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METAI, 48-ji

i i Nauji nutarimai N. Y. I T. Sąjunga imsis priemonių
algos ir prezidentas i valstijos sostinėje apsaugojimui savo sienų

" Maskva. — Tarybų Są-; 
jungos vyriausybė per ra
diją ir spaudą paskelbė, 
kad ji imsis atitinkamų 
žingsnių apsaugojimui pie
tinių sienų. Kovo 5 dieną,1 
nepaisant TSRS protestų,1 
Turkija, Iranas ir Pakista-! 
nas pasirašė su Jungtinė-; 
mis Valstijomis karinę su
tarti.

Maskvos radijas sa k o, 
toji sutartis yra padiktuo
ta Amerikos valdanč i o s 
klasės ir sudaro Tarybų Są
jungai pavojų. TSRS vy
riausybė pareiškė: “Aišku, 
kad mes turėsime imtis ati
tinkamų priemonių apsau
gojimui TSRS pietinių sie- 
nų ir išlaikymui tame plo
te taikos”.

Tarybų pareiškimas sa- 
‘ Tz- •• r- , cit -4. - ko, kad jokios imperialistų Anglija irPekinas. — Kinijos Liau- Sukilimas paruostas is karinės sąjungos 

dies Respublikos premje- Kalimpongo miesto, Indijo-i^L ' ĄrYm?r 
ras Chou En-lai paskelbė, .je, Tibeto pasienyje. \ ‘ kovos įlž ]ajsvę

au užsienio ihiperiahstai, Kai-seko valdininkai prisi-j,^ Turkiio Pakista.
reakcionieriai pr rehgmią. pažino, kad ne turepi ry-! h. Irano ;.iausybių> tai 
fanatikai Tibetu buvo sukę- sius su sukilėliais, juos aP"?pc:pvg sake
lę pučą, kad atplėšti tą rūpino ginklais, amunicija' •
kraštą nuo Kinijos. i ir kitais reikmenimis. Sako, 

Užsienyje taib labai gar-!da^ ginklų ir amunicijos 
sinta-/ “revoliūčijja” ’ ' nerado; pristatė lėktuvais. , . t r 
Tibeto liaudyje' pritarimo,! Kinijos Liaudies Armija verstų tas.šalis mūšių lau- 

Čeko-ijau likviduota. Tik likučiai suėmė 4,C00 sukilėlių' 8,000 ku ir nesvietiškai sunaikin-

Lenkijos sienų reikalas
Washingtonas. — Jung-! Kartu iškilo klausimas 

j tinęs Valstijos, Anglija ir Lenkijos vakarinių sienų, 
i Francūzija davė atsakymą kurios eina išilgai Oderio- 
: Tarybų Sąjungai Berlyno i Neisse upės. Po Antrojo 
j ir Vokietijos reikalais. Vi-1 pasaulinio karo Lenkija at- 
įsos trys Maskvoje įteikė at- gavo nuo Vokietijos savo 
jskiras notas, žodžiuose yra istorines žemes — dalį Prū- 

ir Pamarį. 
• Vakarų vokiečiai nuolatos 
reikalauja atimti nuo Len
kijos tuos plotus.

Lenkijos vyriausybė pa
reiškė, kad ji savo istorinių 

; žemių niekados nebegrą- 
žins vokiečiams. Ten gyve- 

, Vokie
čiai karo, pabaigoje pabėgo. 
' Tarybų Sąjunga jau pir
miau sakė, kad šie Lenkijos 

! plotai bus apginti jėga, jei
gu to reikės. Rytų Vokieti-1 

Ija, kuri rubežiuojasi su 
I Lenkija tokių reikalavimų 
_____  _____ ir Francū
zija pasisakė už dabartines 

į Lenkijos sienas, kas iššau
kė Vakarų Vokietijoje ne
pasitenkinimą.

Rytų Vokietijos vyriau
sybė įteikė Tarybų Sąjun
gai notą, reikalaudama, kad 
kaip į užsienio ministrų, 
raip ir į viršūnių konfe’ren-' 
ciją , būtų priimta pilnomis 
teisėmis Lenkija ir c__
Slovakija,-taipgi su pataria-! suokalbininkų, jiabegę į In- šautuvų, 81 kulkosvaidį, 27 tų”, 
muoju balsu abi Vokietijos.!djios pasienį, vis dar tero-■ mortiras, 6 kalnų kamioles, == 

;rizuoja ramius į gyventojus. daug amunicijos.1 1 
1 Pučas prasidėjo kovo 19 Sukilėliai, -bėgdami į Indi- [ 
i d. Sukilėliai tuojau 1 
iliaudies valdininkus ir žiau-'natikų vadą' ĘaįąL Lamą, 
Iriai žudė. Iš taip vadinamo!kuris buvo nusistatęs pries 

_  Atlanto I Komiteto Paruošimui šalies liaudies santvarka. Religi-
! Pertvarkymo 18 narių susi- nių sektų priešakiu atsisto-

! skirtumų, bet pozicija visų sijos, Sileziją 
'suderinta.

(1) Vakarai sutinka, kad 
pirmiausia ir goriausiai pasi- ‘ Keturių didžiųjų užsienio 
rodys? ministrai pradėtų konfe-

Nuo dabar pci- tris mėnesius i renciją gegužės 11 d. Jie at- 
laisviečiai visur kiekvieną pro- meta Tarybų Sąjungos rei- 

ikalavimą, kad užsienio mi- 
i r istni konferencijoje lygio-; na‘7,OOO,OOo“ienku.

teisėmis dalyvautų 
i Lenkijos ir Čekoslovakijos 
I atstovai. Sutinka pastarą
sias pakviesti tik tada, ka-, 

l da jų reikalus svarstys.
Didžiausiomis slaptybėmis | (2) Vakarai reikalai

apsitvėrę mūsų šalies senato- į kad užsienio ministrų kon-i 
riai. Pasirodo, kad per metus! ferencijoje būtų plačiau 
jie padarė $6,610,000 taip y a-' svarstOma ne tik Berlyno ir j 
dinamų išlaidų. Kiekvienas j ^aj]<os j-eikalas SU Vokieti- 
vien t.'k š^tvo kabineto išlai- > • 
doms pasinna iš valstvbės iž- J ’/«\ i. -ii-' (3) Viršūnių konferenci-do po šimtą tukstanciu dolerių; . , 1 .. ,' ią bando nustumti kuo to-

Gerai, kad žmonės’ pradeda į ImtlSiai. Ypatingai Fl ancu- 
reikalauti ta slaptybę iškelti i sako, kąd 10S SUŠauki- 
aikitėn. Gai .vienas kitas pa-1 mas prjklausys. nuo užsie- 

! šitaip mūsų taksus eik-1 nio ministrų konferencijos 
• : i pasisekimo^ i-i y > • '

--------- * i Vakaru Vokietija taip
Lietuvos prezidentą .lustą nat įteikė notą - Maskvoje, 

Paleckį galima skaityti veik- kad ji sutinka SU trijų di
liausiu prezidentu visame pa- džiųjų atsakymu, 
šaulyje, štai dabar , jis. ir vtl , ...- 
traukia Į užsieni. Jis ’.rašo-:
“štai vėl esu kelionės išvaka-' 

rise. Tuoj skrendu j Maekvą,Iaf ’ 1
o iš ten vyksiu j Tarpparlamen-1 duIdllJĮlĮv Ijolllo 
tinęs Sąjungos į 
posėdžius, kurie > 
P ra n c ū z i j o j e, N i co i e. 
svarstoma būsimos 
menti n ės 
grama, 
Įvyks 
je.”

gą privalo panaudoti parinki 
rnui paramos šiam vajui, žiū 
rėkime, kad mūsą tikslas būtų!mjs 
pasiektas laiku ir pilnai!

Aukokime patys ir pi 
me kitus aukoti!

V(Kl

j Bulgariją ir JAV Atlante susidūrė 
du Amerikos laivai

pavasarinius i ___ T
Įvyks j Washingtonas. — Jungti 

Ten bus'nės. Valstijos susitarė

- New • 
seimelis' 

gubernat or i a u s 
Plie- Rockefellerio pasiūlymus.

ir Nutarta dovanoti geležin- 
jau kelių kompanijoms $1,500,- 

baigiasi ir naujos derybos 000 taksų, nes jos “nepada- 
prasidės gegužės 18 dieną.' ro pakankamai pelno, 

Komercinė spauda nuo taipgi busų kompanijoms 
seniai rašo prieš pakėlimą $1,200,000.
darbininkams algų. Dabar Nutarta pakelti algas 
ir prezidentas pasisakė valstijos sekretorei C. K. 
prieš tai, nes būk pakeli- Simon ir prekybos komisi
nius plieno darbininkams jonieriui K. McHugh 
algų vestų prie pakėlimo $1.500 per metus, 
kainos ant plieno, o tas pakelti valstijos 
stumtų Jungtines Valstijas jams algas nuo 
į infliaciją. $488 per metus.

Washingtonas) — Prezi-i Albany, N. Y. 
dentas Eisenhoweris kietai Yorko 
išstojo prie" kėlimą algų prieėmė 
plieno darbininkams, 
no darbininkų i unijos 
fabrikantų kontraktas.

TSRS pareiškimas sa
ko, kad ji darė viską palai
kyti draugiškus santykius 
su Turkija ir Pakistanu, 
bet pastarųjų vyriausybės 

; to nepaisė.
i Kas dėl Irano, tai TSRS 
sako, kad nepaisant kaip 
Iranas “manevruos”, jis ne
gali ištrūkti nuo Irano-Ta- 
rybų Sąjungos 1921 metų

po 
Nutarta 

ta mauto- 
$200 iki

džia Tarybų Sąjungai pa
siusti savo armija į Iraną, 
jeigu iš ten matys pavojų.

KINIJA SUTVARKO 
TIBETO REIKALUS

Tibeto liaudyje!

New Yorkas.
su, vandenyne, 22 mylios atsto- i rertvarKymo io narių susi- .nų 

s Tarpparla- Bulgarija - atnaujinti diplo-jje nuo Atlantic City, naktį ^.1° suokalbmmkais ̂ Jie, 10 _ ~anc: e n 
Konferencijos pro- matinius ryšius ir apsikeis- susidūrė du laivai. “Santa' 

o toji konferencija į ti ambasadoriais. Tarpe šių Rosa”, vakacininkų laivas?
rugpjūčio gale Varšuvo- šalių 'ryšiai nutrūko prieš grįždamas iš Caribbean jū-'l 

i devyneris' metus.
Valstybės dapartmentas 

! priėjo išvados, kad dėl ry- 
l dau

giau Jungtinės Valstijos, 
į Dabar kalbama apie atnau
jinimą ryšių su Albanija ir

.-J man pastebi J užmezgimą ryšių su Mon- 
“Pasirodo, kad mudu turime ir folijos Liaudies Respubli-

Įdomu ir džiugu,

i kelis ištikimus 
1 nužudė.
i i . . .

Bet Tibete stovinti Liau- 
“Val-jdies Armija sukilimą nuslo- 

abu;pino. Neištikimus valdinin- 
i pa- 

| šaukė liaudies veikėjus. Kol 
keleivinis!viskas susitvarkys, tai ar-, 

Cojmija galią laikys savo ran
kose.

į ros, smogė į tankerį 
chemą”. Po nelaimės __

| laivai pasiekė New Yorko j kus, atstatė. • jų; vieton 
! prieplauką.

“Santa Rosa” 
laivas yra Grace Line 
Jo pastatymas ir įrengimas 
atsiėjo $25,000,000. Nelai
mės laiku ant jo buvo247 ke-j 
liauninkai ir 265 laivo įgu-

ST-! Valstybės departmentasllos nariai. Visi išliko svei- 
* ' v* i De-'ki. Ant tankerio vienas

ie- j mokratinės Respub likos,1 darbininkas

“Jų valdžios, neatsižvelg
damos į atominį ir1 raketų 
amžių, sudaro sąjungas, 
'kurios atsitikime karo; i pa-

ku ir nesvietiškąi sunaikin

“BAGDADO SĄJUNGĄ” 
IEŠKO NAUJO VARDO
Londonas. — Karinė są

junga, kurią sudaro Turki- 
Pakistanas, 

neoficia 1 i a i, 
negalės Jungtinės Valstijos, dabar 

Rytų turės susirasti naują var- 
idą. Ji buvo suorganizuota 
Irako sostinėje Bagdade ir 
nešiojo šį vardą. Irakas pa
sitraukė iš šios sąjungos, 
tai daugiau neatitinka ir 
senas vardas. Po to, kai 
Irake įvyko liaudies revo
liucija ir buvo nuversta ka
raliaus Feisalio valdžia, tai 
sąjunga’ savo, centrą laiko 
Ankaroje, turkų sostinėje.

Adenauer ir. sėbrai “Iz vesti jos” apie
puolė jos pasie r į.i^gabmi ypjktai triukšmauja vadų konferenciją

"Bonna. —• Anglijos amba-j Maskva. — Tarybų vy- 
sadorius C. Steel ilgai kai-' riausybės organas “Izvies- 
bėjosi su Vakarų Vokieti- tijos” rašo, kad prezidento 
jos kancleriu Adenaueriu,' Eisenhowerio ir Macmilla- 

valdirinkus i liginis vadas, kuris nesuti- įtikinėdamas, kad “Anglija no susitarimai sudaro pa- 
į konferenci

jai. Laikraštis sako, kad 
Eisenhoweris ir Macmilla-

nenori vokiečiams pakenk- vojų viršūnių 
ti”.

Bet tas negelbėjo. ' Ade- 
naueris ir jo šalininkai pik- nas negalėjo atvirai pasisa- 
tai triukšmauja, būk Mac- kyti prieš konferenciją, nes 

autonomiškai, millanas nori sulaikyti Va- pasaulyje yra masinis žmo- 
numeryje i karų Vokietijos armijos j 

i atomini a i s;
ginklais ir Centrinėje Eu-I 
ropoję padaryti saugumo | 
ruožtą.

Adenaueris šaukė: “Lai 
Anglija atmena, kad ji ne- 

Eu ropos 
tik
n

ko su Dalai Lama.
Tibetas yra milžiniškas 

kka tas, kalnuose, labai re
tai apgyventas, piet-vakarų 
Kinijos dalyje, prie Indijos, 
ir tvarkosi t__
Sekamame “L.” i 
pateiksime apie jį daugiau apginklavimą 
faktų.

\ Man
Justo ir mano gimtadienis su-1 nebuvimo kenčia 
puola tą pačią dieną — sau-' 
šio 22 d. Tik man “pavydu,“; 
kad jis daug už mane jaunes-; 
n i s.

Ta proga jis

tračią tos dienos bendragimę—■ ka.
Liuksemburgo didžiąją her
cogienę šaplotą. Tain bent j nepripažįsta Vokiečių 
sprendžiu iš jai siųstos tą d i *
na sveikinimo telegramos, ku-1 šiaurinės Korėjos Liaudies, trys dingo. Matomai, jie iš-'mą, kad tarp Varšuvos ap- joje, reikalauja, kad ji da-i 
ri buvo paskelbta spaudoje.“ T'----- v1:1— -- ---- : u. . . . _• xt a m .„.i... tz: li Respublikos ir šiaurinio 

Vietnamo Liaudies Respub- 
š’ sykį į Lietuvos Aukščiau- likos ir su jomis jlgsirengia 

siąją Tarybą Justą Paleckį iš-1 UŽmegsti diplomatijos ry-
ir pasiuntė Švenčionių į sius.

Adutiškiu apygardos j --------------------
žmonės. Apie tai jis j KUBOJE RAKETIERIUS

rinko 
rajono 
darbo 
rąšo:

‘‘Džiugu, kad ir šis Lietuvos* 
kampelis kyla, šviesėja, ekono- į 
miškai stiprėja. Adutiškis bu-1 
vo labai sugriautas per karą, 
dabar gerokai atsistatė. Naujai 
čia pastatytas linu fabrikas. 

, Seniau buvo tik pradžios mo
kykla, o dabar yra pilna vidu
rinė. Pasirodo, kad buvusios 
Švenčionių apskrities teritori
joje, kurioje dabar yra keli ra
jonai, lenkų valdžios laikais 
tebuvo viena lenkų gimnazija 
ir viena beteisė lietuvių gim- 
feįja, kurią vėliau lenkai už
darė. O dabar toje teritorijoje

, yra 15 vidurinių mokyklų.“
(Tą** 4-tam pusi.)

BAUS MIRTIMI
Havana. — Kubos prem

jeras Castro paskelbė, kad 
visi raketieriai, nelegališki 
gembleriai, sukčiai ir vals
tybės turto grobstytojai bus 
šaudomi. Premjeras kalbė
jo per radiją. Jis sakė, kad 
elementai, kurie skriaudžia 
piliečius ar valstybę, never
ti gyventi. “Jeigu jie nori 
išvengti mirties, tai lai su
silaiko nuo piktadarysčių”, 
sakė Castro.

’ CALCUTTA, Indija. — 
Susikūlė lėktuvas “DC-3” 
ir žuvo 24 žmonės.

niu reikalavimas.
k.

Girdi, Vakarų vadai pa- 
j kišo užsienio ministrų kon- 
ferencijai. Sako, • Eisenho- 

■weris ir Macmillanas nega-Vėliausios žinios
reakcio-! b®''a karin® i®Pa 

nicriai kurie evvena Indi-'sausyne’ tokia ’Sga yra menai, kurie gyvena inai Vakaring Vokietija
! Francūzija”.

MASKVA. —■ Tarybų Są-' kartu tibetiečiai 
užmuštas ir junga pakartojo reikalavi-

krito į jūrą ir prigėrė.

Japonijos žmonės vėl 
reikalauja pakaity

iTokio. — Su nauja ener
gija iškilo reikalavimai pa
keisti 1952 metų Japonijos 
ir Jungtinių Valstijų su
tartį. Tai jau ne pirmu 
kartu darbo unijos, politi
nės partijos, valstiečiai ir 
žvejai to reikalauja.

'Ypatingai žmonės nepa
sitenkinę tuo, kad sutarty
je yra punktas, pagal kur) 
Amerikos armijos daliniai 
gali kištis į Japonijos 
daus reikalus.

