
LAISVĖ
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.

Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.

No. 25

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Ozone Park 17, N. Y. Antrad., kovo (March) 28, 1961

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ................ ......... .... ...........
Kitur užsienyje ..............................
Jungtinėse Valstijose ................ .

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

PRICE 10c A COPY

* * * * * METAI 50-ji

KRISLAI
Paskutinėmis dienomis. 
Ar praras auksinę progą? 
“Gėdos rugiapiūtė.” 
Turi susitarti. 
Kardinolui niešti kailis. 
Baisus suokalbis.

— Rašo A. Bimba —

Mūsų “Laisvės” 
^vajus eina prie užbaigos. Vis-i -g jr' Mozambikoie. Portu- 

kas rodo, kad ruošiami du K 1:. i • • •
dvigubai padidinti jubi lieji- £a. į a ai.
niai numeriai bus labai gau-1 pristatė daugiau kareivių 
sus raštais ir sveikinimais. bet mažai vilties

Ypač mums i ----- ------------ t . _ _ _ v - •
tiek daug nuoširdžiausių svei-1 jus nuo kovos už laisvę, 
kinimų susilaukiame iš mūsų, Maža Portugalijos vals- 
senosios tėvynės Lietuvos. Iki i tybė, kuri Europoje užima 
ašarų jaudina Wane sveikini-; ik y
mai draugų, kurie } pirmąsias . . +. •
pažintis su "Laisve” suėjo bur-1 turi 9,000.000 gyventojų, 
žuazijos viešpatavimo laikais Afrikoje valdo milžiniškas 
sėdėdami Lietuvos kalėjimuo- kolonijas. Angola užima 

481.350 ketv. mylių plotą ir 
turi 5.000,000 gyvento iu. 
Mazambika užima 297,730

MIRE 1. PRŪSEIKA; LAIDOTUVES ČIKAGOJ TREČIADIENI«
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Sujudo porfiugaliji Sunkiai sirgo daugiau kaip Kongresas prailgino
kolonijai žmones

Luanda. — pasinis neg- 
jubiliejinisl rų sujudimas auga Angolo-

ketv. mylių ir turi apie 7,-

orlaiviai

kad tas 
džiugu, kad i atgrasintų vietos gyvento-

se.
šimtai ir šimtai ląisviečių 

jau pasveikino savo laikraštį, 
paaukodami jojo finansiniam 
sustiprinimui. Vargiai kuris 
kitas lietuvių laikraštis per vi
są savo gyvenimą yra susilau
kęs tokio šilto, tokio entuzias
tiško atsiliepimo.

Ir vėl visų akys nukreiptos 
j Washingtoną, Į jaunąjį pre
zidentą. Didelės ir sunkios 
problemos užgulė ant jo pe
čių.

Bet gal joks kitas preziden
tas visoje mūsų šalies istorijo- 

f Je nebuvo turėjęs tokios pui
kios progos pasitarnauti pa
saulinės taikos reikalui, kokį 
turi prez. Kenedis. Apie tai 
niekam • netenka abejoti.

Bet ar jis naudosis tąja pro
ga? Ar jis mokės ir norės 
tokį vaidmenį suvaidinti?

Baisu ir pamislyti. Iš Wash- 
ingtono plinta nelaimingi 
gandai. Kaltais jau net pra
dedama ugnimi kvėpuoti. 
Girdi, mes ryžtamės ginklais 
“savo teises” ginti Konge ir 
Laosoje.

Panašiai besapnuo damas 
apie “mūsų teises” preziden
tas Trumanas įtraukė Ameri
ką į karą Korėjoje. Nejaugi ir 
dabartinis prezidentas paseks 
tą beprotišką pavyzdį? Daug 
amerikiečių to prisibijo...

Ne visi mūsų Hollywood^ 
gaminti filmai priklauso jo
valui. Kartais gimsta vienas 
kitas ir šedevras. Prie tokių 
priklauso televizijai suktas 
filmas “Harvest of Shame.” 

