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lc«kd tUlka VIS «lteisFf Bulgarijos reikalai ■ nenori mokėti taksų

Washingtonas. — Politi

------------------------------------ : k ė:
Atrodo, kad tarp, mūsų ša- dėti rimčiau 

lies karinių jėgų vyksta lyg ir 
kokis neoficialus karas: 
rnija lenktyniuoja su 1ž 
dėl dirbtinių žemės palydovų 
iškėlimo i erdvę.

Armija, tačiau, kol kas yra ; 
ž^imeto ja :

škas Mr. Ch. Stodard pareis-
' 1-T . U A____!____“Argi ne laikas jau pra- 

galvoti, kas 
atsitiks, jeigu d’plomatai 

Ar- susitars dėl taikos?” Taip 
jį cituoja Mr. J. A. Living
ston.

Chruščiovas nuolatos rei
kalauja vadų konferencijos. 

.•-putnikas (Explorer) pasiekė Ar nebus Amerika įblokšta
pa leistas i

<-rdvę, na, o laivynas jau du 
kartu bandė savo ‘ ‘ 
dą” paleisti erdvėn i
kartu “prašovė pro cicliu”: 
sputnikas sudegė nepakilęs i 
reikiamą aukštį.

ekonominę krizę, jeigu
“Avangar- bus susitarta ir jeigu bus 

ir abudu baigtas

Pilnai sutinku su tais, kurie 
sako: mūsų sputnikų “pramo
nė” turėtų būti pervesta i ci
vilinių žmonių (mokslininkų) 
rankas ir kontrolę. Tos lenk
tynės, kurios dabar vyksta, 
tarp armijos ir laivyno, nau- 

4dos niekam neduoda, o nerei
kalingų iškaščiųj s u d a r o 
daug!

“šaltasis karas?”— 
daugelis stato šį klausimą.

“Bet mes turime atsisa
kyti nuo minties, kad A- 
merikos gerbūvis, remiasi 
tik karu, militarinių reik
menų gamyba. . . Mes visi 
turime turėti viltį, kad tai
kos diena kada nors ir kaip 
nors ateis” — rašo Living-

S. m. l evynes Baise (i\r. 
6) yra išspausdintas mūsų 
poeto JONO KAŠKAIČIO ef- 
lėraštis — “Atgal į Tėviškę 
— ji motina tikra.” Eilėraš
tis pilnas nostalgijos, pasiilgi
mų savo gimtojo krašto Lietu- 

o s.

Jordano militarinis teismas 
nuteisė visam amžiui kalėti

1 jordanietį komunistą. Bet 
iš to skaičiaus tik 22 nuteis
tuosius Jordano reakcionie
riai teturi; kiti gyvena Siri
joje.

Už ką tuos žmones teisia?
Už tai, kad jie kovojo dėl 

arabiško pasaulio vienybės, 
dėl taikos, dėl šviesesnės atei
ties savo krašto žmonėms.

Na, Vakarų Vokietijos val
džia Duesseldorfo mieste šio
mis dienomis užpuolė ant 
“komunistinio fronto” organi
zacijų ofisų. Sugrobė visus jų 
rekordus-archyvus, taipgi su
areštavo buvusį parlamento 
narį.

Vakarų Vokietijoje, kain 
žinia, komunistų partija pa
skelbta nelegale, ji veikia po
grindyje — panašiai, kaip 
kadaise, kaizeriškais laikais, 
veikė Vokietijos socialdemo
kratų partija, kada ji buvo 
relegališka.

Adenauerio valdžia užpuo
limais, areštais ir kalėjimais 
komunistinio judėjimo nesu
laikys taip, kaip karalius Ka
lcitas nesulaikė jūros bangų.

Sąjūdis dėl mokslo
N. Y. valstijoje

Albany, N. Y. — Susirū
pino New Yorko valstijos 
mokslo vedėjai. Stoka mo
kyklų ir mokytojų. Mokinių 
ir studentų tarpe pasireiš
kė blogi papročiai. State 
Universiteto vedėjas Dr. 
W. S. Carison sako, kad bū
tinai reikia daugiau ati
dos iš federalės valdžios 
pusės.

Valstijoje yra daug uni
versitetų, 26 kolegijos, 6 
technikos mokyklos, septy
nios profesionalės, du me
dicinos centrai. Bet dėl jų 
padėties Dr. Blegen sako: 
“Tai mokslo galvijas be 
galvos”, nes ko mokslo žmo
nės reikalauja, tai jiems 
vyriausybė neduoda.

Prezidentas stoja už 
muitų palaikymą

Washingtonas. — Prezi
dentas 
reiškė,? 
“laisvo 
lą. Bet

“gerai būti ir

Dainininkas - artistas Paul 
Robeson buvo labai prašomas 
atvykti į Londoną, kad padė
tų pastatyti seenon vieną 
svarbų veikalą.

Bet mūsų šalies Valstybes 
departmentas atsisakė ji iš
leisti; neduoda jam pasporto'

Nuostolis Anglijos visuome
nei, nuostolis ir pačiam artis
tui, kuris pragyvenimą užsi
dirba iš dainavimo ir vaidini
mo. 1

E’senhoweris pa- 
kad jis supranta 
prekiavimo” reika- 
jis sakė, kad kai 

kada labai
lankstiems prekyboje”.

Amerikos kapitalistai bi
josi, kad po karo atsigavu
si Vokietija, Japonija ir 
dalinai Anglija gali į Ame
riką atvežti daugiau savo 
prekių. Muitas jiems to
kioje kompeticijoje pade
da laimėti.

daug. Tokiu būdu nutarta pa
rodą prailginti dešimčia die-, 
r.ų.

Dailininkas teisėtai gali di
džiuotis tuo, kad socialistinio 
pasaulio žmonės taip įvertina 
jo kūrybą.

Maskvoje buvo suruošta 
atfierikinio dailininko Rock
well Kento paišybos paroda.

Paroda buvo atidaryta še
šioms savaitėms. Kasdien pa
rodos lankytoją buvo labai

Netenka nei sakyti, koki 
šiltą priėmimą Rockwell Kent 
būtų pajutęs iš maskviečių 
pusės, jei jis' būtų ten pats 
.nuvykęs.

Deja, dailininkas negalėjo 
Maskvon nuvykti: Valstybės 
departmentas jo neišleidžia, 
— atsisako duoti pasportą!

Bmiečiai matė savo 
seną baisią praeit j

Washingtonas. — Pasiū
lymas. kad būtų atsteigtistonas.

Vieni j
Antrojo pasaulio karo, 
kada buvo sumažinta kari
mų reikmenų gamyba, jau nutrūko du metai atgal, ka- 
buvo prasidėjęs nedarbas. |da Bulgarija Amerikos žy- 
I^iti n u i o do i 19. c tt s, i gins skaitė “kišimusi į jos

Įrodinėja, kad po diplomatiniai

kad gamyba sumažėjo, kad 
bedarbių kiekis augo po 
to, kai Korėjoje mūšiai su
stojo.

Betgi> dabar yra karinių 
reikmenų gamyba ant auk
što laipsnio, o nedarbas vis- 
tiek auga. Argi ne laikas, 
kad Eekonominių Patarėjų 
Prezidentui Taryba “pra
dėtų galvoti apie platesnę 
užsienio prekybą, mokyk
lų statybą, upių sukontro- 
liavimą, naujų vieškelių 
pravedimą, vieton tik rū
pintis apsigynimo reika
lais?” — rašo Livingston.

Jungt. Valstijų ir Bulga
rijos imamas domėn. Jįie

I -

vidaus reikalus. Abidvi ša
lys yra Jungtinių Tautų 
nariai. Numatoma, kad nė- 
ra kliūčių turėti ir diploma
tinius ryšius.

Italija eina su 
Vakary politika

Roma. — Parlamentas 
didžiuma balsų užgyrė da
bartinę Italijos politiką. Ji 
eina su Vakarais. Nesako, 
kokia ta didžiuma buvo, 
bet sako, kad kairieji so
cialistai ir komunistai bal
savo prieš. Jie gi .parla
mente turi daug atstovų. 
Taipgi sutiko, kad Ameri-

Albany, N. Y. — Jau nuo 
seniai geležinkelių kompa
nijos. bėdavoja, kad joms 
“atėjo sunkūs laikai”. Sako, 
kad lėktuvai, trokai, busai, 
privatiniai 
“kenkia jų 
kurios kompanijos grūmo
ja sulaikyti tą savo biznį. 
Dabar New Yorko valsti
joje keležm kelių kompa
nijos reikalauja jas paliuo- 
suoti nuo taksų mokėjimo.

automobiliai 
bizniui.” Kai

Eisenhoweris apie 
taikos konferenciją

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris turė
jo konferenciją su spaudos 
atstovais. Jis stengėsi būti 
gyvas, bet jo balsas buvo 

'neaiškus. Į spaudos atstovų 
- klausimus atsakinėjo atsar

giai, arba taip, kad jo nuo
monę galima vienaip ir ki
taip aiškinti.

Reikale valstybių 
konferencijos 
išreiškė nuomonę, artimes
nę susitarimo ^reikalui. Jis 
sakė, 
ciją gali paruošti

ambasadoriai. Kiek žinia, 
panašią mintį neseniai iš
reiškė ir Bulganinas. Bet 
Eisenhoweris pakartojo se
ną mintį, kad Bulganino 
laiške “nieko naujo nepa-

Pekinas. — Laike Kini
jos liaudies kongreso posė
džių yra visų didelis susi
domėjimas ateičia, bet 
nepamiršta ir baisi praei
tis. Pekine teatrai, juda
mi paveikslai, apšvietos 
centrai paversti į parody
mą baisios praeities ir dia
gramomis nužymėta laimin
ga ateitis.

Mieste yra apie 10,000 
paveiksiu. Štai delegatas 
žiūri į paveikslą, kur ‘Tiš
ka” — kinietis įkinkytas į 
dviračio jienas basas, su
menkęs, suvargęs, bėga pir
myn, o vežime sėdi* storas 
užsienietis, cigarą dantyse 
įsikandęs, jo rankoje kan
čias, o greta jo sėdi jo jau
na pana. “Taip buvo, aš 
patsai vežiojau Shangha- 
jaus mieste anglus, francū-

žus ir amerikiečius”,— sa
ko delegatas. Ir braukia jis 
nuo veido ašaras.

“Bet taip daugiau nieka
dos nebus!” — kietai sako 
jaunuolis karo uniformo
je. — Kinija amžiams bus 
laisva ir laisvė persimes į 
kitas Azijos, šalis!”

Kongrese didelis džiaugs
mas. Kinijoje žemdirbyste 
užsiima apie 500,000,000 gy
ventojų, ir beveik visi jie 
jau susijungę į kolūkius. 
Svetainėje šimtai paveiks
lų rodo, kaip pirmiau po
nų pavergti valstiečiai dir
bo, kokie atsilikusių laikų 
buvo įrankiai. Dabar vis
kas keičiasi į gerąją pu
sę. Liaudis, atmindama sa
vo baisiąją praeitį, su 
milžiniška energija žengia 
i ateiti. € *-

mų bombas ir raketų 
ginklus.

Indonezijoje nėra 
sukilėlių valdžios

Jakarta. — Indonezija. — 
Užsienio spaudoje paskleis
ta gandai, kad būk Su
matra saloje susiorganiza
vo sukilėlių valdžia, prie
šinga dabartinei. Valdžios 
premjeras Djuanda pareiš
kė: “Jeigu ta spauda nori 
žinoti tiesą, o neskelbti sen
sacijas, tai gali ją gauti 
Indonezijoje”. Kas dėl pa
darytų grūmojimų Sukar- 
nui Tokio mieste, tai prem
jeras sakė: “Vienas daly
kas jiems pasakyti, o kitas 
yra padaryti”.

