaitą. Pasirodo, kad jos ir, be 
abejo, kitų plieno kompanijų bei korporacijų pelnai pa- 

- -—w mm 
plieno trustas tiek daug nepelnė ant įvesto kapitalo 
kaip šiais metais. Bet jis, ~ tai yra, dvylika didžiųjų
plieno korporacijų, vistiek atsisako patenkinti darbiniu- tąsiai gaji lenktyniauti su 
t v m y • i i ' gražiausiomis Kauno gatve-kr it Ir n Intrimiio nlrroo nnlzolri & °kų mažus reikalavimus algas pakelti.

Visų stebėtojų bendra nuomonė yra, kad šiame, kon
flikte tarpe plieno korporacijų ir plieno darbininkų vy
riausias klausimas yra ne algų klausimas. Samdytojai 
galėtų ir veikiausia sutiktų algas pakelti doleriu kitu 
be jokių savo pelnams nuostolių. Bet jie turi kitokius 
tikslus. Jie yra pasimoję .susilpninti plienininkų uniją. 
Jie nori iš darbininkų atimti tas teises, kurias jie yra 
'laimėje ilgų metų pastangų ir pasiaukojimo keliu. Jie 
nori pasukti istorijos lapą atgal ir sugražinti į plieno 
pramonę tuos laikus, kai darbininkai buvo neorgani
zuoti ir kai samdytojai galėjo juos prievartauti pagal 
savo norą.

Štai kame visa paslaptis. Net ir buržuazinė spauda 
neslepia to pasimojimo. Ji atvirai pripažįsta, kad plie
no korporacijos nepaleis iš rankų šios progos Jungti
nei plieno darbininkų unijai suduoti skaudžiausią smūgį.

Unijos vadai, iš savo pusės, yra davę korporaci
joms įvairiausius pažadus. Jie žada nė per pirštą ne
kliudyti plieno korporacijoms gerinti plieno gamyboje 
techniką, nors tai reikštų išmetimą iš. darbo daugybės 
plieno darbininkų. Jie sutinka tokį pažadą įrašyti į 
naująjį kontraktą. Bet tuo korporacijos nepasitenkina. 
Jos nori, kad unija būtų palikta bejėge ginti darbinin
kų interesus fabrikuose.

mis.
Svečiai važiuoja pro pagal

bines statybos įmohes, apžiūri 
betono fabrikus, garažus, san
dėlius, išaugusius neseniai čia 
ošusio miško vietoje.

Štai ir pagrindinė dauba. 
Viršum jos aukštai iškyla 
gelžbetoniniai elektrinės pa
stato blokai. Jų papėdėje 
vakar lyg skruzdės knibždėjo 
žmonės, ūkavo kranai, gaudė 
automašinų motorai, šiandien 
ten tuščia ir tylu. Lygi plyna 
aikštė nusidriekė nuo elektri
nės pastato tolyn iki siauros 
žemės užtvankėlės, dar sulai
kančios Nemuno vandenį. Da
bar galima apžvelgti visą nau
jąją Nemuno vagą, tikriau — 
jos dugną. Ten kairėje ji at
siskiria nuo Nemuno į dešinę, 
eina per hidroelektrinės įren
gimus, nulinguoja gelžbetonio 
plytomis ir vėl įeina į senąją. 
Dabar paskutinės valandos, 

t kai šią vagą galima apžvelg- 
Tuo būdu, viskas rodo, kad plieno darbininkų strei-Įti. Netrukus ji visam laikui 

pasislėps po vandeniu.
Viršum elektrinės pastato 

pastatytas laikinas medinis 
tiltas. Ant jo renkasi svečiai. 
Tačiau visi negali čia sutilpti, 
žmonių/ nusėsti visi tolimi dau
bos šlaitai juoduoja lyg mil
žiniškas amfiteatras. Daugy
bė žmonių įsikūrė net ant kito 
Nemuno kranto.
KALBOS SU TEISINGAIS 
PASIDIDŽIAVIMAIS

Mitingą atidarė Kauno 
miesto partijos komiteto 
sekretorius P. Mišutis:

“Draugai! šiandieną mes 
susirinkome į mitingą, skirtą 
Kauno hidroelektrinės pagrin
dinės daubos užtvindymui,” jis o 
sakė.i “Visų mūsų respublikos 
darbo žmonių žvilgsniai šian
dien atkreipti čia, kur Nęmu- 
nas keičia vagą, šiandien jau 
visiems aiškiai matyti, kaip 
Lietuvos upių tėvas pajungia
mas tarnauti darbo žmo
nėms.”

kas greitai nesibaigs. Galimas daiktas, kad plieno trus- 
tas kėsinsis vienoje kitoje vietoje streiko gretas pra
laužti skebais. O tas, žinoma, reikštų kovos paaštrėji
mą. Visko galima tikėtis.

Demokratijos išprievartavimas
INDIJOS KERALA VALSTIJOS komunistine vy- 

riausybė nuversta. Ji buvo demokratiškai išrinkta ir 
legališkai sukurta. Ją nuvertė federalinė valdžia su 
premjeru Nehru pryšakyje. Piktinasi Indijos žmonės, 
piktinasi visas demokratinis pasaulis. Tokį grubų de
mokratijos išprievartavimą civilizuotas pasaulis seniai 
bematė.

Centrinės Indijos, valdžios žygis neturi jokio nei 
moralinio, nei teisinio pateisinimo. Keralos valdžia ša
lies konstitucijos nesulaužė. Tik todėl, kad vyriausybės 
priešai, suorganizuoti ir palaikomi Kongreso partijos 
skyriaus, kuriai vadovauja Nehru ir kurios' rankose yra 
Centrinė valdžia, pakėlė triukšmą, suruošė riaušes, vy
riausybė tapo nuversta! Vietoj triukšmadarius sudrau
sti, Nehru jiems atėjo talkon.

Tai būtų tolygu, jeigu be niekur nieko Washingto- 
no republikonų vadovaujama vyriausybė būtų nuvertus! 
New Yorko valstijos demokrato Harrimano vadovau
jamą valdžią.

da čia
vanduo.

Tūkstančiai žiūrovų sužavė- 
milžiniška statybą, kokia yra ti stebi' nepakartojamą regi- 
Kauno hidroelektrinė. Tuoinį...
tarpu įvairaus plauko lietuvis-1 miestelyje prasideda 
kieji buržuaziniai nabionalis- šventės dalis.
tai, pabėgę iš mūsų krašto ir ' 
nuėję tarnauti Amerikos im-1 
perialistams, dar ir dabar sa
ko, kad tai esanti bolševikų 
propaganda. Kiekvieną mu

Apie Pennsylvanijos lietuviu 
laikraščius ir jų likimą
KIEK JŲ MIRĖ

Mahanoy City “Saulei” 
nuėjus į kapus, pravartu 
prisiminti visą eilę lietu
viškų laikraščių, kurie ėjo 
ir mirė Pennsylvanijoj. Jei 
apie “Saulę” sakoma, kad 
ji turėjo baigti savo ilgą 
gyvenimą dėl skaitytojų ne
buvimo, tai apie kitus laik
raščius to negalima pasa
kyti. Jie mirė tuomet, kuo
met toj valstijoj gyveno 
daug lietuvių, senosios 
gentkartės lietuvių.

Vieną laikraštį, garsiąją ryti 
“Kovą,” Lietuvių Socialis- jančiu katalikų laikraščių, 
tų Sąjungos organą, vai- bet jo ambicijos sužlugo. Su 
džia pasmaugė 1917 metų didžiuma kunigu jis nesu- 
pabaigoje. Jos administra
torius Juozas Šukys buvo
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ti lanksčiąją užslenkstę, pra
eina prie vandens srovės ge
sintuvų. Dabar jo lygis dau
boje palaipsniui, tačiau nesu
laikomai kyla aukštyn ir aukš
tyn. štai jis. pradeda semti 
gesintuvus, persirita per juos, 
prieina prie betono pralaidų. 
Kelias valandas užtrunka pa
grindinės daubos užtvindy
mas. Tas valandas žemiau 
Nemune pastebimai nuseko 
vanduo, tačiau už tai dauba 
jau užlieta. Ten, kur neseniai 
dar buvo galima pereiti nesu
šlapus kojų, dabar išsiliejo 
penkių-šešių metrų gilumo 
ežeras. Dabar jis ramus, sro
vės jame nėra. Tačiau rytoj 
užtūra bus prakasta ir prie
šingoje pusėje, ir tada dalis 
Nemuno srovės pradės tekėti 
per šitą daubą. O dar po ke
lių dienų senoji Nemuno va-' nuįeistas kalėjiman, o LSS 
ga bus v siškai užversta. Ta-1 sekretorius j. Sti 1 S O n a S 

tekes visas Nemuno * i ,> i ...“peršoko” per kauciją ir 
eilę metų gyveno nelegaliai. 
Jei ne valdžia, “Kova” ga
lėjo pasidaryti stambiu 
laikraščiu ir gal net pavirs
ti dienraščiu. Socialistu c. 
Sąjunga tuomet labai smar
kiai augo.

Sykiu su “Kova” užsidarė 
ir žurnalas “Naujoji Gady
nė,” kurią pradžioj redaga
vo Vincas Mickevičius-Kap- 
sukas. C)

Po valandos statytojų
antroji

Šiuo nepaprastu istoriniu 
įvykiu didžiuojasi ne tik 
Lietuvos vyriausybė, ne tik 
HES statybininkai, ne tik 

liaudis, betsu laimėjimą jie sutinka nau- visa Lietuvos 
j u pykčio srautu, naujais pik- kiekvienas lietuvis, kiekvie- 
tais šmeižtais.

Mes su jumis, draugai, sa 
vo akimis matome, ] 
priešų plepalai. Matome ir tautą šiuo didžiuliu 
džiaugiamės tuo, kad Kauno kimu, 
hidroelektrinė jau greitai pra-1 
dės veikti. Buržuaziniai va
deivos negali ir įsivaizduoti, 
kad mes galėjome pastatyti 
hidroelektrinę, nes jie gyve
no kaip vilkai, o mes’esame 
susitelkę broliškoje Tarybų 
Sąjungos tautų šeimoje.

Štai dėl ko Lietuvos darbo 
žmonės galėjo (pastatyti tikrai 
galingą hidroelektrinę.

Kiekviename žingsnyje mes 
akivaizdžiai matome tarybi
nių tautų draugystės reikšmę 
lietuvių tautai.

NEPAKARTOJAMAS 
REGINYS!

Po A. Sniečkaus kalbėjo 
dar visa eilė darbuotojų, 
išreikšdami tą patį džiaugs
mą. “Tiesos” koresponden
tas šitaip piešia paskutines 
šių iškilrųingų ceremonijų 
minutes:

Prie LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirminin
ko drg. J. Paleckio prieina 
hidroelektrinės statybos val
dybos viršininkas N. Luchne- 
vas. Jis raportuoja:

—Drauge LTSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininke! Kauno hidroelek
trinės pagrindinių įtvarų dau
ba užtvindymui paruošta ' 
Leiskite užtvindyti.

Drg. J. Paleckis sveikina 
hidroelektrinės statytojus su 
pasiekta pergale ir sako:

l' —Liaudies labui, tarybinės 
Tėvynės labui, pradėkite! <

N. Luchnevas atiduoda ko
mandą. Nuaidi duslus sprogi
mas. Užtūroje priešais tiltą 
išlekia į orą akmenys, trykš
ta vandens fontanai. Pro at
siradusią kelių metrų pločio 
spragą į daubą pradeda plūs
ti vanduo. Iškilmingas, istori
nis momentas: Nemuno van
duo liejasi į naująją vagą! 
Trenkia orkestras. J dangų 
šauna šimtai įvairiaspalvių ra
ketų. žmonės meta gėles į 
kriokiančias vandens sroves. 
Viršum miško pasirodo lėktu
vas, jis daro ratą viršum dau
bos ir ant susirinkusių paby
ra baltų lapelių lietus. Tai 
Kauno komjaunuolių sveikini
mas šauniesiems hidroelektri
nės statytojams ir svečiams.

Tuo tarpu vanduo vis žlio- 
kia į susidariusią angą, ją 
praplatindamas. Jis palaips
niui užlieja daubos dughą. 
žmonės žiūri, neatplėšdami 
akių nuo neužmirštamo regi
nio. Vanduo pradeda apsem-

Inas nuoširdus, susipratęs Prieš pirmąjį pasaulinį 
_ i lietuvis, kur jis begyventų. ^ara jr vėliau Šenadory ėjo 

ko verti Mes sveikiname liet u v i ų “Darbininkų Viltis, “ "

rodos, leidžiamos. Šis laik
raštis uoliai tarnavo reak
cijai. Gabaliauskas buvo 
didelis peštukas ir bandė 
prasimušt į klerikalų vado
vybę. Jam nesisekė ir ją 
laikraštis turėjo uždaryti 
savo kr omą.

MILUKO „ŽVAIGŽDĖ,” 
“PIRMYN”

Kunigo A. Miluko leidžia
ma Philadelphijoj “žvaigž- • 
dė” buvo ortodoksalių kata
likų laikraštis. Milukas tu- : 
rėjo didelių ambicijų pada- 

“ Žvaigždę” pirmnu-

gyveno, su parapijonais pe
šėsi. “Draugas,” įsisteigęs 
Wilkes-Barre 1909 metais, 
laikui bėgant p r a 1 e mkvg 
“žvaigždę.” “Žvaig ž d ė 
persikėlė į New Yorką, kur 
jos laukė mirtis.

1909 metais grupė pro
gresyvių lietuvių angliaka
sių įsteigė Minersville, Pa., 
pažangų savaitraštį “Pir
myn.” Pradžioj jį redaga
vo Antonovas (Montvydas). 
“Pirmyn” leidimas patušti
no jo leidėjų kišenes. Mat, 
tuomet buvo manyta, kad 
tik uždėk laikraštį, tai skai
tytojų atsiras kaip grybų 
po lietaus. Iš Minersvillės 
laikraštis buvo perkeltas 
į Baltimorę, kur jį redaga- / 
vo P. Grigaitis. Padėtis nė A 
kiek nepagerėjo. Grigaitis 4 
išvažiavo Chicagon ir laik
rašti numarini pavedė J. 
Smelstoriui.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Mt Carmel, Pa., ėjo 
laisvamaniška “Nauja Ga
dynė.” Jos vardas seniai 
jau užmirštas, nors ji 
še tam tikrą rolę šliupinju 
kovoje su kuniginiais. * \

Tai tiek iš istorijos. Laik
raščiai, kaip matote, išir
davo ir seniau, kada ateivių 
eilės buvo gausingos.