/Tai filmas apie mūsų šalies 
Kakaruose baisų sez o n i n i ų 

darbininkų gyvenimą, darbą 
ir likimą.

«( Gerai, kad Anglijos oro 
bangų korporacija užsimanė 
filmą parodyti ir anglams. 
Bet begėdiškai elgiasi nauja
sis mūsų Informacijos agen
tūros galva ponas Murrow, 
pareikalaudamas, kad filmas 
“Gėdos rugiapiūtė” nebūtų lei
džiamas per anglų televiziją, 
nes, girdi, filmas įžeidžia 
Ameriką.

Bet Ameriką tikrai įžeidžia 
ne filmas, bet ponas Murrow, 
bandydamas nuo p a sj a u 1 i o 
akių paslėpti tiesą apie tūlas 
mūsų darbo žmonių gyveni
mo ir darbo sąlygas.

Tegu diplomatai ne negal
voja apie pakrikdymą Žene
vos pasitarimų dėl uždraudi
mo atominių pabūklų bandy
mo.

Susitarimo tikisi Amerikos 
žmonės, Tarybų Sąjungos 
žmonės, viso pasaulio žmonės. 
Tie amerikiečiai, kurie kursto 
atnaujinti atominių ginklų 

^Bandymus, nė nepagalvoja 
J^apie tokių bandymų baisiau- 

sias pasėkas.

(Tąsa 6-tam pusi.)

trejus metus
Po ilgos iv sunkios ligos,
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000,000 gyventojų. Šias ko- kovo 24 d. ęikagoje (Joni- 
valdo ----- - ----- - -

pirmąją Prūseika,Vilnies” redak- 
nuo 1575 metų, ir išnaudo- torius ir pažangiosios JAV 
ja vietos gyventojus. j lietuvių visuomenes vado-

Angola, Mazambika ir ki-1 vaS-

lonijas portugalai valdo 
per šimtmečius, ]

kų namuose) mirė Leonas

nedarbo apdraudą

tos portugalų kolonijos Af
rikoje yra turtingos gamti
niai, bet gyventojai laikomi 
tamsybėje ir gyvena skur
de. Portugalų ten yra tik 
350,000 ir tik jie turi žmo
nių teises. Aišku, kad 12,- 
000,000 negrų negalės ii- j 
giau vilkti portugalų jun-1

Sako, kad jau organizuos 
• visus jūrininkus į.uniją

San Juan, Puerto Rico.— 
Čionai įvyko laivų inžinie
rių konferencija. Jie yra 
dalimi Seaferers Interna
tional unijos. Konferenci
joje buvo pasisakyta už or
ganizavimą tų jūrininkų, 
kurie dirba ant Jungtinių 
Valstijų laivų, plaukiojan
čių po kitų valstybių vėlia
vomis.

Konferencijoje paaiškė
jo, kad laivų kompanijos, 
kurių laivai plaukioja . po 
Liberijos vėliava, dažnai 
jūrininkams moka tris ar 
keturis kartus mažiau, al
gos, negu unijos nusako al
gą tiems jūrininkams, ku
rie plaukioja po Jungtinių 
Valstijų arba Kanados vė
liavomis.

Jad nuo seniai yra įrody

ta, kad Jungtinių Valstijų 
virš pusė prekybos laivų 
plaukioja po Liberijos ir 
Panamos vėliavomis, o An
glijos po Honduraso.

Dabar po Liberijos vėlia
va plaukioja 1,015 preky
bos laivų ir 420 tąnkerių, 
bendrai virš 23,500,000 tonų 
įtalpos, o po Panamos 542 
prekybos laivai ir 191 tan- 
keris, apie 8,000,000 tonų 
įtalpos. Tos valstybėlės yra 
mažytės ir savųjų laivu 
beveik neturi.