Japonijos užsienio 
nistras Fujiyama

rytų intervenciją prieš Ki
niją.

sigynimo s-gos ir NATO 
būtų pasirašyta nekariavi-l

' mo sutartis. TSRS savo 
reikalavime atžymi, kad tik : <
mažinimas apsiginklavimo čių Demokratinė Respubli-p 
ir sudarymas Centrinėje : ka« p a k ė 1 ė algas 275,000 
Europoje saugumo ruožto : valstybinių tarnautojų, 
apsaugos taikų sugyveni- i 
m a

konferenciją, nes pasaulyje 
j yra masinis žmonių reika
lavimas. Girdi, Vakarų va
idai pakišo užsienio mmist- 
' ru konferenciją tokiomis 
i sąlygomis, jog jos sušauki
mui susidaro kliūčių. Gi 

i jeigu jau užsienio ministrų 
konferencija nena v y k t ų,

Vakarų di-jtai tada atpultų ir viršūnių 
ekonomistai

įVisi jie “gelbės”, 
Berlynas. — Vokie-įfl Amerika mokės

Paryžius, 
plomatai ir 
svarsto, kaip pastoti kelią 

i Tarybų Sąjungos įtakai, i 
kuri auga, dėka jos ekono- 

.... . . 'minės pagalbos kitoms ša-hiopijos imperato r i u si |-ms 1
I Selassie. ” | O pagalbos dar daug rei-;
' MEXICO CITY __Strpi Fiancūzija numato, ;i

MEXICO Lili. ot e-,kad vien Alžyre pravesti
kuoja 14,000 gelezinkehe- - jos industrini plana reika- ... T . _ .
čių. Valdžia areštavo apieiįinga $5,700,000,000? Reikia; Jungtinese v*ls"
500 jų vadų. i jos Afrikos šalyse, piet-ry-

------------------ j tų Azijoje, Artimuosiuose
Mexico.City. — 14,000! Rytuose, Pietinėje ir Cent- 

geležinkeliečių paskelbėiralinėje Amerikoje, 
streiką. Jie reikalauja pa- Visi diplomatai ir eko- 
kelti algas po $2.80 per mė- nomistai sutinka, kad toms 
nesį laiko. Manoma, kad jų i šalims pagalba i ” ” 
reikalavimai bus patenkin- bet pinigų

Jungtinės Valstijos.

konferencijos sušaukimas.

Maskva. — Šią vasarą į 
lį- Tarybų Sąjungą atvyks

ROMA.—Popiežius Jonas 
XXIII savo velykiniame pa- ■ 

| reiškime pasisakė už taiką 
ir ramų tautų sugyvenimą.

LENKIJOJE AREŠTAVO 
AMERIKIETĮ KUNIGĄ
Varšuva. — Lenkijos vy- 

< i riausybė vėl areštavo kuni- 
’ gą Juzefą Naumiuką, kuris 
Lenkijoj atstovauja Church 

i of Christ, religinę sektą,

PR AG A.— Čekoslovaki
ja reikalauja lygių teisių 

vi-1 su kitomis šalimis užsienio 
ministrų konferencijūje.

mi-
.... ketino

perduoti žmonių reikalavi- užginčija, kad Kalimpongo 
mus JAV ambasadoriui ir buvo suorganizuotas sukili- 
tartis dėl sutarties pakaitų, mas Tibete. Bęt tuo pat

NEW DELHI. — Indija

ti.

itijose.
Lenkijos vyriausybė kal

tina, kad pas jį rasta daug 
pinigų, nelegalės literatū
ros, spausdinimo mašinos ir 
ryšiai su priešvaldiškais 

reikalinga,; elementais. Pirmu kartu jis 
turės duoti buvo suimtas sausio 11 d., 

bet vasaryje paleistas.
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ANDAI SENATORIUS ANDERSONAS (demo
kratas iš New Mexico) paskelbė, jog šiuo metu viršuje 
JAV “atominių nuodų” yra daugiau negu kur nors ki
tur pasaulyje. Tie nuodai—t. v. “strontium-90”. Jie yra 
atominių bombų eksplozijų rezultatas.

Senatorius Andersonas tai sakė, pasiremdamas mū
sų šalies Gynybos department© slaptu raportu.

“Strontium-90” nuodai užnuodija 
javus; užnuodija ir visokius, žinoma, 
nuodus žmonės gauna ir per pieną.

olę, užnuodija 
augalus. Tuos

Kas Ką Rašo ir Sako
GERAI, KAD TĄ buvo nutarta pradėti varžybas: l’RAŠAU PAAIŠKINTI:
PAŽADĄ IŠLAIKYTU Berlyne. ! i (!) Kokia kalba Gedimi-

, .............................' Kyšium su šiuo pasikeitimu nas rašė laiškus 1323 m. po-
. Kubos numsterių pirmi-; varžybos šiais n’etais vvks tais ; minOritų ir pran-

,W pastaraisiais |įj-kon’ ordinams? Taipgi. jos XX1 nceiliniame 

Saksonijai ir Hanzos sąjun-1 žiavime 
ges miestams?

(2) Kokia tauta buvo Li-. vo 
kaip atrodys XII Tai-ivonija, ir kokia iŠ jos ka- j PaveiMą pranešime 

• - i- t • j n * inn vi c n 2,ii iiJtiic kriin*panaię riuomene puolė Lietuvą l
kalba yytau-i 11U0s(a|)iais Gogolio žodžiais:! —sj oaugiamnijoninj snaivy-

tas rašė laiškus kryžiuočių | ‘Staiga pasidarė matoma toli į i toįa pagimdė didžioji mūsų ša- • I • j! *

visas pasaulio puses.’ 
va- tikrųjų ir yra.

i ir istorinis horizontas nepa-! skaitytojo 
; šia jo tipą — knygų rinkėją, 
i tai yra, skaitytoją, kuris įsigy
ja mylimą knygą, saugoja ją 
! ir bendrauja su ja kiekvieną 
I laisvą valandėlę. Asmeniškas 
! bibliotekėles įsigyja kuklesnio 
j uždarbio žmonės ir saugo jas 
savo darbo lenktynėse. Milijo
nai visokių bibliotekų bibliote
kėlių! iTai tikrasis ir* labai 
reikšmingas liudijimas nepa
prastai išaugusios liaudies ben-> 
drosios kultūros ir masinio 
kadrų augimo iš tos inteligen
tijos, kurios egzistavimas by
loja apie protinio ir fizinio 
darbo skirtumo nykimo pro
cesus.

Bendravimo su knygomis ne
gali pakeisti jokios kitos kul
tūrinės priemonės, kaip foto
grafija, kinas, radijas ir tele
vizija, kurios nepanaikina do
mėjimosi tapyba, teatru, kon
certu specialioje patalpoje.

—Būtina ryžtingai pakelti 
reiklumą mūsų knygų kokybei, 
idėjinei-meninei kokybei; rei
kia pakelti žodžio menininko 
atsakomybę savo puikiam skai
tytojui — komunizmo statyto
jui. Reikia didesnės kokybės, 
atspindint epochos dvasią, jos 
užmojų platumą, jos laimėji
mų didingu^ną! Didesnio reik
lumo knygoms, skirtoms mūsų 
nūdieniam gyvenimui, ' mums 
artimai tikrovei.

; M^s dažųai p«aleidžidme daug 
iiietoLpSumių ų^išbligętįfnų,|ku
rie nejaudina skaitytojo. " Ro
mano kalba esti pilka, kompqfti- . 
cij\ padrika, herojų paveikslai 
neįtikinami...O baigiamoji re
dakcijos pastraipa prideda: 

j girdi, visa tai netrukdo roma- 
įnui būti reikalinga, naudinga 
knyga. Ne, tai esmingai truk
do. Ir šią negerovę pilnai su
pranta ir imūsų rašytojai ir 
skatytojai.

— Dabartinė septynmečio 
epocha .sukels aukštesnį mūsų 
literatūros kūrybinių jėgų pa
kilimą. Ji pakels tikrus mehi-

■ ninkus, stiprius savo siela ir 
! ir pajėgiančius įrodyti, kad 
jų parakinėse dar yra parako!

i literatūroje, liaudžiai 
Tikro- j tarnavimo plačioje dirvoje, pa- 

___ meninio žodžio priemo-! kanka vietos mūsų jėgoms, ta- 
nėmis šis žygdarbis patvirtin- ’ lentams garbingai padirbėti 

mūsų didžiosios Tėvynės ir 
partijos šlovei ir labui. .

tiems, kurie norėtų Kuboje i metais 
sugrąžinti komunistų perse- i tančiai 
kiojimą. Jis sako:

“Mes, revoliucionieriai, į

nevyko, ir nauji tūks- | 
žiūrovą turės progos

įdomią dviratininkų 'stebėti 
kovą.

Štai __ ,.............. -
visados pripažinsime politi-. kos lenktynių trasa:
nę ir religinę laisvę, ir mes 
nebijome kitų įsitikinimų per Magdeburgą, Leipcigą,, 
žmonių.”

Tai labai gražus, iškil-

nuoširdžiai Castro laikysis, 
tai Kubos ateitis bus šviesi.

ratą aplink Berlyną,

Karl-Marksštadtą pasieks Vo-i 
kietijos - Čekoslovakijos sieną,; magistrui? 
perkirs'ją ir per Karlovy Va-i (4) Kodėl “paliokus 
ry vyks Į Pragą] čia prasidės j diname lenkais? 
nauja trasos dalis: iš 
dviratininkai startuos 
iš čia per Gotvaldoyą 
ravą pasieks Lenkijos 
o iš ten per i 
viens 
šuva.

'ir 2

JUK LABAI TEISINGA 
JO KRITIKA

Tūlas J. Daujėnietis Chi 
cagos “Drauge” (kovo 2( 
d.) bara Joną Stonį, kam jis Varšuvoje numatomas gegužės| 
kritikuoja klerikalus, sme- <L Lenktynių trasa— 

ir menševikus kilometrai.Seniau buvo manyta, kad atominių bombų “skevel-! 
droš”, išleistos į padangę, į žemę grįžta tik už septyne- tonininkus i 
rių metų. Bet dabar jau paaiški, kad nereikia septyne-!už jų neobjektyvų atsineši- 
rių metų joms sugrįžti—sugrįžta greičiau. 'i v .

Šis senatoriaus Andersono atidengimas sakyte sa- .gi ne koks paprastas žmo- 
ko amerikiečiams: turime reikalauti, kad būtų sulaikyti gelis-, bet “buvęs Lietuvos, 
visokie atominių bei hidrogeninių bombų bandymai. i radiofono ir paskutiniu me

tu dirbęs Amerikos Balso 
lietuvių skyriuje Miunche
ne darbuotojas.”

MUMS RODOSI, kad Egipto ‘Nasseris per daug Gn;(į1.' “ls Stonio duotų 
straksi, per daug statosi dideliu ir be reikalo šūkaloja piu’eiskimų spaudai, susna- 
apie kovą prieš komunizmą.

Sakoma, Nasseris atsišauks į mahometonų 
ninkiją, kad ji padėtų jam slopinti komunistus, 
galimas daiktas, kad jis taip ir padarys.

Betgi Nasseris nėra mažas vaikas—jis turėtų žino
ti, kur atsidūrė tie, kurie organizavo “kryžiaus karus” 
prieš komunizmą. Jis turėtų žinoti, jog Hitleris, Musso- 
linis ir Todžio jau seniai atsidūrė peklon, na, o jie buvo 
patys smarkiausi kovotojai prieš komunizmą.

1956 metais, kai Izraelis, Anglija ir Francūzija pra
dėjo prieš Egiptą “neoficialų” karą, Egiptas būtų bu
vęs visiškai paklupdytas, jei Kinija ir Tarybų Sąjunga 
nebūtų tuomet griežtai pasisakiusios prieš agresorius, 
jei tos didžiosios komunistų vadovaujamos šalys nebūtų 
stojusios Egipto pusėn.
----- Nasseris dabar plepa, būk Tarybų Sąjunga ir Kini
ja Egiptui niekuo nepadėjusios 1956 metais. Koks nedė
kingumas! Koks, pagaliau, politiko aklumas!

Nasseris visaip grūmoja Irakui, kuriame komunis
tų partija turi lygias teises su kitomis liaudies partijo
mis. Nasseris yra pasiryžęs Egipte ir Sirijoje komunis
tus slopinti taip, kad jie niekad nepasikeltu. Jis, žino
ma, klysta, jei mano, kad taip ir bus. Jis pamiršta, kad 
milijonai egiptiečių ir sirijiečių pusbadžiai gyvena. Jie 
kada nors pabus iš letargo, jie stos ginti savo teises. Jie 
pasirinks tikrąjį tautinio ir klasinio išsilaisvinimo ke
lią, kurį rodo Egipto ir Sirijos komunistai.

Chruščiovas teisingai sakė, kad Nasseris yra dar 
jaunas, nesubrendęs karštagalvis, todėl jis taip skere- 
čiojas prieš tuos, kurie Egipto liaudžiai stengiasi visaip 
padėti.

Nasseris ir komunizmas

Iškilmingai pagerbtas P. Cvirka!
GAVOME SAVAITRAŠČIO “Literatūra ir menas” 

numerį, išėjusį vasario 14 d. Jis beveik visas paaukotas

ma linkui Lietuvos. Stonys

Klausimai ir atsakymai l,0NAS KASKAms
TARYBINIO RAŠYTOJO Ą, 

TVARDOVSKIO KALBA
Tarybų Sąjungos komparti- koje pasirodo vertingo, talen- , | 

šuva- tingo.
Tvardovskis pakiliai: Ir būtent to didelio daugia- ' 

i atsiliepė apie draugo Chruščio-; milijoninio skaitytojo egzista- 
šios dienos ir rytdienos; vimas mūsų šalyje ir už jos 

\ papildo-: ribų svarbiausiais ir nenuginči-
I mą vis naujais bruožais ir de-Į jamas liudijimas mūsų litera- 
I talėmis • . . “norisi pasakyti Į tūros naudai.
j nuostabiais Gogolio žodžiais:! —šį daugiamilijoninį skaity-

(5) Kaip lietuvių kalba Prastai padidėjo.

Taip iš i lies kultūrinė revoliucija. Ji 
Mūsų politinis j taipgi pagimdė ir tą* brangią 

ypatybę, aukščiau-

I d
i

Pragos j
\ I atsirado,

i žmonių luomu, ar iš aukš-; septynmečio 
pasietų, . ; .. c i .-----

Krokuvą, Kato- i bajorijos.

—Būtent šita gili istorinė; 
> perspektyva lei-; 

' džia ir netgi įpareigoja matyti | 
i cl 'ir .suprasti tarybinės literatu-iir Lodze nuvyks i Var-' (jCO. S/llVlClltlS ; .. . . . . .. , ,n luuuz-ę v<u ; iros vaidmem ir paskirti dabar-!

\ įso mimaty ! o etapų , ATSARKYMAI: Į tiniame mūsų visuomeninio gy-!
poi šio c ienos. misas TiLmi nežinomo hof ! V€njni0 etape daug plačiau, ne

gu tai buvo įmanoma pirmiau;. 
...Literatūra privalo meninės 
išraiškos priemonėmis patvir
tinti ir įtvirtinti žmonių sąmo
nėje visa nauja, kas atsiran
da mūsų tikrovėje komunizmo 
išvakarėse, ir tuo būdu galin
gai veikti šių žmonių pi ekolo
giją, jų dvasinę organizaciją, 
mąstymo būdą, charakterį.

—Tokio patvirtinimo ir įtvir
tinimo reikalinga kiekviena 
tikrove... Kol ji neatsispindi 
meno vaizduose, tol ji tarytum 
...... nėra pilnutinė ir negali vi- 

Kris-i sa savo galia veikti žmonių są- 
; monėis.

1812-ų metų karas ir rusų 
Daugu-i Pcrž’al^—argi būtų taip 

p , ; reikšmingai paveikę rusų žmo- 
i nių nacionalinį, patriotinį są- 
i mon in gūnią,, jeigu nebūtų ge- 

- i nialaus Tolstojaus kūrinio “Ka- 
i ras ir taika,’’ atsispindėjusio 
I šį istorinį Šalies, gyvenimo mo- 
j mentą, parodžiusio neužmirš- 
I tarnais, savo .jėga vaizdais anų 
j metų liaudies žygdarbio didin- 
j gumą?

IRGI “LINkĖJIMAI” 
LIETUVAI

Katalikų Susivienijimo
Garsas” (kovo

ar iš paprastų

(1) Tikrai nežinome, bet; 
y,.? | galima spręsti, kad tie laiš- 

! kai buvo rašyti lotynų kal
ba. Toje gadynėje Romos 

' popiežiai turėjo labai daug 
galios valstybių reikaluose. 
Lotynų kalba buvo vartoja

nt- • m a kaip tarptautinė.
18 (2) Padauguvyje, da

bartinės Rygos apylinkėse, 
at .gyveno latviai ir jiems gi 

pasakė. miningi žmonės. 1201 me-

gan as
d.) suriko:

“Tikru oksplpatatoriaus 
virimui Chruščiovas 
kad ‘septynmečio plane’ numa- tais ten atsibaladojo vokie
tomą, viena, kuoefektingiau 
naudoti respubljkii išteklius, 
ir antra, užtikrinamas teisin
gas atskirų respublikų ii- visos! 
Tarybų Sąjungos interesų de
ri n imas.” .

: Kas liečia Ųietuvą, tai, 
“Garso” suprtUimu, “bai 
sus dalykas.” Vadinasi, Lie 
tuvai bloga, kad jinai kartu ,z . . . . . v . r
su visomis.kitomis tarybi- ..vjen gu g žiuoeju 
n6.T8JS’U * "J.V (Teutonų) ordinu,' Įsigalė-

: jusiu Rytų Prūsijoje, bend-
9 j rai Lieįuyą^ j 1iĮ —ižolpfh

j vieną. Taigi, ta karinome- ko didžiausias istorinis j 
į nė,- kuri puolė' Lietuvą iš
Livonijos, nebuvo to krašto

..žmonių kariuomenė, bet vo-
i kiečių suorganizuota krikš- 
' čioniška kariuomenė.