Šiuo laiku visoj Pennsyl
vanijos valstijoj išeidinėja 
tik vienas lietuviškas laik
raštis — “Garsas,” Romos 
Katalikų Susivienijimo or
ganas. Bet ir ta turtinga ‘ 
organizacija pajėgia leisti. 
tik savaitraštį. Ir tas jai 
perdaug. Teko girdėt, kad 
“Garsas” bus leidžiamas ' 
tik kartą į mėnesį. L. P.

” kurią 
“Darbi

ninkų Viltis” tūlą laiką tu-
1 rėjo pasisekimo. Jos pa
kraipa buvo drungnai soci
alistinė. Šliakiui nepasise
kė suburti aplink ‘“Viltį” 
daugiau bendradarbių ir 
praskleisti savo įtaką už 
Pennsylvanijos ribų. Laik
raštis mirė niekieno neap- 
raudotas. 1 ‘ *

Toks jau likimas patiko 
ir Jono Šliupo leidžiamą 
laisvamanišką “Lai s v ą j ą 
Mintį.” “Laisvoji Mintis” 
buvo nepaprastai redaguo
jamas žurnalas. Tūlą laiką 
prie jo dirbo Vairas-Rač- 
kauskas (dabar Lietuvoj) 
ir K. Jurgelionis. “Laisvo-

pasie- redagavo šliakys.

Mi-

“Algio Lumbio 
nuotykiai”

Perskaičiau Rojaus
žaros parašytą knygą. Ji 
yra suprantama, įdomi, 
skaitant verčia 'svajoti gk 
liai ir plačiai. Rodos junti 
ir matai Algio pergyventus 
sunkumus, apgaules. Ver
čia mąstyti, kad panašūs 
nuotykiai daugumą biednų- 
jų akstiną pažinti gyveni
mą ir iš kur kyla tas var
gas, tos neteisybės. O kaip 
katruos verčia ir kovoti už 
geresnį gyvenimą, už atei- ji Mintis” buvo išsiplatinus 

visoj šaly, o ne tik Penn- 
sylvarlijoj.

Jos mirties priežastis bur 
vo Jono Šliupo karas prieš 
Socialistus. Kai tik jis įžū
liai ir grubijoniškai pradėjo 
niekinti kairiuosius, “Lais
vosios Minties” cirkuliaci
ja pradėjo katastrofiškai 
smukti ir greit nusmuko iki 
tokio laipsnio, kada liko tik 
pabiros.

J. BALTRUŠAIČIO 
“DILGĖLĖS”

“Dilgėlės” buvo leidžia- 
Jas lei-

tį.
Skaitant knygą pamiršti, 

kad. knyga yra romanas, o 
ne istorija. Jauti, kad skai
tai iš netolimos praeities 
nemalonius įvykius. Apie 
makartizma skaitant min-

šiurpių nuotykių, įvykdytų 
makartizmo laikais, (žino
ma, inakartižmas dar nėra 
pašalintas). Reakcija smar
kiai siautėjo. Blaiviai mąs
tančius žmones iš darbų; 
mėtė. Kitus kišo į kalėji
mus.
neteko sveikatos, 
kad dviem jauniem 
nėm ir gyvybę atėmė.

Taigi knyga patartina 
perskaityti kiekvienam Lie
tuvių Literatūros ~ 
jos nariui ir ne nariui. Ta 
knyga, tai gyvenimo moky- j^J 
kla. j

Margaret Valinchus plunksną.
kla.

Daugelis kalėjimuose mos Pittsburghe.
Rodos, do ir, redagavo Juozas Balt- 

žmo- rušaitis. “Dilgėlės” buvo 
juokų, jumoro, satyros laik
raštis. . Kaipo toks jis buvo 
gan interesingas ir origi
nalus . Bet jis neapsiribo- 

ir satyra. 
“Dilgėlės” duodavo ir šiaip 

[ originalių straipsnių.
J. Baltrušaitis turėjo gabią 

Jis buvo ir ne
menkas poetas. Bet “Dil
gėlėms” nepasisekė prasi
mušti į platesnę visuomenę.

i Laikraštis rėmėsi labiau 
prasilavinusiais žmonėmis, 
o tokių buvo nedaug. Jis 
vengė pigių sensacijų. Agi
tacija už laikraščio ' tinklo 
plėtimą buvo pastatyta la
bai prastai. “Dilgėlėms” 
priartėjo kelio galas.

Tame pačiame Pittsbur
ghe, antrojo pasaulinio ka
ro metu, tūlą laiką triukš
mavo klerikalų savaitraštis 
“Lietuvių Žinios,” Gaba- 
liausko redaguojamos ir,

T\ . AAVVAkAkJ • JAM J
Draugi- jQ juokais i

Hitlerininkų minos 
Traku ežere

Šį pavasarį iš Trakų eže
ro atsitiktinai buvo ištrauk
ta metalinė dėžė su mino
mis. Tuojau pat čia atvyko 
pionieriai, jūreiviai, narai. 
Per dešimt dienų iš ežero 
dugno jie išrinko apie 2,500 
sviedinių, minų, granatų, 
daugiau kaip 10,000 šovi
niu.

Bėgdami iš Lietuvos, hit
lerininkai į šio ežero dug
ną nugramzdino daug ka
rinių medžiagų.

Kaune jau pagamina 
daug audinių

22,000 mastu audinių per 
parą pagamina Kžtuno 
Pliušo-šilko kombinatas. Po 
2-3 metų jis pagamins p&r ' 
parą beveik ’40 tūkstan&fų 
mastų audinių. Įgyvendmti '» 
septynmečio planą padės šis 
naujas kombinato cechas ir 
275 nauji keturšaudykliai 
audimo automatai.

Lietuvoje surenka 
daug grybų

“Oi Jūs grybai, grybai, 
jūs mano patieka,” dainuo
ja grybautojai Merkinės 
srityje. Toje apylinkėje 
grybų konservavimo dar
bams vadovauja J. ŠipaL 
la. Jis raportavo, kad 1958 
metais buvo pagaminta 1,- 
000,000 indelių konservų 
grybų daugiau negu 1957 
metais. t

1965 metais fabrikas ga
lės pagaminti 13,000,000 
stiklinių konservuotų gry-^ 
bų, agurkų ir kitokių ufegų 
ir daržovių.
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ĮVAIRUMAI
Traktorius aria jau be žmogaus

Tarybų Sąjungoje jaunas 
ir talentingas Ivanas Logi
novas išrado prietaisą prie 
traktoriaus, ir traktorius 
aria be žmogaus. Štai pa
ties išradėjo pasakojimas:

Dabar, kai traktorius-au- 
tomatas Jau išarė ne vieną 
Kazachstano žemės šimtinę 
hektarų, visi mane klausi
nėja: “Kaip tau gimė idė
ja sukurti tokią mašina?” 

Automatinio artojo sukū
rimo istorija paprasta. Te
reikėjo man pačiam kurį 
laiką padirbėti su galingu 
S-80 traktoriumi, ir aš pa
jutau, koks tai nelengvas 
darbas. Sėdi kabinoje pa
silenkęs ir pervedinėji tai 
vieną, tai kitą mašinos val
dymo svertą.
^Štai aš ir pradėjau mąs

tyti: kaip palengvinti trak
torininko darbą? Kodėl, 
pavyzdžiui, vietoje svertų 
neįrengus valdymo mygtu
kai? Jūs, žinoma, supran- 
tate, kad reikalas ne vien 
tas — įrengti mygtukus. ' 
Reikėjo pertvarkyti hidrau- ! 
linę pavarą, sumontuoti! 
relę.

Šį uždavinį aš išspren- • 
džiau visai sėkmingai. Ma- i

Jonas Kaškaitis

no traktoriaus kabinoje pa
sidarė pultas su mygtukais, 
viršum kurių stovėjo užra
šai: “Paleidimas,” “Sustab- 

j'dymas,” “Kairė,” “Dešinė,” 
(“Mažiau apsisukimų,” 
i “Daugiau apsisukimų.”

Dabar aš jau nepavarg- 
idavau kaip anksčiau. Ne
skubėdamas spaudinėdavau 

^mygtukus, ir mašina vyk
dydavo mano įsakymus.

Paskui kilo mintis val- 
I dymo pultą perkelti ant 
priekabos. Tada vienas 
žmogus tuo pačiu metu ga
li atlikti ir traktorininko, 

į ir prikabinėtojo darbą. 
■Įvykdyti šį sumanymą ne- 
įbuvo sunku.

Toliau man gimė dar drą
sesnė mintis: priversti arti 
traktorių be žmogaus. Ir 
čia man padėjo pažintis su 
kopiravimo-frezavimo stak
lėmis. Jei laikysime trak
torių su plūgu frezeriu, o 
žemę — kopiravimo liniuo
te, tai teliks sugalvoti ko- 
pirą.

Norint pertvarkyti savo 
traktorių, man teko stoti 
kalviu į Pavlodaro remon
to - mechaninę gamyklą. 
Daug terlioiausi su savo iš

radimu, bet užtat per keletą 
mėnesių mano traktorius 
arė be traktorininko.

Kopi ras pavaža slysta 
vaga, kurią pradžioje iša- 

| riau aš pats. Ant kopiravi- 
i mo įrenginio rėmo, ant 
k r o n š t e i no, sumontuota 
dėžutė, kurios kontaktai 
sujungti laidais su genera- 

I toriumi ir rele. Keičian
tis nuotoliui tarp trakto
riaus ir vagos, kopi ras pa-' 

įsisuka ir įjungia vieną iš 
kontaktų. Vienai posūkių 
relei duodamas signalas 
“Ka iriau’’ arba “Deši
niau”... Tiktai lauko gale 
mechanizatorius sutinka 
traktorių. Staigiame posū
kyje sunku išarti gerą va
gą kopirui. Todėl trakto
rininkas išjungia automa
tą, sėdasi į mašiną ir po
sūkyje vairuoja ją pats. 
Paskui vėl įjungia automa
tinį valdymą. Du mecha
nizatoriai, būdami priešin
guose užuoganos galuose, 
gali aptarnauti 6-8 arimo 
agregatus, dirbančius gre
timuose laukuose.

1957 metų pavasarį trak- 
torius-automatas Pavlodaro 
srities “Šakato” tarybinia
me ūkyje per 17 dienų iš
arė apie 400 hektarų. (Vie
nas hektaras yra beveik 2 
ir pusė akro.) žemės ūkio 
specialistai pripažino ari
mą visiškai geru. Sėkmin-

.gi mėginimai . vyko ir praė
jusiais metais.

Aš laimingas, kad mūsų 
šalyje sudalytos sąlygos, 
leidžiančios įgyvendinti sa
vo kūrybinius sumanymus. 
Jau šiais metais šalies ga
myklos išleis seriją trakto-' 
rių-automatų. 

-- -------

Lėktuvų trasa tarp į 
Kauno ir Vilniaus

Oro trasa Kaunas-Vil
nius kelis kartus per dieną 
reguliariai kursuoja pato
gus dvimotorinis lėktuvas 
LI-2. Tai vadinamasis “oro 
taksi.” Skrendant juo bilie
tai kainuoja nebra n g i a u' 
kaip traukiniu - dizeliu, o 
greičio skirtumas — dide
lis. Be to, gražūs vaizdai 
pro lėktuvo langus į Trakų 
ir Vievio ežerus, upelius, 
miškus, kuriuos aprėpi vie
nu žvilgsniu, baltas kolūki^ | 
sodybas... ir kiti oro kelio-! 
nės malonumai.. Tai pirmo
ji tokia oro linija, jungian
ti du didžiausius Lietuvos 
respublikos miestus. Atei
tyje numatoma panašų oro 
susisiekimų įvesti ir su pa
jūrio miestais.

Jakarta. — Indonezijos 
naujai suorganizuota Su
kamo valdžia rengiasi pra
šyti Jungtinėse Valstijose 
$300,000,000 paskolos.

S NIŪVARKO PAŽANGIEČIŲ GYVENIMOV d

Aštrėja kova už oro 
kelius per Atlantą

New Yorkas.1—Amerikos! 
lėktuvų linijos Pan Ameri
can ir Trans World Air
lines labai susirūpino. Eu- 
ropiškos lėktuvų linijos pa
veržiu iš jų keliauninkus. 
1958 metais jų pervežtų ke
liauninkų skaičius nupuolė 
beveik per pusę lyginant su 
1953 metais. Pereitais me
tais Kanados lėktuvų lini
ja pergabeno per Atlantą 
apie 1,000,000 žmonių, jų 
keturi penktadaliai buvo 
Jungtinių Valstijų žmonės.

Dabar per Atlantą skrai
do trylikos Europos šalių 
lėktuvai į Jungtines Valsti
jas. Amerikos lėktuvų kom
panijos bijosi, kad greitoje 
ateityje gali pradėti skrai
dyti ir Tarybų Sąjungos 
lėktuvai. Amerikos biznie
riai numato, kad tarybiniai 
“TU-114” lėktuvai būtų ne
nugalimi konkurentai.
—

GIMIMAI, VEDYBOS 
IR PERSKYRIMAI

Washingtonas. — Sveika-j 
tos departamentas paskel- • 
be, kad 1959 mt. per pir-Į 
muosius penkis mėnesius I 
gimė l,70i9,000 vaikų. Per j 
tą natį laika įvyko 507,000 
vestuvių ir 72,568 persisky
rimai.

PASTATE 885 NAUJUS 
PREKYBOS LAIVUS "

New Yorkas. —. W. L. 
Green, American Bureau of 
Shipping prezidentas, sako, 
kad 1958 metais pasaulyje 
buvo pastatyta 885 preky
biniai ir keleiviniai nauji 
laivai bendrai 12,460,000 to
nų įtalpos. Metų pabaigoje 
buvo 16,966 laivai su 158,- 
100,000 tonų įtalpa. Bet jis 
nesakė ar į šią skaitlinę įei
na ir socialistinių šalių lai
vai, ar tik kapitalistinio pa
saulio.

IRAKAS DAR DAUGIAU j 
PAGAMINA ALIEJAUS

Bagdadas. — Kada per
eitais metais Irake buvo 
nuversta despotiška kara
liaus valdžia, tai Vakaruo
se tvirtino, kad tas pakenks 
aliejaus gamybai. Po metų 
respublikos gyvavimo, ne
paisant, kad prieš ją vei
kia Vakarai ir Nasseris, 
liejaus srityje buvo suor
ganizuotų sukilimų, bet I- 
rakas dar daugiau pagami
no naftos, kaip prie buvu
sios karaliaus valdžios.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad Jungtinės 
Valstijos ruošia sukilimą 
Kuboje, kad nuvertus Cas
tro valdžią.