Apie organizavimą jūri
ninkų, kurie dirba laivuose 
po Liberijos ir Panamos 
vėliavomis, jau marininkų 
unijos viršininkai daug me
tu kalba, bet darbas nesi- C 7

JAV armija jau kariauja
Pietiniame Vietname

Saigonas. — “Specialūs 
Jungtinių Valstijų armijos 
daliniai jau kariauja Pie« 
tiniame Vietname”, rašo R. 
Trumbullas. Jie atvyko ko
mandoje generolo Lionei C. 
McGarro, kuris yra specia
listas džiunglių karo. Jo da
liniai pagalbėjo įveikti “ko- 
muųistų partizanus Filipi
nų salose ir Mala jaus pu
siasalyje”.

Pietinis Vietnamas ran
dasi piet-rytų Azijoje, prie 
Pietinės Kinijos jūros. Sau
sumoje jis rubežiuojasi su 
Kambodža, Laosu ir Šiau
rės Vietnamu. Užima 65,- 
000 ketv. mylių plotą ir tu
ri 12,000,000 gyven tojų. 
Piet. Vietnamas priklauso 
prie SEATO, užlaiko 150,- 
000 armiją, 50,000 žandarų, 
bet negali įveikti Liaudies 
partizanų (Viet Cong).

Trumbullas rašo, .kad vė
lesniu laiku partizanai su
davė kelis smūgius valdžios 
armijai. Jis žymi faktą, kad 
valdžios kareiviai nenori 
prieš partizanus ' kariauti,

nes jeigu jie norėtų, tai to
kia armi j a partizanus įveik-

Kubos valstybė ir 
pabėgėlių veikla

Miami, Fla. —• Kubos pa
bėgėliai suorganizavo suki
limo vadovavimo komitetą, 
kurį per radiją jie vadina 
“Komitetas revoliucinio ju
dėjimo”. Jie sako, kad iki 
ateinančios vasaros jie nu
vers Kuboje dabartnę liau
dies vyriausybę.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė nesutinka, kad 
Kubos pabėgėliai šios šalies 
teritorijoje suorganizuotų 
“Kubos valdžia užsienyje”.

JAU ĮLEIS Į JAV 
TSRS VĖŽIŲ MĖSĄ 
Washingtonas. — Kene

džio vyriausybė panaikino 
1951 m. draudimą neįleisti 
iš Tarybų Sąjungos Kačat- 
kos krabų (vėžių) mėsos. 
Tatai daroma pagerinimui 
abiejų šalių santykių.

j

Jo kūnas iš pradžių buvo 
pašarvotas Ridiko koply
čioje, bet pirmadienį, kovo 
27-d., kai Aitros žodžius ra
šome, perkeliamas į Mildos 
teatrą. Čia pirmadienio ir 
antradienio vakarais bus 
atsisveikinimo su velionim 
kalbos, taipgi ir meninė 
programa. €

Bus palaidotas trečiadie
nį, kovo 29 d. Kai 1 vai: iš 
Mildos teatro palaikai bus 
išvežti į Lietuvių tautines 
kapines.

Laidotuvių reikalus tvar
ko S. J. Jokubka ir J. Pau
liukas, kuriuos savo palik
tame testamente velionis 
įpareigojo.

Plačiau apie Prūseiką 
bus parašyta sekamame 
“Laisvės” numery. Dabar 
galime tiek pasakyti: jis gi
mė 1887 m. lapkričio 10 d.

‘Vil- 
tuoj 
gy-

Daugėlaičių kaime, Virba
lio valščiuje (dabar Kybar
tų rajonas). Į Ameriką at
vyko 11911 metų rudenį, o 
1912 metų pradžioje pradė
jo redaguoti “Laisvę” ir ją 
redagavo per apie 10 metų. 
Paskui apie porą metų re
dagavo siuvėjų uniji s t ų 
“Darbą”. Pradėjus 
niai” eiti dienraščiu, 
L. Prūseika persikėlė
venti į Čikagą ir pradėjo 
dirbti “Vilnies” redakcijo
je, kurioje (su maža per
trauka) ir dirbo ligi savo 
mirties.