(3) Mes manome, kad ir 
Vytautas rašė lotynų kalba. 
Lietuvių kalba nebuvo, pla- 

“Darbinin- čiai žinoma. Net Lietuvos
kalbėdamas apie Ve- valdonai, kaip Algirdas, sa-

čių suorganizuoti, R o m o s į dai. 
popiežiaus remiami,

i taus- karių pulkai”
prieš pagonis. Jie nuga-Į 
Įėjo latvius, prie

< vos žiočių įsteig 
pilį ir tą kraštą, pavadino;

i Livoni ja. Vkliau tas .vo-l 
kiškasis ordinas vadinosi į 
K a 1 a vi j u o č i ų

ro įspūdis, kad jis yra op- 
dvasL timistas dėl komunistinių 
Labai ūkiškų laimėjimų Lietuvo

je.” Na, o Daujėnietis ir jo 
vienminčiai jokių laimėji
mų nemato, o jeigu ir mato, 
tai nepripažįsta. Jeigu pri

pažintų, tai nebeliktų jiems 
pagrindo kalnus ant varg

inės Lietuvos versti ir ją. be 
i perstojo niekinti. Jie ge
riau pasivers aklesniais už, septynmetį. , padarys milži- 

(aklus, negu pripažins tai, jiiiš^ą progresą visose gyve-i;_ 
’kas visiems matoma ir« aiš- ninio srityse. ^Garsas” no- ” 
iku, tai yra, kad paskuti- rėtųA ) kad Lietuva, neįeitų į 
Iniais keleriais metais Ta^y- į tą. planą'1 irt p'asiliktų atsili 
bu Lietuva padarė ir tebe- kusi šalis! 
daro milžinišką pažangą ---------- -------r—

iųe tik ūkiškoje, bet visose linkėjimais musų 
gyvenimo srityse. Paimki- tėvynei! 
me mokslą, paimkime me
ną, paimkime mokyklą, pa
imkime teatrą, literatūrą, 
arba sportą, juk tik visiš
kai atsisveikinęs su bet ko
kiu objektyviškumu gali ne
matyti milžiniško progreso. 
Mums atrodo, kad Jonas1 
Stonys yra teisus. Bet 
mums atrodo, kad jo pa-! 
stangos pamokyti objekty- 
viškumo “Draugo,” “Nau
jienų” arba “Keleivio” bei 
“Vienybės” jr “Dirvos” re- . . ,
daktorius ir ju bendradar- •'ląpaneigus^ visa 
-- - - - - įgriūtų, ir tikėjimas į Die-; į1

i va.” i ~gos. mes JUK aaug pirmiau: Tain ian ir bus Tikeii-'“ 
jmms bandėme įpiršti ob-i į žmogaus prisikėlimą i vo žemdirbiai, o lenkai lau- 

•y _   - - . - • _ _  -   -1 „ _ . * —   ■ 1 r- z-1 t 1 "• O ' ' į 1 U*

pradėjo vadintis “poliacy.” 
Germanų tabtas mes va

diname vokiečiais, o jų ša- 
llį Vokietija, kuomet jų me

dienas. Šitai kvailystei ne- kas kitas taip nevadina, 
tiki nė vienas kunigas. Tik! (.5) Lietuvių kalba yra i 
įsivaizduokite, į ką būtų i labai sena. Kalbą yra liau-! 
panašus prelatas Jonas Bal-i dies ir ją išlaikė tik liaudis, j 
kūnas, jeigu numiręs, gra- i Lietuvos Didžiosios KunK! 
žiai su mišiomis palaidotas,! gaikštystės gadynėje lietu- tomi gamyklų ir gyvenamųjų

* _ *____ I _____________A • i_____ •____ Lz.vr.ncoi Izm. <raminn.mn

Peklon su tokiais “Garso 
senajai1

U'

kovai I

Ipehovo

per- 
verspiąą kaųrio gyvęnįpio vbūde, 
į v y k 6 revoliucija, kuri pri
lygsta Spaliui. Tačiau vientik- 

į tai ekonominiai ir socialiniai - 
politiniai duomenys apie šį per-| 
versmą dar negalėjo jo pateikti ; 
mūsų sąmonei pilnutinai ir su 
visu reikšmingumu. Bet štai 
atsirado menininko liudijimas, 
ir tai, kas įvyko, įgavo visiems 
mums naujos kaimo socialisti
nės tikrovės reikšmę—su hero
jais, kuriuos dabar tarytum 
asmeniškai pažįstame — įgavo 

: originalaus paveikslo reikšmę.
t Tąsią.pat—ir apie literatūrą,! 

Daug kurią pagimdė neregėtas tary- ■

PRIEŠ MOKSLĄ 
IR BLAIVŲ PROTĄ

Pranciškonų 
kas,” 1 
lykas, sieja “kristaus pri- vo šeimoje kalbėjosi rusų 

i sikelimą” su žmogaus prisi-> kalba, 
kėlimu. Tikėjimas į “Kris- (4) Kodėl “paliokus” va-j 
.taus prisikėlimą,” girdi, diname lenkais, tai faktiškų į 
“neiševngiamaį reikalauja= davinių neturime. Daug j^u*^ kuj-jų pai,
tikėjimo "į žmoįaus prisikė- tautų, jų tarpe ir lietuviai, I bin Ki tautl^ ^^da\bis Tėvynės; M ūsų 
Įima iš numirusiu Tai kitas tautas vadiname neikar0 1941-1945 iyeĮ;als- ..lkr0“ j tarnavi 
urną is nudilusių. . v. ’ visko meninio žodžio priemo-! kanka
centrinė tikėjimo tiesa, ku-Taip, kaip jos pačios vadi-;

straipsniams ir nuotraukoms apie rašytoją Petrą Cvir- blus beviltiškos pastan-;
ką, gimusį prieš 50 metų.

Vilniuje buvo iškilmingai atidengtas rašytojui pa
minklas, sukurtas rašytojo draugo skulptoriaus Juozo 
Mikėno ir Vladislovo Mikučionio. Laikraščio žodžiais:

“Prieš susirinkusiųjų akis iškyla ant pilko granito 
didinga bronzinė rašytojo skulptūra-monumentas, įam
žinusi taip brangius ir pažįstamus mylimojo rašytojo ĮDOMIOS SPORTININKŲ’ 
bruožus...”

A. Venclova, artimas mirusio rašytojo bičiulis, pa
sakė įžanginę kalbą, kurioje, be kitko, priminė:

“Prieš dvyliką metų, iš sielvarto žemai nusvarinę 
galvas, mes stovėjome prie naujo kapo duobės. Tada, 
juodo mirties sparno paliestas, mus netikėtai paliko 

-puikus draugas, .šviesus žmogus, talentingas rašytojas 
komunistas Petras Cvirka..:'Šiandien, sukakus 50 metų

• nuo rašytojo gimimo, Petrą Cvirką visa mūsų liaudis
- mini su didelio dėkingumo ir pasididžiavimo jausmu..,”

Petro Cvirkos raštų yra išverstų, sakė Venclova, į 
rusų, lenkų, čekų, vengrų, rumunų, vokiečių, kinų, lat-

* vių ir kitas kalbas.
Paminklo atidengimo proga mitingas Vilniuje buvo 

labai didelis. Jame dalyvavo, aišku, rašytojo našlė M. 
Cvirkienė su vaikais Andrium ir Elena, dalyvavo artiv 
mi rašytojo giminės; dalyvavo Lietuvos vyriausybės ir 

Aparti jos vadovai, rašytojai, dailininkai, mokslininkai, 
na, ir tūkstančiai darbininkų bei tarnautojų.

Tarybų Sąjungos vyriausybė išleido pašto ženklą 
su P. Cvirkos paveikslu.

Taip buvo pagerbtas talentingasis., liaudžiai viską 
paaukojęs rašytojas Petras Cvirka! •

Lietuvių tauta nepamiršo, nepamiršta ir nepamirš 
savo sūnų ir dukrų, ištikimai dirbusių liaudžiai.

kita su-‘nasi- Lenkai patys, vadina- 
i “poliacy,” arba “poliaki.” 

’ Seniau jie vadinosi tik 
liaki,” bet kadangi jie bu-

LENKTYNĖS
Vilniaus sava i t r a š t i s 

“Sportas” praneša, kad 
“Berlynas matys tai, ko dar 
nematė.” Pasirodo, kad ruo
šiamos yra dvirati n i n k ų 
sporto lenktynės ir jos pra
sidės Berlyne. “Sportas” 
rašo:

Gegužės 2 d. Ta i k oš lenkty
nių, šių didžiausiųjų pasauly
je mėgėjų dviračių lenktynių, 
istorijoje startas pirmą kartą 
bus (luotas Berlyne.

Kaip žinoma, pirmosios Tai
kos lenktynės įvyko 1943 m. 
Tuomet dviratininkai startavo 
Varšuvoje, finišavo Pragoję, 
o po to grįžo į Varšuvą. Vė
liau starto vieta buvo kasmet 
keičiama —■ buvo startuojama 
čia Pragoję, čia Varšuvoje. 
Net ir po 1952 m., kai lenk
tynių trasa ėjo ir VDR teri
torija, vis dar buvo startuoja
ma Varšuvoje arba Pragoję.

2 p.-Laisve (Liberty)—An trad., kovo (March) 31, 1959|h’ štai 1959 m. pirmą kartą

jiems bandėme “į..............
Jektyviškumą, bet mūsų žo- numįrusįu nesuderinama i^ą vadina “polia, 
dziai nubyrėjo nuo ju, kaip i i "A-u • • • 1v. . . J 1 su mokslo atidengimais irižirniai nuo sienos. ._____  ! visiškai priešingas blaivam j 

protui. Šita “tikėjimo tie- 
j.sa” seniai atgyveno . savo

tas ir įtvirtintas mūsų sąmo
nėje, o kartu ir tiesioginių šio 
žygdarbio dalyvių sąmonėje.

—Taip, literatūra patvirti
na ir įtvirtina mūsų laikų di
džiųjų pasiekimų tikrovišku
mą. Tarybinės literatūros prie-! 
volė — atspindėti gyvą gyve 
n imą, vi są tiesą, ką i 
socializmo žmogus savo 
užmojų darbu. Ta literatūra 
nukreipia mus į gyvenimą, mo
ko matyti naujus puikius jo 
bruožus svarbiuose batuose, 
kur gaunama rūda, kur .lydo
mas plienas, kur auginama duo
na ir gyvulių bandos, kur sta-

PADĖKA
Aš, Ona Boris-Bafrysieuč, 

sukuria j nuoširdžiai dėkojuJrK
didžiu ! siems, krie kuo nors prisk

* I • 1 • w .

vių kunigaikščiai ir dideli į namų korpusai, kur gaminama 
feodalai buvo užsikrėtę ru- 

Kada Lie-1

visiškai po .žeme supuvęs ir
pavirtęs į “žemės dulkę,”
vieną gražią dieną imtų ir'sicizmo dvasia.
prisikeltų iš numirusių! Jisituva susijungė su Lenkija, i 
pats savęs išsigąstų. 7 
kyk tu prelatui! kad jis tokį' mu. 
šposą galės mums iškirsti,'

ne tik visa, kas yra būtina vi
suomenės gyvenimui, bet ir tai, 
kas daro j)i gražesnį ir džiaugs-

tinj kvailiuką.

dėjo laidojant mano vyrą 
Zigmą Barysą. Dėkoju 
tiems, kurie aplankė jį šer
meninėje, dėkoju už gėlių 
vainikus, taipgi už, gilaus 
liūdesio-sukrėtimo v a 1 a n- 
doj, pareikštą man užuo
jautą asmeniškai ir per 
laikrašti Laisvę.

Dėkoju R. Mizarai už tu
riningas kalbas, pasakytas 
šermeninėje ir kapinėse.

Dėkoju šeimininkėms už 
paruošimą palydovams už
kandžių, taipgi dėkoju Jau
nučiui už suteiktą man vi
sokią paslaugą, o laidotuvių 
direktoriui Casper už ma
lonų patarnavimą.

Ona Baris-Barysiene 
South Boston, Mass.

___- ’ , mingesnį.
— Visa, kas yra geriau- 

Lietuvių kalba buvo šio t a r y b i n ė j ę literatūroje 
! žeminama ir laikoma tik;—visi jos romanai, apysakos, 
'“chlopu” (aprastu darbo idainos’ eilėraščiai ir pjesės - 

. \ i n • zJvra‘ju kūrėjų artimiausio da-zmoniu) kalba. Carizmo •; • .. . v . ,1. . , ! , , . lyvumo liaudies žygiuose rezul-
laikais, kada buvo lietuvių įaįas glaudų literatūros ir 

meno ryšį su liaudies žyveni- 
galingas tai Chruščiovo 

, kupinas pasiseki m o

Pasa-;tai jie užsikrėtė lenkišku-j

Washing tonas*
kultūros departam en tas1 
skelbia, kad JAV 1958 m. j 
pagamino 1,515,000,000 sva-i 
rų sviesto ir 1,575,000,000’ 
svarų margarino.

— Agri- j kalba persekiojama, tai tik 
_ „ X .. ..

Charleston, S. C. — 
turi ginkluoti plėšikai 
čiupo iš banko $8,000.

retas 'iš turtingųjų buvo mul — 
jos šalininkas. Kitaip bu-! šūkis 
vo su darbo liaudimi. Joje R eikšmės. . 
lietuvių kalba ir išsilaikė, 
žinoma, kad dabartinė mū- 

Ke- ‘SL1 kalba nėra tokia, kokia 
pa-1 ji buvo prieš porą tūkstan-

| čių metų.

Mūsų skaitytojas kaip tik la
bai akylus, pastabus ir reiklus, 
tik gero ji,s linki 'savajai litera
tūrai, Visada pasiruošęs darniai 
ir su kaupu atžymėti savo pri
pažinimui visa, kas knygų rin-

Washingtonas. — Tary
biniai moksliniu kai, betį^ri- 
nėjanti Pietinį žemės aši
galį, sako, kad po storais'• ! 
ledynais yra continentals į 
sausuma. * - įR

3,

KM** '



ĮVAIRUMAI
Japonijoje yra 1,200 I Susirenka į daiktą 
metą senumo orkestras į 200,000 varnų

Japonijoje karališkas or
kestras gyvuoja virš 1,250 
metų. Jis buvo įsteigtas 703 sų paukštis. Ją mes sutik- 
metais. Jį suorganizavo ki-lsime mieste, lauke, kaime ir 
niečiai ir indėnai.

Taigi, Japonijoje 
šis orkestras daug 
čiau, negu Europoje 
pagaminta pirmasis 
kas. 1958 metais Japoni-" 
jos imperatorius Hirohito ir 
keli amerikiečiai kompozi
toriai p a s i k 1 a u s ė fleito 
(lute) muzikos, kuris yra 
virš 1,200 metų senumo.

Varna yra nuolatinis mū-

nuo

Lietuviška daina pirmą kartą tolimosios Azijos kraštuose

miške. Varna suka lizdą 
buvo medyje, apie 30 pėdų aukš- 

anks-;tyje. Deda žalsvus kiauši- 
tapojnius ir išperi nuo 1 iki 6 

smui-; mažyčių.
Vasarą varnos maisto su

siranda miškuose ir laukuo
se, o žiemą jos gyvena ar
ti žmonių gyvenviečių ir 
minta visokiomis liekano
mis.

Yra pastebėta, kad nak
voti varnos skrenda į miš
ką, į tankius medžius, kur 
yra tik eglės, pušys. Yra 
atsitikimu, kad tokioms:

—Ansamblis gastroles skyrė 
TSKP XXI suvažiavimo gar
bei, — baigia E. Pilypaitis. — 
Mes džiaugiamės, kad garbin
gai atstovavome mūsų liaudies 
menui, populiarinome lietuviš-

mais. Koncertuoti v y k omel 
į chemijos pramonės miestą Į 
čirčik, esantį apie trisdešimti 
kilometru nuo Taškento. Sugrį-į 
žę į Taškentą, sin’engenn; tris i 
koncertus.

Trumpiai E. Pilypaitis paša-j 
koja ir apie koncertus, sureng-1 
tus Ašchabade. Turkmėnijos! 
sostinėje. Ir čia koncertai tu- I 
rėjo didelį pasisekimą. Salėsi ___ _ ____ ~
buvo sausakimšai pilnos. Ypač Smalenskas gavo laišką iš 
daug plojimu susilaukdavo lie- ]Jeį-UvoS
tuviu liaudies dainos “šėriau,! . - ^„11-1 • a* .. (<n L Agnės Greblikienes. Ašėriau sau žirgeli, Pempei . .
pempei,” šokiai “Gaidys,” “Rd-1 asmeninių dalykėlių, ji 
geliai” ir kt. ,šo:

— Po koncertu Nabitdago 
naftininkams, Krasnovod s k o I 
žvejams, paliekamo '.svetinga! 
Azijos respublikas, — sako E 
Pilypaitis. — Paliekame ir sa
vo “viešbučius ant ratu.” Mat, I knygas, jau baigiu perskai- 
nuo pat Vilniaus iki šiol gyvo-! tyti visas.
nome vagonuose. i

Laivu “Tui'ląnenistan” kelia-1 
mes per banguojančią Kaspi- j 
ją į Užkaukazės respublikas.

— Neteko mums gėrėtis pui
kia Kaukazo flora; ten žiema, 
—sako E. Pilypaitis. — Baku 
daug sniego. Per dešimt metu 
azerbaidžaniečiai n c m a t ė to
kios žiemos. Baku gyventojai 
neturi patyrimo valyti iš gatvių | 
sniegą, todėl šoferiai niekur . 
nevažiuoja. Mums pėstiems!
teko klampoti į televizijos stu-j go, nežiūrėdami, kas bus su i 

;ta Lietuva? Jie tik savo 
Koncertuojame stam b i a m e gelbėjo. O dabar, mat,

Armėnijos mieste Leninakane, i. . •■ . ... .... |ten, neturėdami ka veikti,o po to—vėl i kita respubliką—I . . . \ .
Visos koncertu salės Gruzija. Ansamblio žmonės ĮOIganiZUOjasi Lietuvą

J kiek išvargę, koncertai praeina ‘vaduoti’! Su tuo savo va- 
bet pasisekimas davimu jie jau pražudė ne- 

Jie vyko į ' nė kiek ne mažesnis. Po kon- 
de k adą1 c erto Batu m y j e į sceną atėjo 
dekadinę I vaišingieji adžarai ir vietoj 

mos. įprastinės gėlių puokštės įtei- 
filharmoni j o j e kė . . . bonką vyno.

“Apšilę” Maskvoje, sėdome gėrėjomės ansambliu “Bachor
į traukinį ir nėr beribes ste-i ir Tamaros Chanum pasirody-1 paskutiniai mūsų koncertai.

peš skriejome į Kazachstaną. 
Atvirai pasakysiu, ne per drą
siausiai jautėmės, važiuodami į 
Vidurinės Azijos respublikas. 
Joks Lietuvos meninis kolekty
vas jose dar nesilankė. Neži
nojome šio krašto gyventoju 
meninio skonio, papročiu. 
Svarstėme, ai- patiks jiems mū
sų liaudies dainos ir šokiai. Ir 
jau pirmojo musę koncerto, ku
rį surengėme angliakasiu mies
te Džezkagane, pasisekimas 

Litera- ' l,uv<) nc mažesnis, negu čia, 
(vasario 28 d ) I Lietuvoje, žiūrovai sutartinais 

Afštioiiiu 1-esr>ub-|I’l<>iimais Paversdavo daugeli 
mūsų ---------- ----------- -------
k<u LOLI. 1 1K u :> rvv,uwi VU

Beveik du mėnesius LTSR į} užkulisius ėjo žmonės pade 
nusipelnęs dainę i koti

ir šokiu liaudies! ansamblis gas-į Taip, dirbtiniu, nes a p 1 i n k 
troliavo Vidurinėje Azijoje ir j miestą nusidrėbusioje kasyklų j

daina
bes tolimosios

Tai, kas at

Vėžio patelė deda 
100,000 kiaušinių

Vėžio patelė padeda
į 5,000 iki 100,000 kiaušinė
lių. Jie yra taip mažyčiai, 
kad vos įmatomi. Patelė il
gai juos nešioja prie savo 
kūno, kol mažyčiai išsiperi. 
Tada mažyčiai atsipalai
duoja nuo motinos ir plūdu
riuoja vandenyje apie 8 sa
vaites. Jie maitinasi van
denyje esamu maistu.