Francūzijos planai 
Afrikos reikalais

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė paskelbė, kad 
netrukus jos ir Afrikos va
dai turės bendrą konferen* 
ciją. Sako, kad ten bus 
pateikti Francūzijos vy
riausybės planai. Žinoma, 
tai nebus Afrikos liaudies 
vadai, bet tokie, 
francūzai laiko
Francūzija stengiasi nura
minti Alžyro ir kitų kolo
nijų gyventojus.

kuriuos 
vadais.

Washingtonas. —< Amer i

Kas dėl H. Stasseno, tai 
aišku, kad jis bus. atstaty
tas iš valstybės veikėjų, nes 

vadų prezidentas sakė, kad jis 
prezidentas Stassenas, “būtų geras Pa. 

valstijos gubernatorius”. 
Pirma konferencijos, pre-

kad tokią konferen- zidentas dvi valandas tarėsi 
šalių su sekr. Dullest!.

Francūzija jūroje 
elgiasi piratiškai ♦

Varšuva. — Lenkijos at
stovas Paryžiuje įteikė 
Francūzijos vyriausybei 
griežtą protestą. Francū
zijos karo laivai sulaikė to
li jūroje Lenkijos laivą 
“Wisla”, 10,000 tonų įtalpos, 
ir darė kratą. “Wisla” plau
kė į Maroką, kad paimti 
fosforitus. Laivas buvo vi
sai tuščias, nes jis pirma to 
anglies krovinį buvo pali
kęs Genoa prieplaukoje, I- 
talijoje.

Aliejaus kom p a n i j ų 
pelnai ir Indonezija
Jakarta. — Sumatra sa

los aliejaus kompanijos pra
neša, kad jos gavo pakar
tojimą. kad turi atsiteisti 
su Indonezijos valdžia. 
Kompanijos sako, būk ir 
“sukilėliai tą pat joms pa
tarė”. Užsienio aliejaus 
kompanijos, yra: Amerikos. 
— Standard-Vacuum Oil 
Co. ir California-Texas Oik 
Co.; anglų — Royal Dutclr- 
Shee Co. Jos moka 50 pro
centų pelno Indonezijai.

Japonija jau sudarė 
aliejaus reikalams Ko.
Tokio. — Japonijoje susi

darė Arabian Oil Co. su 
Taro Yamashita priešaky
je. Pastarasis netrukus iš
vyks į Artimus Rytus. 
Kaip jau yra žinoma, kiek 
pirmiau Japonijos atstovai 
sudarė eilę sutarčių su Sau
di Arabija ir Kuwaitu alie
jaus reikalais. Japonai siū
lo arabu šalių valdovams 
daugiau pelno, negu 
šiol jiems davė kiti.

iki

Sako, kad diplomatai 
netikusiai elgiasi

Maskva. — Tarybų spau
da rašo, kad Amerikos am
basados nariai ' pulk. T. 
Woife ir aviacijos atašė C. 
Portaluppi, kanadietis S. 

i Mitchell ir britas L. V. Da
le, “chuliganiškai” elgėsi 
būdami Tifhse. Jie užkabi
nėjo tarybinius žmones ir 
užgauliojo juos.

Laikraštininkas H. Nor
ton panašiai eilgėsi ir netei
singai aprašinėjo į “Balti
more Sun”. Atrodo, kad jie 
bus “paprašyti” apleisti ša
lį, o ateityje vėl bus įves
tas tokių kelionių apriba- 
vimas.

N.Y. valstijoj pasimojo 
prieš darbo unijas

Albany, N. Y. — Turčiai 
daro spaudimą, kad valsti
jos seimelis priimtų Dru- 
man-McCullough b’lių uni
jų reikale. Jie sako, kad 
“senieji įstatymai jau pa
seno”. Pagal siūlomą bilių, 
tai nebūtų “uždarų fabri
kų”, tai yra, unijos nega
lėtų priversti tuos darbi- 
mnkus prigulėti prie uni
jos, kurie nenori. Taipgi 
būtų nevalia ir fabrikus 
pikietuoti. Fabrikantai ga
lėtų nesiskaityti su unijo
mis, jeigu jie “neatstovau
ja didžiumos dirbančiųjų”.

Vietnamo respublikos 
prezidentas Indijoje
New Delhi. — Šiaurinio 

Vietnamo liaudies respub
likos prezidentas Ho Chi 
Minh atvyko į Indiją. Jis 
buvo sutiktas orlaukyje. In
dija palaiko diplomatinius 
ryšius su Šiauriniu ir Pieti
niu Vietnamu. Orlaukis bu
vo pilnas žmonių, karo r- 
kestras grojo himnus, ka- 
nuolių * salintos sveikino. 
Prezidentas Ho Chi Minh 
pirmiausiai pasibučiavo su 
Indijos prezidentu Rajen
dra Prasadu, o po to su 
premjeru Nehru.

Sovietai nedalyvaus 
JT “nusiginklavime”
MaskvJ. — Tarybų Są

jungos vyriausybės orga
nas. “Izvestijos” pareiškė, 
kad Vakarai skelbia “me
lus”, būk Tarybų Sąjunga 
dalyvausianti Jungtinių 
Tautų sudarytoje “Nusi
ginklavimo komisijoje”. .

Dienraštis rašo, kad Ta
rybų Sąjunga pereitoje J. 
T. asamblėjos sesijoje rei
kalavo, kad tą komisiją su
darytų atstovai visų ša
lių. Bet z Vakarai atmetė. 
Sovietai laikosi tokio nusi
statymo, kad td^ komisija 
negali nieko atsiekti. Kol ji 
tokia bus, tai nėra reikalo • 
taikos šalininkams joje da
lyvauti.

— Prezi- 
Eisenhoweris pa- 

kad Pirmoji diena 
bus skaitoma “Į- 
Diena”, kaipo 

pagarba valdžios,

Tokio. — Po visų blofų 
apie Indoneziją, šiandien 
sako, kad “sukilėliai sutin
ka Sukarno palikti prezi
dento vietoje, jeigu jis jų 
klausys”.

Washingtonas. — 1957 m. 
įvairios Jungt, Valstijų 
korporacijos išmokėjo savo 
šėrininkams .$11,500,000,000 
pelno. 1951 metais jų pel
nai buvo $8,200,000,000.

, r wo.....;, (
kiečių mokslinė ekspedici- Los Angeles, Calif. —Lie
ja Pietinio Poliaus srityje taus ir sniego audrą siau- 
randa pingvinų arti paties čia visu pakraščiu. Daug 
poliaus. kelių užlieta vandeniu.

Miami, Fla. — 
valdžia areštavo 
asmenų, kurie 
Kubą ginklus.

Amerikos 
virš 30 
gabeno į

Vokiečiai laivų Ko. 
ir Bonno valdžia

Bonna, V. Vokietija. — 
Pasireiškė nesitikimai tar
pe vokiečių laivų savinin
kų ir valdžios. Bremeno ir 
Hamburgo laivų kompani
jos jau siekia atsteigti 
North German-Lloyd Co., 
kurios laivai vežiotų ke
liauninkus per. Atlanto 
vandenyną, kaip seniau. Jos 
pirko nuo francūzų “Pas
teur” laivą 30,500 tonų įtal
pos, kanadiečių — “Emp
ress of Scotland” — 26,000 
tonų, švedų “Ariadne” — 
18,000 tonų. Norėjo gauti 
iš valdžios ant mažų nuo
šimčių $4,000,00 paskolą. 
Bet valdžia, įtakoje Vaka
rų politikos, nesutiko duoti.

Keisti manevrai dėl 
Pirmosios Gegužės
Washingtonas. 

dentas 
skelbė, 
gegužės 
statymų 
“tautinė
kuri yra pagal įstatymus”. 
Tai bus diena pagarbai 
“laisvių ir teisingumo”.

Keistas paskelbimas. Pir
moji Gegužės yra darbo 
žmonių tarptautinė šventė, 
kaipo darbo žmonių solida
rumo šventė už geresnį ir 
laimingesnį gyvenimą. Ji 
užgimė Amerikoje organi
zuotų darbininkų sumany
mu. Rodosi “Įstatymų Die
nai” buvo galima pasirink
ti kitą iš 365 dienų. Var
giai kas iš to manevro ir 
išeis. , ‘

Blackpool, Anglija. — 
Buvusio amerikiečio rakė- 
tieriaus Al Capone plieno 
neperšaunamas automobi
lius, kuris sveria 4 tonas, 
parduotas kąnadiečiui. Jį 
buvo pirkęs anglas C. 
Wragg, dabr pardavė į 
Toronto tūlam H. Nelsonui,

1
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Laikraščių pradžia
Pirmieji pasaulyje laik

raščiai buvo, tai biuletinai 
— pranešimai, kurie būda
vo patalpinami ant tam ti
kros lentos miesto centre.

Pirmasis laikraštis bu
vo, atskiromis kopijomis, 
“Tching pao’ (’Sostinės ži-

kariai 
kurie

” A

JUGOSLAVIJOJE
KAI KURIE SAKO, kad Jugoslavijoje titoizmas jau 

pavargo, kaž kaip atlėžo, kaž kaip pavirto jiegaju, nedi- 
namišku, kokiu buvo iš pl’adžių,, tuojau po karo. Tuo 
būdu, tie, kurie Jugoslavijon nori grąžinti kapitalizmo 
viešpatavimą, reiškia vilties, jog neužilgo jie savo pa
sieks.

. Ir jie siekiasi! Tik šiom’s dienomis Belgrade buvo 
teisti trys asmenys — buržuaziniai nacionalistai, pasiva
dinę “socialistą’s” — ir jie buvo nuteisti aštuoneriems 
metams kalėti.

Už ką jie nuteisti?
Už tai, kad suokalbiavo ir kad palaikė ryšius su už

sienyje gyvenančiais dabartinės Jugoslavijos priešais.
Kad titojizmas “pavargo”, galimas daiktas. Jugosla

vija skaitosi socialistine šalimi, tačiau Tito veda savotiš
ką politiką: jis, atrodo, nori būti “razumnesnis” už ki
tų socialist’nių šalių vadovus, už tarybinės šalies va
dovybę. Jis bando gauti pagalbos iš kapitalistų (ame
rikinių) ir iš Tarybų Sąjungos. Kaž koks sėdėjimas 
ant dviejų kėdžių.

Kitaip yra socialistinėse šalyse, kurios nesitiki iš 
kapitalistinių šalių gaut paskolų bei kitokios paramos. 
Tų šalių žmonės, pasitikėdami savo jėgomis, praveda 
milžinišką statybą, todėl tos šalys ir pralenkia Jugosla
viją, kuri nežengia tokiais sparčiais žingsniais, kaip, 
sakysime, Čekoslovakija, bei kitos socialistinės z šalys.

Tito turėfų visa tai pamatyti. Jis turėtų atsisakyti 
dviejų kėdžių ir šaukti Jugoslavijos tautas, kad jos rim
tai ir energingai stotų socialistinėn kūrybon.

Tuomet nesijaustų ten jokio “pavargimo”.