Darbininku sveikata
BALTYMAI IR JŲ 
AMINO RŪKŠTYS

Mūsų kūno organai aukš
to standarto, jie reiklūs ir 
sąžiningi. Jeigu tu juos 
manai apgauti, tai pats 
gausi nukentėti dėl savo ne
mokėtume, nepaisymo, ap
sileidimo ir, dažnai, dėl sa
vo neturto.

Kad kūno mitimo proce
sai vyktų gražiai ir sklan
džiai, tu jau geriau turėk 
gerų, pilnutinių gyvulinių 
baltymų per kiekvieną val
gį. Kad ir nedaug, bet kad 
visko būtų tam kartui.

Daugybė vj^ksta tyrinė
jimų su gyvuliais, su žvė
reliais, su žmonėmis, kai 
dėl tų visokių amino rūkš- 
čių trūkumų maiste. Jei 
gyvulių ar kūdikių maiste 
ilgai esti stoka tokių esmi
nių omino rūkščių, kaip 
triptofanas, leucinas, isole- 
ucinas, tai kepenys neįsten
gia gaminti kraujo protei
nų, baltymų — albuminų, 
globulinų, antikūnių. Ir 
šlapinimas nesusidaro nor
maliai. Atsiranda tada pa
tinimų (edemų), ligūstu- 
mų, užsikrėtimų. Lengvai 
įsimeta reumatinė karšti
nė, chroninis reumatizmas, 
nėštumo toksemija, plaukai 
slinka, rausta akys, kata
rakta formuojasi, vyro sė-

Su Bruklino socialistais 
1906-7 m.

Laisvės ir prieglaudos 
ieškodamas, Amerikos 
“laisvės šalį” (free count
ry) pasiekiau 1906 m. ko- 
veiimėn. pabaigoj. Trejetą 
mėnesių gyvenau su drau-, 
gaiš lenkais Niujorke. Ir 
birželio mėnesio, vieno sek
madienio rytą, trys jaunu
čiai lietuviai socialistai su
rado mane aštunto aukšto 
vienalangiam kamb a r ė 1 y 
(Eldridge st.) ir nusivežė 
į prakalbas Bruklinan. Tai 
buvo Juozas Šukys, Jonas 
Grinius ir J. Litvaitis — 
svetingi žvitručiai, malonūs 
draugai socialistai.

Čia ir prasidėjo mano 
pažintis su pažangiojo ame
rikinės lietuvių visuomenės 
sparno gyvenimu. Kone 
kiekvieną sekmadienį nu
važiuodavau pas mielus 
draugus brukliniečius, į jų 
būstinę, į Tautišką namą 
(101-3 Grand st.). Ir vis 
tenai virė tirštas pažangus 
judėjimas. Milžiniškos pra
kalbos, aukų rinkimai Lie
tuvos revoliucioni e r i a m s 
bq|i polit. kaliniams šelpti, 
daigos, teatrai, moksliniai- 
literatūriniai vakarai, pa
skaitos, išvykos, gegužinės.

Tas mielos atminties Liet, 
tautiškas namas kimštinai 
prisikimšdavo pilnutėlis 
klausovų, vis tokių jaunų, 
gaivalingų žmonių darbi
ninkų! Net ir stati stovė
jo susispaudę, kiek tik kur 
galėdavo įsisprausti, prasi
mušti. Stačių būdavo dau
giau negu sėdinčių. Sukai
tę, įraudę, spin d i n č i o m 
akim sekioja .visi kiekvie
ną kalbėtojo žodį.

Visi gyvai domėjosi, kas 
gi ten dedasi jų paliktoj 
žemelėj Lietuvoj. Kaip ten 
vyksta tebesitęsianti 1905 
m. prasidėjusi revoliucija. 
Ir masmitinguose per pra
kalbas ir privačiai būreliais 
besikalbėdami, visi dažniau
siai minėjo vis savo kraštą, 
Kok\e ten kunkuliavo revo
liuciniai verpetai prieš ne
apkenčiamą caro valdžią, 
prieš poniją.

Artimai santykiaudamas 
su draugais brukliniškiais, 
vis girdėdavau 19-tą Liet. 
Soc. Sąjungos kuopą, būda
vau net jų sueigose. Pijus 
Bukšnaitis mokė dainuot 
revoliucinių dainų, — turė
jo savo kuopiečių chorelį. 
O didelį mišrų chorą mušt- 
ravo energingasis Leonas 
Ereminas — kartais Tau
tiškam name, bet dažniau 
didesnėj McCaddin Hali sa
lėj. Nueidavom ir ten pa
siklausyti tų įdomių prati
mų. Apie tą ar kitą Liet. 
Susivienijimą, apie kokią 
pašalpos ar švietimo vietinę 
draugiją gal neką tegirdė
davau tais 1906-7 metais. 
Nieko bent tada neįsidėmė
jau Brukline. Bet žinojau, 
kad veikia didelė liet, para
pija su kun. Varnagiriu.

“Moksliškai-literatūriški 
vakarai”

Sekmadienių vakarais ėjo 
paskaitos, mažojoj Tautiš
ko namo salėj, visą 1906-7 
m. rudens, žiemos ir pava
sario sezoną, visa' vakarų 
serija ■ “Moksliškai - litera
tūriški vakarai.” Prelegen
tais būdavom mudu su Mot. 
Vinikaičiu, abu Cooper U- 
nion vakarinių kursų stu
dentai.

Net ir į Niūvarką mudu 
buvom atvažiavę su tokia 
pat paskaita — iš chemijos, 
iš astronomijos; su skaity
mais kokios įdomios apysa
kaitės. Niūvarke mum pa
skaitą rengė vietinė liet. 
socialistų kuopa, M. Bu- 
jausko saliūno salėj, kam
pas Lafayette ir Adams st., 
vieną žiemos sekmadienio 
vakarą. Kaip Brukline, 
taip ir Niūvarke klausovų 
susiburdavo apie gerą pus
kapį. Patys socialistai ir 
jų artesni bičiuliai bei pa
žįstami. Vis judrus jauni
mėlis.

Iš niūvarkiečių pamenu 
Adolfą Žolyną, jo žmoną, 
Antaną Stanelį su žvitria 
žmona Mare, Adolfą Kve
darą, Adolfą Puišį su žmo
na, Joną Duobinį su sese
rim Mare. Buvo, žinoma, 
ir daugiau jaunų socialistų,

— su visais teko pasisvei
kinti, žodį kitą tarstelėti.

Žiūrėjau Brukline kelis 
lietuviškus teatrus, pažan
giečių . šefuoja mus: “Ka- 
minkrėtis ir malūninin
kas,,” “Velnias išradėjas,” 
“Vienas iš mūsų turi ves
ti.” Dainininkai bei akto
riai šauniai pasirodė. Sto
rabalsis L. Ereminas, bari
tonas Pijus Bukšnaitis, te
noras studentas Jonas Ki- 
dolius, sopranas Teklytė 
Kancieriūtė. Scenoj dalyva
vo ir Jonas Šaltys, Račiū- 
tė (Rice), J. Benesevičiūtė, 
V. Žilinskas, J. Skerškan- 
tas, pats socialistų pirmū
nas Juozas O. Sirvydas, 
Juozas Šukys, Jonas Gri
nius.

Gilus, pastovus susidary
davo įspūdis. Ska r d ž i a i 
skambėdavo dailiai suderin
ti duetai, solo, kvartetai, 
gausių aplodismentų lydi
mi. Sceninių dekoracijų 
paprastumą atsverdavo ak
torių istrioniški gabumai, 
įkarštis, komiški švystelėji
mai . . .

Pora savaičių Elizabete 
1911 m.

Ketvertą metų gyvenau 
toli išvažiavęs— vienintelis 
lietuvis Techaso tyrlaukiuo
se. Visas buvau giliai pasi
nėręs medicinos fakultete, 
Galvestono mieste, Meksi
kos įlankos pajūry. Visiš
kai atskirtas nuo lietuvių 
gyvenimo. Tik kelios lietu
viškos knygos ir retkarčiais 
man Sirvydo prisiunčiamas 
“Vienybės lietuvninkų” 
vienas kitas numeris padė
jo man širdyje gaivinti 
lietuvišką ugnelę ir pažan
gos žiežirbėles. Ilgas sun
kus medicinos mokslo įsisa
vinimas, susijęs su katorgi
niais atostogų darbais, lai
kė mane suskaustytą nuo 
1907 iki 1911 metų.

1911 m. vidurvasarį at
važiavau į Elizabetą, dido
ką Niudžerzės miestą. Apie 
porą savaičių buvau svečias 
pas gerą bičiulį ;Petrą Mi- 
kolainį', kartu su savo žmo
na Zofija Vagneraitė, Bu

vo daug lakstymo, važinėji
mo, klausinėjimo, kol galų 
gale susiradau sau kuklutę 
4 kambarių būstinę gydy
tojo kabinetui kaimyniška
me Niūvarko mieste, 88 
Jefferson st.

Važinėdavau į Niūvarką, 
važinėdavau ir į Brukliną, 
vis ieškodamas vietelės me
dicinos k a b i n etui įkurti. 
Šiltai patardavo draugas 
Juozas Šukys ir socialistų 
būrelis, taipgi gydytoja Al
dona Šliupai te- Jankauskie
nė, ir Juozas Sirvydas. 
Kvietė gydytojauti Brukli
ne.

Tuo tarpu stebėjau Eliza- 
beto lietuvių gyvenimą. 
Tirštai lietuviai gyvendavo 
dulkinose senutėse gatvelė
se, arčiau prie didžiulio 
Singerio siuvamųjų mašinų 
fabriko, tolesniam miesto 
pakrašty Elizabetporte.

Didžiulė buvo lietuvių pa
rapija, kur klebonavo kun. 
Simonavičius.

Ištisi lietuvių tūkstančiai 
traukdavo į darbą Singerio 
milžiniškan fabrikam Iš
tuštėdavo gatvės. Tik šei
mininkės garsiai tarškiai 
lietuviškai klegėdavo, tary
tum čia būtų savas lietu
viškas miestelis ar žemai
tiškas kaimas.

Saliūnų, karČiamų buvo 
visur pilna. Su dinerkėm— 
su skardiniais kibirukais 
išnirdavo iš saliūnų pa
augliai, nešdavo putotą alų 
namo. Tai fabriko dulkėm 
nuplauti iš gerklės, atsivė
dinti nuo vasaros karščių 
ir dulkių ir dūmų. O viso 
to buvo itin gausu . . .

Mikolainis buvo pats pir
mutinis lietuvis, mano su
tiktas kaslegarnėj (Castle 
garden), imigrantų išlaipi
nimo kazarmėJ, kovo mėn. 
1906 m. Susipažinau su 
juo. Jis mane ir apgyven
dino pas pažįstamus drau
gus lenkus Niujorke.

Jau ilgokai pagyvnęs A- 
merikoj, pusamžis Mikolai
nis* buvo gerai prigijęs dė
dės Šamo šykščioj žemėj. 
Pasakodavo apie lietuvių 
gyvenimą, jų darbus, drau

gijas, klubus, prakalbas, 
laikraščius, knygas. Pats 
siuntinėdavo savo parašytą 
anglišką vadovėlį.

Pribuvėliai lietuviai—vis 
daugiausia katalikai, para
pijos nariai. Bet buvo ga
na gausiai ir laisvamanių, 
šliuptarnių, bedievių, socia
listų, tautininkų ir daugybė 
dar nenusistovėjusių, poli
tiškai n e n u s istačiusių ir 
žmonelių, šventakuprių...

Girdėjau šventųjų var
dais draugijas, kur būdavo 
susitelkę imigrantai lietu
viai. Nariai mokėdavo po 
25 centus mėnesinių narys
tės mokesčių ir gaudavo 
po kelis dolerius savaitinės 
pašalpos ligoje ir po treje
tą šimtų pomirtinės pašal
pos. Panašių broliškos sa
višalpos draugijų ir klubų 
būdavo bet kokioj lietuvių 
kolonijoj.
Niūvarko lietuviai 1911 m.

Nuo, liepos mėn. 1911 m. 
įsikūriau Niūvarke, žemu- 
tinėj miesto daly, tirščiau 
apgyventoj lietuvių ir kito
kių tautų imigrantų. Apsi
dairiau, susipažinau, įsilie- 
jau į bendrą mišrų pribu- 
vėlių gyvenimą.

Patyriau, kad ir Niūvar
ke, panašiai kaip ir Eliza
bete arba Brukline, tarpsta 
ir klesti keletas vietinių — 
lokalinių savišalpos ir švie
timo draugijų ir klubų. Gy
vuoja ir platesnės-naciona- 
linės organizacijos — susi
vienijimai.

Ilgai nedelsdamas, įsto
jau į Palangos Juzės, drau
gystę. Tai buvo pati di
džioji visoj Niudžerzės vals
tijoj vietinė savišalpos 
draugija. Ir būdavo pusė
tinai pažangi, pažangesnių
jų draugų vadovaujama. 
Čia nebuvo kunigo įtakos, 
nebuvo ausinių, išpažinčių. 
Mitinguose vyravo graži 
tvarka, susiklausymas. Pa- 
langinė narių turėdavo apie 
400-500, kartais gal net ir 
daugiau.

Vadovaujami draugai 
valdyboje buvo Jonas Duo- 
binis, Adolfas, Žolynas, A- 
dolfas Kvedaras, Adolfas 
Puišis, abu broliai Laukai
čiai — Kazys ir Juozas, 
taipgi žymėjosi Ignas Be
eis, Jurgis Kudirka, Petras 
Ramoška, Edvardas Burkė

( B u r k a u s k a s ) , Jur
gis Janušis. Kaip paty
riau, vis tai buvo soci
alistai Lietuvių socialistų 
sąjungos vietinės kuopos 
nariai. Visi gana apsuk
rūs, apdairūs, apsitrynę, 
prasilavinę pažan g i eciai 
jaunuoliai.

Įdomūs, didžiuliai vykda
vo mėnesiniai mitingai Lie
tuviu svetainėj (Jurginėj), 
180 New York avė., arti 

i Adams st., tirštai lietuvių 
apsėstoj vietovėj. Svetai
nėj sėdynių neužte k d a v o 
mitingui susodinti, net ir iš 
apatiniu kambarių tekdavo 
atsinešdint kėdžių.

Narystės sąlygos Palan
gos Juzės draugystėj įpras
tinės. Be jokių gydytojo 
patikrinimų, trim nariam 
rekomenduo j ant, pr i i mdavo 
naują narį. Užsimoki po 
25c mėnesinių ir būk svei
kas, broli palangieti.