Po 8 savaičių vėžiukai 
jau paaugėja ir- pradeda 
jiems augti lukštas. Tada 
jie nusileidžia į jūros dug
ną ir ten visą laiką gyvena. 
Pirmaisiais metais vėžiukai 
savo “aprėdalą” pamaino 
bent 15 kartų, nes jie grei
tai auga ir “švarkas” daro
si per mažas. Po pirmųjų 
metų vėžiai savo - lukštą 
maino tik kartą į metus.

“Tai demokratija”
Vakarinėje Vokietijoje 

cialdemokratai išdirbo pla- 
nĮ išspręsti vakarinio Bei 
lyno ir V okietijos \ . ... qaa aaa

reikalą. Jie planą pasiūlė;siren <a 200,000 varnų, 
Adenauerio valdžiai aptar-1 suprantama, kur jų daug 
ti. Bet Vakarų Vokietijos ^ra* 
valdovai atsisakė tą planai Varnos yra gudrūs paukš-1neįuvo.

...... Tai tokia jųjčiai. Jos gerai pažįsta žmo- (|is” buvo vanduo, kuriamen* svarstyti.
“demokratija.”

so-
pp|. cllblLlKlIIlll, Kelki LOKIU III b ; wr • j iv* 

Avbeš i nakvynėms į vieną vietą su-j VeidrOŪZlO pradžia
Mūsų gadynėje yra įvai

riausių veidrodžių. Bet aiš
ku, kad gilioje senovėje taip 

Pirmasis “veidro-

Prieš kokį desėtką metu nie
kas negalėjo tikėti, jog ateis 
diena, kada lietuviška 
garsiai su'skam
Azijos kraštuose, 
rodė neįmanomą, neseniai išsi
pildė. Ii* Aziojs žmonės išgir
do ir savo akimis pamatė ne 
vieną kurį lietuvį solistą, bet 
visą šaunųjį Valstybinį liau
dies dainę ir šokiu ansamblį!

i

štai ką apie tą nepaprastą ir 
•stebėtinai grąžę įvykį skaitome 
Vilniaus sava i trašty j e 
turą ir menas 
po antgalviu ‘ 
likę keliais”: programos numeriu pa

kartoti. Pasibaigus koncertui,

Valstybinis nusipelnęs dainę koti i)- įteikti dirbtinię gėlię 
ir šokiu liaudies! ansamblis gas-į Taip, dirbtiniu, nes a p 1 i n !■

Užkaukazė'je. Vasario 24 dieną , vietovėje nerasi jokio želmens, 
lietuviškojo meno pasiuntiniai ’ Toliau E. Pilypaitis pasakoja 
sugrįžo į Vilnių. Mūsų korės- j 
pondenta's kreipėsi į ansamb
lio vyr 
pelniusį artistai E. Pil 
prašydamas papasakoti,

Toliau F
I apie koncertą Kingiro mieste, 
į apie kelionę į Kirgizijos TSR 

Kirgizai an
samblio artistus sut.'ko labai 

s u o r ga n i za v o su s i t i k i m ą

dirigentą LTSR nusi- sostinę Frunzę.
™ T';,"uaitj, <__ • y

kaip šiitai,
sekėsi ši ilga ir atsakinga ke- i su įžymiais meno atstovais. Po 
lionė. i j draugišku pasikalbėjimu an-

—Per 19 ansamblio gyvavi- ( sambliečiai atskiromis grupė- 
mo metu, — sako E. Pilypai-į mis žiūrėjo nacionalinę operą 
tis, — tai. buvo pačios didžiau- į “Murat” ir ArUuzovo “Namelis 
sios mūsų gastrolės. Koncer- į pakrašty ie.”CUO UUVU VdllLlUV, lY U 1 I d X 11 C 1V lllklOU

1 nes, jos pakelia triukšmą, žmogus matė savo atvaizdą, tavome dvidešimt šešis kartus. | 
Vėliau, kada išmoko pasi- įspūdžiu: be ga-ljo daug.--------- : kai tik ka nors pastebi itar- 

SUNKIAUSIAS DARBAS įtino. ,
Amerikietis artistas (kar-l v 

tunistas) Frank Adams pa- žįstami 
vaizdavo sekamą dviejų pi-tzverys, 
liečiu pasikalbėjimą:

—Jonai, koks tavo gyve
nime buvo sunkiausias dar
bas? — klausė Pranas.

Jonas: Iš visų mano dar-

Jeigu apie valstiečio (gaminti metalą, tai gerai 
'imamus ima sukinėtis nepa- nulygintas varis, 

' i žmonės, ar 1 1 ’ 
’--—, tai varnos sukelia! 
triukšmą, v 

Antrojo pasaulinio karo 
laiku tarybiniai partizanai 

i skaitydavo varnas “pirmai
siais žvalgais.” Jeigu kur 

bu sunkiausias buvo gauti naciai imdavo artintis 
nedarbo apdrauda. Tie po- . . . ,, , .
nai tiek daug klausinėjo, »ne P^‘tizahų stovyklų, tai 
kad aš daugiau pavargau, ■ •

sidabras
sunku atsipeikėtai nuo aplodis-: 
mentę, kurie lydėdavo kiekvie-

'i jį t Lt i y ei 111 veto veiiiDj umuk/idu _ i

koki ar misingis buvo veidrodis. įna musų <oncelp-

Laiškas iš Lietuvos
Mūsų skaitytojas Jonas

savo sesers

Aš dabai* labai pamėgau

leidžiu su knygomis ir su 
i laikraščiais. Ačiū labai už

“Labai juokinga skaityti 
i laikraštyje, kad tie pabėgė
liai iš Lietuvos dar tenai 
kuria kokias tai Lietuvai 
vaduoti orga n i z a c i j a s . 
Jiems tenai labai rūpi Lie
tuva! Jiems rūpi tik palik
ti Lietuvoje dvarai ir turė
tos šiltos vietos. Jeigu jiems 

! taip gaila Lietuvos, tai ko
kie] gi jie iš Lietuvos išbė-

j —Koncertavome operos ir
^ai Į baleto teatre, — sako E. Pily-

: paitis. — Sekančią dieną visa 
musę koncerto programa buvo 
transliuojama per Kirgizijos į diją. 
radiją.

P i itu o m i s s veči a v i mosi
Pirmuosius .šav<> koncertus 

surengėme Maskvoje. yšaliesj 
sostinės žiūrovas ansamblį pa-; Rente dienomis mums kiek ne
lįsta, todėl jauitėmės drąsiai. į pasisekė. TT' 1------- '
Su pasisekimu praėjo koncer- |)Uvo užimtos: vyko paskutinės 
tai Čaikovskio I vardo salėje, stipriausiu uzbekę meniniu ko-į kiek silpniau, 
Lechačovo vardo automobiliu : Jektyvę repeticijos, 
gamykloje. Patys pirmieji is i meno ir literatūros 

t šalies muzikiniu a n s a m b 1 i u i Maskvoje. Uzbeku 
minti veidrodžius. Suprun-j koncertavome naujai įrengta- p g r a m ą matėme ir 

: Valstybinėje

Prieš 1,300 metų Veneci
joje buvo pagaminti pirmi 

! veidrodžiai mūsų gadynės— 
stikliniai. Tos respublikos 
pirkliai išmoko stiklo, antrą 
pusę padengti gyvsidabrio 
ar skardos tirščiu, prikepin
ti tą medžiagą ir ėmė ga-

jos sukeldavo triukšmą. Tai į veidrodžiai per šim-jme Kremliaus teatre.I\ L* k < et o VI Ct Lt ■* Vv v< Jy ev V C4 X H j . i V tvi A a C4 j V V/A V< A \z a W į j V k> A u a a A a

kaip per 40 metų įvairius rodo, kad jos labai gerai at-tus metų ištobulėjo ir daug
darbus dirbdamas. , skiria vietinius žmones . i kuo skiriasi nuo pirmųjų.

LIETUVOS TSR ISTORIJA

Suchumyje ir Sočyje

maža žmonių, kurstydami 
per ‘Amerikos balsą’ iš Eu
ropos, mulkindami žmones, 

| n u r o d ydami ‘išvadavimo’ 
i laika. C

“Tegu geriau eina nau-
Idingą darbą dirbti, bet ne 
t klaidina žmonių. Kam tė- 

'Jvynė rūpėjo, tas iš jos ne
bėgo, ir dabar joje gyvena.”

turtinga. Žemdirbystė, gy- sujungta federaliniai Lie- Komunistų partija, 
vulininkystė iy prekyba su tuva 
rytų ir pietų 1< ‘ 
kė gyventojai 
mai maisto ir 
nų.

Prasidėjo iš 
mai, kad atimi 
turtus, kad juos priversti 
nugalėtojams mokėti duok
lę. Taip 9-anje amžiuje lie
tuvius puolė danai, o 854 
metais švedai, kurie sudegi
no lietuvių gyvenvietę 
Apuolės pilį. Gi su pradžia 
11-jo amžiaus’ pradėjo už-j ir į Lietuvos gyv-entojus, o 
puolimus vokiečiai, kurie x 1-1-* 
pavergė Pamąrio ir tarpe 
Dabos ir Elboš upių slavus. 
1200 metais Pabaltijį pra
dėjo pulti kalavijuočių, o 
vėliau kryžiuočių ordinai, 
remiami Romios popiežių.

Lietuvoje $uvo daug at
skirų kunigaikščių. 1919 
metais buvo sudaryta su ru
sų kunigaikščiais Lietuvos 
ir Volynės sutartis. Už lie
tuvius pasirašė 
gaikščiai. Būdami susiskal
dę, negalėjo atsispirti prieš 
užsienio užpuolikus, jų karo 
jėgų pakako t 
bo žmones pa 
kyti.

Kunigaikštis Mindaugas 
geruoju ir ginklu uždėjo sa
vo galią kitiems kunigaikš
čiams ir sudarė Lietuvos 
centralizuotą valstybę. To
torių įsigalėjimas rusų ša
lyje daugelį atskirų rusų 
k u n i gaikščiį pastūmėjo į 
vienybę su Lietuva. Lietu
vos, valdos išsiplėtė nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų. Bet 
tai nebuvo vi^natautė vals
tybė . Lietuviai sudarė tik 
mažą dalelę | Lietuvos Di
džiosios kuni 
ventoj ų. Algirdas ir kiti 
kunigaikščiai namie kalbėjo 
tik rusų kalba. 1588 me
tais Lietuvos j statutas buvo 
pagamintas rusų kalba.

Po eilės pirmesnių Lietu
vos ir Lenkijos sutarčių 
1569 metais Liubline buvo

. Visoje 1 
, su Lenkija į vieną Lietuvoje, miestuose ir| 

.ąimynais bei- valstybę. 1791-179$ metais miesteliuos darbo žmonės j 
ns pakanka- Lietuva ir Lenkija buvo pa-. stojo už sudarymą tąrybi-. 
kitų .reikme-, sidalinta tarpe Austrijos, I nės santvarkos . Vyko ma

li Vokietijos ir Rusijos. Lie- siniai susirinkimai . Gruo
džio 8 d. LKP Centro Ko
miteto nutarimu buvo suda
ryta Laikinoji Lietuvos Ta
rybinė vyriausybė su Vincu 
Kapsuku (Mickev i č i u m ) 
priešakyje.

Revoliucinė banga apėmė 
visą Lietuvą. Nuo Marcin
konių per Alytų, Kaišiado
ris, Kėdainius, Šaukėnus, 
Telšius iki Skuodo visa 
piet rytinė-šiaurinė Lietuva 
paskelbė tarybinę santvar-

egija: K. Jablonskis, Apie 2,000 ar 1,000 metų 
inis, B. Šarmaitis, o pirm mūsų gadynės į Lietu

vą atėjo kitos žmonių gimi
nės, kurios jau turėjo nami
nių gyvulių ir mokėjo žemę 
dirbti. Galvijus ganyti, me
džioti, žemę dirbti ir saugo
ti jau sunkesnis darbas. 
Vyrai tapo bendrijųį;galvo- 
mis — prasidėjo patriar
chato gadynė. (Pusi. 9-11.) 

Laipsniškai žmonės išmo
ko pasigaminti geresnius 
jrankius, akmeninius, va
rinius, geležinius. Lietuvo
je yra apie 600 piliakalnių, 
juos kasinėjant surasta se
novės žmonių įrankių.

Kai žmonės pasigamino 
geresnius įrankius, išmoko 
žemę dirbti, javus sėti, gy
vulius laikyti, tai jau galė
jo daugiau pasigaminti, ne
gu jam pačiam reikėjo pra
gyventi. Atsirado nelygy
bė, išnaudojimas ir kitų 
pavergimas. (Pusi. 13-14.) 

Bendrijose, kurios apim
davo gimines, laipsniškai 
atsirado vadai, turtingesni 
ir biednesni. Prasidėjo vie
nų bendrijų puolimai ant 
kitų. Pagrobtas turtas, su
imti žmonės buvo pergalėto
jų vergais.

Lietuvoje, kaip ir kitose 
Rytų Europos šalyse, nebu
vo vergovinės vals t y b ė s . 
Vergus sudarė tik karo im
tiniai arba atskiri prasi
skolinę žmonės. Lietuvoje 
išsivystė baudžia v i z m a s . 
Baudžiauninkas žemę dirbo, 
turėjo savo namus, šeimą, 
bet ponui ėjo dienas. Bau- 
džiavizmas ypatingai su
tvirtėjo Didžiosios Lietuvos 
ir jos susijungimo laikais 
su Lenkija. Labai dažnai 
baudžiauninkai sukil d a v o 
prieš ponus, kovojo, bet jų 
sukilimai buvo pasmaugti. 
Baudžiavą panaikino 1861 
metais.

Užpuolimai ir Valstybe
Lietuva buvo gamtiniai

i ja: K. Jablonskis,

vyriausias redakto r i u s J 
Žiugžda. Atskiromis temo

^Lietuva jau aprūpino liau
dį Lietuvos istorijos vado
vėliais ir mokslo knygomis. 
Valstybinė Pedagoginės li
teratūros leidykla išleido j mis straipsnius parašė : P.
v a d o v ė 1 i us mokykloms, Kulikauskas, V. Neupako- 
o Lietuvos TSR Mokslų jevas, N. Eicher-Lorka, C. 
Akademijos Istorijos Insti- Fradkina, V. Merkys, J. 
tūtas — stambias istorijos Kamodaitė, G. Kaniukovas, 
knygas.

1958 m. išleista IV klasei 
istorinis vadovėlis ^Lietu- 
vos TSR Istorijos Skaiti
niai.” Autorius Juozas Jur
ginis. Vadovėlis dėsto Lie
tuvos istoriją nuo senovės 
iki dabartiniu laiku. Gau
siai iliustruotas. Išleido 73,- 
000 egzempliorių.

1957 m. buvo išleista 
“Lietuvos TSR Istorija,” 
vadovėlis vidurinėms mo
kykloms, pirmoji laida 35,- 
000 egzempliorių. Autorius 
J. Jurginis. Knyga turi 172 
puslapiu, su paveikslais. 
AŠios knygos apžvalgą da- 
vt R. Mizara “Šviesoje” No.
l, 1958 m.) f____________ z

Knygos 35,000 egz. tuojau (nius ir kitus gyvulius, pa- 
išsiplatino; 1958 m. buvo' 
išleista antroji laida 40,000 
egzemplioriij skaičiuje, pa
pildyta Lietuvos istoriniais 
žemėlapiais.

Didžioji “Lietuvos TSR 
Istorija” yra leidžiama 
LTSR Mokslų Akademijos 
Instituto. 1957 metais išė
jo Pirmasis tomas n u o se
niausių laikų iki 1863 Kie
tų, 25,000 egzempliorių ti
ražu. Knyga didelio forma
to, 448 puslapių, su istori
niais žemėlapiais ir daugy
be paveikslų. 1959 metais 
išeis Antrasis tomas, o 1961
m. — Tretysis. Tai smulk
meniška lietuvių tautos is
torija, kuri tarnaus istori
jos mokytojams.
' Lietuvos TSR Istorija” 
rfho seniausių laikų iki 1957 
metų išėjo 1958 metais. 
Knyga turi 520 puslapių, 
gausiai iliustruota. Redak-

Į P. Štaras, P. Girdzijauskie
nė, E. G r i š k ū n a i tė, B. 
Pranskus, O. Adamonienė, 
D. Metropolskis, V. Galinis, 
V. Treigienė, A. Grakovs- 
kienė ir Z. Glebavičienė-

Šios Lietuvos TSR Isto
rijos trumpą apibdūdinimą 
čionai ir stengsiuosi pateik
ti.

Santvarka
Prieš 10,000 metų, kada 

Kaukaze ir Kryme jau gy
veno žmonės, tai Lietuva 
dar buvo padengta ledynais. 
Ledynams traukia ntis į 
šiaurę, iš pietų atskiros 
žmonių grupės, medžioda- 
mos mamutus, šiaurės el-

siekė ir apsigyveno Lietu
voje.

Pirmieji žmonės Lietuvo
je apsigyveno prieš 9 ar 5 
t ū k s t a nčius metų pirma 
mūsų gadynės. Gyventojų 
buvo labai mažai. Iš tų lai
kų atrasta titnaginių, kau-į 
linių ir raginių žmonių 
įrankių (pusi. 5).

Lietuvos gyventojai buvo 
klajokliai, vertėsi medžiok
le, žvejyba ir augalinio 
maisto rinkimu. Iš gyvulių 
jie turėjo tik šunį. Žemės 
dirbti dar nemokėjo. Mai- 
t i n o s i šaknimis, grybais, 
vaisiais, uogomis, riešutais 
ir kt. Jie gyveno nedidelė
mis giminėmis. Visi nariai 
buvo lygūs. Gamybos prie- 
m o n ė s visiems priklausė. 
Motina buvo šeimos galva, 
tai matriarchato gadynė. 
Vyrai užsiimdavo medžiokle 
ir žvejyba, (Pusi. 5-6).

kitur užpuoli- 
;i nuo lietuvių

net 22 kuni-

ik savus dar- 
klusnume lai-

es gy-

tuva į rytus nuo Nemuno 
tapo Rusijos dalimi, o Su
valkija prie Rusijos buvo 
prijungta tik 1815 metais.