Jis parašė eilę svarbių 
knygų; vėliausia jų — dAt
siminimai ir dabartis” — 
pernai buvo atspausdinta ir 
Lietuvoj. \

L. Prūseika sunkiai su-' 
sirgo 1957 metų lapkričio 
mėnesį — kaip tik prieš sa
vo 70-metinę gimimo su
kaktį. Sirgo cukralige, šir
dies priepuoliais, taipgi, 
sakoma, buvo į vidurius įsi
metusi ir vėžio liga. Bet ir 
sirgdamas, velionis nepalei
do plunksnos iš rankos: 
dažnai rašė “Vilniai”; pa
laikė laiškais su draugais 
ryšį.
NIUJORKIEČIAI VYKS 

Į PRŪSEIKOS 
LAIDOTUVES

Antradienį, kovo 28 d., į 
Leono Prūseikos laidotuves 
lėktuvu vyksta Ieva ir Ro
jus Mizaros ir Katrina Pet- 
rikienė. Mizaros Čikagoje 
pasiliks, kad galėtų daly
vauti LMS suvažiavime ir 
“Laisvės” naudai ruošia
mame koncerte, kuris įvyks 
balandžio 2 d.. K. Petrikie- 
nė grįš namo tuojau po 
laidotuvių.

Washiugtonas. — Atsto
vų butas 361 balsu prieš 31 
nutarė prailginti nedarbo 
apdraudą tiems b e d a r- 
biams, kurių apdrauda jau 
pasibaigė. Senatas jau pir
miau tokį nutarimą priė
mė, tai prezidentui pasira
šius jis įeina į galią.

Originaliai buvo siūloma 
prailginti nedarbo apdrau
dą 13-kai savaičių, tai yra 
vieton 26 mokėti per 39 sa
vaites.

Nedarbo apdraudą gaus 
tie bedarbiai, kurių ji bai
gėsi su 1960 m. liepos 1 die
na. Šis nutarimas bus ga-

lioje iki 1962 m. balandžio 
2 dienos. Sakoma, kad per 
tą laikotarpį prailginimas 
apims 3,125,000 bedarbių.

Washingtonas. — D. D. 
Eisenhoweris gaus $50,000 
pensijos per metus laiko 
kaip buvęs JAV preziden
tas, ir dar $25,000, kaip bu
vęs JAV generolas.

Nuo generolo laipsnio jis 
atsisakė Ii952 metais, kada 
kandidatavo į JAV prezi
dento vietą. Dabar Kongre
sas grąžino jam tą laipsnį 
ir todėl jis gaus $25,000 
pensijos, kaip generolas jau 
pasiekęs senatvės amžių.

Laoso valstybė ir baisus 
naujojo karo pavojus

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis laikė spe
cialų posėdį su kabineto na
riais, generolais, admiro
lais, kuriame dalyvavo ir 
užsienio agentūros vadas 
Allen Dullesas. Po to Kene
dis turėjo pasitarimą su 
spaudos korespondentais. 
Prezidentas kalbėjo apie 
“Laoso neutrališkumą” ir 
kaltino, būk “mažuma gy
ventojų ir išlaukinės jėgos 
siekia ten galios”. Kenedis 
sakė, kad jeigu tas nebus 
sulaikyta, tai Jngt i n ė s 
Valstijos ir jų talkininkės 
iš SEATO “imsis militari- 
niu žingsnių”.

Tuo kartu ateina prane-

Anglijos

Vėliausios žinios
Jungtines Tautos. — Įš J. 