Tą pačią žiemą Palangi- 
nė draugystė surengė man 
ir pirmutinę paskaitą-pra- 
kalbą: “Apie galvos skau
dėjimą.” Salė net braškėjo 
pilna pilnutėlė prisibruku- 
sių klausovų, Žinoma, bu
vo ir parapiečių ir šiaip 
draugijų narių publikoj.

O tos šiaip draugijos vis 
dažniausiai būdavo pava
dintos to ar kito šventojo 
vardu: šv. Jurgio draugys
tė, šv. K a z im i e r o , šv. 
Petro ir Povilo ir dar 
kokių šventųjų vardais 
pakrikštytos drau g y st ė s . 
Narystės sąlygos vienodos: 
vis po 25 centus mėnesi
nių duoklių, tik čia būdavo 
reikalavimas eiti bažnyčion, 
eiti išpažinties bent kartą 
kasmet

Šitos lokalinės draugys
tės, taipgi ir nacionalinių 
organizacijų — SLA, 
SLRKA—kuopos visos gra
žiai tarpo, klestėjo keletą 
dešimtmečių. Buvo apypa- 
žangė Birutės draugystė, 
vien tik merginų ir mote
rų santalka. Buvo neprigul- 
m i n g a s piliečių klubas. 
Šiom abiem draugijom pri
klausydavo nemažai ir lais
vesnių, pažangesnių narių. 
Narių visos jos turėdavo 
po šimtą, po du ir po tre
jetą šimtų.

(Bus daugiau)

kla nustoja judėjimo, kiau
šeliai vysta, įvyksta persi
leidimai. Karvės esti bergž
džios, paršeliai sugurdę.

Kad būtum pilnai svei
kas ir linksmas, reikia pil
nutinių (adekvačių) balty
mų, su visomis -esencinėmis 
amino rakštimis. Aišku, 
reikia ir riebalų, anglia
vandenių, vitaminų, mine
ralų. ’ : •

Mūšų sveikatą daugiau
sia ‘ gaudina nemokšišku
mas, nežinystė. Reikia, bū
tinai reikia žinoti apie 
kiekvieno valgio sąstatą. 
Reikia tiksliai ir sistemin
gai pasirinkti sau dietą. 
Mitybos vadovėliai suteikia 
valgių sąrašus, lenteles su 
nurodymais, kiek koks val
gis turi baltymų, riebalų, 
angliavandenių ir t.p.

Gerų ir nebrangių balty
mų turi — atsiminkite ge
rai — bravoro mielės, pie
no milteliai, kviečio čielo 
grūdo valgiai, kviečio dai
gai, sojos miltai, sėmenų 
(linų) sėklos. Brangesni 
baltymai: liesa mėsa, ypač 
kepenys, pienas, sūris, žu
vis, kiaušiniai.

Greta baltymų, balansuo
ta dieta privalo turėti ir 
riebalų, ypač augalinių alie
jų (Mazola), angliavande^ 
nių, mineralinių druskų, 
vitaminų, gausą žalių lapų, 
daržovių, vaisių, uogų ir 
t.t.

Kiekvienas maisto dėsnis 
yra svarbus ir reikalingas. 
Dėl neišmanymo įvyksta 
nuolatinės klaidos ir genda 
sveikata.

Čia pravartu atsiminti, 
kad bet koks mūsų valgis 
iš pat pagrindų, priklauso 
nuo žemės, nuo dirvožemio. 
Amerikoj gyva bėda su nu
alintu dirvožemiu. Vėjai,: 
sūkuriai nuneša gerąjį dir-- 
vožemį, lietūs ir potvyniai 
nuplauna dirvų paviršių. 
Ir kas gi? Dirvožemis pa
silieka netikęs, neturi visų 
reikiamųjų mineralų, kris-* 
lelinių mineralų (trace mi-' 
nerals). Daržovės, žolės, 
gyvuliai mėsa, pienas pasi
daro nepilnavertis. Ir tai 
gadina mūsų sveikatą.

J. J. Kaškiaucius MD

3 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., rugį). (August) 4,1959
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"Lietuvių literatūros istorijos" II tomas
Proletarines liter, pradai

Čia pateikiama duomenų 
apie atskirus rašyt o j u s . 
Tiesa, jie apžvelgiami dau
giau bibliografiškai, kadan
gi kai kurie jų, matyti, bus 
plačiau nagrinėjami toli- j 
mesniuose tomuose, o kitų ■ 
literatūrinis palikimas nėra [ 
turėjęs didesnio poveikio j yl

■ kėjo, kad valstiečių gyve- 
i nimo negeroves galima nu-

J galėti, kad jas įveiks svei- 
, ku

rioms atstovauja daugiau
sia darbo valstiečiai ir kal

imo proletariatas. Tame pe- 
Iriode matome ir Žemaitės 
I kūrybos žanrinį šakojimąsi: 
I greta apsakymų ji rašo pje-

parodė, kaip pažangieji, 
teigiamieji pradai valstie
čiu gyvenime kovojo su reak
ciniais, neigiamaisiais pra
dais, su feodalizmo liekano
mis ir kapitalizmo nešamo
mis negerovėmis” (367 

'psl.). Nagrinėjant šio lai- 
! kotarpio Žemaitės kūrybą, 
i išryškinamos rašytojos de-

bendrai literatūros raidai.
Daugiau dėmesio skiriama 1 
proletarinei literatūrai, at- į 
sn-adusmi ir Paūgėjusiai kosios Haudies jg 
revoliucinio pakilimo, 1905 [ 
metų revoliucijos poveikyje. 
“Proletarinė lietuvių litera
tūra, pasireiškusi dar iki 
Didžiosios Spalio socialist!- i

1 evoliucijos, idėjiniu greta apSakymų ji rašo pje- 
atzvilgiu buvo nauJa pa o-1 eg, įrumpUS draminius kū
pa visoje lietuvių Reia u- rįnius, pritaikytus vaidinti 
ros laidoje - Tai buvo nau- ]<aįmo saviveiklos scenoje; 
jas-sociahstinis - pazan- tačiau §ie jos kūriniaį neį 
giosios., demokiatmes lietu- Idėjiniu, nei meniniu at- 
\ių literatui os vystymosi. žvilgiu neprilygo apsaky- 
etapas . Demokratinei IR-e-Į^^g 
ratūraį būdingą darbo žmo-1 
nių išnaudojamųjų masių' Prieš išnaudotojus 
engimo vaizdavimą, neapy
kantos išnaudotojams bei 
engėjams reiškimą proleta
rinė literatūra pagrindė 
nu-?seklia socialistine ideo
logija, socialistinės revoliu
cijos propagavimu. Prole
tarinė lietuvių literatūra 
sukūrė proletarinio revoliu
cionieriaus, kaip revoliuci
nės kovos vadovo, paveiks
lą” (342) psl.). Čia iške
liamas V. Mickevičiaus- 
Kapsuko vaidmuo ugdant 
ir propaguojant proletarinę 
literatūra. Jo veikla ir 
reikšmė teisingai parodoma 
daugiau kritikos srityje.

Apie žemaitę
IX skyrių sudaro mono

grafinis straipsnis apie že
maitę. Gana išsamiai na
grinėjama Žemaitės kūry
bos tematika ir meninės, 
priemonės. Šiltai pateikta į §iuo metu vėl linksta prie 
rašytojos biografija, tiktai i šeimos gyvenimo klausimų, 
kalbant apie Žemaitės pa- kurje jaj ypag rūpėjo lite- 
žiūras, pastebima, kad įsi- ratūrinio darbo pradžioje. Pa
jungti į darbo žmonių revo-; žymimi dar vaikų gyveni- 
lincinę kovą jai trukdžiusi ma vaizduojantieji apsaky- 
liberalinė inteligentija. Tei-1 mai. Labiau įsitraukus ra- 
sybė, kad senyva amžiumi i šy toj a į visuomehinį gyve- 
rašytoja vis būdavo reika-inimą, jos kūryboje pagau- 
linga globos, kad ja rūpinę-1 sėja apybraižų. Man atro- 
si žmonės turėjo jai įtakos.! do, kad Žemaitės kūrybos 
Bet iš kitos pusės, kaip ma- Į suskirstymas laikotarpiais 
tytį iš jos laiškų, literatu- j 
rinio darbo pradžioje, kai 
dar laiškais buvo recenzuo- j 
jami ir vertinami jos kū- į 
riniai, Žemaitė gynė savo; 
meninius vaizdus, savo po
žiūrį į kaimo žmogaus,' 
valstiečio psichologiją, ne-i 
paisydama to, kad jos kriti
kas ir buvo daktarėlis. Grį
žusi iš Amerikos, ji smerkė 
buržuašinių naciona 1 i s t ų 
valdžios s a v a v a liavimus, 
nors jos bičiuliai patarė 
žiūrėti savo sveikatos. Tai
gi, atrodo, nederėtų aiškin- rybos metodas ir meninės 
ti Žemaitės prisidėjimą ar ypatybės,” kuriame nagri- 
n-eprisidėjimą prie kurių; nėjamas Žemaitės realiz- 
nors visuomeninių grupių ! mas, veikėjų charakteriza- 
vien pašalinių asmenų įta- vimo būdai,' apsakymų kom- 
ka, jeigu nėra pakankamai i pozicija, stilius ir kalba, 
įrodymų. i Vertingas dėl to, kad bur- '

Žemaitės kūryba nagrinė-pjUaz^n^a^ literatūros kiiti- 
jama, atsižvelgiant į atski-1 
rus periodus, kada jos kū- i 
riniai buvo parašyti. Tuo 1 
būdu skiriami trys perio-' 
dai: 1) 1894-19.00 m., 2) j 
1900-1907 m. ir 3) 1907- 
1921 m. Suprantama, ra
šytojo kūrybos skirstymas 
periodais yra daugiau sąly
ginis, bet vis dėlto jis pade
da išryškinti svarbiausius 
momentus autoriaus kūry
bos vystymesi. Sakysime, 
kūrybinio darbo pradžioje 
“Žemaitė savo dėmesį sutel
kė į valstiečių gyvenimą ir! 
tik retkarčiais telietė jų 
santykius su dvaru. Šio pe
riodo kūriniuose

1900-1907 metų laikotar
pyje Žemaitė pradeda griež
čiau smerkti išnaudotojus, 
plačiau vaizduoti darbo 
žmonių kovą; būdingas taip 
pat klerikalizmo bei religi
nių prietarų demaskavi
mas. Veikale pažymimas 
Žemaitės apsakymas “Prie 
dvaro,” kuriame pavaizduo
ti klasiniai dvarininkų ir 
v a 1 s t iečių prieštaravimai 
Jeigu ankstesniuose savo 
kūriniuose Žemaitė valstie
čius vaizdavo daugiau šei
mos rėmuose, tai “Prie dva
ro” .akiratis žymiai praplės
tas. Šiame periode sustip
rėja Žemaitės antiklerikali- 
nė, kovos prieš carizmą te
matika, įvairėja siužeto 
vystymo būdai.

Trečiasis periodas apima 
1907-1921 m. Veikale kon
statuojama, kad Žemaitė 

yra kiek mechaninis, nes, 
kaip pažymima veikale, ra
šytojos tematika kartojasi 
įvairiais periodais.

Ypač iškeliamas apskuti- 
nis Žemaitės kūrinys “Au
tobiografija,” kurią autorė 
tik įpusėjo. Ji laikoma 
aukšto meninio lygio kūri
niu, nes rašytoja čia pie
šia ne tik savo gyvenimą, 
bet ir plačiai atspindi jos 
vaižd u o j a m o laikotarpio 
įvykius.

Vertingas skyrelis “Kū

kai ir istorikai Žemaitę, 
kaip rašytoją, kaip meni
ninkę stengėsi suniekinti, 
teigdami, kad ji tebuvusi 
tik gyvenimo fotografė, o 
ne kūrėja, gyvenimo api
bendrintoja. II tome argu
mentuotai iškeliamas Že
maitės realizmas, išryški
namas meistriškumas, savi
tumas, žinoma, nenutylint 
ir pasitaikančių trūkumų, 
silpnesnių vietų gausioje 
rašytojos kūryboje.

Lazdynų Pelėda
Po Žemaitės seka Lazdy

nų Pelėdos kūrybos mono
grafija. Čia nagrinėjama 

rašytoja dviejų seserų

čių, rašiusių kurį laiką 
bendru slapyvardžiu, kūry
ba. Tai reiškinys, sukeliąs 
kritikui ir literatūros moks

lininkui nemaža sunkiai 
išsprendžiamų problemų. 
Leidžiant Lazdynų Pelėdos 
raštus, sudarytojų ir redak
torių, kiek galima, atsekta, 
kas rašyta vienos sesers, 
kas kitos. Veikale užsime
nama, kad nueito kelio 
skirtumai nulėmę ir kai ku
riuos tematinius S. Pšibi
liauskienės ir M. Lastaus
kienės kūrybos skirtingu
mus. Viena jų geriau pa
žino Lietuvos valstiečių bui
tį, kita — miesto gyveni
mą. Tačiau daroma išva
da: “Vis dėlto S. Pšibi
liauskienės ir M. Lastaus
kienės kūriniai turi daug 
bendrų ypatybių. Be to, 
reikia pažymėti, kad griež
tai nustatyti, ką kuri iš jo- 
d vi ėjų parašė, yra gana 
sunku, ypač kalbant apie 
kūrinius, paskelbtus bend
ru slapyvardžiu dar tebe
gyvenant S. Pšibiliauskie
nei. Tad tenka juos nagri
nėti kaip tam tikrą vienu
mą—Lazdynų Pelėdos kū
rybą” (423 psl.). Nors, 
kaip matyti iš tolesnio kū
rybos nagrinėjimo, daromas 
skirtumas tarp dviejų auto
rių: kur galima susekti ar 
kur išaiškinta, pažymima, 
kad čia S. Pšibiliauskienės, 
o čia M. Lastauskienės ap
sakymas. Lazdynų Pelėdos 
kūryba taip pat nagrinėja
ma atskirais periodais, ku
rie chronologiškai skiriasi 
nuo Žemaitės kūrybai tai
komos periodizacijos, bū
tent • revoliucinio pakilimo 
periodo kūryba, 1908-1914 
metų periodo kūryba ir pir
mųjų buržuazijos valdymo 
metų kūryba; be to, sky
rium nagrinėjama M. Las
tauskienės kūryba po S. 
Pšibiliauskienės mirties.