Rusijos caristinė santvar
ka buvo kalėjimas ne tik ki
toms tautoms, bet ir rusų 
darbo masėms. Rusijos dar
bo liaudies kovos darė įtaką

lietuvių sukilimus palaiky
davo progresyvi s baltaru
sių, ukrainiečių ir rusų ju
dėjimas. Tas aiškiausiai pa
sireiškė 1905 metų revoliu
cijoje.

1914—1918 m.m. karas ir 
Ta r y bos Lietuvoj e

1914 metų liepos mėnesį 
prasidėjo Pirmasis pasauli
nis karas. Lietuva iš pat 
pirmųjų dienų virto karo 
lauku. 1915 metais ji ta
po vokiečių okupuota. Vo
kietijos kariuomenė plėšė ir 
naikino Lietuvos miestus ir 
kaimus. Ji sugriovė daug 
miestu . Vokiečiai sistemin
gai grobė iš Lietuvos visus 
maisto produktus. Kasdien 
į Vokietiją t r a u k inys po 
traukinio vežė įvairias gė
rybes. Baisi našta užgulė 
Lietuvos žmones. (Pusi. 
258-261.)

1917 metais Rusijos dar
bo liaudis nuvertė caristinį 
režimą, o rudenį ir buržu
azijos valdžią. Įsisteigė Ru
sijoje tarybinė santvarka. 
Tas prigreitino karo galą. 
1918 metų pabaigoje iškilo 
revoliucija ir Vokietijoj ir 
padarė galą kaizerio viešpa
tavimui.

Įsisteigimas tar y b i n ė s 
santvarkos Rusijoje, Ukrai
noje ir kituose plotuose pa
veikė į Lietuvą.

1918 m. spalio 1-3 dd. 
Vilniuje įsikūrė Lietuvos

Istoriniai faktai 
apie Alaska

Kovo 30 dieną sueina ly
giai 92 metai nuo to laiko, 
kai 1867 m. Jungtinės Vai— 
tijos nupirko nuo Rusijos 
Alaską. Už tą milžinišką 
žemės plotą buvo užmokėta 
tiktai $7,200,000. Trans
akcijas vedė valstybės sek
retorius Seward. Daugybė 
žymių amerikiečių tuomet 
manė, jog tai yra tas pats, 
kaip tos sumos sumetimas į 
vandenį. Komercinė spau
da Alaskos nupirkimą tie
siog ir vadino 
klaida.”

Bet Sewardas 
šiai laikėsi savo

, mo.

“Sewardo

užsispyru- 
nusistaty- 

Viena, jis, matyt, nu-

Bet prieš ją išstojo ne vien 
Lietuvos buržuazija, dvar- 
ponija, bet ir Lenkija, ir 
talkininkai paliko Lietuvoje 
kaizerio armiją. Po sunkių 
kovų su užsienio pagalba 
k o n t r r evoliucija laimėjo. 
Lietuvoje įsisteigė buržua
zinė diktatūra. (Pusi. 287- matė tos teritorijos svarbą 
314.) j ateityje. Antra, sakoma,

Nuo 1919 metų pavasa- sekretorius norėjo kuomi 
nors atsimokėti Rusijos val
džiai už jos paramą Lincol- 
no valdžiai kovoje prieš pie
tinius sukilėlius. Kaip ži
nia, Amerikos Civiliniame

rio iki 1940 pietų birželio 
Lietuvoje viešpatavo buržu
azinė diktatūra. Tiesa, 1926 
metų pavasarį liaudis buvo 
išrinkus pažangesnius at
stovus į seimą, susidarė vy
riausybė su K. Griniumi 
priešakyje, bet tų pat metų 
gruodžio 16 d. fašistai gink
lų pagalba ją nuvertė. Jie 
sušaudė keturis Lietuvos 
liaudies vadus—Karolį Po
žėlą. Juozą Greifenbergerį 
ir Rapolą Čarną. Jie terio- 
jo Lietuvos žmones iki 1940 
metų, kada Smetona ir jo 
pakalikai turėjo bėgti į už
sienį.

Antrasis Pasaulinis 
Karas

1940 metų birželio 15 d. 
Lietuvoje prasidėjo socialis
tinė revoliucija. Nuversta 
fašistinė diktatūra ir su-

(Tąsa 4-tame pusi.)

čių pusę.
Dabar Alaska jau tapo 

49-oji Jungtinių Valstijų 
valstija ir daugiau negu 
šimteriopai atsimokėjo už 
tuos mažus investments ją 
perkant. Dabar dedamos 
pastangos Alaska padaryti 
militarine tvirtove kaip tik 
prieš tą pačią Rusiją!

Washingtonas. — Sausio 
mėnesyje JAV gimė 350,000 
vaiku. C

Bagdadas. — Irako res
publika uždarė sieną su 
Iranu ties, Khanaqino mies
tu.

3 p.-Laisvė (Liberty^— Antrad., kovo (March) 31, 1959
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Divi- 
•atžy- 
Klai- 
1,000 
sūnų

Lietuvos TSR istorija
(Tąsa iš 3-čio pusi.) j organizavo Lietuvių 

daryta Laikinoji vyriausy-iziją, kuri kovodama 
bė su Justu Paleckiu prieš-įgiavo nuo Oriolo iki 
akyje. i pėdos, atliekant virš

Liepos 14-15 dd. įvyko mylių žygį. Lietuvos
rinkimai į Liaudies seimą.1 ir dukterų virš 200,000 ko- 
Liepos 21 d. Lietuvos sei-.vojo prieš hitlerininkus, 
mas nutarė įvesti Lietuvoje 
tarybinę santvarką ir įstoti stengėsi išgelbėti kultūros 
į Tarybų Socialistinių Res- kūrinius.
publikų Sąjungą. Rugpiū- partizaninį karą. Virš 90

Lietuvoje inteligentija

Liaudis stojo j

Pašalpos draugijų nykimas
Pastaruoju laiku lietuviškų 

pašalpinių draugijų gyvavimas 
eina prie užabigos. Daugely 
vietų, didėlėse kolonijose, kur 
gyvavo netoli tuzino įvairiais 
vardais draugijų, tūlos jau lik
vidavosi. Kurios dar laikosi ir 
nenori pasiduoti likimui, anks
čiau ar vėliau ir jos turės tai 
padaryti.
metimais vienai kitai pavyko 
jaunosios

Gal Ibūt biznio su-

gentkartės žmonių
čio 3 d. TSRS Aukščiausio- partizanų būrių ir grupių įtraukti, bet ir tai pasilaikymo 

okupan- neužtikrina.
t u s . Lietuvos partizanai!
nuvertė nuo bėgių 364 na-' 

Žemė cių karinius traukinius su 
lz'z'z'z' susprogdino

ji Taryba nutarė priimti stojo kovon prieš 
LTSR lygiateise į TSRS.

Lietuvoje prasidėjo milži
niški liaudies darbai. 
buvo atiduota ją dirban
tiems, nacionalizuota šalies daugybę tiltų ir nudėjo virš 
industrija, bankai, gamti- 10,000 hitlerininkų, 
niai turtai. Pravesta mil- 1944 metais Lietuva bu-1 Prie6 15 ar 2o metų su to- 
žiniški darbai kultūros sri-vo išlaisvinta. LTSR Aukš-; narįų skaičiumi ir tokiu 

blausioji Taryba išleido į i kapitalu draugija skaitėsi ge- 
birželio 22 d. liaudį atsišaukimą likvida-1 Iriausiame stovyje. Kas gi at- 

Nagi štai" kas. 
Daugiau susir- 
mirimų, dau- 
. Tai reiškia,

2,000 vagonų,

Draugijos, kurios jau likvi- 
i davosi, rodosi, dar galėjo pa- 
| .silaikyti. Kiek man žinoma, 
New Jersey valstijoj likvidavo
si tokios draugijos, kurios tu
rėjo narių nuo 100 iki 150 ir 

■ kapitalo nuo $6,000 iki $10,000.
Prieis 15 ar 20 metų su to-

tyje.
1941 m. birželio 22 d. liaudį atsišaukimą likvida-1 Gausiame stovyje. 

Hitleris nutraukė Lietuvos vimui nacių okupacios pa-Įsitiko dabar? 
žmonių ramų gyvenimą ir darinių. O okupacijos buvo ( Nariai sensta, 
socialistinės sa n t v arkos 
darbą. 
Sąjungą, 
mieji smūgiai, 
kai ir lietuviai fašistai žvė- respublikų, nepaisant 
riškai šimtus ir tūkstančius tuvių buržuazinių naciona-! 
sušaudė tarybinių žmonių, j listų teroro, Lietuva greitai i 
inteligentų, darbininkų ir atsisteigė. 

"valstiečių, kurie buvo gavę1 Pirmu kartu Lietuvos vi- 
žemės. sos žemės—Vilnija ir Klai- ...... ... . .

Prasidėjo baisi lietuvių pėdos kraštas — sudaro vie-įgauta nė vieno, 
’tautai nelaimė, 
niai nacionalistai 
nėrėsi gelbėdami 
fašistams. Vokiečiai gi ry- darė 
žosi išnaikinti kuo daugiau- ž e m d i rbystėje, valstiečiai 
šiai lietuvių ir Lietuvą ap-1apsijungė į kolūkius; taip 
gyvendinti vokiečiais. Jau!pat industrijoje, susisieki- 
1942 metais Lietuvoje buvo mo srityje, kultūroje ir 
atsikraustę 16,300 vokiečių įvairiose mokslo ir gyveni- 
kolonistų. mo šakose. Lietuvos TSR

Bet lietuvių liaudis, vado
vaujama Komunistų parti
jos, nenuleido rankų, LTSR 
vyriausybė, pasitraukus į 
Tarybų Sąjungos gilumą,

UčlllHlU. UAUpctCJlJUft MUVUipanai ocuova,.

baisus Lietuvos sunaikini- gimti, daugiau
Jis užpuolė Tarybų mas. Bet vadovaujant Ko-;giau išmokėjimų.

Lietuvai teko pir- niunistų partijai ir su pa- kad draugija eina žemyn. Jų 
Hitlerinių- galba brolišku tary b i n i ų I padengimai jau neįmanomi 

jįe_| niekas į juos nesilanko.
Metinėse ir pusmetinėse at- 

• I skaitose matome, kad draugija 
keliais šimtais dolerių nupuolė, 
neteko kelių narių. Buvo ke
letas susirgimų. Naujų narių 
mirusiųjų vietoms, užpildyti ne-

Buržuazi-,ną valstybę. Nuo Lietuvos! Tokie raportai, tokios atskai- 
iš kailio j išlaisvinimo 1944 metais ir tos kartojasi per pastaruosius 
vokiečiui iki 1957 m. pabaigos ji pa- keletą metų. ? Nariai, prisiklau- 

milžinišką progresą sę tokią raportu apie draugijos 
; stovį, nusimena, susirūpina ir 
nieko daugiau nemato, kaip tik 
tamsią ateitį. Jaunesni nariai 
mano, kad jei draugijos reika
lai nepagerės ir taip tęsis to
liau, tai ant pabaigos jiems ne
liks nieko. Tokiai padėčiai su-

klausimą: Kodėl mes negalė
jome įrašyti sąyo vaikų tėvų 
vietosna? Ar mes nebandėme, 
ar nemokėjome jų užinteresuo- 
ti, ar tam aplinkybes buvo ne
palankios?

Rodosi, kad bandėme dary
ti, ką geriausiai galėjome.

Buvo organizuojamos žibu
rėlio draugijėlės, kuriose vai
kus mokėme lietuviškai skaity
ti ir rašyti. Turėjome cho
rus, į kuriuos bandėme jaunuo
lius įtraukti. Dalinai šils tas 
buvo atlikta. Bet tik laikinai— 
tol, kol paaugo.' Apšvietos ap
linkybės tarp progresyvių žmo
nių irgi buvo neblogos. Kiek
vienai šeimai ateidavo progre
syvus laikraštis; ir kasmet vie
na bei pora knygų, kurias iš
leisdavo ir dabar išleidžia Lie
tuvių Literatūros Draugija.

Nors ir labai mažas nuošim
tis jaunosios kartos pasiliko 
su lietuvių progresyvių judėji
mu, tačiau yra manoma, kad, 
proporcionaliai imant, progre
syvių žmonių jaunuolių, kal
bančių lietuviškai, yra dides
nis nuošimtis negu kitų sro
vių jaunuoliuose.

KOKIA PADĖTIS JAUNO
SIOS KAKTOS PAS 

KITAS SROVES?
Neseniai teko išsikalbėti su 

tūlu katalikiškų paša 1 p i n i ų 
draugijų veikęju. Užklausiau 
jo, kaip jaunimas laikosi jų 
pašaipūnėse draugijose? Jis pa
pasakojo apie, jaunuolius pu
sėtinai įdomią istoriją.

Mies, girdi, turime Šv. Petro 
ir Povilo draugiją. Tokiu pat 
vardu turime ir bažnyčią. 
Draugija gyvavo gerai ir na
riais buvo skaitlinga. Viename 
susirinkime nutarėme pravesti 
vajų, kad gauti, jaunuolių į mū-m o šakose.

visa tai paduoda draugija likviduoja- i su draugiją. Kaip jų gauti, ro-
skaiciais, bet apie tai jau!n-la J dos, suplanavome gerai.,
daug kartų buvo mūsų; 
spaudoje.

D. M. Šolomskas

Progresyviai, kurie dirbome 
di’augijosse per pastaruosius 
50 metų, dažnai užsiduodame

(12)

DIDELE ŠALIS
garsųjį miestų New Orle
ans. Apie trečią popiet mes 
jį ir pasiekėme.

Šį garsųjį New Orleansą 
supa ežerai ir upės: šiaur
vakari nuo miesto — ežeras 
Maureras, į šiaurę—didžiu
lis ežeras Pontshatrain, į 
pietus—didžiulė kilpa Ame
rikos didžiausios upės Mis
sissippi. Kaip atrodo, tai 
Mississippi susrebia visus 
centrinio Amerikos konti
nento vandenis ir, atnešus 
čia, į New Orleans, išpila

Šiandien, kaip ir vakar, 
išvažiavom 7-ą vai. ryto. 
Bet jau aušo, kadangi mes 

.radomės arčiau rytinės 
krašto centrinės laiko zonos.

Štai jau penktadienis, 
' sausio 30 d. Jau 9-a diena 

kai kelionėje. Kai buvome 
prie Los Angeles, oras bu
vo saulėtas, bet aš buvau 
neramus dėl to, kad mes to
li nuo namų. Dabar, kad ir 
oras blogas, aš ramesnis, 
nes mes jau daugiau kaip 
pusiaukelėje į namus, ir tik 
už 1,500 mylių nuo Miami,! juoVį M e k s i k o s’ Įlanką. 
L la., kur manome sustoti j Tarpe ežero Pontshatrain iš 
pasiganyti kokią savaitę. ! siaurės ir Mississippi kilpos

Apie 8-ą vai. ryto jau ir p • 
"Luisianos rubežių pervąžia- slypį 
vom. Manėme, k“ ’

kultūros liekanų. Bet kad ir 
Žinančiam New Orleanso is
toriją, smulkmeniškai ne 
čia vieta apie tai rašyti.

Restorane patarnavimas 
buvo geras. Maistas — aš 
valgiau žuvies — puikus ir 
kainos prieinamos.

Apie 4-ą valandą popiet, 
lietui truputį apstojus, mes 
įr vėl leidomės į rytus.

Kai tik išvažiavome iš 
miesto, lietus ir vėl prapliu
po. Greitai pervaž i a v o m 
Mississippi valstijos rūbe
lių, ties St. Louis įlanka. 
Atsidūrėm labai arti jūros. 
Per Gulfport, Biloxi ir Pas
cagoula, Miss., traukėme 
pajūriu į Mobile, Ala. Apie 
per 60 mylių mūsų dešinėj

iš pietų, New Orleans ir 
įsispraudęs kilpoje,

< nusi j kaip patkavoje . Upė, rodos, 
?blaivys, bet kur čia tau. I buvo nutarus, bėgti Į šiau-; tyvuliavo Meksikos Įlanka, 
.pradėjo ir vėl pilti kaip is|ręM .„L! „-/L į
lyiedro. Pakelėj ravai visi pįetus; pietuos padaro pat-jmiai. Matėsi puikūs 
?j>ilni vandens visur. Kai,kavos lanką ir vėl bėga įįčiai 
?kur ir ant kelio vandens iki £įaurę; galutinai sukasi at- 
.stebulių. Stubukės pakelėje ga| į pietrytinę kryptį ir, 
?ąnt stulpų. , Iš to duodasi pasiekus Meksikos Įlanką 

joje paskęsta.
M-es atvažiavome iš piet-

?ąnt stulpų. 1 
;suprasti, kad potvynis čia 
’neretas svečias.
,. Mes važiuojam į New Or- vakarių; pervažiavome Mis- 
Jeans. .Du keliai. Kelias 90- sįssįppį Huey P .Long tiltu 
?as pajūriu, kloniais, tarp 
-upių, ežerų ir įlankų.. Ke-

* lias 190-as eina toliau nuo 
^pajūrio. Matant tiek van- 
’dens aplinkui ir taip lyjant, 
-paėmėme kelią 190-ą: Ma- 
-nėme, gal bus sausiau. Taip 
-lietus pila, kad net “dangų 
>su žeme maišo.” Nešalta.

Priyažiavom’ Louisianos I 
Uostamiestį Baton Rouge. 
;Būtų buvę įdomu jį dau
giau pamatyti, nes iča buvo 

^gubernatoriumi Huey Long, 
jjcuris norėjo būti diktato
riumi Louisianos, o vėliau 
;gal ir visos Amerikos. Bet 
kadangi oras buvo blogas,

prisipažinti, kad mūsų džiaugs
mas neilgai tęsėsi. Mūsų jau
nuoliai vienas po kito pradėjo 
apleisti draugiją. Tėvai, gir-

T, , v. . < . . , , . . ! di, savo vaikus bandėme palai-Bet štai, ateina nelabasis ka- , . ,, ._ , , ,y , ... I kyti, užmokėdami mokesčius uzras. Pradeda iš mūsų eilių . ’ . .... . ,. . .. , . i . įjuos. Bet kaip tu, girdi, visarinkti jaunuolius karinėn tar- y. .y, . y’ ., Ar-, . .. i amžių istesesi mokėti uz juos,nybon. Vėl naujas rūpestis,! _ ... _ . ,... . _ .. i Ir musu triūsas, musų darbasvėl nauji planai. Jaunuolių ap- . . ‘ . .. ., . _.... .. ir pasiaukojimas p a s i b a i g eleisti negalima. 1
Draugija nutaria, kad kiek

vienas narys jaunuolis, patekęs 
kariuomenėn, per visą tarnybos 
laiką skaitytus! pilnu draugi
jos nariu. Jų narinius mokes
čius padengs senimas, užsidė
ję nepaprastus mokesčius. 
Taipgi draugija nutarė, kad 
jaunuoliams, išeinantiems tar
nybon, draugija surengs išleis
tuvių pokylį ir duos po penki
nę dovanų. O kai sugrįš na
mo iš tarnybos,—ir vėl surengt 
džiaugsmo, sulauktuvių pokylį, 
ir vėl duot po penkinę gyveni
mo pradžiai.