T. Asamblėjos išėjo Portu
galijos atstovas V. V. Gari
nas, kada Asamblėja nuta
rė svarstyti Ąngolos reika
lus. Už svarstytną balsavo 
70, o priješ tik Ispanija ir 
Jungtinė Pietų Afrika.

Vientiane. — Bouno Ou- 
mo generolai sako, kad jie 
turi 50,000 vyrų armiją, 
kurioje randasi 200 Jungti
nių Valstijų ir 400 Prancū
zijos karininkų ir karo rei
kalų specialistų.

Jau reikalauja JAV 
intervencijos

Los Angeles, Calif. —Čio
nai lankėsi Pedro G. Belt
ran, Perų res p u b 1 i k o s 
premjero pagalbininkas ii* 
finansų ministras. Jis sakė, 
kad jeigu tuojau Jungtinės 
Valstijos ginklų pagalba 
nenuvers Kuboje
valdžios, tai visa Lotynų 
Amerika taps “komunisti
ne”.

Jungtinių Valstijų inter
vencijos reikalauja ir Ca
milo Ponce Enriquez, Ek
vadoro prezidentas.

Castro

Chicagi 
valdžios

o. — ragai JAV 
patvarkymą teisė- 
'Robsonas panaiki- 
TSRS diplomatąno prieš 

L J. Melekhą “šnipavimo 
kaltinimą“.

Washingtonas. — Kubos 
pabėgėliai suorgąni z a v o 
Jungtinėse Valstijose Ku
bos komitetą nuvertimui 
revoliucinės vyriausybės.

as. — Sulaukęs 61 
mžiaus mirė Kein
iu, Rytų Vokietijos

Berlyn 
metų a: 
rich Ra 
premjero pavaduotojas ir 
liaudies Veikėjas.

Ottawa. — Dabar Kana
doje jau yra 719,000 bedar
bių. Tik per viehą mėnesį 
jų padaugėjo 26,000..

Washingtonas. — Export 
Import Bank paskolino 
$25,000,000 Izraeliui.

Maskva. — Kovo 28 d. 
čionai susirinks militariniai 
Varšuvos apsigynimo Są
jungos vadai.

Elizabeth, N. J. — Tik 
per 2 dienas policija davė 
788 tikietus automobilis
tams už laužymą yažiuotės 
taisyklių.

Kubos premjeras sakė, 
kad Lotynų Amer 
masinis žmonių patarimas 
Kubos santvarkai.

ko j e yra

Dar $800,000,000 
naujiems ginklams
Washingtonas. — Kon- 

gresaš užgyrė militaristų 
pasiūlymą dar paskirti 
$800,000,000 armijos, laivy
no ir orlaivyno reikalams.

Didžiausia suma skiria
ma atominiams ginklams, 
kurie vartojami iš subma- 
rinų, ir raketoms, kurios 
ruošiamos tolimam šaudy
mui.

Maskva. — Atvyko Ang
lijos karalienes giminaitis 
lordas Harewood.

Šimai iš Tolimųjų Rytų ir > 
tvirtina apie Jungtinių Vai-. 
stijų karo laivyno, orlaivy
no, marininkų ir parašiuti
ninkų traukimą link Laoso. 
W. J. Jordenas rašo: “Jung
tinių Valstijų militarises 
jėgos skuba link Laoso”.

Radijo ir televizijos ko
mentatoriai ir komercinė 
spauda/Lalba apie “ultima
tumą Tarybų Sąjungai”. 
Yra aišku, kad JAV milita- 
rinės jėgos, ginklų ir amu
nicijos pagalba skuba Bou
no Oumo jėgoms.

Londonas.
valdžia pasiuntė Tarybų 
Sąjungai notą Laoso reika
le. Anglijos vyriausvbė už
ginčijo paskalus, būk ir ji 
sutikus siųsti savo karo jė
gas į Laosą.

Hong Kongas. — Jungti* 
niu Valstijų lėktuvnešis 
“Midway” ir keli mažesni 
karo laivai su paskuba iš
plaukė į jūra.