INDONEZIJOS REAKCIONIERIAI
INDONEZIJOJE reakcionieriai bando šiauštis prieš 

prezidento Sukamo vyriausybę. Neseniai buvo" paskelb
ta, būk jie, reakcionieriai, įteikę Sukamu! “ultimatu
mą”, reikalaujant, kad jis paleistų iš valdžios komunistus.

Vėliau tačiau paaiškėjo, kad jokio ultimatumo Su
kamo valdžia negavo. Bet faktas liekasi faktu, kad re
akcionieriai bando visa daryti komunistams iš valdžios 
išėsti.

Komunistų partija Indonezijoje yra tvirta jėga, tu
rinti didžiulės įtakos masėse. Kai neseniai Javoje įvyko 
savivaldybių rinkimai, komunistai beveik visur juos 
laimėjo! Nežiūrint, kas centrinę valdžią sudarys, jis turi 
ir turės su ta partija skaitytis.

Kas gi už indonezų reakcionierių nugaros stovi, kas 
juos kursto? Netenka abejoti, kad juos visaip palaiko 
plėšikai hollandai, per ilgą laiką valdę ir engę Indone
ziją; juos palaiko ir Japonijos kapitalas — Japonija juk 
karo metu Indoneziją valdė. Juos, be abejojimo, remia 
ir Wall strytas. Imperialistai bijosi, kad Indonezija ne
pataptų antra Kinija, kad ji nepataptų socialistine.

GALINGI IR GUDRŪS
AMERIKOS valdžia buvo užvedusi bylą prieš 

United Fruit Kompaniją, kaltinant ją monopolizmu. 
Girdi, ši kompanija sugrobė savo žinion visus Centri
nės Amerikos vaisius, ji neturi sau kompetitoriaus. O 
taį esą negalima, nes įstatymai draudžiu vienai kompani
jai toje ar kitoje pramonėje bei biznyje veikti; ji turi 
turėti kompetitorių.

Jeigu taip, tai United Fruit Ko. paskelbė: Okei, 
mes sukursime naują kompaniją ir tegu ji prieš mus 
le.nktyniuoja Taip ir padarė. Monopolistai pagimdė 
Vaiką, su kuriuo dalinsis pelnais, o tuo būdu anti-trus- 
tinis įstatymas ir bus apeitas!

Ožys karo tarnyboje
Visose armijose 

turi savo gyvūnų, 
skaitomi "prieteliais.
merikiečiai juos vadina 
"mascot” ir visokiais iš-' 
galvotais vardais. Bet štai 
Kipro saloje anglų kariai 
turi ožį.

nios) pagamintas Kinijoje,'eiliniu 
1,300 metų atgal.

Viešpataujant Romai, bu
vo taip pat pag a m i n t a s 
laikraštis, atskirose kopijo
se, kuris vadinosi "Actą 
Diurna” (Dienos Įvykiai).

Pirmasis moderninis 
rastis buvo išleistas 
necijos respublikoje 1563 
metais. Jis išeidavo 
tą į mėnesį. Jis buvo 
visuomenei skaitomas 
miesto centruose, nes skai
tyti tada mažai žmonių mo
kėjo. Už pasiklausymą ži
nių iš laikraščio susirinkę 
mokėjo pinigus.

Amerikoje pirmasis laik
raštis iš spaudos išėjo Bos
tone. Jis vadinosi "Publick 
Occurrances.” Tai buvo 
1690 metais. Bet neilgai 
jis ėjo. Sekamas buvo Ben
jamino Franklino laikraštis 

“^Pennsylvania -G a z -e tte,” 
kurjs ėjo nuo 1729 iki 1765 
metų.

Laike Amerikos Revoliu
cijos dabartinėse Jungtinė
se Valstijose jau ėjo 37 
laikraščiai

Tais laikais pasaulyje la
biausiai paskilbusiu buvo 
laikomas "The London 
Times,” nes jis jau tada 
siuntė į kitus miestus savo 
korespondentus, kurie siun
tė laikraščiui koresponden
cijas.

Dabartiniu laiku laikraš
čiai siunčia savo korespon
dentus į atskiras šalis, bet 
tai daro tik dideli, turtingi 
dienraščiai. Bendrai Jung
tinėse Valstijose laikraščiai 
naudojasi žiniomis iš žinių 
agentūrų, kaip tai Associat
ed Press, United Press, In
ternational News Service ir 
kitų.

Jungtinių Valstijų laik
raščiams spalvinius juokų 
lapus (comic page), taipgi 
tūlus žurnalinius priedus, 
kaip "The Parade,” paga
mina tam tikras spaudos 
sindikatas.

Kiekviena šalis turi savą
ja žinių įstaiga, kaip Sovie
tai—Tass, Anglija —"Reu
ters” ir tt.

Pirmiau jį laikė 
kariu — "private 

, Gwyllyn Jenkins.” Mat, 
karys G. Jenkins tą ožį pa
gavo ir "išmokino karo tar- s 
nystės.” Dabar tą ožį pa
aukštino ir suteikė jam net 
majoro titulą.

laik-'

kar-
Ką mokslui jau davė 

tyrinėjimij metai
Dabar pasaulyje yra Ty

rinėjimo Metai (geografi
niai- fizinio tyrinėjimo). 
Ką davė penkių mėnesių 
veikla? Auroros burealis 
tuo pat laiku pasirodo Pie
tiniame ir šiauriniame po
liuose. Elektros reaktyve 
jėga skrenda aplinkui žemę 
geografiniai magnetišku 
lanku. Tam tikri , nuo sau
lės X-rays spinduliai ap- 
temdo radiją. Kosmiški 
spinduliai ne vienodai vei
kia. Raketų pagalba jau 
daug patirta apie virš že
mės orą. Geriau sutvarko
mos oro apžvalgos stotys. 
Pietiniame Poliuse pasiro
dė ledų storis yra daug sto
resnis, kaip buvo pirmiau 
manyta. Surasta, kad po 
Gulf Stream tekėjimu, At
lante, 9,000 pėdų gilumoje 
yra kitas tekėjimas į piet- 
vakarus, kul’is teka 8 mylių 
į valandą greitumu. Du ta
rybiniai sputnikai paleisti į 
erdves sėkmingai keliavo 
aplinkui žemės kamuolį. 
Jūros naujai išmatuotos, 
surasti gilūs grioviai ir 
nauji vandens tekėjimai.1

Toki yra pamatiniai ty
rimo metų atsiekimai. Ty
rinėjime dalyvauja daug 
šalių, bet svarbiausius ty
rimus atlieka Tarybų Są
junga ir Jungtinės Valsti
jos, kaipo galingiausios ir 
geriausiai pasiruo. š u s i o s 
valstybės.

da-
Di-

A. ZWEIG AS APIE LIETUVĄ
VOKIEČIŲ rašytojas, Arnold Zweigas, Naujų Metų 

pfoga, pasiuntė Lietuvos žmonėms tokį sveikinimą:
'Neužmirštamos dienos, kurias praleidau vietovėse, 

Šiandien sudarančiose Tarybų Lietuvos respubliką. Kokie 
tai gražūs, geri prisiminimai! Tame krašte gyveno 
Žmones, kurje net neturėjo vadovėlių savo gimtąja kal
ba, kalba tiek daug bendra turinčia su senąja sanskrito 
kalba. Carizmas buvo uždraudęs šiame krašte spaudą. 
Tačiau didelį įspūdį man paliko šios tautos menas.

"Man didelį įspūdį paliko šio krašto žmonės ir 
gamta — Nemunas su savo intakais, raižančiais šio 
krašto laukus, miškai, žaliosios pievos, vilnijantys javai. 
Aš žavėjausi šio krašto gamta, kaip senieji poetai, savo 
kūryboje apdainavę šio krašto nuostabius gamtovaiz- 

‘džius, Šiuos įspūdžius panaudojau ir savo romane, kuris' 
be jų būtų likęs mažiau tikroviškas. Kai aš diktavau šį 
kūrinį, vėl mačiau Vilijos krantus, Kauno priemiesčius. 
Ir aš nuoširdžiai linkiu mano lietuviškiesiem skaityto
jams, kad Naujieji 1958 metai būtų dar artimesnio ben
dradarbiavimo metai, kad tai būtų dar artimesnių ryšių 
tarp įvairių pasaulio šalių ir tolesnio lietuvių nacionali
ni kultūros suklestėjimo metai”.

Ar penktadienis yra 
visų nelaimingas

Penktadienį prietaringi 
žmonės skaito “nelaimių 
diena,” ypač jeigu dar jis 
pasitaiko 13-tą mėnesio die
ną. Taip mano ne tiktai 
krikščionys. Pagal religi
nius padavimus, tai Ado
mas su Ieva penktadienyje 
“suvalgė obuolį.” Antra, 
kad pagal religiją, tai Kris
tų penktadienį nukryžiavo-

Veikiausiai, tai yra paim
ta iš senesnės budistų reli
gijos, nes budistai taipgi 
penktadienį skaito "nelai
mių .diena.” 
be iš budizmo yra labai 
daug pasiskolinus. Krikš
čionys turi Jazusą Kris- 
tusą, o budistai daug 
pirmiau turėjo Krišną Je- 
z-eusą, taip pat “nekaltai” 
prasidėjusį ir už "žmonių 
grjekus numarintą.”
. Bet štai šiauriečiai—nor- 
mandai' per šimtus metų 
penktadienį skaitydavo lai
mingiausia jų diepa.

Gi krikščiony-

75,000 ČIGONU 
AMERIKOJE

Jungtinėse Valstijose 
bar yra 75,000 čigonų,
džiumoje jie yra atvykę iš 
Anglijos. Į Ameriką pra
dėjo važiuoti tik apie 50 
metų atgal.

Čigonai pasiskleidę di
džiumoje Rytų Europoje, 
kur jie senovėje rado prie
glaudą., Vakarų Europoje 
buvo žiauriai persekiojami 
—kariami.

Čigonai turi savo kalbą, 
bet joje yra daug priemai
šų tos kalbos, kurioje šalyje 
jie gyvena. Skirtingas jų 
ir užsiėmimas.

Vengrijos ir Rumunijos 
čigonai yra geri smuikinin
kai, iš Ispanijos — šokikai, 
iš Anglijos užsiima arklių 
mainu ir kalvininkyste ir 
tt. Visų bendras paprotys, 
daug maž vienodai rengtis. 
Vyrų spalvinės ir plačios 
kelnės, margos kamželkos, 
ilgi plaukai. Moterys pla
čiais sijonais, dažniausia 
daugelio spalvų. Vyrai ir 
moterys mėgsta ausyse ne
šioti auskarius.

Paryžius. — Tautinėje 
Tapyboje įnešta, kad būtų 
panaikinta giliotina — gal
vų .' kapojimo bausmė.

Aliejus ir artimieji 
rytai

Aliejum vadiname tai, ką 
anglai vadina "Petroleum,” 
kas reiškia iš graikų-lotynų 
kalbos — "akmens aliejus.” 
Iš aliejaus išskirstomą la
bai daug skirtingų medžia
gų : gazolinas, karosinas, 
benzinas, vazalinas, ben
drai apie 50 skirtingais pa
vadinimais dalykų, kūrie 
žmonijos gyvenime yra bū
tinai reikalingi.

Štai kodėl Artimieji Ry
tai, kur tiek daug sausų 
dykumų, į kurias pirmiau 
pasaulis žiūrėjo su rankos 
pamojimu, pasidarė trau
kiantis "magnitas.” Ką gi 
bent kuri didelė industrinė 
šalis galėtų daryti be alie
jaus medžiagų?