Mūsų, girdi, nelaimei, iššau
kia visus mūsų aunuolius ka
riuomenėn. Bet ir mūsų laime 
visi sveiki sugrįžo 
tarnybos, išskiriant vieną. Kas 
buvo draugijos jaunuo I i a m s 
prižadėta, viskas buvo išpildy
ta.

Džiaugiamės, girdi, kad mū
sų jaunuoliai sugrįžo ir kad 
randasi mūsų tarpe. Didžiuo
jamės mūsų draugijos eksperi
mentu, kaip gauti jaunimą į 
draugiją ir kaip jį palaikyti. 
Tegul ir kitos draugijos paima 
pavyzdi iš mūs, jei nori turėti 
jaunuolių savo draugijose.

Su apgailestavimu reikia

mi, kaip jaunimas, taip ir se
nimas. Dabar tik rūpinamės, 
kad juos palaikyti draugijoje. 
Ir, rodos, viskas einasi gerai.

taip, lead j metus laiko neliko 
nė vieno jaunuolio mūsų drau
gijoje. ,

Taip pasakojo tas veikėjas.
—Kodėl taip staigiai jie ap- 

j leido jūsų draugiją? — klau
siau jo.

—Žinai, kodėl! Parėjo iš tar
nybos jau suaugę vyrai. Pra
dėjo savystovį gyvenimą. Ap
sivedė, “prisipirko” įvairių gy
venimui reikmenų. Ir taip pa
skendo tipiškame amerikoniš- 
kartie gyvenime, kad apie lie
tuvių draugiją ir jojo užsimo
kėjimą mokesčių negali būti nė 
kalbos, kuomet už būtinus gy
venimo reikmenis turi užsimo
kėti.

i —O kaip dabar jūsų drau-
namo iš Į gija gyvuoja? — klausiu jo. 

Atsakė, kad su pabaiga 1958 
metų mūsų draugija likvidavo
si. Likvidavosi ne tik mūsų 
draugija, bet ir kitos panašios 
pašalpinės draugijos Dabar 
mūsų mieste neliko nė vienos 
pašalpinės draugijos.

Aš manau, lead visi, kurie 
darbavomės draugijose per pa
skutinius 50 metų, sutiksime, 
kad įtraukimas ir palaikymas 
jaunosios kartos draugijose 
kaip tik supuola su viršuje 
papasakota istorija. lynas

Rašytojas profesorius 
B. Pranskus-Žalionis

toliau aktyviai, su entuziaz
mu dirba, kruta, kad lietu
vių kultūra pasipuoštų uau-e 
jomis socialistinėmis rože-'* 
mis.

Pirmoji Pranskaus knyga 
—tai eilėraščių ri n k i n y s 
“Audringos jėgos/’ kuris 
pasirodė 1935 m. Minske. 
1937 m. Minske lietuvių lei
džiamame laikraštyje “Rau- 
d o n a j a m e Artojuje” at
spausdino eiliuoto romano 
“Jono Stumbrio” dvi dalis. 
1935 m., kai Pranskus gy
veno Maskvoje, buvo priim
tas į Tarybinių rašytojų 
sąjungą. Neseniai įvykęs 
Tarybų Lietuvos rašytojų 
III suvažiavimas išrinko 
Pranskų į Rašytojų sąjun
gos valdybą.

1958 m. Pranskus išleido 
knygelę apie Spalio revoliu
cijos įtaką lietuvių literatū
rai. Nežiūrint laiko stokos, 
Pranskus ir toliau rašo ir 
ruošia spaudai savo ir ki^ų 
autorių kūrinius, dirba di
delį visuomeninį darbą.

A. Liepsnoms 
1959-III-4, Kaunas.

KRISLAI *
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Man patinka Irako premje
ro Kassemo patarimas jo ša
lies spaudai: “Pamirškite Nas- 
serj, koncentruokite dėme
sį šalies pakėlimui.”

Egipto prezidento Nasserio 
atsineš i mas linkui Irako nepa- 

i teisinamas. Gerai būtu, kad i •jis savo klaidą pamatytų ir 
pataisytų pirma, negu nuva
žiuos per toli.
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New Yorko bižnieriai sume
tė ir pasiūlė Respublikonų par
tijai $550,000. Tegu tik ji šia
me mieste laiko savo suvažia 
mą. Jie dar prideda ir ’di
džiausią mieste salę veltui.

Matote, kaip gera kapitalis
tinei partijai. O tegul Komu
nistų partija paprašo pusės Ju
lijono dolerių savo konvencijai^

Tokia tai politinė lygybė!

m. proletarinės revoliucijosRašytojas B. Pranskus- 
Žalionis jau 1919-1921 m. 
aktyviai dalyvavo Lietuvos 
komjaunimo veikloje. Nuo 
to laiko jis drąsiai kovojo 
už darbo žmonių reikalus. 
Už tai ne kartą buvo žval
gybos persekiojamas ir ka
linamas. Ilgesnio kalinimo 
išvengė išvykęs nelegaliai į 
Tarybų Sąjungą. Čia baigė 
mokslus. Nuo 1932 m. jis 
redagavo žurnalą “Prieka
lą.” Čia jis atspausdino la
bai daug savo eilėraščių 
ir literatūrinės kriti k o s 
straipsnių, pasirašyda m a s 
V. Žalionio slapyvardžiu. 
Jo eilėraščiai dvelkė revo
liuciniu patosu. Savo kriti
koje skelbė marksistinę pa
žiūrą į literatūrą. Jis šil
tai vertino lietuvių pažan
giuosius rašytojus, griežtai 
kovojo prieš reakcinę lite
ratūrą. Ypač didelį darbą 

!B. Pranskus atliko lietuvių

Neseniai žurnale “Perga
lėje” Pranskus atspausdino 
savo atsiminimus apie kom
jaunimo veiklą. Juose jis 
meniškai nupiešė visą eilę 
revoliucionierių paveiks 1 ų . 
Kiekviena jo atsiminimų ei
lutė parašyta revoliucinio 
patoso ugnimi.

Pogrindžio savo veikloje 
prieš lietuviškąją buržuazi
ją Pranskus bendravo su 
tokiais įžymiais kovotojais, 
kaip V. Kapsukas, Z. An- 
garietis, Karolis Požėla iri 
kt. ; i

Pranskus jau yra įteikęs! 
Grožinės literatūros leidyk-■ 
lai savo eilėraščių rinktinę; 
ir savo kritikos raštus.

Dar 1935 m., kai A. Gu-j 
zevičius sėdėjo kalėjime, ■ 
Pranskus surinko, sureda
gavo ir išleido jo kūrinių 
pirmą knygą “Vėliavnešę.” 
Čia Pranskus apie Guzevi- 
čių įdėjo šiltą savo žodį.

Past a r a i s i a i s metais 
Pranskus suredagavo visą 
eilę knygų ir antologiją lie
tuvių pažangių ir revoliuci
nių rašytojų (jų tarpe kny
gą “Po r a u d o n ąja vėlia
va”). Dabar Pranskus iš 
periodikos renka medžiagą 
knygai tų revoliucinių ra
šytojų, kurie buržuazinės 
santvarkos sąlyg o m i s dėl 
persekiojimo buvo priversti 
iš 'Lietuvos emigruoti, t. y., 
jie rado sau prieg 
cialimo šalyje, kuj 
šytojai laisvai pasireiškė 
savo eilėraščiais ir apsaky
mais. Jis didelį mokslinį 
darbą atliko dirbdamas 
LTSR Literatūros institu
te. Dabar profesorius 
Pranskus dirba Vilniaus 
universitete—ruošia čia li
teratūros specialistus. Už 
didelius nuopelnus vystant 
lietuvių literatūrą Prans- 
kui yra suteiktas profeso
riaus vardas. Tai vienas 
seniausių ir įžymiausių lie
tuvių literatūrinių kritikų.

Šis kuklus žmogus, aukš
tos literatūrinės erudicijos 
mokslininkas, rašytojas ir

i dos, suplanavome gerai..
Suprantama, girdi, pirmiau

sia turėjome įrašyti savo vai
kus. Kuomet tai padarėme, 
susidarė būrelis jaunuolių. Ta
čiau ( su tuo būreliu nepasiten- 
kinom. Draugija, girdi, vėl 
nutaria: visi draugijos nariai 
in corpore, demonstratyviai tu
ri dalyvauti kas sekmadienį — 
vieną sekmadięių ant pirmųjų 
mišių, o antrą sekmadienį ant 
sumos. Kas dalyvaus ant pir
mųjų mišių, tiems draugija pa
tarnaus su pusryčiais veltui.

Susirinkome į salę, susirikia
vome po tris eilėj ir demonstra
tyviai traukiame bažnyčion. Po 
pamaldų vėl visi marguojame 
atgal į salę, kur yra prirengti 
pusryčiai.

Jaunuolius statqnie pirmose 
eilėse, kas, žinoma, atkreipia 
atidžią kitų ' jaunuolių, kurie 
dar nepriklauso mūsų draugi
joj. Taipgi darome parengi
mus, kad ] 
liūs ir kad i mūsų draugijos 
jaunuoliai stengtųsi įtraukti į 
draugiją savo draugus ir pa
žįstamus.

Mūsų suplanuotas veikimas, 
girdi, duoda geriausias pasek
mes mūsų draugijai. Per kele
tą mėnesių į draugiją gavome 
90 narių-jaunuolių. Visi links-

patenkinti jaunuo-1 tarybinėj kritikoj pokario

I

Buvo laikai, kai Amerikoje 
tolimuosius šalies vakarus lai
kydavo didžiausiu baubu ir 
gąsdindavo mažus, šiandien 
jau ir šimutis su Grigaičiu bei 

į Tysliava nebegąsdina vaikų 
mūsų vakarais.

Bet jie turi Sibirą pasidarę 
baubu. Nors Sibiras tampa 

! milžiniško progreso židiniu, jie 
! savo skaitytojams Sibirą tebe- 
piešia tokiu, kokiu jis buvo 

i prieš penkiasdešimt metų.

Tiesa, ten vietomis labai, 
labai šalta. Bet kaip .su mūsų 
Montanos valstija? Aš anais 
metais, grįždamas iš Califor- 
nijos, patekau. į Bute, Montfl'- 
na, ir, tikėsite ar ne, ten ra
dau 45 laipsnius žemiau nulio! 
Maniau, kad mano ir kaulai 
sušals. Bet ten žmonės gyve
na ir didžiuojasi geru, sveiku _ 
klimatu!

laikotarpiu. Jis darė išsa
mius apibendrinimus apie 
Žemaitės, J. Biliūno, J. Ja
nonio ir kitų rašytojų kūry
bą. Neseniai jis atspausdi
no platų kritikos kūrinį 
žurnale “Pergalėje” apie V. 
Kudirką. Jame jisj iš mark
sizmo mokslo pozicijų-įver
tino Kudirkos kūrybos tei
giamuosius bruožus ir at
skleidė tai, kas Kudirkos li
teratūriniame palikime ne
priimtina darbo žmonėms.

Pranskaus kritikos raštai 
pasižymi principiališkumu, 
kovingumu, ypač griežtai 
jis demaskavo taip vadina
mąją “vieningąją srovę” li- 
tęratūroj-e, t. y., reakcinių 
idėjų skelbimą literatūroje.

Daugybė Pranskaus kriti
kos straipsnių buvo at- 
spausdinta “Tiesoje,” 
“Komjaunimo Tiesoje,” ‘Li
teratūroje ir mene,” “Per
galėje” ir kit. Viename laik
raštyje jis aukštai įvertino 
gan talentingai parašytą 
rašytojo A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus romaną “Kalvio Ig
noto teisybę.” Autorius pa
žymėjo, kad Guzevičius vie
nas pirmųjų lietuvių litera
tūroje pavaizdavo labai 
svarbią tomą —- 1918-1919

lyg paklydus, grįžo į į Kairėj — puikus vasarna- 
i “by- 

” visu 60 mylių pajū
riu.

Mes su Petru ginčijomės. 
Jis sakė, kad tie “byčiai” 
priklauso privačiams namų 
savininkams. Aš ginčijau, 
kad jūra priklauso visiems 
Amerikos piliečiams ir tie 
“byčiai” yra publikos. Bet 
ir iki šiol nei jis, nei aš ne
žinom, kam jie priklauso.

Ona nesiginčijo. Ji tik sa
kė, “kad lietus lyja ir mau
dytis negalime, tai kokia čia 
svarba, kam jie priklauso.”

Važiuojame, važiuojame, 
bet vistiek nepasie k i a m e 
miesto Mobile. Lyja. Visur 
aplink tamsu, kaip maiše. 
Šalykelėse ravai pilni van
dens, kelias siauras; net 
pradėjo darytis baugu va
žiuoti. Tik pravažiavus Pas
cagoula, pirmą šviesą pa
matę, jau ir sukame iš kelio. 
Tai buvo tik naujai atidary
tas Mot-el Albert Pike, šei
mininkas labai mandagus ir

>

ir Jefferson Highway, ku
riuo ir 90-as kelias eina, se
kėm beveik lygiagrečiai kil
pos lanką. Pervaži a v o m e 
garsųjį, istoriškąjį Jackson 
skverą, Canal gatve ir, kur 
kertasi Canal ir No. Broad
way, sustojome gana gra
žiame restorane pietauti.

Šis miestas turi apie 600,- 
000 gyventojų. Dauguma jų 
—francūzai. JAV nupirko 
Louisi anos teritoriją su 
miestu New Orleans iš Na
poleono 1800 metais. Šis 
pirkinys vadinamas Louisi
ana. Purchase.

;Įai tik staptelėjom gąsdino! čia, kaip ir kituose did- 
.'prisipilti ir važiavom tolyn, miesčiuose, yra daug įdo- 
•Norime greičiau pasiekti tą mių vietų ir daug francūzų

kalbus. Jis dirbąs, rodos, 
popieriaus fabrike. Bet lais
valaikiu pasįmūrijęs 12-ką 
ųioteliukų. Kiekviename ši
luma žiemai ir šaldytuvas 
vasarai, ir televizorius kiek
viename kambary. Kaina— 
$3 asmeniui! Lovos minkš
tos. Kilimai nuo sienos iki 
sienos. Šilto ir šalto van
dens maudynės.

Taip buvome įvargę, kad 
nė gulti nesinorėjo. Užsi- 
fundijome po čėrką romo, 
kurio buvome pirkę Meksi
koj. Jis mus atgaivino. Už
sisukant TV. Rodė Walt 
Disney “Sleeping Beauty.” 
Puikus Čaikovskio baletas. 
Nuotaika pasitaisė; nervai 
atsileido ir buvo smagu ra
šyti šios dienos įspūdžius.

Esame dar 30 mylių nuo 
Mobile, Ala.'

Norime rytoj pasiekti St. 
Petersburgą, Floridoj. Ma
tysime. ! ‘ Bevardis

so-
ra-

SUEZO KANALAS IR r 
IZRAELIO PREKYBA
Tel Aviv. — Izraelis vėl 

skundžiasi prieš Jungtinę 
Arabų Respubliką, kuri ne
praleidžia prekių per Suezo 
kanalą. Nasserio valdžia 
konfiskuoja Izraelio pre
kes, kurios vežamos kitų 
šalių laivais per minėtą ka
nalą. Todėl Izraelio preky
ba su tolimaisiais Rytais ir 
ryt-pietine Afrika labai 
kenčia.

Brantford, Canada. —In
dėnai jau pasidavė ’Kana
dos • valdžios patvarky
mams, o valdžia panaikino 
prieš 20 indėnų kaltinimus.

Washingtonas. — Atsto
vų Butas užgyrė pratęsi
mą nedarbo apdraudos iki 
birželio 30 dienos, tiems, ka
rių ji išsibaigia su balan
džio 1 d.
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MANO ATSIMINIMAI . ' 
risirašiau ir prie Algir-Į 

i v* iv- -- Netrukus
važiavau Y Loweih ’ Mass’ll kil° nesutikimY maS 
pas savo dėdę, šeštadienio katalikai buvo^ pasiūlę pa-; 
vakare dėdė nupirko degti- aukoti ls Jos iždo $o0 baz-; 
nes, alaus bačkutę ir pasi
kvietė savo pažįstamus 
“aplaistyti grinorių”. ‘

Po Kalėdų gavau darbo

V LOWELL, MASS.
1913 m. gruodžio 7 d. at-i^° eiaugystės. 

važiavau į Lowell, L -

kur juos gamino dėl audi
nių. Mokestis buvo $6 per 
per savaitę.

Lowellyje lietuviai ture-' 
jo bažnyčią ir tris palaipi
nės draugijas— šv. Juoza
po, Algirdo LDK ir Aušros

- Vartų Marijos draugiją. 
Pažangiečiai turėjo

' Norwood, Mass.
; Pereitų metų pabaigoje 
i Andriaus ir Olgos Zarubų 
'dukrelė Olga ir žentas Wil- 
Ibur Cartwright pasįpirko 
gražu vienos šeimos name- 

T nyčiai pirkti vargo nu sJ^.Walpole, Mass., ..kuris' 
'*1 Laisvo nusistatymo nariai! 1,'ubeZ1UOjaS1-SU .N?T

i nesutiko. Draugyste kasoje1'*31' menesnj laiko na- 
i turėjo apie $5,000. Dėl ne-l , , ,
.sutikimų ji nuėjo į teismą|SV’ l’ertvarkyt 
ir advokatai “išdžiovino” i 

. jos iždą, o draugystė 
kriko.