Laoso princas Souphą- 
nouvongas, Liaudies armi
jos vadas, per radi i a sakė, 
kad Jungtinėse Valstijos, 
Thailandas ir Čang Kai-šė- 
kas organizuoja intervenci
ją i Laosą. Princas sakė, 
kad jeigu nuo to jos nesusL 
laikys, nepaves Laoso rei
kalus suręsti 14-kos valsty
bių konferencijai, tai Laoso 
liaudiečiai prašvs pagalbos 
iš socialistinių šalių.

Bangkokas. — Į Thailan- 
landą jau atskrido Jungti
nių Valstijų marininkai, or
laivyno specialistai. J i e 
tvarkys Bouno Oumo lėktu
vus puolimui tarybinių lėk
tuvų, kurie, sakoma, gabe
na liaudiečiams reikmenų.

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad Laoso reikalus rei
kia sutvarkyti diplomatijos 
keliu, bet jeigu SEATO da
rys ginklų intervenciją, tai 
socialistinės šalys ją atmuš.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijose pasiuntė 
dar šešioliką malūnsparnių 
lėktuvų Bouno Oumo jė
goms.
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Kai “frontas” lūžta, 
tai jie triukšmauja

“VEIKSNIŲ” SPAUDA “muša trivogą”, kad jų 
fronte ne viskas g^rai. Įra jų frontas. Atsiranda dipukų 
tarpe tokių žmonių, kurie ne juokais pasisako už kultū
rinį bendradarbiavimą su Tarybų Lietuva. Jeigu taip, 
tai, “vaduotojų” nuomone, reikia tuos žmones pulti ir 
pulti. Į

Štai “veiksnių” laikraščiai rašo net vedamuosius 
dėlto, kad jieišgndo, jog žurnalistas A. šalčius pasiryžo 
šiemet vykti į Tarybų Lietuvą. Jeigu taip, tai reikia jį 
“kedenti” ne juokais.

Kas A. Šalčius? Tai jaunas vyras, su šeima gyvenąs 
Great Neck. Jis yra vienas naujųjų ateivių, ‘dipukų”, 
kupinas energijos vyras. Jis buvo “Vienybės” bendradar
bis, jis yra “Tėviškės žiburių” bendradarbis. Bet jis sto
ja už tai, kad reikėtų ne juokais pradėti sumegzti su 
Lietuva kultūrinius ryšius. Jis mano, kad jo nuvykimas 
Lietuvon, susipažinimas ten su nauju gyvenimu, su kul
tūrininkais, tokiems ryšiams palaikyti gerokai padės.

Čikagos marijonų laikraštis, rašydamas apie A. Šal
čiaus numatomą kelionę Lietuvon, duoda jam net ir tam 
tikrus uždavinius. Girdi, tegu jis ten nuveža mūsų “pu
sėtinai daug gerų knygų”. Kitais žodžiais: tegu jis veža 
tas knygas, kurios visaip niekina ir Šmeižia Tarybų Lie
tuvą! Mes abejojame, ar A. šalčius tokia kontrabanda 
užsiims. • ' .

“Veiksnių” knygos, kurios turi kokią nors istorinę 
ai literatūrinę vertę, Lietuvoje gaunamos — nueina jos 
ten paštu. Kai kurias jų tarybinė spauda net ir parecen- 
zuoja.

Antitarybinio šlamšto, aišku, Lietuva nenori.

doriai” Brazilijoje nebebus 
jokiais ambasadoriais.

Lietuva yrį tarybinė res
publika — t>k ji tegali pa
skirti Brazilijai savo atsto
vus ar atstovą.

-I, nu i i i

kale nėra net nei rimtos prie
šiškos filosofijbs# verkšlena, 
verkšlena.., Ir toks žnj.ogus, 
kaip Landsbergis, — rašoma 
laiške, — ieško kokios į nors 
koegzistencijos. O gal jis tarp 
amerikonų (veikalas išverstas 
j anglų 
priešas, 
toks ?”