Jono Biliūno kūryba
XI skyrius apima Jono 

[Biliūno kūrybą, kuri taip 
pat nagrinėjama dviem pe
riodais: 1900-1903 m. ir 
1904-1906 m. Iš pradžių 
atrodytų, kad lyg ir nerei
kalingas toks skirstymas— 
šešerių metų rašytojo kūry
bos laikotarpis dar skirsto
mas periodais. Bet pažiū
rėjus į Biliūno apsakymų 
ir eilėraščių idėjinį-temati- 
nį turinį, jų meninę raidą, 
pasirodo, kad taip daryti 
visai tikslinga. Biliūno eilė
raščiai ir apsakymai veikale 
nagrinėjami kartu. Atski
rų laikotarpių Biliūno poe
zija ir proza panaši. “Bi
liūno eilėraščiuose, parašy
tuose 1900-1902 m., reiš
kiamos tokios pat demokra
tinės idėjos, kaip ir šio pe
riodo apsakymuose. Juose 
smerkiama socialinė nely
gybė, piešiamas darbo žmo
nių skurdas, aukštinama 
r e v o 1 i u c inė kova” (456 
psl.). Veikale, atrodo, per 
maža dėmesio kreipta į 
“Pirmutinį streiką,” pa
lyginus su ta vieta, kuri 
čia skirta jo pirmiesiems 
eilėraščiams . Plačiai nag
rinėjami 1904-1906 m. ap
sakymai; jų tarpe ir apy
saka “Liūdna pasaka.” Ga
na išsamiai aptariamos J. 
Biliūno kūrybos meninės 
ypatybės, gausiai iliustruo
jant jas pavyzdžiais, iš
traukomis iš apsakymų; 
iškeliama būdinga jo rea
lizmo savybe — 
lyrinis tikrovės 
mas.
Kiti prozininkai

XII ir XIII 

emocinis, 
traktavi-

ir poetai 
skyriuose 

i apžvelgta kitų realistinės 
Ivanauskai-1 krypties prozininkų, dra-

matūrgų ir poetų kūryba. 
Čia nagrinėjami autoriai, 
kurių įnašas į lietuvių li
teratų rą nenusipelnė mono
grafinių skyrių. Jų tarpe: 
G. Petkevičiūtė-Bitė, K. Ja- 
siukaitis, Br. Laucevičius- 
Vargšas, J. Gurauskis, J. 
J. Smalstys, G. Landsber
gis-Žemkalnis, M. Šikšnys, 
P. Mičiulis ir kt. Iš poetų: 
J. Krikščiūnas-Jovaras, Z. 
G ė 1 ė - G aidamavičius, K. 
Vairas-Ra č k a u s k a s , K. 
Stiklius, revoliuciniai poe
tai: J. Baltrušaitis, V. Di- 
džiulytė, J. Šepetys, VI. Re
kašius. Įjungti į literatū
ros istoriją, šie rašytojai ir 
poetai labiau paryškina 
mūsų literatūros vystymosi 
vaizdą po 1905 metų revo
liucijos. Iš jų išsiskiria 
proletarinis poetas Julius 
Janonis, kuris nagrinėja
mas atskirame monografi
niame straipsnyje. Jano
nio, kaip ir Biliūno, kūry
ba tarybiniais metais susi
laukė didelio kritikų ir li
teratūros tyrinėtojų dėme
sio. Paskelbta nemaža at
siminimų iš jo gyvenimo, 
naujų jo kūrybos faktų. Vi
sa tai palengvino ir šio vei
kalo autorių darbą. Jano
nio kūrybos skirstymą 
dviem periodais yra davęs 
pirmasis mūsų literatūros 
m a r k s istinis kritikas V. 
Mickevičius-Kapsukas. Šio 
skirstymo laikomasi ir “Lie
tuvių literatūros istorijos”
II tome; tai 1910-1913 me- nrieinamas ivairaus tu ir 1914 1917 mptu dop 1US’ prieinamas įvairaus tų n 1914 191/ metų poe įšsiiavinįmo skaitytojui, 
tine kūryba. Pradžioje na- G į spūdį daro. v,e<kalo 
gnnejama ankstyvoji Ja- ‘ ‘ pin ir asmonn
nonio lyrika, kuri “žavi ne 
detalių įvairumu ir spal
vingumu, o minties vienti
sumu ir saidrumu, sugebė
jimu kiekvieną mintijimo at
vejį per j austi” (558 psl.). 
Antrajame periode Janonis 
“susiejo savo kūrybinius 
polėkius su proleta r i a t o 
klase, su jos likimu ir atei
timi, savo poeziją paskyrė 
proletariato kovai už kapi
talistinės santvarkos nuver
timą” (ten pat). Aptariant 
Janonio poezijos meninius 
bruožus, kai kuriuos teigi
nius reikėjo daugiau pa
grįsti, nurodant šaltinius. 
Pvz.,tokia (gal kai kam at
rodys) smulkmena 570 psl. 
rašoma: “Janonį veikė ir 
Zigmas Gėlė savo eilių me
lodingumu, polinkiu į ab
straktinį meninį mąsty
mą.” Zigmas Gėlė buvo Ja
nonio amžininkas, ne kažin 
kiek anksčiau už jį pradėjo 
spausdinti savo eilėraščius, 
taigi> užsiminus apie povei
kį, reikėjo tai kuo nors pa
remti. Šiaip — neįtikima, 
kad Z. Gėlės poezija būtų 
veikusi Janonio kūrybą. Ne 
vieno Janonio, ne vieno Z. 
Gėlės ankstyvoji lyrika pa
sižymėjo naivumu, senti
mentalumu. Toliau teisin-
gai iškeliamas ir pabrėžia- liaudies . drabužius,
mas Janonio poezijos nova
toriškumas, kurį nulėmė 
poeto marksistinė pasaulė
žiūra, glaudūs ryšiai su 
darbininkų klasės išsivada
vimo kova.

“Lietuvių literatūros is
torijos” II tomas baigia
mas XV skyriumi, kurianąe 
nagrinėjami buržua z i n ė s 
ideologijos rašytojai: M. 
Pečkauskaitė - Šatrijos Ra
gana, Vydūnas, K. Puida, 
O. Pleirytė - Vaidilutė, J. 
Lindę - Dobilas, J. Žilius- 
Jonila. Čia apžvelgiami ne 
vienos kartos rašytojai, Vie
ni jų literatūroje ėmė 
reikštis iki 1905 m., kiti 
vėliau. Nelengva įvertinti 
jų kūrybą, juo labiau iš
kelti kai kuriuos teigiamuo
sius pradus.

Stambus mokslink dartaš
“Lietuvių literatūros is

torijos” II tomas — stam
bus kapitalinis mokslinis 
darbas. Tai pirmasis lietu
vių literatūros mokslo vei
kalas, kuriame taip plačiai, 
marksistiškai nušviesti ka
pitalizmo epochos lietuvių 
literatūros reiškiniai. II 
tomo autoriais pažy mėti 
penki asmenys: L. Gineitis, 
V. Kubilius, J. Lebionka, 
B. Pranskus ir K. Umbra
sas. Prof. B. Pranskus yra 
parašęs du trečdalius Viso 
veikalo. Atskiri šio veikalo 
skyriai buvo svarstomi in
stituto darbuotojų susirin
kimuose, redaguojami, tai
somi, perdirbinėjami; pa
galiau visą veikalą reikėjo 
suredaguoti, kad keleto 
žmonių darbas pavirstų 
vientisu veikalu. Tai ir at
liko LTSR MA akademikas 

'prof. K. Korsakas. Savai
me suprantama, ruošiant šį 
tomą, prisidėjo ir kiti in
stituto darbuotojai. Taigi, 
“Lietuvių literatūros isto
rijos” II tomas — kolekty
vinio tarybinių mokslinin
kų darbo rezultatas.

Baigiant reikia pastebėti 
kai kurias šio tomo ypaty
bes, nepaliestas anksčiau. 
Pirmiausia pažym ė t i n a s 
dėstymo būdas, stilius. Daž
nai mokslo Veikalai pasižy
mi sunkiu, mažesnio išsila
vinimo skaitytojams nepri
einamu stilium. Apie “Lie
tuvių1 literatūros istorijos” 
II tomo stilių šito negalima 
pasakyti. Jis ir pakanka
mai moksliškas, ir populia- 

iliustracijos: čia ir asmenų 
fotografijos, rankraščių faksi
milės, laikraščių ir žurnalų, 
knygų viršelių nuotraukos, 

i dailininkų paveikslų foto
grafijos, spalvoti portretai. 
Visa tai šį mokslo veikalą' 
daro patrauklesnį, vaizdin- 
gesnį.

Lietuvių literatūros 
mokslas sparčiai pažengė į 
priekį. Teisingas praeities 
literatūrinių reiškinių nu
švietimas daug' prisidės ne 
tik prie jaunimo, bet ir ap
skritai prie mūsų visuome
nės auklėjimo tarybine dva
sia.

(Pabaiga)

ETNOGRAFINĖ 
EKSPEDICIJA

VILNIUS. — Į sostinę 
grįžo Lietuvos Mokslų aka
demijos Istorijos instituto 
e t n o g r a fine ekspedicija. 
Vadovaujam a istorijos 
mokslų kandidato A. Vyš
niauskaitės, visą mėnesį 
ekspedicija dirbo Užnemu
nės Dzūkijoje — Lazdijų, 
Veisiejų ir Alytaus rajo
nuose. Ekspedicija tyrinėjo 
šių rajonų valstiečių mate
rialinę ir dvasinę kultūrą ;< 
gyvenamuosius ir ūkinius1 
pastatus, kaimo amatus, 

, audi
nius,. šeimos ir kalendori
nių švenčių papročius. Šio
mis temomis buvo padaryta 
nemaža aprašų, fotonuo
traukų ir piešinių.

Be to, ekspedicijos metų 
Istorijos - -etnografijos mu
ziejui surinkta apie 300 et
nografinių eksponatų: tra
dicinių drabužių, raštuotų 
lovatiesių, rankšluosčių, na
mų apyvokos daiktų ir kt. 
Vienais ’iš įdomiausių eks
ponatų tenka laikyti didelį 
5 metrų ilgio iš vieno me
džio kamieno^ išskaptuotą 
luotą, kuris buvo naudoja
mas žvejojant Nemune, ir 
vietos meistrų darbo gra
žiai išpuoštą važį.

Liepos mėnesį ekspedicija 
persikelia dirbti į Žemai
tiją. 1 - ' • .

damkevičius ir kiti — viso 
14 žmonių.

Kelionė “Pergale” 
truks 24 dienas. „ 
aplankys Stokholmą. Ant-

J GYVENIMĄ
KAUNAS.—J. Gruodžio 

v a r d o muzikos mokyklos 
koncertų salėje įvyko išlei
džiamasis aktas — koncer
tas. Salėje visi susijaudi
nę. Atlikėjams — šių metų 
■laidos abiturientams — tai 
ataskaitinis koncertas. Jau
dinosi ir žiūrovai — dėsty
tojai, tėvai.

Tačiau koncertas praėjo 
gerai. Puikius dirigavimo 
sugebėjimus pademonstravo 
Nijolė Patašinskaitė, Albi- į '
nas Petrauskas, Birutė 
Dairiauskaitė ir Algiman
tas Mišeikis. Didelio pasise- 
k i m o susilaukė pianistai 
.Zita Laukavičiūtė, Rita 
Baltrėnaitė, Irena Truso- 
vaitė, Eugenija Žilionytė, 
kanklininkė Marytė Gaš- 
čiauskaitė, atlikę Čiurlio- 
inio, Rachmaninovo, Bacho, 
Dvariono bei kitų kompozi-

Lietuvos
f torių kūrinius. Stiprūs šiaffc 

metais ir vokalistai. Ypač 
pasižymėjo Vikintas Šimo
nis, kuris dar mokykloje 
būdamas jau dainavo muzi-» 
kiniame teatre.

Mokyklos baigimo diplo
mai įteikti 37 moksleiviams. 
Liudmila Raško va ir Euge
nija Žilionytė dirbs Aly
taus vaikų muzikos mokyk
loje. Daugelis bus rajonų 
kultūros namų meno vado
vais. Danutė Čereškaitė pa
skirta Joniškio kultūros na
mų direktore, o Vikintas 
Šimonis lieka dirbti muzi
kiniame teatre choro solis
tu.

Gabiausius abiturientus— - 
valtornistą Zigmą Giriū- 
ną, violončelistą Kazį Kali- 
batą, dirigentą Algimantą 
Miseikį ir kitus mokykla 
rekomendavo studijuoti 
Valstybinėje konservatori
joje.

Žinios iš
GRĮŽĘ EMIGRANTAI 

STOJA Į PARTIJĄ
LENTVARIS.—Vargais 

negalais baigęs keturias 
Pasvalio gimnazijos klases, 
mūrininko sūnus Ignas Nu- 
das pasijuto tėvynėje nerei
kalingu žmogumi — Jo lau
kė daugelio tūkstančių be
darbių dalia. Po fašistinio 
perversmo, 1927 metais, jis 
paliko Lietuvą ir vėliau at
sidūrė Argentinoje.

Nelengva buvo Ignui sve
timame krašte. Jis dirbo 
daugelyje Buenos Aireso ir 
Santa Fe įmonių, dažnai 
turėdavo keisti profoesiją. 
Ignas dalyvavo darbininkų 
ir profsąjungų judėjime, 
teikė pagalbą politiniams 
kaliniams. Tačiau jo min
tys visą laiką-skrido į gim
tąjį kraštą.

1949 metai — reikšmingi 
I. Nudo gyvenime. Jis ga
vo Tarybų Sąjungos pilie
tybę. Pagaliau, 1952 me
tais, tampa tikrove didžioji 
svajonė — Nudas įžengia 
į gimtąją žemę — Tarybų 
Lietuvą.

Jau šešerius metus dirba 
Ignas vonių emaliuotoj u 
“Kaitros” sanitarijos - tech
nikos dirbinių gamykloje. 
Čia jis tampa pirmaujan
čiu darbiriinku, aktyviai 
įsijungia į visuomeninį gy-Į 
venimą, skiria daug jėgų ir !

NAUJI MOKSLINIO 
TYRIMO INSTITUTAI
VILNIUS.—Be 7-ių .res

publikos Mokslų akademi
jos mokslinio tyrimo įstai
gų įsteigti du nauji institu
tai. Vietoje buvusio biolo
gijos instituto įsteigti bo
tanikos institutas bei zoolo
gijos ir parazitologijos in- 

i sti tūtas, šios moks linės 
[ įstaigos suorganizuotos ty- 

energijos gamybos tobuli-1 1 Įm_°. ^ar^a apimčiai nuolat 
nimui. Jo pasiūlyti nauji [didėjant, 
emalės gamybos ir degimo 
būdai kasmet duoda kelias
dešimt tūkstančių rublių 
ekonomijos. Pirm a i s i a i s 
septynmečio metais jo bri
gada! sistemingai viršija už
duotis.