Vėliau laisvi lietuviai bu-j 
v o sutverę Tėvynės Mylėto-’

jis nebuvo skaitlingas 
riais. Kunigas sutvėrė 
zaus Saldžiausios širdies 
Draugystę. Prie jos prisi- 

, Visos trys pašalpinėslraš5 ir laisvlJ Pažva1^ lie’ 
draugijos rengdavo meti-' 
nius balius. Viena turėjo! 
pirmąjį šeštadienį prieš ad
ventą, antra—po Kalėdų tą 
šeštadienį, o trečia — po 
Velykų šeštadienį. Sureng- .. _ . r . ,dave, kai kada ir prakalbi §Vste 5ugJl,"ge ! rPletuvos 
J prakalbas ir aš nueida-!Su”S u' Dukte™ Draugys-

i melyje teko kaip kas patai- ( 
nes; nau

jiems seimininkams ne vis- 
Jkas tiko sulyg jųjų skonio.

*c ' Užbaigus taisymo darbą,
i sausio mėnesį jaunoji pora
I su dviemis savo mažais vai- 

b likučiais Richard ir Bonnie
I paliko tėvų Zarubų namą ir 

t- ; persikėle i savo naują gy-

tuvių ir net pateko į jos 
valdyba, bet ir ji buvo ne-| 

■skaitlinga nariais.
i Tėvynės Mylėtojų
gystės skyrius ir

Drau- 
Jėzaus 

Saldžiausios Širdies Drau-

Sirų ir Dukterų Draugys-
vau.

Socialistų kuopos nariai1 
dažniau ruošė parengimų,' 
kaip tai prakalbų, balių, te
atralių vaidinimų. Buvo su
rengę ir diskusijas religijos 
klausime. Iš socialistų pu
sės diskusavo St. Michelso- 
nas ir Žiūrinskas, o iš ka
taliku — J. Ramanauskas 
ir Skilandis. Man geriau 
patiko argumentai St. Mi- 
chelsono, negu Ramanaus
ko. Aš tada nepriklausiau 
jokiai organizacijai.

Kada apsivedžiau, mano 
draugė pradėjo mane kvies
ti į lietuvių prakalbas ir 
parengimus. Lowellyje daž
niausiai kalbėjo F. Bago- 
čius su Michelsonu. Tais 
laikais jis buvo kairūs. 
Ma^ pradėjo kairieji patik
ti ir užsirašiau pusei metų 

/^Keleivį”. Jam išsibaigus 
’tik už metų paragino atsi
naujinti prenumeratą. Jį 
atsinaujinau ir per keleris 
metus skaičiau.

i ir moterys. Bet ir ji jau 
i prieš šešeris metus pakriko.

Progresyviai lietuviai su
tvėrė Amerikos Lietuvių 
Piliečių Socialį Klubą. Jis 
išgyvavo apie 20 metų. 1958 
m. lapkričio 30 d. užsidarė 
ir šis klubas. Dabar pro
gresyviai lietuviai turi Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos 44 kuopą ir LDS 110 
kp., bet ir jos yra neskait
lingos nariais.

Jau daug lietuvių išmirė. 
Mažai liko, ir tie, būdami 
pasidalinę, ir nesudaro 
veikimo, ypatingai atsiliepė 
senatvė.

1920 metais užsirašiau 
“Laisvę” ir nuo to laiko 
nuolatos ją skaitau. Tais 
pat metais atsisakiau 
skaityti “Keleivi”. Nuo už- 
sirašymo “Laisvės” įsitrau
kiau į pažangių lietuvių ju
dėjimą ir dirbu kiek mano 
jėgos ir supratimas leidžia.

Jonas Daugirdas

(veninio vietą.
Zarubos nusitarė suruoš

ti jiems įkurtuves. Na, ir 
štai sukviečia savo artimus 

i gimines ir draugus, kurių 
21 d. vasario, 5 vai. vakare, 
suvažiavo virš trys deset-į 
kai. Visi svečiai buvo pri
imti geriausioje nuotaiko-1 
je. Visi buvo gerai pavai
šinti.

Vėliau Olga Cartwright 
pradėjo apžiūrinė! dova
nas, kuriu buvo sunešta 
gana daug, taip pat gana 
vertingų.

Apie 11 valandą visi sve
čiai išsiskirstė linkėdami 
Gigai ir Wilburui laimingos 
ir gražios ateities. • ...............

Ten Buvęs areštuoti,

CAMBRIDGE, MASS. j

MIRUS 1
IVfarytei Vasiliauskaitei j

KOVO 14, 1959
Reiškia liūdesį netekę mylimos draugės

sekami veliones draugai:

L. i r M. Aitutis V. Mineikienė
A. ' ir K, Barchus M. Pauras
S. Budrevičienė S. Rainard
A. Galinis W. ir M. Stashis
N. Grigaliūnas J. Usevičius
K. Taseviče M. Trakimavičienė
K. Kaliošus P. Turauskienė
G. iKvetkas A. ir E. Žvingilas

i v. Kvetkas R. Čuberki-enė |
B J- 1Valeckas Vince Matulis R
1 v. Daleckas Barbora Macikaitė K
1 K* Kazlauskienė

___________________________

MIRĖ
Arlington, N. J.

Frank Shi nikus, gyvenęs 
po 426 Beach St., Arling
ton, N. J., mirė kovo 30 d., 
West Hudson ligoninėj. Ve
lionis paliko nuliūdime 
žmoną Felicia, du sūnus 
Edward ir Eugene.

Ši žinia gauta pirmadie
nio rytą, dar nebuvo pilnai 
sužinota, kur velionio kū-

,nas bus pašarvotas.. Vėliau 
Ibus daugiau pranešta.

Reiškiame velionio šėl
imai giliausią užuojautą.

Detroitas. — 1958 m.
Amerikoje buvo pagamin-** 
ta 106,993,900 automobilių 
Ttajerų”.

Atlantic City, N. J. — 
' 1958 metais New Jersey 
valstijoje buvo daugiausiai 
uodų nuo 1893 metų.

Boston, Mass.
j I

Nicola Sacco ir Rartolomeo 
Vanzetti išteisinimo 

veikimjas eina pirmyn
Pijrmu sykiu Massachu

setts valstijos istorijoje, 
i prieš 32 metus 1927 m. rug- i

ros kedeie

WATERBURY, CONN.

I AUKSINES VEDYBOS^
žymiems visuomenininkams, ilgamečiams Waterburio 
gyventojams, sukako 50 metų jų vedybinio gyvenimo.

Tie žymūs asmenys yra:

Marijona ir Juozas

STRIŽAUSKAI
'Taigi kultūrinės lietuvių organizacijos rengia pokylį , 

pagerbimui jų auksinio jubiliejaus proga.

Tai bus

ŠAUNŪS PIETŪS
Geri Valgiai ir Įspūdinga Programa

' Sekina<1.. Balandžio 12 April
SALĖJE 103 GREEN ST., WATERBURY

Pradžia 1-mą vai. dieną. —:— Kaina $3.00

Kviečiame watcrburiecius ir visos apylinkės lietuvius 
atsilankyti ir tinkamai pagerbti ilgamečius veikėjus 
kultūriniame lietuvių judėjime. Turėsite gražaus 

pasitenkinimo ir patys sau.
Rengėjai

Miami, Fla.
Kove 19 dieną buvo daug 

lietaus iškritę. Lijo per kelias 
dienas, tačiau oras nebuvo šal
tas, tik drėgnas. Tą pačią die
ną draugai vilniečiai-laisviečiai , 
Juozas j r Adelė Birštoną! buvo 
surengę savo rezidencijoj Juo- 

piųčio 22 d. nužudyti elekt- zapų varduvių puotą, kame da
ros kėdėje du darbininkų lyvavo daug Juozapų, giminių, 
judėjimo vadai bus teisina- draugų ir iš Lietuvos artimų 

reakcijai parapijonų. Buvo visokių ska- 
jie buvo . valgių, gardumynų, gimta- 

kaltirant būk%^en’° ^eiLsas ir stipresnių gė- 
ijie nužudė čeverykų dirbtu- 
I vės kasierių ir sargą, South 
Braintreeį Mass. Atsimena
me tuos rįiasinius protestus,'

I asikalbejome apie sveika- bado s;reiką esant jiemspašoko, linkaiami 
Į tą ir gražų orą. Po to pa-, kalėjime. !XT 1 
klausiau Tarną: Ar pasira-1— valdančioji klasė juos! 
šei ant peticijos prieš taksų nužudė. Ęet štai dabar, po | 
kėlimą ant maisto, kurią 32 metų, 
skleidžia Pennsyl v a n i jos; Valstijos 
restoranų sąjunga? Gal gir- ton, M a 
dėjai, kad mūsų valstijos 
kongresmanai nori 
taksus iki 3% % 
tiems 
dabar 
centų 
taksų, 
centų.

| nepasirašiau. O kokis vėl-1 
nias jiems mokės tokius! 
taksus! Aš neisiu į ręsto- nid) kalb 
raną, namie valgysiu!” 

Sakau jam ■ Yra ir ki-

Netikėtai sutikau seniai 
nematyta prietelių Tania B.

m i. Palmerinei 
siautėjant 1920 m.,

rimų.
Pasibaigus šauniai puotai, 

Tony Benys akordionu grojo 
' valcus ir polkas, turavojant 

. (’ Pau] Uscz-Užpulevičiui smuiku, 
1 : tai su visais Juozais visi sma-

—---- g.]a] pįusoKop unKeaami visiems
Niekas negelbėjo I ciaug sveikatos ir ilgo amžiaus.

Apart arklių lenktynių par- 
balandžio 2 d. Į kų, mes čionai turime ir bent Į 

kapitoliuje, Bos-' kelis šunų lenktynių parkus. | 
SS., LegislatŪ ros ! Trys pažįstami “frentai”, italui 

Teisdąrys;ės Komitetas yra'kilmės, iš Easton, Pa., atvažia- 
pravesti viešą Pei’ flvi savaites “gemblino” 

panv.tj rtyrinėjimą (perklausinęji- šunU lenktynių parke. Du iš 
valgan-1 kad ir Vanzettį jų tarpo .pralošėpo .septynis 
ir nuo bvo nekaBį minėtoje žmog- 

mokamų kas virš 50 žudystėje, tik todėl apkal- 
pradėti gauti tinti, kad buvo radikalai 

i jų nekaltumo,

priverstasi pakelti Į (. ... i

restoranuose,
’Imą), kad

nori

Painas atsake:

KNYGA, ŠVIESA, MEILĖ IR LAIMĖ
SAULES. RŪSTYBE. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos •> (romano) no tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $.‘L

Du iš 
po .septynis 

šimtus doleriu, tačiau trečias 
porą desėtkų dolerių laimėjo, 
bet jei ilgiau būtų pabuvęs, 
tai ir tuos būtų pralošęs. Ta
čiau visi buvo patenkinti, gir
di, turėjome “good time.” Mat, 
visi buvo biznieriai, pasiturin
ti

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, ■ 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kaina $2.

t

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato—/ 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 449' psl. Kaina $2.

šLIUl’TAHNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir ' 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos -1 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdūs. 366 psl. , Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo

širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmdnių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktj laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą- pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ILU

Įrodymui jų nekaltumo, 
vadovaujant , Pennsylvani-

Brockton, Mass.
Svarbus LLD ir LDS 

apskričių mitingas
J. Yaskevičius jau prane-

So. Boston, Mass
PAVASARIO 

BELAUKIANT
Su pirma pavasario 

mūsų moterys suruošė 
pobūvį, tik gaila, kad 
oras ir kitokias priežastys su-. npieŠ 
laikė nekurias moteris namuo- „A.. <. way, i se, nes jų parengime vyrai LIjD 7.0S ir LDS 
.skaithngiau pasirodė. kaip 
žinia, kovo 8-tą dieną po visą 
pasaulį moterys reiškia savo 
organizuotumą, ren g d a m o s ! 
prakalbas, paskaitas bei ]....
kias sueigas tos dienos minėji- 
•mui. South Bostono lietuvės! 
progresyvios' moterys turėjo ; bus susirinkimas, 
vieną anglų kalba, kitą lietuvių! j į Į) g kuopos mėnesinis 
—( \i geras kalbėtojas. Į susirinkimas įvyks pirma- 

Atema laikai, kad moterys, dienį> balaidžio 6 diena> 
i Namo 

J kambariuose. Pradžia 7:30 
y i vai. vakare. Visi nariai 

'kviečiami dalyvauti, turėsi-' 
me daug svarbių reikalų. 
Atsiminkite, kad artinasi ( 
parengimai. Jų tarpe bus 
sekami:

Balandžio 25 d., Liet. 
Taut. Namo patalpose bus 

įrodomi filmai iš Lietuvos 
“Žydėk, jaunyste”, “Urug
vajaus Lietuvių Delegacija 
Lietuvoje”, 
Dekada Maskvoje”, 
džia 7:30 vai. vakare.

Gegužės (May) 17 d 
vai. po pietų, toje pat vie-. Tamuk, sakau, taksų nebus, 
toje bus suvaidinta operete! nes nebus jokios įžangos. 
“Čigonai”. Rengia TTn 
kp. ir Moterų 
Klubas bendrai.

Balandžio 2 1 diena 7:30 vai. i Balandžio 18 d., toje pat 
vakare, 318 VV. Broadway, So. I vatoje, 7:30 vai. vakare,;

J^jBostone, rodysime įdomius iš j Montello Vyrų Grupė, va- 
’ warybu Lietuvos tris filmus, i dovystėje Albert Potsius, 

Tą penktadienio vakarą skir-įrengia koncertą. Visi ir vi- 
kite susipažinimui su dabartį-; 
niu menu mūsų nepamirštamoj rengimuose, 
ginitihėj. A. K-

diena i

jos Aukščiausio Teismo tei
sėjui Michael A. Musman-

___4s: prof. Arthur 
M. Schlesinger iš Harvard! 
universiteto, prof. John P. |

> Brandeis universi-

žmonės.
Stankus
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ov, kad sekmadienį, balan- tas įneštas sumanymas, ku- Roche iš _
llta9|džio (April) 5 d., 11 valan-|ris nusako uždėti 3'/2% antlteto, kun. Roland D. Saw- 

pietus, 318 Broad-1 visokio maisto, p e r k a m o i yer, kun. Donald C., Loth^ 
So. Bostone, įvyks krautuvėse, kurį namie pa-1 roP, direktorius Bostono

ap- sigamini. Ir prieš šį suma- 
skričių komitetų susirinki- nymą restoranų susivieniji
mas. Kviečiama dalyvauti mas nerenka protestų. Taip-

, ir kuopų valdybos bei orga- 
| nizacijų nariai. Daugiau 
dalyvausime, bus geresnės 
pasekmės. Tai labai svar-

Atoja J alvir.j kov;i m lygybę; Lietuviu Tautiško 
tisuose gyvenimą liečiančiuose į Vr_ Pv.n/i;
klausimuose, nes joms atsibodo; 
vyrą komanda, Įkyrėjo betvar-l 
kė ir vyrams pasauli valdant 
nepabaigiami karai. Atrodo, 
kad jų argumentuose* yra daug 
tiesos ir, apart sunkiu darbu, 
jos visur turėtu gąuti lygias 
teises su vyrais.

Kovo 1 d. A. L. P. Klubas 
paruošė dešrą ir kalakutienos 
pietus. Po pietų girdėjome j 
Rev. McKenna pasakojimą apie 
Liaudies Kiniją. Jis po nau
ją gyvenimą budavojančią šalį 
su kitais amerikiečiais važinė
jo 1957 metais. Ant kiek jis 
patyręs, tai dabar kiniečiai esą 
įsitikinę dabartinės valdžios 
pastovumu, ir kad ji rūpinasi 
visuomenės gerbūviu. "Buvo 
paklausimu, Į kuriuos ministc- 
ris nuosekliai atsakinėjo.

gi yra sumanymas, kad ne
paisant, kiek jau yra taksų 
ant bonkutės alaus ar ki
tokio gėrimo, bet jei gersi 

i stiklą alaus klube ar saliū- 
n-e, mokėsi dar taksų, ku
rių bus 10% ar daugiau. 
Ką sakai ant to?

Tarnas patylėjo, užkeikė 
“po velnių!”

! “Aš išsikelsiu 
N. J.”

. Tada aš jį

ir pareiškė: 
i Camdena, i
paklausiau: 

O ar girdėjai, kad balandžio 
4-os vakare bus rodomi la
bai įdomūs lietuviški fil
mai, Lietuvoje gaminti, vis
kas lietuviška, daugybė gra
žiausių vaizdų, dainų, šo
kių, muzikos. Tai bus mū-

Lietuvių Menoisų klubo salėje, 2530 N. 4th 
skvoje”. Pra-lst. Ar būsi?

Tarnas patylėjo ir paklau-
■sė: “O kiek taksų ten bus?”

LLD 6 i Bet rengėjams, žinoma, bus 
Apšvietus j iskaščių. Bet apie tai ten 

; pat pakalbėsim.
Taigi, susieikime kuo 

skaitlingiausiai pažiūrėti tų 
naujų Lietuvos kūrinių. O 
aš pasakysiu visiems,

Minersville, Pa. :
Kovo 11 d. mirė draugas 

Antanąs Šilis, sulaukęs 90 
metų. Lietuvoje paėjo iš 
Kauno apskrities. Į šią šalį 
pribuvo prieš 52 metus. At
vyko į Minersvillę ir čionai 
visą laiką i 'gyveno. Tai bu
vo tėvas Alenos Raguckie-; 
nes. Taipgi jis palikė ir sū
nų, kuris gyvena Easton, 

viltip^lPa- Sūnus yra daktaras 
-dentįstas. Taipgi paliko 

Vanzetti išteisi-! anūkus ir penkis
proanukus. Visą laiką dirbo 
kasyklose, o kai kasyklose 
jau nebegalėjo dirbti, tai 
laikė bites ir medų parduo
davo. Bet kadangi mieste 
bičių negalėjo laikyti, tai 
prašė manęs, kad aš jam 
duočiau jas ant mano ūkės 
laikyti. Tai aš jam ir lei- 
džiau tai daryti.

Kovo 14 d. velionis buvo 
palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis iš Dutkevičiaus 
šermeninės. Palaidotas pa
rapijos kapinėse, kur prieš 
11 metų buvo palaidota jo
jo žmona.

Išreiškiu didelę užuojau-| 
tą velionio dukteriai Alenai 
ir sūnui dr. J. Šilini. O' 
tau,1 Antanai, ramiai ilsėtis 
amžinai šios šalies šaltoje 
žemelėje.

bažnyčių;'John N. M. Ho
wells, piriinininkas liberalų 
piliečių, ir John C. Cort, Į 
vyriausias 
Gildijos si 
ne.

Cort, 
laikraštininkų 

ekretorius Bosto-

Kada tpkie intelektualai; 
už juos kalba, 
išteisinimiĮii.

JŠaCCO 11 » 
nimui bilių į valstijos Le- 

įnešė atstovas 
, iš

gislatūrą
Alexander J. Cello (D.
Medford).