Kas
apie A. Landsbergio 
kis stulpus” parašė, nežino
me. Bet pasakysime, k a d 
pagrindiniai informuotojas 
buvo teisus.

kalbą) nori būti 
o tarp lietuvi

“Tiesos”
uz

savo kūriniuose gali

aršus
ų ki-

redakcijai
‘Pęn-

prieš Portugaliją 
reikalingas, kaip 
draugyste.

sutikimas vyti

ŠTAI IR KITA BAISYBĖ “veiksniams”. JAV gyve
na lietuvaitė rašyto ja Šbnia Pipiraitė-Tomarienė. Ame
rikon ji atvyko dar prieš karą, bet, anot Clevelando tau
tininkų laikraščio, “Naujiesiems ateiviams atvykus į 
JAV ji sutapo su jais...”

Sutapo kol pamatė, kad; jai ne vieta būti su tais, ku
rie gyvena iš melo, skleidžiamo prieš Tarybų Lietuvą. 
Palaipsniui rašytoja S. Pipiraitė pradėjo nuo tokių ele
mentų atsipalaiduoti. Ji net pasiuntė Lietuvon vaikų 
knygai apsakymų rankraštį; knygą išleis Lietuvos Gro
žinės literatūros leidykla.

Ir daugiau nusikaltimų ši moteris papildė “veiks
niams”: Kai praėjusių metų gale į Čikagą buvo nuvyku
si Taryybų Lietuvos turistų grupė, tai S. Pipiraitė daly
vavo jų priimtuvėse, įvykusiose Mildos salėje. Ne tik da
lyvavo, bet kartu su “Lietuvos rašytojais sėdėjo už gar
bės ir išgėrimų stalo”!..

Ar nebaisu?! Tautininkų laikraščiui tai atrodo ne
pateisinama !
v Bet tai dar neviskas—ne visos Pipiraitės nuodėmės. 

~ Įžymusis Lietuvos rašytojas Antanas Venclova pa
rašė puikų romaną—“Gimimo diena”. Knyga stambi, 
•turininga, puiki. Joje vaizduojamas gyvenimas fašisti
nėje Lietuvoje, vaizduojami 1940 metų birželio ir liepos 
mėnesiais įvykiai, kai Lietuvos liaudis nuvertė fašizmą 
ir Liaudies Seimas paskelbė Lietuvą tarybine socialisti
ne respublika. Šis istorinis A. Venclovos romanas plačiai 
skaitomas Lietuvoje; “Gimimo diena” išversta į visą ei
lę kitų kalbų. Tai puikus romanas, vaizdžiai bylojąs apie 
•tas mūsų tautai svarbias istorines dienas. Rašytojas da
bar rašo antrąją “Gimimo dienos” dalį.

Kaip gi rašytoja S, Pipiraitė “veiksniams” nusidėjo 
dėl šio A. Venclovos romano?

Ji parašė gal būt Grožinės literatūros leidyklai lauK 
,ką, pasakojantį, kad jai A. Venclovos romanas patiko, 
kad tai puiki knyga.

Leidykla rašytojos laiškelį pacitavo knygų katalo
ge; ten pat pacitavo ir kitos amerikietės, I. Mizarienės, 
laiškelį, kur kalba, apie “Gimimo dieną”.

. r Nsf, ir skandalas! Kaip S. Pipiraitė, neatsiklaususi 
“veiksnių”, išdrįso tai daryti! Kaip tai galima, kad jos 
Jaiško citata telpa greta Mizarienės laiško!

Mūsų nuomone; rašytoja S. Pipiraitė pasielgė kultū
riškai parašydama savo nuomonę apie tokią vertingą 
knygą, kaip “Gimimo diena.”