PASAULINIS ALIEJUS
Kiek pasaulyje, žemės 

sluoksnyje yra aliejaus, jau 
veik žinoma. 1955 metais; 
pasaulyje buvo gauta 5,- 
634,412,000 bačkų aliejaus. 
Kiekviena bačka 42 galio
nai įtalpos. Daugiausia jo 
gauta Šiaurinėje Ameriko
je, nes čia gamyba pastaty
ta ant aukšto laipsnio. Sa- 
kama buvo Azija, tai pir
moje vietoje Artimieji Ry
tai.

Pagal mokslininkų ap-\ 
skaitliavima Jungtinės c. O
Valstijos dar turi 33,000,- 
000,000 bačkų aliejaus že
mėje. Gi Artimieji Rytai 
turi 170,000,000,000 bačkų, 
arba daug daugiau, kaip 
pusę viso pasaulio aliejaus 
rezervo. Kiek jau yra žino
ma, tai Artimieji Rytai tu
ri 64 procentus pasaulinio 
aliejaus kiekio.

KAS TIE ARTIMIEJI 
RYTAI

Artimieji Rytai, arba se
niau vadinamoji Mažoji A- 
zija yra Iranas, Irakas, A- 
rabija, Omanas, Adenas, 
Jemenas, Jordanas, Izrae
lis, Sirija, Lebanonas ir 
Turkija. Tai šalys tarpe 
Kaspijos, Juodųjų, Vidur
žemio ir Raudonųjų jūrų, 
Indijos didjūrio ir Persijos 
Užlajos.

Bet aliejus yra, Vyriau
siai, prie Persijos Užlajos- 
Irane, Kuwaite, Irake, A- 
rabijoje ir Tarybų 
goję Užkaukazijoje 
centras).

Artimųjų Rytų 
yra šalyse, kurios 
ventos arabų tautų, 
vėje arabai buvo kultūriški 
žmonės. Persijos, Mesopo
tamijos, Arabijos valstybės 
buvo , didelės ir galingos.

Gal žmonės pergerai gy
veno, bet jie atsiliko, ypa
tingai apsiginklavime. Pa
teko turkų nelaisvėn ir, per 
šimtus metų vilkdami atsi
likusios Turkijos jungą, 
dar toliau pasiliko. Vėliau 
atėjo Europos "civilizato- 
riai” - imperialistai, kurie 
ginklais pavergtų tautų ne
skaito žmonėmis.

Bet Pirmasis pasaulinis 
karas suardė Turkijos (Os
manų) imperiją. Arabų ša
lyse Įsigalėjo nauji ponai— 
anglai ir francūzai, bet ir 
jų imperijos jau braška-lūž- 
ta; Artimuosiuose Rytuose 
susidarė visa eilė valstybių, 
dalis jų dar yra užsienio 
imperialistų politikos rate; 
dalis, kaip Sirija ir Egiptas 
jau išsilaisvino.

Artimuosiuose Rytuose ir 
Afrikos šalyse arabų yra 
apie 100,000,000. Sujudėjo 
jie į kovą už laisvę. Bet ko
va bus sunki, nes aliejus 
bus tas magnasas, kuris, 
trauks ir Amerikos imperi* ' > .• > ■ • I .
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Rašo D. M. šolomskas
alizmą j kovą prieš tų 
lių laisvę.

KIEK GAMINA 
ALIEJAUS

1957 metais kasdien
šaulyje buvo pagaminama 
po 17,500,000 bačkų alie
jaus. Pirmoje vietoje buvo 
Jungtinės Valstijos, kur 
pagamino po 7,200,000 bač
kų. Antroje — Artimi Ry
tai, nes ten kasdien buvo 
pagaminama po 3,500,000 
bačkų aliejaus.

Amerikos aliejaus kompa
nijos gavo po sekamą pro
centą atskirose šalyse: Ira
ne — 40 procentų, Bahrein 
saloje — 100 proc., Arabi
joje—100 proc., Kuwaite— 
50 proc., Irake — 24 pro
centus.

Anglijos kompanijos se
kamai: Irane 40 procentų, 
o dar bendrai su hollandais 
14 proc., Kuwaite — 50 
proc., Irake—24 procentus.

Mažesnius nuoš i m č i u s 
gauna francūzai ir bendroji 
anglų-hollandų kompanija.
> žemės plotais tai Ameri
kos aliejaus kompanijos tu
ri 60 procentų, anglai 30 
procentų ,o francūzai ir hol
landai 10 procentų.

Iki vėlesnių laikų arabų 
valdonai sutiko, kad užsie
niečiai pelną už aliejų da
lintųsi 50-50, tai yra, lygiai’ 
pusiau. Bet aliejaus rei
kia ir tokioms šalims, kaip 
Japonija, Italija, o savojo 
neturi.

Todėl atvyko japonai, ita-1 
lai ir pasiūlė .arabų valdo
nams (karaliams ir sulta- 
nams) jau po 75 procentus 
pelno. Irano valdonai pa
darė eilę susitarimų su 
naujais kostumeriais. Su- 
prantam'a, kad seni valdo
nai nenuleis rankų. Bus 
kova.

LIAUDIES LAISVĖ 
IR SOVIETAI

Imperialistai valdonai nu
sigando Afrikos-Azijos tau
tu solidarumo konferenci
jos, kuri įvyko Kairo mies
te, Egipte. Konferencijos 
nutarimai kovai ’ už laisvę 
jau matomi. Iš Kairo veikia 
"Balsas laisvosios Afrikos’” 
—radijo stotis. Leidžiamas: 
žurnalas. Tie žygiai aks- 
tins. į kovą už laisvę Afri
kos ir Artimųjų Rytų tau
tas.

Tarybų Sąjungai nėra 
reikalo varžytis už aliejų, ji 
turi savo. Jos aliejaus šal-' 
tiniai milžiniški; ne visa ša
lis dar ištirta. Tarybų Są-: 
junga atėjo arabų šalims į 
pagalbą, suteikdama joins 
didelių kreditų, paskolų 
ant mažesnio nuoš i m č i o, 
kaip kapitalistinės šalys 
siūlo.

Bet už vis svarbiausiai 
paveikė į Artimųjų Rytų 
tautas, kad Tarybų Sąjun
ga ne stato jokio politinio 
reikalavimo. Ji nereikalau
ja, kad arabų šalys stotų į 
kokį nors karinį bloką su 
Tarybų Sąjunga, arba, kad 
pakeistų savo naminę poli
tinę ir ekonominę santvar
ką. Tatai kiekvienos šalies 
.yra žmonių valia.

Tarybų Sąjungos atstovai 
Kairo konferencijoje pasa
kė, kad "duosime visokią 
pagalbą, kaip brolis bro
liui.” Norite mūsų pasko
lų — duosime. Norite, kad 
atvyktų į jūsų šalis mūsų 
inžinieriai, mokslininkai ir 
jums padėtų ir tą padarysi
me. Norite savo žmones 
siųsti į Tarybų Sąjungą, 
pamatyti, kaip mes tvarko
mos, gyvename, pasimokyti 
—prašome.

>

Tas taip paveikė į arti
mųjų Rytų, Azijos ir Afri
kos žmones, kad kapitalisti
nių šalių valdonai, politi
kai', diplomatai nesuranda 
nieko kito prieš tai pastaty
ti, kaip tik padidintą puoli
mą komunistų ir padidintą 
pasiruošimą karui. Bet to
kia jų ''gyduolė” nepagel
bės.

Didelė dalis aliejaus iš 
arabų kraštų išvežama iš 
Persijos Užlajos prieplau
kų. Bet labai didelė varo
ma vamzdžiais linkui Vi
duržemio jūrų. Iš Irako nu
tiesta Amerikos kompanijų 
virš 1,600 mylių vamzdžiai 
ir Sirijoje pasieka jūfą. 
Valdonai labai rūpinasi, 
kad tie vamzdžiai gali pa
tekti į tų rankas, kieno ša
lyje jie yra.

Planuoja radijo - 
teleskopišką “akį”

New Yorko Mokslų Aka
demija paskelbė, kad ga
mins radijo-teleskopišką as- 
tronominiais reikalais 
"akį.” Ta "akis” bus pa
kabintą tarpe dviejų dide
lių stulpų ir galima ją bus 
sukinėti aplinkui į visas 
puses.

"Akis” 600 pėdų diamet- 
riška'i. Ji sukinėsis ant 
ašies, o jos stulpai bus pa
statyti ant besisukinėjan
čios apvalios platformos. 
Platforma suki n ė s i s ant 
196 ratų.

Dabar Amęrikoje astro
nomijos reikalais yra 
"akis” West Virginijos uni
versitete, kuri turi 140 pė
dų, diametriškai. Anglijo- 
je rnbksMninkai turi 250 
pėdų "akį,” o Tarybų Są
jungoje — 350 pėdų, dia- 
mętriškai, "akį.” ' *

Chicago, ID.
Kankliečią šuolis pirmyn
1955 m. sausio 26 d. Mil

dos salėje LKM choras vien 
savo spėkomis surengė metinį 
koncertą. Vien choro pasiro
dymas jau svečiuose padarė 
gerą įspūdį, nes iš buvusių 18 
narių, pagauta iki 30 ir dar 
gi jaunų, gabių muzikantų, 
dainininkų ir juokdarių. Cho
ro sustiprinimui ir programos 
paįvairinimui kas nors turėjo 
gMna daug padirbėti, na ir 
pasekmes labai geros.- Taigi, 
kankliečiai, nesustokite dir
bę !

Svečių buvo daug, bet galė
jo būti dar daugiau, jeigu bū
tų skelbę, kad choras gavo 
naujų spėkų ir kad įžanga tik 
90 centų. Daugelis manė, kad 
įžanga bus aukšta, o chcras 
mažas, tai nieko naujo nega
lės duoti. Apie programą jau 
parašė kiti.

— Dan Yla

Minersville, Pa.
ištiko nelaimė Kazimierą 

Senkų
K. Senkus užlipo kopėčio

mis pataisyti ten ką savo na
muose. Ir pataisęs lipo že
myn. Kaip ten koja pasprū
do ir puolė žemėn. Persimušė 
labai galvą ir koją susižeidė. 
Tuoj buvo nuvestas į Samari- 
tonų ligoninę, Pottsville, Pa. 
Daktarai sugydė. Jis jau na
mie ir sveiksta. Bet jis dar % 
laimingas, kad neužsimušė.

K. Senkus užlaiko užeigą 
ant Senbury St. • Yra laisvas 
žmogus, “Laisvės” skaityto
jas ir progreso rėmėjas.

Linkiu jam kuo greičiausia 
susveikt.i. * ,

V. Ramanauskas**
———   .......................r—    - ------------- r—*—J............... ... • • ' • •
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B. PRANSKUS

Lietuvių literatūra ir jos 
kryptis 1905-1907 metais

debiutas — 
a t-

(Pabaiga)
Revoliucijos metais sa

va kūrybinį darbą pradėjo 
rašytojas A. Vienuolis; jo 
literatūrinis
revoliucinius įvykius 
spausdinti apybraiža “Ka
lėjime”. Apybraiža reikš
minga, kaip vienas pirmų
jų kūrinių lietuvių literatū
roje, kuriame plačiau at
skleidžiama kitų tautų re
voliucinė kova. Tais pačiais 
revoliucijos metais A.Vie
nuolis parašė ir dvi savo le
gendas — “Užkeikti vie
nuoliai” i r “Amžinasis 
smuikininkas”. Tiesio
giai nesisiedamos su revo
liucinės kovos atspindėji
mu, neturėdamos jokių 
aiškesnių alegorinių ryšių 
su ta kova, A. Vienuolio le
gendos vis dėlto propaguo
ja pasiaukojimo liaudies 
interesams idėją, šaukia 

♦kovingai atsispirti priešam 
pavergėjams. “Užkeiktuo
se vienuoliuose” aštriai 
smerkiami tie, kurie dėl sa
vanaudišku interesu išsiža- v
da bendros kovos su prie
šais. Vaizduodamas to
kiais liaudies išgamomis 
dvasininkus, A. Vienuolis 
neabejotinai turėjo prieš 
akis ir reakcinį dvasininki
jos vaidmenį Lietuvoje, y- 
pač išryškėjusį 1905 - 1907 
m- m. revoliucijoje, kai ka
talikų dvasininkija atvi
rai rėmė carinę santvarką, 
kartu su reakcijos jėgomis 
kovojo prieš revoliucinį 
darbo žmonių judėjimą.