D.

Newark, N. J.
Kelrodis į Labor Lyceum 

i
Įsidėmėkite visi, kas tik 

rengiatės pasimątyti su 
šauniaisia .s “Čigonais”, ku
rie atsikrdusto į mūsų mies
tą balandžio 5 d., į savo 
būstinę, Labor Lyceum, 
Springfield Ave. ir So. 14th

Imkite busą 25 Pennsyl- 
vanijos stoty arba kampe 
Broad ir Market Sts. Išlip
kite So. 14th St. kampe, ei
kite skersai gatvę ir rasite 
didelį namą su parašu “La
bor Lyceum”, 700-710 So. 

ai ir maukite drą
siai į vidų. Su jumis eis žvejai 
daugybė iš visų pusių. Pasi- laivo “Pallisser” žvejoja Is- 

i visi

14th St. T

a

ar„----------------------- matysime
j sos prašomi dalyvauti pa- ^us man() Tarnas ten, kur

V. Ramanauskas >

avikas. — Anglų 
apsaugoje karinio

nėra jokių taksų. Iki pa- .
Geo, Shimaitis simatymo! R. Juzintiškis 5 p.--Lais

landijos vandenyse, 
Komitetas1 sydami protestų.

nepai

sė (Liberty)— Antrad., kovo (March) 31, 19591

$5,000 FONDAS
Perkėlimui Laisvės 

į Naują Vietą
Šių metų Ląisvės bendroves dalininkų.suvažia
vimas; rimtai apsvarstys Laisvės spaustuvės 
perkėlimą į naują vietZ nutarė atsišaukti į vi
suomenę, kad sukeltų $5,000 fondą padengimui 
perkėlimo kaštų. I
Fondo sukėlimui suvažiavimas paskyrė 3 mėne
sius laiko. Vajus prasideda su balandžio 1 d. 
jr bhigsis su birželio 30 d. Taigi per tuos 3 mė
nesius turime sukelti $5,000.
Persikėlimas į naują vietą kainuos apie $5,000. 
Aišku, be visuomenės finansinės paramos Lais
vė neturėtų ištekliaus persikėlimui. Todėl pra
šome visuomenės paremti Laisvę aukomis tam 
būtinam' reikalui. ’
Naujoje vietoje dabar eina remontavimo dar
bas, kuris užims keletą savaičių. Taigi fondo 
sukėlimą reikia kiek galint paskubinti, nes pini
gai labai reikalingi jau dabar.

Laisvės Admjnistracija
' 4 j* (
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vnnres .11nrzims. Josna Sėliu lietuviu. Kalbėjausi i . . R_ _ „ mm *i ■susirmigęs Juozines, 

pasikvietė tuos savo 
ous, kurie daugiausia rūpi- visur susidomėjimas labai 
nosi jam esant ligoninėj ir.'hdelis “Čigonais,” kuriuos 
dairu- rūpinasi jo atlanky- mums šioje apylinkėje paro- ____ _ ____ _
inu ir draiitrišku pasikalbo- 1 ''.vs arba pastatys. Worceste- V(| Į(e]etui savaičių 

rio šaunusis Aido Choras. :m>t į Hm šm-ino-s. 
Vienas

su keletu net iš New J-ersey. i A. ir M. Petrikai
(grįžo iš Arkansas
i Dr. A. ir M. Petrikai

jimu, kad užmiršus nuobo-
smarkus tautietis

su
zmcna,

ir kiti.' M i- 
uiriuos jis gy-

11 ill balandžio 4 d., 
sakiau savo pačiai:

ISUGRIŽO Iš LIGONINES; goninės palaikomos ne pel-> 
i m/simanavičius nu i, todėl jose unijoms ne- 

Motiejus Simanavi č i u s| turi būti vietos. Gali kilti 
' (Simams), plačiai žinomas! ligoninių darbininkų strei- 
i lietuviams, gyvenąs 35 4 įkas.

i Aido Choras rengia gra-|14th SL, So. Brooklyne, su’lHELp WANTED—FEMALE 
Ižų koncertą, kuris įvyks'£UZ() iš ligonines. Jispo 
I gegužės mėnesio pradžioje I‘in^os opeiacijos jaučiasi 
Schwaben Hall, Ridgewoo-' dau^’ ^nau ir SVG1<ata ta1’ 

-------------  , ,z . . , , . n/r .j isosi. Linkime pilnai su- 
• pagarbos (l(\ Knickerbocker ir Myrtle

i lakštus įteikė radijo progra-1 Avės. Vėliau bus pranešta, 
j Vykdami į ten, buvo su-,mojo iš miestines radio sto-!daugiau apie šį šaunų pa-1 
! stoję ‘Čikagoje pasimatyti! ties WNYC kovo 30-os va- į rengimą, 

senais bičiuliais. |karą. Parinkime dalyvavo!

Filmą pasaulis Aido Choro veikimas

(nežinau jos 
dybi nes pav;

gorius’ pamatyti!”
ve-

dar neturi dirbti-

SAKO, KAD LIETUVOJE 
RADO ALIEJAUS

aliejaus ir natūralinio gazo. 
Šią žinią praneša Austrijos 
Die Press žmiu agentūra.

THE MASPETII SALVAGE C().> 
Velykų s\(•■kinimai nuo Mr. John , 
Capanegro visiems lietuviams. Jis ; 
perka seną gek/j, metalą, sku- | 
dm us. popierių. !

58-11 Maurice Avė. J
Maspeth, N. Y. TU. t-02l(i ;

Velykų proga 
būkime dėkingi už. viską.

HENRY VVEYDIG & SON, 1

i L. D-H563
Malonus pa tarnav imas 

nž prieinamą kainą.

Filimi Kritiką Ratelio 
pagerbtieji filmai

i Ratelis savo išrinktuosius
Ai kan- j fj]mLls paskelbė! ir

‘ Richmond |su savo
u. l)a"1 Matėsi su rašytoju Dr. A. j filmų kritikai N
V iską i Margeriu; svečiavosi, be ki- laikraščių, 1 
s ‘Či-'tų, pas Veši,

MUSES—R. N’S PROFESSIONAL 
AH Shills. Differential paid. 

Maintenance available if desired. 
Excellent Personnel Policies. 

Voluntary Psychiatric Hospital. 
Good Salaries. 

Wire, write or call: 
Director of Nurses 

ST. VINCENTS HOSPITAL 
210 North St., Harrison, N. V. 

Rye 7-0502.
(26-35)

RIMTAI ORGANIZUOJA
LIGONINIŲ

TARNAUTOJUS
Tuo tarpu choras sniar-1

virš 30 Ūdai rengiasi su dainomis.
18 j Girdėjau, kad koncerto pro-’

... . Igramoje bus gerų solistų,'
. Ratelio (Girele) pijpažm-ikvartetų ir tt. Vis-;

tnke L. Pru- ti 19o8 m. geriausiais sužinosite iš vėlesnių į tarnautojus Jau paliesta ! ni,hkilP naui°.i patalpoj, puikios
' Amerikinis, Stanley Kra-Į !LcU nuuiujii.s. uau pdiicbidj . „ ... . ,

/. Prūseikos! mer’io “The Defiant Ones”, |
klausiu Dr. j išleido United Artists.

leidžiamų 
pas J. ir O.i skirtingų kalbų.

Jokubkus; matėsi su visais'

r i eč ia i aid i-eč i a i m ū sų apy- i sę i k ą. 
linkės lietuviuose labai po-Į — K a 
puliarūs. Jiems patinka jų sveikata? 
choras. Jiems patinka cho- Betriką. 
ro mokytojas Jonas Dirve- ’ 
lis. Kai jau ką jie užsi- 

. moja suvaidinti, tai suvai
dina šimtu procentų. Mū
sų veikėjas Jonas G r y b a s 
buvo specialiai nuvykęs į 
Worcester! “Čigonus” pa-

■’ Anglų: Rank organizaci-
• — Pasakysiu : jis atrodo j jos skleidžiamasis “A Night 

; tvirtesnis, negu

usteriečių vaidyba.

gražios lietuviškos publikos! 
balandžio 4 d. Rich m o n d į 
Hill, o balandžio 5 d. Now-| 
arka. Mat, “

I unija pareiškė, kad ji suor- 
iganizuos miesto ligoniniu

DIRBTUVIŲ 
D ARBININKfcS

. sužinosite
j pranešimų. . y penkios ligonines. Bot li-

Džiugu, kad mūsų seniai I gOnįnjų viršininkai gri-ežtai
lauktas^ buvęs chorietis Ale-1 priešinasi unijizavimui dar-| 

Jie sako, kad li-kas Velička sugrįžo i Aido į bininkų. 
Chora. Padės dainuoti ir! c i
vaidinti. Tai bus stambi i 
chorui parama. A. Velička 

—- O kaip ten kiti mūsų Must Die” i yra plačiai žinomas žmogus
Geriausio 1958 m. akto-i, ne tik Brooklyno lietuviuo- 

juda. riaus parimkime, balsai pasi- ise, I 
J. K. dalino pusiau tarp David jjs g.eraj 

sunkiai i Niven filme! “C 
Šarkiū-j Tables” ir 

filme “Old

pavargsta.

žmones?

tikėjausi. To Remember”.
tik greit Kitų šalių: KasslerFilms, 

Hnc., išleistasis: “He Who

Tik, deja, nelaime
Šarkitmo šeimoje: 
susirgo Marijona 
niene.

Hot Springs _Arkansitse, i ”^ei.iausia ,lkj
Df. Petrika sake, buvo tru--,.^, [<ei.r n|m(i

'Tables”.

})ot visoje Amerikoje. |p 
i atsižymėjęs kai])

PRANEŠIMAI

| darbo sąlygos. Gera pradžiai alga.
Galinčios dirbti bile pakaitą. 

Kreipkitės Asmeniškai
8:30 v. r.-3:30 v. d. Pirm, iki Penki.

NATIONAL BISCUIT
Personnel Office

2111 Rt. 208, Fairlawn, N. J.

OPPORTUNITY FOR 
R EGI STERED NU RSES

Nurses, Rog. I m mod. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting 
salary $280 mo, with regular increase

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino draugystė rengia vaka

rienę balandžio (April) 11-ą d. Bus' 
kumpio ir kopūstų. Tikintas lik $1.1

Į Pradžia G iki 9 p. m. ,:~' 
viai kviečiami dalyvauti.

' Joseph Ave. Rengėjai.

Visi lietu-
Vieta’575 ąt) hr. week. Diff. for aft. & night 

(25-26) , duty. 
--------------- - rms.

CLEVELAND, OHIO Į or write Director
LLD 22 kp. šokiai įvyks balan-|Ruth Curry, 
o 4 d., bus gera muzika, skani 

j vakarienė. Dovanos už stipriausius j 
j margučius ip už gražiausiai numar- 

Jžanga $1, pradžia 6 \. v.' . _ . _ . -----  - — - . . I
. N.MM! M . IY V IV - j

. v _ . . . ... lėkime dalyvauti. linksmai praleisti
i žmonėmis ir draugelis. Lin- I laiką ir paremti spaudą. Kom. 
|kiu jam sveikatos ir laimes.! (25-26)

Šiais motais mūsų cho- 
. žymius laimėtojams arba jų i’as drūčiai sustiprėjo—su- 
atstovams įteikdinėio rate-1 sti])rčjo vyrais. Jau mes, vy- 
liopirezidentas, graikų laik-lrai, pralenkėme mūsų mote-

Separate į (]ajnįninkas, aktorius ir vei- 'L° 
Spencer Tracy į ]<č jas. 
Man and the! \]epa as

Liberal personal policies. Priv. 
ivail. in nurses res. Wire, call 

of nurses Miss.

Čigonai” bus-įen praleido smagiai.

viams nereikės plaukti per 
plačiąją Hudsono upę, kad 
susitikti su Worcesterio me-1

ilsimės, dakta- -

DebO-L ]• i i •*! i margui)arate Gontis, linksmas, draugiškas, |ginlus.
G gražiai moka sugyevnti su ’ LDS salėje, 9305 st. ciair Avė. Kyi<>-

< « 4_. *7 • > 1 z I < 1 I ■ > k > < 1 < H 1 Ii »■> L c 1 «■ . • 4 ■

WILMINGTON
GENERAL HOSPITAL 
Wi Im ingi on, Dola ware 

OLympia 6-2551

Am *1. Ja Ja Ja Ja J - Ja Ja Ja J- J- J-t .UU *3^ U. Ta* <■* *3* *A* U. *3* —J— '

I MATTHEW A
RICHMOND HILL, N. Y.

|J)S 13 l<p. sus^'inkimas įvyks! 
balandžio 1 d., 7:3(T v. v., Liberty | 
Auditorium, 110-06 Atlantic A ve. t 
Nariai prašomi dalyvauti. Prašomo I 
pažiūrėti j mokesčių knygt'lę. gal 
reikės užsimokėti. (25-26)

BUYIJS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

New Yorkas. — 1958 m.' raščio redaktorius. Dainavo ru skaičių. Būtu gerai, kad
- v . .T. ?.. m vieš-; j chorą įstotų daugiau mo-

- - - j teiTĮ-merginų. Kol kas šio-
— - --------- -- ----------- !... - : jmi't tik viena atėjo. Gi per, vu..ivhnns jvyks ............ .

I tris mėnesius įstojo 9 dai-'džio 12 d., 1 vai. dieną, ... 
i • • j nt 1 i 1 • 1 Lietuvių Piliečių Klubo salėje, S2?5 TjUininkai. Nuo dabar visa|Main t Cambridge. Mass, visi.? 

pažangių moterų klubai, LLD kuo- Ž 
pos ir kt. organizacijos, kviečiamų* 
dalyvauti. Moterų Sąryšio Komi^ 11 426 LafaVCtte St

parodys ten pat. Amerikoje buvo pagaminta Constance Lambert, 
Rep. 30,700,000 tonų popieriaus, nia damininkė iš Montreal

M M M M M M M MM MMMM MRĄ M *M MM M M fU» M M W»

Richmond Hill, N. Y.
IMIIMI JMUMI M IMI MJMUMI MM IVIM

SUVAŽIAVIMAS
MassachusotIš Motorų Sąryšio su-1 

J. balamu 
Amerikos i

Nuo dabar visa 
I žemė drebės nuo mūsų Aido 
garsų! Pamatysite.

Newark, N. J.

‘ČIGON AI’
* r-.-, •

OPERET
PARAŠYTA STASIO) ŠIMKAUS

Suvaidins Worcesterio AidoChoras, vadovybėj Jono Dirvėlio

ŠEŠTADIENI,BALANDŽIO 4 APRIK
Pradžia 8 Vai. Vakare

WORCESTERIO AIDO CHORAS, V ADOVAU.TAMAS JONO DIRVĖLIO• 7 I
dainuos ir vaidins čigoną gyvenimą, meilę, romansus, nusivylimus, tragišką mirtį ir, pagaliau, 

išsikraustymą iš vietos, kuri darosi jiems pražūtinga.

Richmond Hill, N. Y
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue
Bilietas—$1.50, įskaitant taksus

Būtinai pamatykite-išgirskite šią gražią operetę! Kviečia ALDLD TT-oji Apskritis
*

DĖMESIO! Ant rytojaus, SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 5 APRIL, šią Operetę worcesterieciai 
suvaidins JS E WAR K, N. J. Vieta: LABOR LYCEUM, SPRINGFIELD AVENUE ir 14 th ISt.

PRADŽIA 2 vai. popiet.

APALPO DAINUODAMA
t

Sc k m a d i e n į Metropolitan 
j teatre apalpo dainuodama 
Įžymioji operos dainininkė 
Zinka Milanova. Ji sirgo 

■šalčiu ir buvo persergėta 
'nedainuoti, bet ji nepaisė. 
• Nuo estrados tapo nunešta. 
■ Sakoma, jos sveikata 
į pavojuje, 
i

nėra

KALTINA
; “APSIV0G1ME” |

Pataisos komisionierius 
’Anna M. Kross viešai ap
ibaltino vyriausią magistra
tą Murtagh “apsivogime.” 

I Ji sako, kad Mr. Murtagh 
^panaudojo savo knygai me
ld ž i a g ą apie prostituciją 
New Yorko mieste iš jos ra
porto anais metais majorui 

! La Guardijai. Gi Murtagh 
įsako, kad jis jos raportą 
| skaitė, bet informacijų iš jo 
!savo knygai nenaudojo.

DIDŽIAUSIA STATYBA

Per vasario mėn-osį mieste 
ir priemiesčiuose gyvena
mųjų namų statyba buvo 
aukščiausia per paskutinius 
dešimt metų. Tapo pasta-1 
tyta ir įrengta 2,734 viene-! 
tai. Nežiūrint to, mieste te
bejaučiamas didelis gyvena-1 
mųjų namų trūkumas.

š) VAKARĄ K:30 Ljgiai 
‘•ŠAUNUS VEIKALAS!”

— Daily -News

GEORGE STEVES'
THE

. DIARY
I OF ’
ANNE
FRANK

Cin«maScopE
STEREOPHONIC SOUND

I’o i.'iclt) 
šeftiul. ir 
Sekmad. 
Rezcrviioltit 
hiiskaia 
arba 
telefonu 
PL. 7-2626

RKO
PALACE

B'WAY it 47 th 3t. 
h 7-2626

.   I    ■' ' ■ HI  ....................................   I U I I I HI J.r

1 AL’S TELEVISION'SERVICE'!
ALBERT MISIŪNAS, Sav. 1

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) 1

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas
Prašomo kreiptis sekamu antrašu:

101-23 112 St., Richmond Hill,19 N.Y. Tel.. VI. 6-G895
Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

as AN -RA DIES’ another dawns in * 
A THUNDERING HUMAN TIDE of TERROR!am

Į’ARLMOUNt PRtSfNIS A PINO D( IAURMhS PKMTION y®* jllMi0 R 1ECHNlC0L0R*»«TECHNIRAMA’

VAN HEFLIN-SILVANA MANGANO-VIVECA LINDEORS-GEOFFREY HORNE 
tebfkl htlhkJaVilIMG^AVlbiiidy.’lttHOmll^ PRODUCED BY DINO DtlAURENTIlS

t, U»» ft»w< IMMM • bMC M t r<»l t, Htutiu AatfiU

NOW SHOWING CAPITOL fWAY &
Doors Open 10 A. M. 51st Sl

• — J kJ u* |J
in a

production

Starls MeauAthcvDuniM Artists

TODAY! NEW LOEW’S STATE
Doors Open 11:30 A. M. B'way & 45th St.

6 p.—LaisvB (Liberty)-— Antrad., kovo (March) 31, 1959
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