“Kaitros“ gamyklos pir
minė partinė organizacija 
šiomis dienomis priėmė ge
riausią įmonės darbininkų 
Igną Nudą kandidatu į Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos narius.

“PERGALE” APLINK 
EUROPĄ

VILNIUS. — Iš respubli
kos sostinės išvyko grupė 
Lietuvos turistų, kurie lai
vu “Pergalė” plauks aplink 
Europą. Jų tarpe Kauno1 
miesto vykdomojo komiteto • 
pirmininkas V. Kučinskas, WALTAS WH1TMANAS 
Vilniaus Dailės instituto; 

i direktoriaus pavaduotojas: 
V. Palaima, rašytojas J. I 
Lankutis, Lietuvos Valsty
binio akademinio operos ir ,. _v. . .. . v.
baleto teatro solistas V. A- ^dziojo amerikiečių poeto- 

demokrato Walto Whitma
no eilėraščių rinkinį “Žolės 

UŽJ lapai.” Lietuvių kalba ši 
Turistai knyga išleista pirmą kartą.

Zoologijos - ir parazitolo
gijos institutas nag r i n ė s 
problemas, turinčias aktua
lią reikšmę gyvulininkystės 
vystymui, tvenkinių žuvų 
produktyvumui kelti.. Čia 
bus taip pat tiriami kovos 
su parazitiniais susirgimais 
būdai.

Lietuvos augmenijos re
sursų, augalų fizioiogi/^s, 
jų susirgimų profilaktikas 
ir eilę kitų klausimų nagri
nės botanikos institutas.

Nauji institutai savo ži
nion gauna mokslinio tyri
mo bazes. Botanikos insti
tutui priskiriamas’ Kauno 
botanikos sodas. Šis insti
tutas vadovaus steigiant 
naują botanikos sodą, kuris 
užims apie 130 hektarų že- 

I mės netoli Vilniaus.

LIETUVIŲ KALBA
VILNIUS. — Lietuvos 

TSR Valstybinė grožinės li- 
• teratūros leidykla išleido

verpeną, Paryžių, Neapolį, ^aP?^ mintis
Stambulą.

Pagrindinė knygos “Žolės 
■ demokra

tinė tautų draugystė. 
“Tūkstančiai knygų, kuxw 
buvo kritikų karštai sulik
tos, seniai jau užmirštos, o 
ši knyga, parašyta “nešli
fuotomis,” “grubiomis” ei
lėmis, be pėdų ir rimų, be 
kokių nors ornamentų, kas
met tampa vis artimesnė 
skaitytojų masėms ir verti
nama kaip aktuali šiuolai
kinė knyga, knyga apie mū
sų čia ir dabar.” Taip rašė 
K. Č i u k o v s k i s , didelis 
Whitmano žinovas, įžangi
niame straipsnyje vienam 
savo vertimų ryšium su x 
knygos “žolės lapai” pasi
rodymo šimtosiomis meti- ( 
nėmis.

tuvių kalbą išvertė A. Miš
kinis iš 1954 metų Niujor
ko leidinio. Rinkinyje iš
spausdintas vertėjo įžangi
nis straipsnis, kuriame 
skaitytojas supažindinamai 
su Walto Whitmano kary
ba ir biografiją.

4 piisl. Laisvė (Liberty) Antrad., rugp. (August) 4,1959
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Marijona Ratkevičiene
MIRĖ LIEPOS 17 D., 1959 M.

Velionė sulaukė 67 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos kilusį nuo Kupiškio rajono. Po 
tėvais buvo Kapitskaitė. Atvyko j šią šalį 
1914 metais, o 1919 metais ištekėjo už 
Mykolo Ratkevičiaus.

Paliko liūdesyje vyrą Mykolą ir pusse
serę, kuri gyvena Cleveland, Ohio, A. Žu
kų šeima.

Marijona Ratkevičienė ilsisi Lietuvių 
Laisvose Kapinėse.

Visiems palydovams ir tiems, kurie 
išreiškė simpatiją žodžiais ir gėlėmis, lai
dotuvių direktoriui Barto & Son, tariu di
delį ačiū už viską.

MYKOLAS RATKEVIČIUS

Grand Rapids 3, Mich.

Cleveland, Ohio
Apie šių metų 

pikniką kol kas 
ramu. Buvo net abejonių; 
ar šiemet mes jį turėsime/ 
nes stoka pas mus pikni
kams vietų. Bet šiomis die
nomis tas klausimas tapo 
išrištas. Spaudos piknikui 
vietą prižadėjo A. Jasunas, 
ant 422 kelio. Tai yra viena 
iš gražiausių vietų kiek 
mes šioje apylinkėje’ turi-

te Auburn Rd., čion sukite 
i po tiesiai (dešinėn). Prava- 

a spaudos I ^iavę keletą namų rasite 
s buvo tyku,1 pikniko vietą.

J. žebrys

Miami, Fla.
MIAMIEČIA1 LAIMI 

DAUGIAU GERŲ 
DRAUGŲ

Atvažiavę iš 11

MONTREAL, CANADA
TRUMPAI APIE VISKĄ

Nuoširdi L. B. ir bendrai 
pažangiosios spaudos rėmė
ja ir būdavo to j a Petrė Ki- 

Isielįenė, liepos 10 d. aplai- 
j ke sunkią ausies operaciją, 
i Ligonė randasi Royal Vic
toria ligoninėje. Nors ir 
po sunkios operacijos, bet 

'sveikata eina žymiai geryn, 
i Kol ši žinia pasieks skaity
toją, ligonė veikiausiai jau 
bus grįžusi namo.

Linkiu Petrei greitai ir i 
visiškai pasveikti.

laukė, ypatingai didieji fab
rikai. „

Pabudavojimas tilto — 
Champlain bridge — nuo 
Minyškų salos iki Verduno, 
pagaliau jau virs tikreny
be. Verduno atstovas i fe
deral! parlamentą Harold 
E. Monteith, kuris dau
giausia šio tilto pravedimui 
dėjo pastangų, pranešė, kad 
jau išduotas ir kontraktas 
tilto budavojimui už $8,- 
319,797. Tai čia bus tiltas

: tik nuo salos iki pietinio 
j Nors amžiumi jauna, bet!u^ ^ranto< 
(gabi Lydi ja Keršytė (Anta
no ir Kazės Keršių dukre
lė) šį pavasarį baigė pra-! miesto tarybai ir National 
džios mokyklą (public | Harbors Board, šios, žino- 

’school) su gerais pažymė-|ma, jau ir veda tuo klausi- 
ijimais ir laimėjo ateinan-i niu derybas.
tiems metams 1 aukštąją! —•—

| mokyklą stipendiją. i Liepos 12 d. kažkokį chu-
—. [liganai smarkiai sumušė.

į Iš Kvebeko ateinanti pra- McGill universiteto įstaty- 
i nešimai sako, kad po kelių mų fakulteto profesorių J. 
■metų planavimo, pagaliau G. Castel prie jo vasarna- 

h Kvebeko ir Ontario kelių mio, netoli rytinio miestelio 
L autoritetai susitarę sudur- i Racine. Dėl kokios prie
iti Montreal© - Toronto di- žasties jį buvo užpuolę ir 
dįjį kelią Ni\ 2, Kvebeko I sumušė, pranešimai nepa- 

■ ribose praplatinti — ar vei- 'sako. Į
h kiaušiai naują pravedant—' —•—■

i nuo St. Anne de Bellevue: Liepos 16 dieną ištiko di- 
I iki Ontario provincijos ru-ldelė nelaimė Alfonso ir Ge- 

bežiaus, kuris dabar eina!nės Greibų šeimą. Jų jau- 
ipagal Soulamges kanalą, įnesnysis sūnelis Kenney

Sujungimas su Verduno 
gatvėmis priklauso šio

siauras, vingiuotas ir pa-i sunkiai susižeidė prie dar- 
vojingas važiavimui. , bo, Steinberg’s krautuvėje, 

Šis galas pagerinto kelio j kairiąją ranką. Ligonis 
būsiąs pravestas apie 20 | randasi Verdun General li- 

! mylių ilgio, dviejų eilių va-‘ geminėje.
žiavimui į abi puses.

nortų” tik i 
pasisvečiuot pas savo senus 
draugus žiemos laiku, ku-

me. ’riėms čia patinka, tai ir ap-
▼ Piknikas įvyks 6-ą dieną sigyvena ant visados, 

rugsėjo (Sept.), tai yra die-! Šiuo visai trumpu laiku 
ną prieš Labor Day. Reiš- 3 iš “nortų” atvažiavusios 
kia, galėsime net dvi dienas progresyvios šeimos pasi- 
piknikauti, nes bus šventa , pirko namukus ir pasiryžę 
ir ant rytojaus. Sąryšio iš- nuolat gyventi Miamėje. 
rinkta tam darbui komisi- Jau miamiėčiais tapo iš 
ja jau tuomi rūpinasi. Pir- Brooklyn, N. Y., Juozas ir 
miausia jų darbas atsi- Anna Balčiūnai; iš New 
kreipti į plačiąją vietos vi- Haven, ^Conm, Jerome ir 
suomenę dėlei įvairių dova-1 bukaičiai n i ga- 
nėliu, nes be to tankiausia! pikiai brooklynieciai, o ve- 
pasekmės esti labai ribotos. lau’ konnectikieciai, John

i ir Sophie Thompsonai. Tai
Jau spaudoj tilpo prane-. vjsį gerį jr nuoširdūs žino

simai, kad LDS 55 kp. pik
nikas įvyks rugp. 9 dieną, 
bet dėlei tam tikrų prieža
sčių reikėjo dieną pakeisti 
ir piknikas įvyks rugp. 16 
dieną. Šis piknikas įvyks 
pas Wm. Vaitėną ant Au
burn Rd. Kelrodis: iš Cle
veland© važiuokite 6 keliu 
(Chardon Rd.), nedavažia- 
vę apie dvi ir pusę mylios 
Nd Chardon miestuko rasi-

The National Harbor 
■Board ir Quebec Natural 
i Gas Corp, susitarė ir pasta- 
. rajai davė leidimą pravesti 
$5,000,000 vertės natūra
laus geso paipą po apačia 
Jacques Cartier tilto į ant
rąją šv. Lauryno upės pir 
sę. Tuo būdu galės naudo
tis ir anapus upės gyvenan
tieji žmonės. To jau seniai

i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
GEN. MOTORS CORP. 
TURI DIDELIŲ PELNŲ

Detroitas. — General Mo
tors Corp, paskelbė, kad 
1959 metais per pirmąjį pu
smetį turėjo $590,000,000 
pelno, kas sudaro 76 pro
centus didesnį pelną, negu 
1958 metais per tą patį lai
ką.

I

1958 metais kiekvienas 
Šeras turėjo po $1.17 pelno, 
o dabar turi po $2.08. Viso 
per šį pusmetį General Mo
tors Corp, auto ir trokų 
pardavė už $6,512,000,000.

$1,558,000 PELNO Už 
KARINIUS LĖKTUVUS
Farmingdale, L. I. — Re

public Aviation Corp, (ru
so Severskio), paskelbė, 
kad per šešis pirmuosius 
1959 metų mėnesius turėjo 
$1,558,000 pelno. Pelnas da
vė prieaugį po $1.07 ant 
kiekvieno šėro.

Minimame fabrike gami
na karinius lėktuvus “F— 
105”, “G—84” ir jiems pa
keičiamas dalis.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris labai 
nepatenkintas, kad Kong
resas užsienio militarinei 
pagalbai paskyrė $743,000*,- 

1000 mažiau, kaip Eisenho
weris tam reikalavo.

Miaskva. — TSRS premje
ras Chruščiovas sako, kad

! Linkiu, kad jo ranka būtų įvykusi Genevoje užsienio 
Isugyddyta pilnoj jaunystes I ministrų konferencija dar 
formoj. daugiau įrodė, jog reikalin

ga viršūnių konferencija.
Dabartiniu pačiu vasaros 

įkarščio laikotarpiu žmonės 
daugiausia atostogauja. Jų-jos valdžia siūlo Japonijai

Tokio. — Pietinės Korė-

t: D
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Auburn, Me.
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Bettė Apšegaitė Pranas Apšega
Mano dukrelė Bettė Apšegaitė mirė sausio 12, 
1940 m., būdama 11 m. amžiaus, pradinės 
mokyklos studentė.

Vyras mirė liepos 8, 1958 m.* * *
Kai saulėlydis dangų nudažo 
Ir į praeitį skuba diena, 
Atmintis skaudi be galo 
Verkia iš gailesčio siela . . .

—ANNA APŠEGIENĖ, 
Motina ir žmona.

Los Angeles, Calif.—Ap-KOMUNISTŲ PARTIJA 
PRIEŠINASI SUKARNO mokėjus visas skolas gal 

liks Tyrone Power $800,000 
turto dėl jo pačių ir sūnaus.Jakarta. — Pirmu kartu 

nuo liepos 10 dienos, kada 
Indonezijos Komunistų par- Į 
tija pareiškė, kad ji remia I 
Sukamo naują valdžią, / 
kietai kritikavo jo patvar-l 
kymus.

Sukamo įsakė, 
valdiški tarnautojai pasi-' 
trauktų iš politinių partijų. į Saigonas. — Šiaur-rytinė- 
Komunistų dienraštis kriti-i je Laoso dalyje prasidėjo 
kavo Sukamo už tokį įsa-į sukilimai prieš reakcinę ka- 
kymą. Jis atžymėjo, kad ' rališką valdžią, 
pereitais metais Indonezi-I --------
jos liaudies respubliką iš-1 Dublinas, Airija. — Gol- 
gelbėjo bendras liaudies ■ f o lauke žaibas pritrenkė 3 
partijų frontas. 'kunigus.

Washingtonas. — Penta- 
T i gonas atmetė karinio laivy- 
*’ I no komandierių prašymą 

i pinigų, kad jie galėtų kelis 
i kruzerius modernizuoti į 

kad visi ■ atominės jėgos, laivus.

tarpe ir mūsų šaunusis 
Montrealio žinių korespon
dentas taipgi ’ atostogauja. 
Todėl už jį šias žinutes su
rinko jo—

Pavaduotojas

atsteigti diplomatinius ry
šius. Korėjos reakcinin
kai mano, kad jie po to ga
lės varu iš Japonijos pasi
imti 600,000 Šiaurinės Ko
rėjos žmonių.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

;139 kuopa. Abieji turėjo
1 gausiai gražios publikos. !