(

Šalia šių žymesniųjų lie
tuvių demokratinių rašyto
jų, 1905-1907 m. m., revo
liucinėje spaudoje pasireiš
kė nemažas skaičius tokių 

* ąutorių, kurie nesusidarė 
¥ a u kiek reikšmingesnio 
vardo literatūroje ar ilgai
niui iš jos pasitraukė. Re
voliucijos metais parašyti 
jų apsakymai, vaizdeliai ir 
eilėraščiai taip pat buvo 
kupini revoliucinio pato
so, jie kvietė į kovą prieš re
akciją, atspindėjo nemaža 
ir konkrečių revoliucinės 
kovos reiškinių. Tarp tokių 
rašytojų, aktyvių 1905-19- 
07 m. m. socialistinės spau
dos bendradarbių, randame 
J. Gurauskį, J. Baltrušaitį- 
Mėmelę. J. Smalstį-Smols- 
kį, S. Didžiulį-Broliuką, J- 
Šepetį, J. Petrulį-Gylį ir 
daugelį kitų, kartais teži
nomų tik iš jų slapyvardžių 
ar kriptonimų. Pažymė
tina, kad tų autorių kūrinė
liai ne tik papildė ir paįvai- 

<vino žymesniųjų demo- 
. kratinių rašytojų kūrybos 

revoliucinius motyvus ir 
vaizdus, bet kartais atsklei
dė ir tokius reiškinius, ku
rie pastarųjų liko nepažy
mėti. Taip, antai, tų rašy
tojų kūrinėliuose atsi
spindėjo tokie rev. įvykiai, 
kaip sausio 9-oji (Muštojo 
ąp y b r a i ž a “Atsimini- 
jnai”), kaip Latvijos revo
liucionierių kova (Vikingo 
apsakymas “Miško bro
liai”), kaip valstiečių kova 
dėl žemės revoliucijos metu 
(U.M. apsakymas “Žemę 
dalys!”) ir kt-

Reikia pažymėti ir lietu
vių buržuazinės literatūros 
reagavimą į 1905-1907 m. 
m. revoliuciją. Tarp buržu
azinės ideologijos rašytojų 
revoliucijos metais pasi
reiškė keletas tendencijų. 
JGeni tų rašytojų, susiję su 
reakciniais klerikaliniais 
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sluoksniais, atvirai ar kiek 
pridengta forma pasisakė 
prieš revoliuciją, ypač prieš 
pasireiškusią toje revoliu
cijoje darbininkų kovą, 
streikus ir t.t. Šiuo atžvil
giu pažymėtina tokio reak
cijos šulo, kaip A. Damb
rauskas - Jakštas, veikla. 
Išgąstį prieš kylantį revo
liucinį darbininkų judėji 
mą, nusistatymą prieš so
cialistinius idealus parodė 
ir Maironis savo revoliuci
jos metais išspausdintoje 
poemoje “Jaunoji Lietuva”.

Antroji tendencija, žymi 
lietuvių buržuazinėj litera
tūroje jau revoliucijos me
tais ir ypač išryškėjusi re
akcijos laikotarpiu, pasirei
škė tuo, kad rašytojai apla
mai stengėsi atitolti nuo 
konkrečių visuomeninių už
davinių kėlimo, socialinio 
gyvenimo vaizdavimo, nuo 
realistinio tikrovės atspin
dėjimo. Šią tendenciją ryš
kiai parodė jau 1907 m. iš
leistas almanachas “Gabi
ja”. Pagrindiniai “Gabi
jos” bendradarbiai — J. 
Herbačiauskas, K. Puida 
ir kt. savo kūriniuose jau 
ėjo impresionistine linkme. 
Šioji tendencija, pasireiš
kusi lietuvių literatūroje 
jau 1905-1907 m. m , kaip 
buržuazinės ideologijos ra
šytojų revoliucijos baimės, 
bėgimo nuo jos išdava, re
akcijos metu lietuvių litera
tūroje padėjo iškeroti deka
dentinei estetizmo krypčiai. 
Gimininga jai buvo ir tuo 
mėtų iškilusi Vydūno kūry
bai (“Prabočių šešėliai” ir 
kt.), pakrypusi'į simboliz
mą ir mistiką.

arba visai nuty-

revoliucijos už-

Kai kurie buržuaziniai 
rašytojai didžiulio liaudies 
masių pakilimo akivaizdoje, 
pasiduodami jo poveikiui, 
steigėsi vaizduoti jį tik na
cionalinės kovos vėžėmis, 
keliant parankius buržua
zijai nacionalinius šūkius, 
apeinant 
lint gilius socialinius ir 
klasinius 
davinius. Tai pastebima ir 
Maironio “Jaunojoje Lietu
voje”. Pavaizduotas poe
moje buržuazinis lietuvių 
seimas — tai ir yra, anot 
a u t o r iaus, revoliucijos 
tikslas, didžiausias jos 
laimėjimas, toliau kurio jau 
nėra ko siekti. Ryškiausiai 
ši buržuazinės literatūros 
tendencija pasireiškė J. 
Žibaus - Jonylos eiliuotoje 
dramoje “Jono vaikai” ir 
kai kuriuose jo revoliucijos 
metų ; eilėraščiuose. Galu
tiniu revoliucijos uždavi
niu dramoje laikoma cari
nio manifesto išleidimas ir 
konstitucijos įv-edimas. Tik 
vienas kitas buržuazinės 
ideologijos rašytojas su
gebėjo kiek teisingiau at
spindėti revoliucinius įvy
kius ir nuotaikas (O. Plei- 
rytė-Vaidilutė).

Nusivylimo : 
nuotaikos, iškilusios 
cijos metais, buvo charak
teringos daugeliui ne tik 
buržuazinių, bet ir demo
kratinių rašytojų. Reakci
jos metais daugelio jų kū
ryboje susilpnėjo revoliuci
nės tendencijos. Šie rašyto
jai vengė liesti revoliucinę 
tematiką, kai kurie netgi 
ėmė šmeižti revoliciją, vaiz
davo ją iškraipytai. Vienu 
ryškiausių šios rūšies kūri
nių reakcijos metais lietu-

revoliucija
i reak-

Laz- 
apysaka

vių literatūroje buvo 
d y n ų Pelėdos 
“Klaida”.

demok- 
revoliucijos šū- 

revoliucinę kovą

Nuoseklios revoliucinės 
literatūros vystymo keliu 
ėjo proletariniai rašyto
jai, iškilę reakcijos ir nau
jo darbininkų . revoliucinio 
judėjimo pakilimo metais. 
Jie ne tik toliau tęsė revo
liucinės kovos vaizdavimą 
ir revoliucinių idėjų propa
gandą, bet ir pakėlė ją į 
naują lygį. Jei demokrati
niai rašytojai visumoje te
kėle buržuazinės 
ratinės 
k i u s , 
vaizdavo kaip kovą dėl ca
rinės valdžios nuvertimo ir 
demokratinių laisvių įgy
vendinimo, tai proletariniai 
rašytojai iškėlė socialisti
nės revoliucijos šūkius, 
propagavo kovos dėl visos 
kapitalistinės santvarkos 
nuvertimo idėjas. Žymiau
si proletariniai to meto ra
šytojai, pratęsę revoliucinės 
kovos vaizdavimo tradici
jas lietuvių literatūroje ir 
pakėlę revoliucinę lietu
vių literatūrą į naują aukš
tesnį idėjinį - meninį lygį 
— socialistinės literatūros 
lygį, buvo V. Mickevičius- 
Kapsukas ir J. Janonis.

Pažangioji lietuvių li
tera t ū r a , revoliuciniais 
1905-1907 m. m. plačiai 
keldama revoliucines idė
jas, vaizduodama revoliu
cinę kovą ir reyoliucionie- 
r i ų paveikslus, padėjo 
telkti plačiąsias liaudies 
mases į ryžtingą kovą prieš ■ 
carinę santvarką, prieš . 
liaudies priespaudą ir pa-l 
vergimą. Tiek visoje lietu
vių pažangiojoje literatūro
je, .tiek kiekvieno demokra
tinio rašytojo kūryboje re
voliuciniai 1905-1907 metai 
sudaro reikšmingą puslapį. 
Visa eilė rašytojų, revoliu
cijos įkvėpti, pasiekė 
riaušių savo idėjinių - me
ninių laimėjimų, kurių ne
pajėgė nustelbti net ir vė
lesnis kai kurių tų rašyto
jų pasitraukimas iš revo
liucinių pozicijų.

ge-

52 metus.
laiką gyveno Waterbu- 

Conn., keletą metų buvo 
bls-

my- 
Laisvę

Waterbury, Conn.
Mes ir vėl netekome 

gero draugo

Sausio 31 d. mirė Petras 
Juškevičius, apie 70 metų am
žiaus. Kilęs iš Lietuvos. Gi
męs ir augęs Bajorų kaime, 
Vilkaviškio apskrities. J Ame
rika atvyko prieš 
Visą 
ry, Conn., keletą metų i 
pensijonierius ir dirbo po 
kį, kaip ir daugelis daro.

Velionis buvo laisvas, 
Įėjo apšviėtą, skaitė 
pey daugeli metų. Visada pa
gal išgalę rėmė' darbininkiš
kus reikalus. Priklausė prie 
abiejų lietuvių klubų. Buvo 
vedęs, bet vedybinis gyveni
mas nevyko, persiskyrė. Lai
dojimu rūpinosi brolis. Patar
navo graborius T. Dilinilcas. 
Palaidotas 1. d. vasario, Wa- 
terburio Lietuvių kapinėse. 
Palydovai sugrįžo į Dapsiė- 
nės valgyklą ir visi buvo pa
vaišinti.

Ilsėkis, mielas drauge, Lie
tuvių laisvose kapinėse!

Vilkaviškis

Bostioin, Mass. — Rašyto
ja Mrs. Lucy Poete Stebbins 
mirė sulaukus 71 m. amž.

Washiingtonas. — 1957 m. 
Jungtinėse Valstijose buvo 
pagaminta 124,941,000 tonų 
geležies .rūdos. . . ... .

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Vienas brooklynietis šių 

metų vasario 4 d. aplaikė 
laišką nuo savo brolio sū
naus, kuris dabar mokosi 
Maskvoje. Brooklyniečio 
brolis gyvena Kaune. Laiš
kas įdomus tuo, kad jame 
gana smulkmeningai apra
šomas studentų gyvenimas. 
— Red.

Studentas savo dėdei 
rašo:

Kaip atrodo iš jūsų pri
siųstų laiškų, jums įdomu 
žinoti apie mūsų gyveni
mą, tame tarpe ir kaip ir 
kokiu būdu aš mokausi 
Maskvos Aukštoje Techni
kos Mokykloj. Pasistengsiu 
kaip galėdamas išsamiau 
papasakoti jums apie save 
ir apie mano studentišką 
gyvenimą.

Aš 1953 metais baigiau 
vidurinę mokyklą (gimna
ziją) aukso medaliu ir iš
reiškiau norą mokytis 
Kauno Politechnikos "Insti
tute. Priėmimo komisijos 
man buvo pasiūlyta va
žiuoti studijuoti į Maskvą. 
Štai aš ir tapau Maskvos 
studentu.

Kiekviena Tarybų Sąjun
gos respublika turi Mask
vos ir Leningrado aukšto
siose mokyklose tam tikrą 
vietų skaičių, kurį užpildo 
tos respublikos atstovai, 
kaip nacionaliniai kadrai, 
kurie, baigę mokslą, vėl 
grįžta į savo respubliką ir 
dirba pagal savo specialy
bę. Bendrai Kaimo Politech
nikos Institutas išleidžia ne
blogus specialistus, na, o į 
Maskvą 
siunčia 
mokslus, 
tuvoje.

Ir taip aš — Maskvos stu
dentas. Atvažiavus į Mask
vą, buvau aprūpintas bend
rabučiu, stipendija, 
muose kursuose gaudavau 
290 rublių, o dabar, būda
mas 5-to kurso studentu, 
gaunu 355 rublių. Tie, ku
rie mokosi tik vienais pen
ketais, gauna 20 procentų 
daugiau. Deja, būti man 
laimingu penktukininku dar 
neteko. Anksčiau, jei stu
dentas gauna iš kokio nors 
dalyko trejetą, netenka sti
pendijos, o dabar, pagal 
vyriausybės nutarimą, jei 
ir mokaisi blogiau, vis tiek 
gauni stipendiją. Viskas 
priklauso nuo tėvų uždar
bio. Jei tik tėvai gauna di
delę algą, tada tik galima 
negauti stipendijos. Kokia 
riba apsiriboja stipendijos 
gavimas, tikrai nežinau, ga
liu tik tiek pasakyti, kad 
beveik visi mano grupės 
studentai (o jų iš viso 255 
žmonės), kurie mokosi vie
nos specialybės ir kurie ne
turi dvejetų, gauna stipen-

ar Leningradą 
studijuoti tuos 
kurių nėra Lie-

Bedrabutis gana didelis, 
gyvena maždaug 500 žmo
nių. Mokykla turi 3 tokius, 
bendrabučius. Dar stato 
šiuo laiku kelis. Bendrabu
tis, kuriame aš gyvenu, y- 
ra 6 aukštų. Per visą aukš
tą eina ilgas koridorius, o 
j visas puses kambariai. 
Kiekviename kambaryje 
gyvena trys studentai. Mes 
esame aprūpinti lova, pata
lyne, spinta rūbams, staliu
kais, kėdėmis ir kt. smulk
menomis. Į mėnesį už bend
rabutį iš stipendijos atskai
to 15 rublių.

Kas liečia studentų na- 
cionalę sudėtį, tai ji labai į- 
vairi. Daug kiniečių, korė
jiečių, lenkų, vokiečių, ven
grų ir kt. nacijų. Kat ku
riuose institutuose yra stu
dentų iš Francūzijos, Angli
jos ir kt. šalių... Aš bendra-

būtyje gyvenu su lenku ir 
rusu. Lenkas, kaip ir aš, 
5 kurso studentas. Pereitą 
žiemą mes buvome atvažia
vę į Kauną. Rusas yra au
to kurso studentas. Gyve
name labai draugiškai. Ir 
bendrai tiek institutuose, 
■tiek bendrabučiuose jaučia
mas didelis draugiškumas. 
Žinoma, neapseiname ir be 
ginčų, kurių tokioje mar
goje minioje negali nebū
ti, bet ginčai, tiesos ieško
jimas dar labiau padeda 
suprasti vienas kitą, dar 
labiau v tvirtina draugystę 
tarp įvairių tautų. Galiu 
pasakyti tik tiek, kad pra
leisti metai Maskvoje bus 
bene patys įdomiausi ma
no gyvenime. Neužilgo iš
leisime iš Kinijos, draugą, 
kuris šiais metais baigia 
mokslą. Jų siekimu mokslo 
mes stebimės visi. Tokie 
žmonės pasieks labai daug 
gyvenime, ir to neįvertinti 
negalima.

Mes. mokomės penkis me
tus — dešimts semestrų. 
Pirmas metų semestras 
prasideda rugsėjo 1 d., bai
giasi gruodžio 30 d., o nuo 
sausio 1 d. iki 23 d. vyksta 
egzaminai, bendrai sesijoje 
4—5 egzaminai. Nuo sausio 
23 d. iki 7 vasario — atos
togos. Nuo 7 vasario iki ge
gužės 1 d. vėl mokomės 
(antras semestras), o gegu
žės mėnesį laikome egzami
nus. Vyresniuose kursuose 
nuo 1 birželio iki 24 liepos 
vyksta praktika. Mano 
specialybė — vidaus degimo 
varikliai. Aš praktiką atli
kinėjau Čeliabinske ir Mas
kvoje. Dabar pabūsiu Kau
ne iki vasario 5 d., o vasa
rio 6 d. vėl ’ 
Maskvą baigti paskutinio • 
penkerių

važiuosiu į.
i 

metų pusmečio. | 
Baigęs egzaminus gegužės 

pir_; mėnesį, turėsiui mėnesio a- 
tostogas, paskui du mėne
sius priešdiplominės prak
tikos, o vėliau iki vasario 
mėnesio 1959 metų ruošiu 
diplominį projektą.

Mokslas vyksta rusų kal
ba, todėl jūs sprantate, kad 
rusų kalbą, žinau gerai. 
Be rusų kalbos dar mokau
si anglų kalbos, daugiau 
technil/os srityje. Skaitau 
kaip papildomą literatūrą 
žurnalus ir laikraščius ang
lų kalboje iš Amerikos ir 
Anglijos. Mokytis nėra 
lengva, darbo gana daug. 
Be paskaitų dar turiu daug 
darbo prie namų darbų. 
Bendrai į dieną skaito po 
2-3, o kartais ir 4 paskai
tas (paskaita trunka 2 vai. 
po 45 minutes su 15 minučių 
pertraukomis), o vakarais 
darome projektus, kitus 
darbus, braižome. Žinoma, 
turima laisvalaikį, vaikštau 
į kiną, teatrą, vakarais po
ilsio kambaryje bendrabu
tyje žiūrime televizoriaus 
laidos. Daugiau laisvo lai
ko vyresniuose kursuose, o 
pirmuose dviejuose esame 
labai užimti.

Diplominiam projektui 
turėsiu tur būt sukonstruo
ti kokio nors automobilio 
variklį.

Paskaitas skaito geri 
profesoriai. Gauname šių 
la’kų paskutines žinias.

Baigęs mokslus grįšiu į 
Lietuvą, Kur dirbsiu — dar 
nežinau.

Kas link maisto, tai pie
tus valgau valgykloje, ku
ri įrengta specialiai dėl 
studentų. Vidutiniškai pie
tūs kainuoja 5-7 rubliai, o 
miesto valgyklose bran- 
giau. Pietūs iš 3 patiekalų 
maždaug tokie: sriuba įvai
ri, pieniška, barščiai su mė
sa, kopūstai ir kt., mėsiški

valgiai iš įvairios mėsos 
su bulvėmis, kopūstais, ry
žiais, paskiau kompotas, 
kava. Rytą ir vakarą bend
rai valgome namuose, visi 
trys draugai kartu. Išski
riame tam tikrą sumą pini
gų, dežuruojantis vakare ir 
rytą ruošia ką nors iš nu
pirktų čia pat studentų 
krautuvėje produktų. Mais
to kainos visose krautuvė
se vienodos. Mano many
mu, maisto kainos nėra 
brangios. Dar kol kas yra 
sunkumų su apsirengimu, 
bet irtai su kiekviena diena 
jaučiamas vis didesnis 
bendras pakilimas, vis ge- 

sąlygos. 
gyventi 

labai įdomu, 
kiekvieno se- 

važiuoju į namus,

rėja gyvenimo 
Kaip jau rašiau, 
Maskvoje 
linksma. Po 
mestro
čia ilsiuosi, o paskiau vėl 
vykstu mokytis. Kelionė iš 
Kauno į Maskvą 130 rublių.

Aš jums taip daug para
šiau, nežinau, ar bus jums 
viskas įdomu.

Rimas
Kaunas, i958 m., sausio 25 d.

Mirė L. Mackevičius

S. m. sausio men. 2 dieną 
staiga mirė LTSR Valstybinio 
Dailės Instituto Architektū
ros fakulteto statybos kated
ros vedėjas inžinierius Leo
nardas Mackevičius.

Leonardas Mackevičius gi
mė 1909 metų vasario men. 
18 d dieną Uljanovsko srities 
Naleikos geležinkelio stotyje, 
kur jo tėvas dirbo šios stoties 
budėtoju. 1920 metais tėvui 
mirus, jo šeima persikelia } 
Lietuvą. 1932 metais I^eonar- 
das baigė Kaune Aukštesnią

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

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

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

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. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

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

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

spalio 
ve dė
mėtu 
kon- 

dąrbų

ją Technikos mokyklą, o 
1940 metais — Kauno Uni
versiteto Technikos fakulteto 
statybos skyrių.

Pradedant nuo 1928 ‘metų, 
Leonardas Mackevičius dirbo 
yri e įvairių statybos ir pro
jektavimo darbų.

1941 metų sausio men. 1 d. 
buvo paskirtas LTSR Preky
bos Lia u d i e s Komisariato 
Technikos skyriaus inžinie
riumi.

1942 m. velionis dirbo Bir
žų amatų mokyklos dirbtuvių 
vedėjo ir mokytojo pareigose.

LTSR Valstybiniame Dailės 
Institute Leonardas Mackevi
čius dirbo nuo 1945 m. 
mėn. statybos katedros 
jo pareigose ir vienu 
dėstė architektūrinių 
strukcijų ir statybos 
organizacijos disciplinas.

Pradedant nuo 1932 metų, 
Leonardas Mackevičius užsii
ma įmoksliniu darbu ir rašo 
eilę straipsnių apie statybinių 
konstrukcijų priežiūrą ir tiks
lingą statybinių medžiagų 
naudojimą. Dirbdamas Dailės 
Institute, jis parašė eilę 
straipsnių, kurie daugiausia 
lietė kaimo statybos pastatų 
pagerinimą. Draugas Macke
vičius pasiūlė keletą naujų 
progresyvių konstrukcijų ko
lūkiečių gyvenamųjų namų 
statybai ir aktyviai prisidėjo ' 
prie jų įgyvendinimo.

Pastaraisiais metais velio
nis rengė disertaciją TSRS 
Statybos i r Architektūros 
Akademijos žemės Ūkio sta
tybos institute Maskvoje.

Leonardas Mackevičius bu
vo pareigingas, sąžiningas, 
jautrus draugams, aktyvus vi
suomenininkas, keliskart ap
dovanotas garbės raštais.