.Chicago Community ligoni-į TApypnZpp2^TvSAT 1TI
i nė randasi 2320 E. 93 St. | TARYBŲ F ESTI VALIU 

Taip pat sunkioje padė- Į Liepos 25 d. turėjome lai-
' XV. OLČ1X CV IVJICIIC iSLCligCV OM.“ I -./j'-'

sirgo, ją ištiko širdies prie-i ligone, buvusi uoli pažan-

CHICAGO, ILL Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

K. STAREVIČIENĖ
LIGONINĖJE

Nuoširdi pažangiatė drg.
K. Starevičienė staiga su- tyje tebesiranda ilgametė

Amerikos Demokratijos Steigėjai

puolis ir likosi išvežta į 
Michael Reese ligoninę, 
2929 So. Ellis. Ave.

Rašant šią žinią, tik tiek 
buvo žinoma, kad ligonė 
šiek tiek geriau jaučiasi,

nes.
Linkiu visiems laimės 

naujokynų gyvenime. Bū
tų labai linksma juos vi
sus matyti LSK mitinguo-> bet ji turį gulėti ramiai iki
se ir jo parengimuose, o | galutinai liga bus nugalėta, 
ypatingai, kad visi įsirašy-1 prješ tūlą laiką drg. K.

| giosios spaudos skleidėja, 
j kuopose darbuotoja Uršula 
i Andruliene, Vilni-es redak- 
įtoriaus žmona. Ją kanki- 
’ na skausmingasis artritas.

POBŪVIAI

mę nuvykti į Civic Opera 
House ir pamatyti tuos ste
bėtinai gabius Tarybų Są
jungos šokėjus ir išgirsti 
dainuojant Piatnickio cho-

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.

Nors bilietai nepigūs, ta
čiau kiekviena kėdė buvo 
užpildyta ir žiūrovai tikrai 

i Onų varduves Onos ir jų įvertino kiekvieną 
; draugės paminėjo surengi- dymą. Buvo matyti,

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai

tų į_LSK ii kaitų visi veik- Stanevičienės, sūnus staiga įaĮpOje į0 Kultūrinio cent- 
Uumem Klubo gerove). _ mirė nuo širdies smūgio. r0 naudai. Nenuoalsiai,

Miamiečiai džiaugiamės Aiišku, tas smarkiai atsi- 
padidėjusia mūsų šeima. 

Jųjų Draugas

pasiro- 
, kad 

imu vakarienės Mildos pa-1net džiaugsmo ašaros ne 
vienam nuriedėjo per 
skruostus... I. V.

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

Baltimore, Md.

MIRUS

Petrui Grabauskui
Reiškiame širdingą užuojautą jo sūnui 

Albertui, giminėms ir draugams. 
Giliai liūdime jo netekę.

J. Stanys
F. ir O. Paserskiai
O. Yuškauskienė
S. Raymond
K. ir V. Lopato
M. Semys
O. Kučiauskaitė

J. ir O. Deltuvai
F. ir J. Pivoriūnai
V. ir A. Yokevičiai
F. Kupris
B. Petraičiai
J. ir F. Deltuvai 

į J. Smalenskas 
4 A. ir O. Žemaičiai

—----- ----------- ,
pagirtinai pažangiosios chi- 
cagietės jau eilė metų vyk-

j ** V • A

liepė į jos sveikatą ir ją|^.
pakirto. Draugai ii pažįs- c|0 vakarįenes tam lietuviu 

: tanu turėtų nors per lais-

lankiu sėkmingo ir grei- 
i to pasveikimo. Vilnietė

KITI DRAUGAI 
LIGONIAI

Vytautui Yuden padary
ta rimta operacija. Tikima
si, kad ji pasekminga, ta
čiau draugai buvo prašomi 
iš pradžių asmeniškai ne
lankyti, draugingumą ligo- i 

Iniui reikšti tik raštu.
Judzentavičius (Yuden) ’ 

yra žymus darbuotojas dai
nos ir vaidybos srityje. Rei
kale ateina draugams tal
kon ir kituose darbuose.

Serga, buvo operuotas 
LKM choro narys Pranas 
Donikauskas ( D o n i c k ), 
pirm ligos buvęs choro iž
dininku. Spėjama, kad jam 
teks ligoninėje pabūti il
giau, tad labai įvertintų pa
simatymus su kankliečiais 
ir kitais draugais. South

centrui išlaikyti.
Liepos 26 d. Ryan Woods 

į parke savo pobūvius vykdė 
I Cicero pažangiosios organi- 
I zacijos ir Rosęlando L D S

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted—Female

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

(61-63)

Worcester, Mas?

AIDO CHORO METINIS PIKNIKAS

Rugpiūčio 9 Augusi
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

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.

Žmogus ir Mašina
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. Paraše Algirdas Margeris. Knyga 
G52 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

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

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

5 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., rmgp. (August) 4,1959



LAISVĖS REIKALAI KRISLAI

. $45.00 

.. 20.00 
.. 20.00 
.. 11.00 

. 10.00 
.. 10.00 
. 10.00 

.. 10.00 
. 10.00 

.. 10.00 
.. 10.00

(Tąsa*iš pirmo pusi.)
Tie garsieji debatai tarpe 

Chruščiovo ir Niksono daugu
mai žmonių labai patiko. Pa 
tiko jie ir man. Tai buvo iŠ 
anksto nesuplanuotas ir nere-; 
petuotas dviejų žymių diplo
matų ir veikėjų pasikalbėji 
m as.

Galima nesutikti su vieno .
ar kito argumentais, bet ne- ną, rugsėjo 7 d., viso mies- 
galima sakyti, kad vienas ku- j to mastu bu 
ris j u od vie jų per 
tus pasižemino.

Šiemet New Yorke ruošiamas 
didžiulis darbininkų paradas

Šio didmiesčio organizuo
tų darbininkų centras New 
York City Central Labor 
Council padarė labai svar- 

'bų nutarimą. Jis nutarė, 
kad šiemet, per Darbo Die-

vienu obalsiu: “Tvirtas lai
svas darbininkų judėjimas 
reiškia tvirtą laisvą Ame
riką”. Turėtų būti pridėta 
visa eilė daug ryškesnių ir 
aiškesnių obalsių, kaip tai: 
“Už pasaulinę taiką!” “Prieš 

“Už orga-
neorganizuotų

Šuo apkandžiojo
Visuomenė puikiai įmato Laisvės įstaigos persikėli

mo į naują vietą keblumus ir kaštus. Gausiai aukoja 
tam reikalui. Jau fondo sukėlimo reikalą sėkmingai už
baigus, aukų gavome sekamai:

Laisves rėmėja ........................................
A. K. Raila, Brockton, Mass..................
J. Deltuva, Baltimore, Md......................
John Gaitis, Brooklyn, N. Y..................
Vincas Kirvela, Detroit, Mich...............
F. ir O. černiavičiai, Maspeth, L. I. .. 
J. White, Woodhaven, N. Y.................
Jonas Kazlauskas iš Kentucky .............
Jonas V., Brockton, Mass......................
J. Ragauskas, Clearwater, Fla...............
Al ir Mary Dobinis, Cambria Hts., N. Y.
J. ir K. Stanislovaičiai, Waterbury, Conn. .. 10.00 
LLD 133 kp. nariai, Camden, N. J............
Helen Martin, Hialeah, Fla...........................
S. Worth, Brooklyn, N. Y............................
J. Stanley, Rochester, N. Y. ......................
V. P., Baltimore. Md...................................
P. Gudelis, Detroit, Mich..............................
A. Navickas, Haverhill, Mass........................
Mary Wilson, Brooklyn, N. Y......................
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa..............
J. Mesko, Philadelphia. Pa.............................
T. Beleckienė, Philadelphia, Pa....................
Antanas Linkus, Sr., Central Islip, N. Y. ..
A. Pranaitis, Camden, N. J.............................

* A., Metelionis, St. Petersburg, Fla...............
Anelė Kanopa, Brooklyn, N. Y...................
Seirijų Dzūkelis, Baltimore. Md....................
Nellie Pandėlietė, Kearny, N. J....................
Valvs Bunkus, Brooklyn, N. Y......................
Kazys Valaitis, Windsor, Canada ................
E. ir S. Baltuliai. Windsor, Canada .............
Mary Maurus, Philadelphia, Pa....................
V. ir E. Kralikauskai, Lawrence, Mass..........
T. Sherry, Valley Cottage, N. Y..................
Mrs. P. Mataitis, Hellertown, Pa................
Mr. & Mrs. Svirpliai, Windsor, Canada.......
P. Janiūnienė, Matawan, N. J. ...<......... 3.00
Peter Galinis, Lawrence, Mass...................... 2.00
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa...........2.00
Myliu Laisvę, Haverhill, Mass........................ 2.00
J. Gailiunas, Brooklyn. N. Y...................... 2.00
Teresė Eimutis, Port Washington, L. 1........... 2.00
Helen Stankus, Bethlehem, Pa...................... 2.00
Stanley Raymond, Baltimore, Md.................. 2.00

Po $1: J. Waznis, Rumford. Me.:
Bridgeport, Conn.; J. Pikcilingis, Auburn, Ill.; J. Ma- 
čiuta, Brooklyn, N. Y.; A. Dulsky, Tampa, Fla.; F. Blo- 
znelis,.Catskill, N. Y.; Nap. Kisielius, Brooklyn, N. Y.; 
A. Zalenka, Frackville, Pa.; M. Paulauskas, Pittsburgh, 
Pa.; W. Masilan, Ellensburg, Wash.; Ig. Sutkus, Brook
lyn, N. Y.; J. Gendrėnas. St. Petersburg, Fla.; P, Mai- 
nionis, Binghamton, N. Y.: J. Laemy, Brooklyn, N. Y., 
ir Ben Brown, Haverhill, Mass., A. Abromaitis, Brook-

8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00

suruošta or- atominį karą!” 
šiuos deba-į ganizuotų darbininkų de- nizavimą

’ monstracija. Maršavimas darbininkų!”.
vyks 5-tąja Avė. nuo 24th
St. iki 60th St. Centro Ta- kad unijų tarybos vadai nu- 

į rybos vadai sako, kad pa-1 tarė šią demonstraciją Dar- 
r'ade dalyvaus 150,000 uni-jbo Dienoje suruošti. Pas- 
jistu! Tai būsianti tokia | kutinę tokia demonstracija 

žmonių įvyko prieš dvidešimt me-

Bet vis tiek labai gerai,
Bet mes turime ir kitus “de

batus” —■ lietuviškus debatus. 
Jie eina tarpe smetoninės Cle- Į 
velando “Dirvos” ir menševi- į 
kų Chicagos “Naujienų.”

Ypač skaudžiai užsigavo į milžiniška .... v ~
“N.” redaktorius, kam “Dir-1 demonstracija, kokios New tų, būtent 1939 mt. 
va” primeta jom per tūlą lai-j Yorkas dar nebuvo matęs. I 
ką bendradarbiavimą su ko- ! T , otafnvcjn I

i munistais prieš smetoninę dik-1 . • ! kiai organizuotų darbinin-
tatūrą Lietuvoje. Į 1,000 lokalų ir daugiau l 6 ų

Man irgi be galo keista, | kaip milijoną darbininkų, 
kodėl Grigaitis dėlei to taipiJos prezidentu yra Harry 

inervinasi ir barasi. Juk tai Į Van Arsdale. 
Ifaktas. Ir juk tai, man at- 
Irodo, buvo tik vienas visoje 
I Grigaičio politinėje karjeroje 
i geras ir protingas pasirody-

vietoje tuo didžiuotis, tai maršuos gatvėmis po

darbo

Tik šio unijistų parado 
šūkis ne visai aiškus. Para
do vadai sako, kad unijis-

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 lmas.
5 00 i jis sušilęs nori tą savo istori
jon I ios lapą iškirpti ir sudeginti. O.UU Į v-r Pnnknnnc, It

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
3.00 
3.00 
3.00

Negerai daro Bachunas ir. . Maspethiečiai 
kiti smetonininiai x:‘':
šitaip sistematiškai 
suvargusius i 
menševikų redaktoriaus 
vus. Pasigailėkite!

dirviečiai
erzindami j 

ir nusidėvėjusius i 
; ner-

Easton, Pa

Šiandien išleistuvės
šį vakarą, antradienį, kįvailriic narlfP 

vyks išleistuvių “pairę”. Tai ’ c
bus išlydėjimas Tarybų Lie-
tuvon antrosios ekskursan- ste ne naUjiena susitikti ga- 
tų grupes. Bus labai įdo- tvėje ar parke palaidą Šu
rnų su išvykstančiais atsi- nį q ^aį kur jų tiek daug, 
sveikinti ir palinkėti jiems kad pavojinga praeiti. Ypa- 
laimingos kelionės. tingai pavojinga vaikams.

Bus ir užkandžių. Įvyks I įpratę žaislinius šunelius 
“Laisvės” įstaigoje. Įžan- Į glamonėti, jie nori ir gyvą 
gos nebus. Prasidės 7 vai. šuni paglostyti.

Brooklyne ir visame mie-

laimingos kelionės.

vakare.
Rengėjai

Po miestą pasidairius
Dr. J. Theobald, mokyk

lų superis, paskelbė, kad 
New Yorke iš 844 viešų 
mokyklų 190 jau pasenę ir 

, išeivi

Liepos 29-tą d. šunų ruja 
siautėjo Avė. T ir E. 5th 
St. srityje, įkando 8 metų 
mergaitę ir jaunuolį.

Išsigandę ir įpykę įkąs
tųjų ir kitų vaiku tėvai pa
šaukė policiją. Ji sugaudė 
5 šunis, tarpe tų ir piktąjį.

Npfpnkn tip qnkvti iocr “, „v,t . .. Y ’ , £ netinkamos. Jis sako, kad
įmes ai s ai pi i aname o- buvo pastatytos pirm * tų surengti kokią nors pra-.

1910 metų iš prastos me- mogą 
džiagos ir netikusiai. ' 

Kad pastatyti reikalingą |
kų demonstracijai ir ragi
name visus lietuvius darbi
ninkus joje dalyvauti. Ypač 
lietuvių ] 
turėtų iš anksto pasiruošti 
šiame parade gerai, : 
lingai pasirodyti.