Grupe draugų

J1
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Žinios iš Lietuvon

pedagoginis insti- 
paruošė ir išleido 
“Mokslo darbu” to-

MOKYKLŲ LEIDINIAI
Vilnius. — Vilniaus Vals

tybinis 
tūtas

^antrąjį
rną. Rinkinyje išspausdinta 
13 straipsnių įvairiomis me
todinėmis temomis. Jų tar
pe M. Gorbačiauskienės 
straipsnis “įgūdžių forma
vimosi klausimu”, E. Leva- 
nienės — ’’Sistematingo po
elgių vertmimo pažymiais 
reikšmė I klasės mokiniu 
drausmingumui auklėti”, A. 
Jacikevičiaus — “Rašytinė 
kalba ir jos vaidmuo ug
dant mokinių mąstymą”, 
B. Chmtelevskio — “Nemo- 
gramos v:dūrinėje mokyk
loje” M. Gotlero — “At
virkštinių trigonometrinių 
funkcijų dėstymas viduri
nėje mokykloje”, P. Bluz- 
mano — “Lauko bandymai 
mokyklos bandvmų sklype 
ir kolūkvie” ir kiti straips
niai. “Mokslo darbai” yra 
vertinga metodinė parama 
mūsų resnublikos pedago
ginių institutų dėstytoiams 
ir bendro lavinimo mokyk
lų mokytojams.

Didelį susidomėjimą su
kėlė neseniai išėięs “Vil
niaus. Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto 
žinynas”. Knygoje išdėsty
ta universiteto tikslai ir už 
daviniai, nušviesta studentų 
visuomeninių organizacijų 
veikla, duodama mokslinio- 
tiriamojo darbo charakte
ristika.
taip pat daug įdomių sta
tistikos duomenų apie jau
nųjų specialistų ir profe- 
sorių-dėstytojų kadrų pa
ruošimą.

Žinynas išleistas lietuvių 
kalba 2,000 egz. tiražų.

Čia išspausdinta

Naujas Kultūros ministras.

Nauji periodiniai leidiniai
Be praėjusiais metais pra

dėjusių eiti žurnalų “Mūsų gi- 
r-os’’ ir “Mokslas ir gyveni
mas“, netrukus Lietuvoje pra
dės eiti mėnesinis žurnalas i 
“Moksleivis“. skiriamas vy • į 
resniųjų vidurinių mokyklą j 
klasių mokiniams ir dienraš- i 
tis “Vakarinės naujii uos“, ■ 
skiriamos sostinės ’ Vilniaus i 
kasdieniniam gyvenimui

O lietuviškojoje 
kinematografijoje ? 

Lietuvos kino

nu

studija 
filmą 

horizontai“, j 
Kino studija išleis Į (‘kraną 
dar du naujus meninius fil
mus: biografini filmą apie 
poetą Julių Janonį ir Augus 
tino Griciaus kino komediją 
“Kalakutai“.

įau

n

NwM)rko^^8K^fer2lnlOT
ESI

Atidėjo LDS 1 kuopos 
banketą

kuopos susirinki-
Li- 
sa-

Surado “miestą” mieste
Pereitais metais iš Maskvos 

ę.rįžę amerikiečiai korespon
dentai talpino tūlų laužynų 
'paveikslus, rašydami: “žiūrė
kite, kokia Maskva“. Mes ne
žinome,

‘Imas, įvykęs vasario 4 d.,
• j bert,v Auditorijojc, nutarė 

I

• Į vo metini banketą atidėti,
‘ ' pasirodė, kad nebuvo banko 

tui pasiruošta, kaip reikia.
Manoma turėti banketą ka-

(ia nors pavasarį. Apie 
bus spaudoje pranešta.

LDS narys ' Island Daily Press vasario 3 
dieną Įdėjo paveikslus “mies- 

| to“, kurį surado New Yorke, 
miestas—LIETUVIU TARPE

tai

ar jie tuos paveikslus 
Maskvos apylinkėje, 

kitur.kur
Bet laužynų paveikslų jie 

i galėjo paka n k a m a i nusi- 
' traukti New Yorke, štai Long

V. Bunkus gavo LB dovaną

Valys Bankus atvyko i LDS 
1 kuopos susirinkimą nušvi
tęs7. Jis gavo iš kanadiečių lie
tuvių laikraščio Liaudies Bal 

pranešimą, jog jis yra lai-so
provincijos mėtojo 3-osios dovanos ką tik

Frovincijoje
Gyvas kultūrinis gyvenimas 
' tik Respublikos centruose, 
et mažiausiuose

kampeliuose taip pat 
nauji kultūriniai 
taip, pav., net tokiame buvu-lgai atlikto darbo ii- gražiame 
šiame provincijos užkampyje, 
kaip Giedraičiai, neseniai Įvy
ko didelis literatūros vaka
ras, kuriame dalyvavo rašyto- j 
jai Mozūriūnas, 
š i i-v y s. M a c k e v i č i u s 
bteratai: Janickaitė 
raitė, Jakimavičius.

Įvykiai. Ir mija yra $15.

žu kauskas,
ir vietos
Karalių- j kų,'

Viekšniuose jauni 
leidžia savo almanachą 
i v bos

gausi 
liaudies

žiedai“ Pažymėtina 
almanache 

apylinkėje 
tautosaka.

Pojūtis sėkmin-

laiške gauta padėka juk ma
lonu kiekvienam. O darbuotis 
nebuvo lengvą, nes geroji jo 

I talkininkė visame, Verutč; jo 
i žmona, ligoj ii- po operacijos 
Į dar pilnutinai neatgavusi spė- 

mėnesiais

2 .i reikalinga ]o talkos, literatai ■ T. , , . ,. .i Jis darbavosi sukelti
išlaikyti londa, gauti

fI< ’ škaitytoju ir atnaujinti m a ' . ., num (‘ratas seniesiems.
N minus atnaujinimus,

skleidė saraša ir su

L. B. 
n a u i u 

nrc-

surin
kartėliu

“Pagundos paveiksiu* 
platintojus suėmė *

! tai taip vadinamas 
j Ramblersville.

Ramblersville — 
n? i estas, vaizduoja

tikra s, 
tuo pat 

kartu New Yorko centrą, nes 
turį lentomis ir pagaliais grįs
tą Broadway vardu gatvę. Ir 
kaitu jis yra Amsterdamo 
brolis, nes iš kitos pusės prie 
gyvennamių plaukioja laive
liai, panašiai kaip Amsterda
me arba Venecijoje.

būti mūsų korespon- 
ir visuomenė dai’ daug

ris metus reikalauja $1,300.
Bet Ramblersville piliečiai 

nesutinka. Jie sako, mes čia 
“laisvi“, mes jokių New Yor
ko miesto viršininkų nepripa
žįstame. Tarybos narys grū
moja jų namus parduoti iš 
varžytinių, jeigu jie nepildys 
miesto reikalavimo.

Nežinia, kaip “vaina” baig
sis, veikiausiai, miestas bus 
galingesnis. Bet Ramblersvil- 
lės paveikslai tikrai “artistiš
ki“. Ponams reporteriams, 
kurie nori matyti, kokiuose 
laužynuose gyvena žmonės, 
patartina ton nuvykti. Jiems 
būtų daug artimesne kelione, 
negu i Maskvos priemiesčius.

Senas amerikietis

Vėl areštavo 
lakūno našlę

Kada iš Grand Rapids, 
Mich., palaidojus savo vyrą, 
gijžo Priscilla Rose, ji tapo- 
suimta. Valstijos advokatas 
reikalavo, kad jai kaucija bu
tų $50,000. Bet teisėjas sutiko 
ją paleisti po $20,000 užsta
to.

Jos vyras Clyde Rose, 23-ių 
metų amžiaus, buvo rastas 
nušautas automobilyje Long 
Beach pamaryje, žmona ir 
vyras kelis kartus buvo per- 
siskyrę ir vėl sueidavo poron 
gyventi. Kaip, žmona 
tai vyras pirm 
patarė jai eiti 
laiką praleisti“ 
jos sandraugų, 
Dtica, N. Y.

Visa ši žmogžudystė yra 
didelė painiava. Policija klau
sinėjo. tūlas merginas, ‘kurios 
tarnauja lėktuvuose. Su tūlo- 

jnis lakūnas turėjo gražią pa
žintį.

sako, 
savo milties 
ir “smagiai 

su vyriškiu, 
atvykusiu iš

Policija mano, kad suėmė 
centrą “pagundos paveikslų” 
(p o rn o rafijos) parda v ė j ų. 
Ted Manolos, 21-nų metų, 
Jackson Heights, skaitomas 
buvusiu vyriausiu jų platinto
ju.

Paveikslus platino mokyk
lose Bronx, Queens, Brooklyn 
ir Manhattan miesto dalyse. 
Juos pardavinėjo ne vien 16- 
18-kos metų jaunuoliai, bet 
net 12-kos metų vaikai. Vie
nas tokis jaunuolis Leonard!, 
tik 12-kos metų, su savimi tu
rėjo porą tuzinų “pagundos 
paveikslų“ i r pardavinėjo 
prie J. 11. S. 145-os mokyk
los. Kada jį suėmė, tada jis 
išdavė kitus. Suimta apie 20 
jaunuolių.

centai
metų nebūtų suradę* Ramb- 
iersvillės. jeigu ne miesto tak-

Ramblersville gyventoj a i 
turi tik 17 gyvennamių. Jie 
ten gyvena seniai, tūli ten gi
mė ir jau yra 70-ties metelių 
sulaukę. Gyveno 
miai, n i (‘k as 

j niekam ir jie

Vyriausias 
ii mimas — ž^
I prie namų vanduo
Creek, dalis Jamaica Užlajos 

Ten pilna klamsų ir 
Nori daryti ‘biznį’,— 
klamsų, antroje pu- 
gy ve n narni ų p a dė j o

laisvai, ra 
juos netrukdė 
nieko nedarė.

Gražus plėšikai, 
gražiai apvalė ’

Jamaikoje prie 115-34 Sut
phin Blvd, yra didelis , Dans 
Supreme Market, pačių 
pasitarnavimo centras, 
tik vedėjas Allen Heuser 
darė krautuvę, tuoj j ją 
trys gražiai apsirengę 
būti atstatė revolverius 
k ė jam, kad atidarytų 
mo spintą.

Ginklu gTumojamas, 
darė. Tada ji e 
$8,000 pinigais,
laikomi biznio apyvartai ir iš
ėjo. Jie taip tykiai atliko, kad 
krautuvėje buvusi pirkėja nei 
i e pastebėjo, kad eina apiplė
šimas.

Apiplėšė karčiams

Į karčiamą prie 13,4th St., 
Jamaica, Įpuolė jaunas vyras, 
apsivilkęs kailiniukais, ir at
statė revolverį i bartenderį 
W. Dorsey. Pastarasis turėjo 
pakelti rankas. Plėšikas 
čiupo iš register!O; $70 ‘ir 
spruko.

pa- 
pa-

sau 
Kai 
ati- 
jeję

vyriš- 
ir isa- 
saugu-

jis ati- 
pasiėmė 
kurie buvo

FILMŲ KRITIKŲ RATELIS 
IŠRINKO VIRŠININKUS

New Yorko neangliškosios 
spaudos Filmų kritikų ratelis 
susirinkime sausio m., greta 
kitko, i š r i n k o viršininkus 
1958 m.

Apipiešė prie mokyklos

R. Blumenthal, 16-kos me
tų, studentą, užpuolė ir api
plėšė ant High School of Mu
sic laiptų, 135th St. Atėmė 
rankini laikrodėli ii’ 70 centų 
pinigais.