Rep.

rubsiuviu lok-ll-is skaičili mokyklų, tai jis pa- j itiusiuvių lOKaias ,,X4.„n„u; ermn nnn nan I
skait- pask01ą-

taria užtraukti $500,000,000,"

Kiekviena kolonija ture-

La išveš paramai.1 
------------------------------------ — ; -į

PRANEŠIMAI
N. V. 
ąarių 
jvyks

BROOKLYN,
LDS 1-os kuopos 

(Kuopos susirinkimas
dienj, rugpiūčio 5 d., 7:30 vai. vak., 

Brooklyne, Williamsburg Laisvės spaustuvėje, 110-12 Atlan- 
•rHlvip ntrndo nasnimicrtfl tic Ave>’ Richmond HilL visi na‘ lUdiyjt, aciauo pasmaugtą Į riai kviečiarni dalyvauti susirin^l- 
I Katrina Zavisky, 78 metų Į me. Kurių duoklės neužmpkėws, 
mnfovičVp Ti (rmznrmc Q7 ! malonėkite ateiti ir užsirtrokėti, kad 

j moteiiSKę. di gyvenus o( nesusispenduotumėt. Valdyba.
!Grand St., buvusi labai šik-; (6i-62>

■ 1 aryblj parodos j šti, eidavo apvalyti namus

Paskutinė

atydai. 
trečia-

Buvę flatbušiečiai J. iri 
S. Cedronai neseniai persi-| 1 —. i — • fr .-t qr

savaite
Sunku ir įsivaizduoti, i kuose $30,000.

I . v, . T 1- I CLIFFSIDE, N. J.ir rastines. Jos banko Kny- LDS 115 kuopos susirinltimas
J gUtėS rodo, kad ji turi ban- jvyks penktadieni, rugpiūčio (Aug) 

------- ----- 7 d., pradžia 8 vai. vakare, pas J.
’ Bakūną, 316 3rd St.

 — • Taipgi turėsime ir LLD 77 kuo- 
Atplaukė į New Yorko I™ reikalais pasitarimą „ pati va-' 

' - . £ ... . . karą. Nariai gausite naują knygą.
i Visi minėtų draugijų^ nariai malo- 

“VictoriOUS” Jis vra' nėkite dalyvauti šiame susirinkime.
- - ’ A Komitetas. (61-62)

kėlė į Maspethą. Jų kad Tarybų Sąjungos pa- 
ladiesas^^yra. o9-68—-a8th rodos New Yorke laikas

Už šešeto dienų prieplauką Anglijos lėktuv-1 
i tos spalvingos parodos jau nešis t:-
čia nebebus. Jos paskuti- 40,000 tonu įtalpos. Laivas,

Avė. Maspeth, 78, L. L, j baigiasi.
Birželio 30 dieną pirmie-į
mudu su V. Danieliumi j Kaip ne kartą buvo rašy-
Eastono^ aplankome So- ąa> draugė Stefanija Cedro- nė diena yra rugpiūčio 10. dąlyvavo NATO kariniuose;

- - .. i'nienė neseniai turėjo antrą | O taip norėtųsi dar ir dar manevruose Atlanto vande-
iš '
vietų parodą, taipgi ir kru-'
tarnus paveikslus. Paveiks- Operacįjų an^ tulžies. Tuoj 
lai neapsakomai gražūs ir;po operacijos greit pradėjo 
įdomus. Niekada nepamir-; ep- geryn jr po trumpo lai- 
šime.

Didžiąją parodą žingeidu 6uvo tik laikinai;
Wm. Delnecki, matyti, bet suprasti ne vi- 

>!siems lengva. Daugeliui 
aukšto mokslo dalykų su- įaį tuojau šaltį pasekdavo 
prasti reikia pusėtinai P^- i karštis. Taip’ kario josi , ga- 
mokytų. Tik galima pasi- na dažnaj< Valgyt , nieko 
džiaugti, kad ne tik kapita- Į neužieisdaVo, ir dėl to ji la- 
listinės šalys, bet ir darbi- j)aį sudžiūvo. - - -
ninku šalis taip trumpu jos ūpingas būdas ją 
laiku tokius milžinus moks- . - ~ - —
lūs, tokią techniką išvystė, neskafso.

T ii* i 1

ko sugrįžo į namus, bet tai 
; vėliau 

pradėjo sunkokai vėl sir
ginėti: tai krėsdavo šaltis,

kai ką pamatyti, kitką ar- nYne’
čiau pastudijuoti. Tokia; “
gausybė ten informacijų, į Didžiausias pasaulyje ke- 
grožio, spalvų. Ir taip pa-1 leivinis laivas “Queen Eli- 
togu tą viską stebėti pasi
slėpus nuo miesto kaitros, 
vėsiame Koliseume.
- Daug žmonių ’ atvyksta 
organizuotai, grupėmis. Jie 
stebi parodą pasitardami. 
Jau lankėsi didelės grupės 

Atrodo, kad i studentų, biznierių, moky-

zabeth” jau pasitaisė ir iš
plaukė į Angliją su 1,959 
keleivių. Laivas yra 83,675 
tonų įtalpos. Jam povande- 
nyje skylę buvo išmušęs a- 
merikinis laivas “American 
Hunter”, kuris ;
kartus yra mažesnis.

ROCHESTER, N. Y.
Rugp.-Aug. 23 d. įvyks Gedemir.o 

Draugystės metinis piknikas Bay 
View, prie ežero. Kviečiame vieti
nius, apylinkinius ir kanadiečius 
dalyvauti. Pradžia 1 vai. dieną. 
Bus gera muzika, skanių valgių ir 
gėrimų. Linksmai praleisite laiką. 
Rengėjai. (61-65)

ROCHESTER, N. Y. ..
• LDS 167 kp. rengia išvažiavimą ( 
Rugp.-Aug. 9 d., 1:30 v. dieną, pas 
Malinauskus, Penfield, N. Y. Graži 
vieta. , Kviečiame .visus dalyvauta, 
piknikas • visyien jvyks, kad ir lyt$.

(59-60)aštuonis4 Reng- Komisija. . <

palaiko. Sveikata nė krak

Tenka matyti antru kar
tu ir dar daugiau matom. 
Liepos 7 d. vėl važiuojam į 
Sovietų parodą. Kartu ve- 
žamės iš Chicagos d. Bač- 
kį. Šiuo kartu matėm ir 
šokius ir girdėjom dainas. 
Visi trys buvom labai links
mi, kad viską matėm viena 
diena.

Daugelis klausinėja, ką 
gerą matėt. Tokią parodą 
negali apsakyti, reikia ypa- 
tiškai matyti.

Vieną pavakare ateina d. 
J. Drilingas, mano artimas 

VICE-PREZIDENTAS NIKSONAS pataręs prezi- j draugas. Sako turįs 4 no- 
dentui Eisenhoweriui pakviesti Washingtonan Tarybų rinčius matyti Sovietų pa- 
Sąjungos premjerą Nikitą Chruščiovą. Kalbama, kad rodą, bet, sako, turite ir jūs 
prezidentas tokį pakvietimą pasiusiąs. Suprantama, kad, 
tokiame atsitikime, prezidentas Eisenhoweris gautų pa
kvietimą apsilankyti Maskvoje.

Gerai būtų, kad tie gandai išsipildytų.

kurių vardai aukščiau 
laikraščiui.

Širdingai dėkojame visiems, 
paduoti, už taip gausią paramą

Su persikėlimu turime klapato. Pagrindiniai pertai
symai jau atlikti ir valdžios užgirti. Bet dėl valdinin
kų vakacijų vis dar negauname leidimo spaustuvei per
kelti, o tas, sulyg New Yorko miesto įstatymų, yra 
būtinas reikalas. Todėl persikėlimas yra sutrukdytas 
dėl minėtos priežasties.

Laisvės Administracija

Už pakvietimą 
premjero Chruščiovo

kartu su mumis važiuoti. 
Na, važiuojam. Jis sako, 
aš, mano moteris, M. 
Shulskis, A. Pranevičienė ir

Gerai, kad vice-prezidentas aplanko Varšuvą. Da- . penkis išlaidoms pa-
bar turėtų būti Washingtonan pakviestas Lenkijo 
premjeras Gomulka.

N. Yorko ir N. J. lietuviams
Amerikos Lietuvių Lite

ratūros Draugijos Antroji 
apskritis rengia savo meti
nę gegužinę-pikniką. Įvyks 
rugpiūčio 16 d., sekmadie
nį. Gegužinė bus pilnoje to 
žodžio prasmėje įvairi. Mu
zika gros šokiams, bus gra
ži dainų programa, dainuos 
žymios aidi-etės solistės ir 
duetai, taipgi ir visa publi
ka. Taipgi yra pakviestas 
Lietuvos darbuotojas Wash
ingtone Laurynas Kapo
čius. Įvairios vaišės vi
siems užtikrintos.

Pikniko vieta: Steamboat

Inn (Kasmočių parkas), 91 
Steamboat Rd., Great Neck,

dengti turiu, d kas liks, ati- 
duosim Laisvei. Tokiu bū
du aš turėjau progą tris 
kartus visas Sovietų paro
das matyti. Padengus vi
sas išlaidas, dar Laisvei lie
ka 6 doleriai. L. Tilwick

Ilgalaikis ligonis Petras 
Cibulskis — baisu pažiūrėt: 
tik oda, gyslos ir kaulai; 
kairioji pusė veik visai su
paralyžiuota; kalba atimta, 
tik vieną žodį teištaria ir 
jį nuolat kartoja — “Ann” 
(žmonos vardas). Jie gy
vena 70-03 Caldwell Ave., 
Maspethe. S. V.

Cons-

Svarbu, kad pikniką leng
vai galės pasiekti ir tie, ku
rie neturi savų automobilių. 
Didelis moderniškas būsas 
žmones veš į šią gegužinę. 
Busas Brooklyne nuo Lit- 
uanica Sq. išeis 12^0 vai. 
dieną, o nuo Kultūrinio 
Centro Richmond Hill 1 v. 
Kelionė į pikniką ir atgal 
tik $1.75.

Kviečia visus ir visas iš 
arti ir toli,

Apskrities Komitetas

SMARKIAI PAAUGO 
NAFTOS KO. PELNAI

New Yorkas. —Gulf Oil 
Co. per pirmąjį 1959 metų, 
pusmetį turėjo $141,814,000 
pelno. Jis padalintas po 
$4.38 ant 32,396,443 Šerų.

Socony Mobil Oil Co. per 
pusmetį turėjo $77,100,000 
pelno. Pelnas padalintas po 
$1.5l9* ant 48,465,990 Šerų.

Inspektoriai turės 
raportuoti turtą

Teisėjas Mark A.
tantino įsakė, kad brookly- 
niečiai pastatų inspektoriai 
turės raportuoti savo finan
sinį stovį-. Tai apims ir tū
lą. laikotarpį pirm 1958 mt.

Tokio raporto reikalavi
mas buvo iškeltas jau se
niai, po to, kai buvo kilę 
įtarimų, kad tarp jų esą 
organizuotų kyšininkų. Bet 
inspektoriai prieš tai kovo
jo teismuose. Dabar, teis
mui įsakius, pašauktieji 28 
inspektoriai ten pat ir įtei
kė savo raportus.

BMT Broadway linija ei
nančio traukinio vieno va
gono galas buvo nušokęs 
nuo relių antradienį. Ilgo
kai sutrukdė grįžtančius iš 
darbo.

• p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., rugp. (August) 4,1959

New Yorkas.—Buvęs pre
zidentas Trumanas yra 
priešingas susitikimams su 
Chruščiovu ir sako, kad 
“rusai mus apgaus”.

tojų, gydytojų, advokatų, 
inžinierių ir kitų profesijų 
žmonių.

Tūkstančiai žmonių nesi
tenkina vienu pamatymu, 
atvyksta ir kitą kartą. O 
ir po to jje nori dar dau
giau žinoti. Skamba telefo
nai parodos vedėjams, pun
dais ateina laiškai, kuriuo- staiga stabdant auto, kad 
se klausiama daugiau in- nesusidurtų su kelio vidu- 
formacijų, prašoma nuo
traukų, brošiūrų.

Lankytojų knyygose ran
dama gražių, šiltai drau
gingų Įrašų. Lankytojai 
sveikina, pagiria parodą ir 
išrandingus, darbščius ta
rybinius žmones. Visi rim
tieji amerikiečiai reiškia 
pagarbą jaunai darbinin
kų valstybei, kad ji tuo 
trumpu laiku ne vien tik 
pakilo iš karo griuvėsių, 
bet dar padarė tokią milži
nišką pažangą visame ša
lies ūkyje, visose jo šakose.

Watertown, N. Y.—Strei
kuoja 800 darbininkų pas 
New York Air Brake Co. 
Jie organizuoti į Interna
tional Ass’n Machinist uni
jų.

Hamiltonas, Canada.—Su
streikavo jūreiviai ant grai
kų laivo.

Pan American World 
Airways, “jetai” “B—707” 
lėktuvai’į trumpą laiką tris 
kartus buvo pametę savo 
ratus.

Keturi asmenys tapo su
žeisti ant Belt Parkway

rio ribą skersuojančiu poli
cijos auto. Policininkai sa
ko, kad ribą /peršokti juos 
vertė staiga už akių užsisu
kusi kita mašina.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

Help Wanted—Male

Prie visokių darbų fabrike. Uni
jos pašalpos. Kalbanti angliškai. 
5 dienos. Nuolat. Viršlaikiai. 
Klauskite Ben. ST. 4-7880.

(61-67)

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

Nuo 1863 metų mes gražiai, 
švariai išvalome divonus. ' Patai
some, nudažome už prieinamą 
kainą. Turime vasarini sandėlį. 
Prižiūrime namų ir raštinių di
vonus. 89-49 129th St., Richmond 
Hill. Virginia 9-2841. New 
Yorke MU. 8-0700.

MALE and FEMALE

BROCKTON, MASS.
Mass. Valstijos Moterų Sąryšio 

metinis <■ piknikas jvyks 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 . Prašome dalyvauti. 
Rengėjos. 59-60)

BROCKTON, MASS.
Pikniką Kalendorius
Liet. Taiit. Nanto Parke

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

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

Rugsėjo 6 ir 7 dd., Montello Vy
rų Dailės Grupės piknikas.

Geo. Shlmaltis

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 
LAIDOTUVIŲ h’ 
DIREKTORIUS

*t>6**ac*

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

• 426 Lafayette St. ;
■ I

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Westport, Conn. — Poli
cijos sulaikytas automobili
stas. už “greitą važiaviihą” 
įrodinėjo, kad policininkas 
padidina jo spartą. Teisėjas 
sakė: “Mūsų policininkai 
visada yra teisingi”.

VYRAI-MOTERYS
Patyrę

OPERATORIAI
PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ

Kreipkitės Asmeniškai pas:
ROBERT HALL MFC. CO.

84 Broadway, Brooklyn '
Tarpe Wythe Ave.xir Berry Sts.

ST. 2-8808
(59-62)

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga II 304 puslapių 
Kaina tik $2.00 x

Laisvė ' I
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y. w 
’ T?1 r-t.

'R

r
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