Papilėje šiuo metu rest.au- 
i uotas žymaus istoriko ir 
rytojo Simano Daukanto 
minklas, prie kurio Įrengti 
keliai, anksčiau gi kapas
sodintas medeliais ir padaryti 
suoleliai skvereli aplink pdP 
minklą. Pavasari bus užvesti 
gėlynai.

Rietave
mėtas
rio, saviveiklininko 
Lukausko 80 motų

ra-
pa-
ta-
ap-

balse tarė:
— žiūrėkit, kokia 

la darbininkų^
kaip liūdna buvo man, 
negalėjau b e at n a u j i n 11

<iii draugų prenumera-

yra nuo-

(nu,

senesnių užsiė- 
čie pat 
I lawtree

vandenų.
ungurių.

prie

iškilmingai atžy- 
Pergalės“ kolūkio na-

V y ta u to 
gyvenimo, 
darbo ju

Lietuvos Aukščiausios i o s 
Tarybos Prezidiumo Įsaku,; ir 70 metų mzikinio 
vietoje Juozo Smilgevičiaus, 
perėjusio i kitą darbą, Lietu
vos Kultūros ministru paskir
tas Juozas Banaitis, iki šiol 
buvęs Kultūros ministro pa
vaduotojas, žinomas dar bur
žuazinėje Lietuvoje rašytojas 
— beletristas ir muzikos me
no teoretikas.

žvilgsnis Į sąrašą parodė, 
jog tie pažymėtieji rausvai 
vis tai mirusieji mūsų bran
gūs draugai, visos mūsų spau
dos skaitytojai, jos rėmėjai, 
darbų draugai. Gailai D-ė

Nauja lietuviška opera

biliejus. Majoras tižgyrė planą

žinai klamsų“. Ir pravažiuo
jantieji Cross Bay bulvaru Į 
Woodhaven arba i Rockaway 
piliečiai perkasi klamsus. No
il daugiau pinigų, vėl paga
vo ungurių, dar juos apdūmi- 
no ir jau. parduoda “Smoked 
eels“, vėl biznis. Jaunesni pi- 

arba 
žuvį

Jauno kompozitoriaus Vy
tauto Klovos naujoji opera 
“Vaiva’’ jau repetuojama 
Akademiniame operos teatre. 
Premjera numatoma balan
džio pradžioje.

“Lietuvių liaudies menas”

Tokiu pavadinimu Lietuvo
je dabar leidžiama serija 
hnygų-albumų apie mūsų 
liaudies meną. Prieš karą Lie
tuvoje buvo labai populiarus 
dailininkų Tamošaičių suda
lytas ir žemės ūkio rūmų lei- j veikla. LTSR 
džiamas leidinys 
r enas“. Dabar leidžiamas 
“Lietuvių liaudies menas” 
tos pačios paskirties, bet 
miai padidintos apimties 
bumų serija. Jau išėjo P. 
Jaunės paruoštas 
“Medžio dirbiniai“, 
iinskio, K. Cerbulėno ir K. še- 
šelgio paruoštas alb urnas 
“Architektūra“ ir dabar pasi
rodė trečiasis šios serijos to- į 
mas — J. 
Glemžaitės, 
Jacynienės 
paruošti “Audiniai“. Sekan
tys tomai bus skirti tauti
niams drabužiams, juostoms, 
mezginiams ir kt.

Naujas S. Nėries rastų 
leidimas

Lietuvos praeities tyrinėtojo 
jubiliejus

iKaunas. — Daugelis jauni
mo, besidominčio mūsų tau
tos senove, gerai žino Lietu
vos praeities tyrinėtojo P. Ta- 

| rasenkos vardą. Jis yra išlei- 
I dęs devynias mokslinio pobū
džio knygas, sudaręs pirmąjį 
visos lietuves archeologinį že
mėlapi, atlikęs daugelį kitų 
darbi; ir šiuo metu dirba Kau
ne M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje.

Pažymėti nusipelniusio ty
rinėtojo 65-ąsias gimimo me
tines susirinko Vilniaus Vals
tybinio universiteto kraštoty
ros būrelio nariai, istorikai ir 
kiti studentai, 
lų kandidatas 
susirinkusiems 
apie jubiliato

Istorijos moks- 
A. Tautavičius 

papasak o j o 
gyvenimą ir 

Kultūros minls- 
Sodžiaus ferijos muziejų ir kultūros pa-

Apšvietus
pa siūlė miesto majorui Wag- 
r.eriui iš šešių punktų plana, 
taikomą suvaldyti išdykusius 
mokinius- Majoras planą už
gynė ir jis netrukus bus pa
skelbtas ir vykdomas gyveni
me. ./■

Apšvietus vedėjai mano, 
kad iš 950,000 mokinių ir stu
dentų pasileidėlių yra ne dau
giau, kaip 10,000, kurie gadi
na ir kitus.

Naujas miesto čarteris
Projektas naujo miestui 

čarterio (Įstatymų) jau pa
siųstas i Albany New Yorko 
valstijos seimeliui apsvarsty
ti. Demokratai daro planą at
mesti ji, kada ” ten bus 
svarstomas.

New
kad

I liečiai dirba fabrikuose, 
! plaukia laiveliais toliau 

departmen t a s1 gaudyti.
Na ir kas tai Įskundė 

Yorko ‘miesto - valdžiai,
mieste yra “laisvas miestas— 
Ramblersville“. Blogumas ne 
tame, kad “laisvas“, bet kad 
jo piliečiai nemoka taksų. O 
pinigu miestui trūksta, mes 
net bilijonus dolerių turime 

o čia Ramblersville pi- 
nieko nemoka.
štai Miesto Tarybos 
Council) narys, demo- 
Eric J. Treulich, atvy-

š| SEKMADIENĮ ĮVYKS 
ĮDOMUS KONCERTAS

The Now
Society stato 
šokių ir muzikos koncertą. 
Solistai ir grupės suvaidins 
ištraukas iš kelių žymių ope
rų ir duos kai ka visiškai nau- t k

Pastatyme dalyvauja ir, dvi 
lietuvaitės menininkės, Elena 
Brazauskienė ir jaunuolė Ire
na Babarskaitė. Pastatymui 
vadovauja Aleksandras Kuti
nas, Walter Nowickis ii' Ma
ria Ramus.

Operinis 
vasario 9-os 
7M-YWHA 
cert Hall, Lexington Ave. 
92nd St., New Yorke. Įžanga 
du

Opera. Theatre 
operinių dainų, 

muzikos 
ir grupės

koncertas įvyks 
popietį, 2 :40 vai., 
Kaufmann Con- 

ir

dol. DaL

liečiai
Na,

kratas
ko ir Ramblersville piliečiams 
įteikė reikalavimą, kad jie su
mokėtų miestui taksus nuo 
1954 metų. Mat, tais metais 
tas plotas perėjo miesto ži
nion. žinoma, nedaug, nuo 
septyniolikos šeimų už ketve-

yra 
žy-

Ga- 
albumas 
F. Bie-

Balčikonio, M.
H. KairiūštytSs- 
ir' A. Mikėnaitės

Knygynuose pasirodė Vals
tybinės grožinės leidyklos iš
leistas tretysis ir paskutinysis 
naujojo Salomėjos Nėries ras-H 
tų leidimo tomas. Jame iš
spausdinta, be kita ko, Nėries 
dienoraščiai, laiškai, skelbia
mi pirmą kartą.

Dr. Tibor Weber, iš vengrų 
žurnalo, prezid e n t a s; Dr. 
Richard Van Dyke, vokiečių 
laikraščio, vice-prezidentas; 
Wladislaw Borzecky, iš len
kų laikraščio, iždininkas; An
drew Valuchek, iš čechoslavų 
d i en rašč i o, sekretor i u s.

Sigmund Gottlober vėl įs
linktas vykdomuoju sekreto
rių jau 16-ieji iš eilės metai.

Vienbalsiai priimta rezoliu
cija numato praplėsti Film 
Critics’ Circle veiklą. Steng
sis apjungti visos New Yor
ko ir artimosios apylinkės ne- 
angliškosios spaudos filmų 
kritikus.

Buffalo, N. Y. — Sniego 
audra yra viena iš didžiau
sių per daugelį metų. Virš 
100 mokyklų uždaryta.

Washin gtonas. — Beveik 
100 miestu biznieriai skoli
no iš f federates valdžios 
$180,000,000 ir iš šiaip ban
kų $261,000,000 biznio rei
kalams.

S.

Sumušė moterį ir pačiupo $3

Woodhaven miesto dalyje, 
ties 85th St. ir 91st Avė., už
puolikas parmušė moterį M. 
Noeh, pagrobė jos piniginę, 
kurioje buvo tik $3, ir pabė
go. Moters galva buvo taip 
sužalota^ kad ligoninėje turė
jo susiūti.

Manhaten, Kansas. — A- 
merikos satelitą “Explore
rs” sunku matyti. Buvo ^su
sirinkę 200 žmonių su žiiį^ 
ronais, bet tik trys, repor
teriai sako, jį mate.

Hollywood, Calif. — Mire 
judamųjų paveikslų direk
torius Monta Bell. Buvo 
67 metų amžiaus. Yra para
šęs nemažai veikalų.

Parašė L. Prūseika

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

. žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

ond Hill 19, N. Y

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 7, 1958

ATSIMINIMAI 
ir 

DabartisPranešimas
SUSIRINKIMAS

L.L.D. 185 k. susirinkimas 
įvyks vasario (Feb.) 12 d., 
7:30 vai. vakaro, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill. 
Nariai malonėkite atsilanky
ti :visi ir pasimokėti duokles. 
zAtsiimsite knygą. Valdyba

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninęs veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvi ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai. (.

Kaina tik $2.00

Laisve
110-12 Atlanti 

ond Hill

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga Iš 330 puslapių 

Kaina tik 11.50

Koresp.

•

minklų skyriaus viršininko • 
pavaduotojas M. Černiauskas 
šia proga pakvietė jaunimą 
tęsti didelį savo krašto tyrinė
tojo pradėtą darbą.

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai, paduokite Lietuvos ant

 

rašą./ Kartu su užsakymu ma- 
lo ite prisiųsti ir mokestį, 

dresuokite sekamai:

ii

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
.Lietuvą savo giminėms, gauna 
^padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė. kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $12 Metams

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

SSKįįįfj

Life

\y. • •;•. '■■■'■ ■ ' ‘ -.’ • • 7 1 ' . '. . -’•. vAvj ; ~ -- P 1" w-.'.Iiiff}.1.*1

OIVt ONCt-HELF 425 COMMUNITY SIRVtCtS

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. šusirinkimas įvyks 

vasario 10 d., 7:30 v. v., 29 Endicott 
St. Nariai, kurie dar negavote nau
jos knygos, “Gydymo Istorijos/’ at
eikite ir pasiimkite. Įdomi knyga, 
kurią parašė daktarai A. Petriką ir 
J. Stanislovaitis. Kp. Sekr. (26-28)

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, Vasario-Feb. 9 d., 1 
vai. dieną, įvyks Aido Choro meti
nis banketas. Kaip visuomet, apart 
skanių vaišių, aidiečiai duos gražią 
dainų programą. Prašome visus 
dalyvauti. įvyks salėje 29 Endicott 
St. Reng. Korn. (25-27)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

Ave.
, N. Y.

Knyga Iš 804 pnslhplų

Dabartinės Lietuvių kalbos

Laisves
110-12 Atlantic Ave_ Ric

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
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