AMERIKIEČIŲ 
ĮTAKA DIDĖJA

Pažangusis Čikagos dien
raštis “Vilnis” rašo:

Naujai įsikūrusių nepriklau
somų valstybių Afrikoje įtek
mė žymiai pasireiškė. Ji pa
veikia ir į JAV ir Britaniją.

JAV balsavo bendrai su 
TSRS už rezoliuciją tyrinėti 
Portugalijos valdžią Angoloje, 
Afrikoje? Britanija ir Pran
cūzija susilaikė. Kadangi SNO 
saugumo taryboje reikalinga 
7 iš 11 balsų pravedimui ta
rimų, rezoliucija dėl to .nepra- 
vesta.

Bet JAV, susidėjimas šiuo 
atveju su TSRS yra reikšmin
gas. Portugalija yra NATO 
narys, tai JAV užrūstinti ją 
buvo nemalonu ir “nenaudin
ga.“ Bet Afrikos kraštų įtek
mė stipriau paveikia į J A V. 
Balsavimas 
labiau JAV 
Portugalijos

Britanijos
lauk Pietų Afriką iš Bendri
jos (Britanijos impe r i j o s ) 
taipgi rodo, kad afrikiečių 
įtekmė yra lemianti. Kitos 9. 
dominijos norėjo vyti Pietų 
Afriką lauk ir išvijo. Sakoma, 
sekanti bus Australija, kurios 
reakcinė valdžia taipgi palai
ko rasizmą, diskriminuoja ne
baltus žmones.

Afrikiečių ryžtinga kova 
duoda geras pasėkas, juo la
biau dėlto, kad TSRS palai
ko tą kovą.

Aišku, kad Afrikos tau
tų sukilimai, kovos už tau
tinę laisvę paveikia ir pre
zidentą Kenedį, i r jis dėl to 
nutarė balsuoti prieš kolo
nistinę Portugaliją.

RAMINA SAVIŠKIUS
. Po to, kai Brazilija iš
vijo Pabaltijo kraštų ’fašis
tinius “ambasad orius,” 
menševikų laikraštis Čika
goje pradėjo saViškiūs ra
minti. Jis jau pripažįsta, 
kad tie fašistų atstovai iš
vyti iš'savų vietų.

Bet įdomu, kaip tas laik
raštis visa tai aiškina, pav., 
dėl “Lietuvos atstovo” išvi
jimo. Grigaičio organas 
sako, kad klaipėdietį Fritzą 
Meyerį “Lietuvos atstovu 
Brazilijoje” buvo paskyręs 
niekas kitas, kaip “šefas” 
Lozoraitis, kaž kokį biznie
rių, kuris “darė biznį, ne
ši o d a m as ‘Minister resi
dent’ titulą...”

Menševikų laikraštis ši
taip samprotauja:

Bet jo įstaiga nebuvo pa
stovi diplomatinė atstovybė. 
Meyeris nebuvo akredituotas 
prie Brazilijos užs. reik, mi
nisterijos, kaip Minister Pleni
potentiary (įgaliotas ministe- 
ris), o tik kaip laikinai apsi
gyvenęs- (resident). “šefo“ 
Lozoraičio duoti jam kreden
cialai jokios tarp tautinės 
reikšmės neturėjo. O dabar 
jų daugiau nebępripažįsta ir 
^Brazilijos vyriausybė.
^Galimas dalykas, kad Me- 
yerio kredencialus (įgalioji
mus) prez. Quadros dėl to ir 
atmetė, kad jie nuo pat pra
džios buvo abejotinos vertės, 
nes juk Lozoraitis neturi jo
kios galios skirti diplomatus. ,

Šiaip ar taip, nieko tragiš
ko neatsitiko ir lietuviams nė
ra prasmės jaudintis, — ypač 
kai tie dalykai dedasi Loty
nų 
ną 
ną

KOVĄ Už TAIKĄ 
GALIMA REIKŠTI 
VISAIP

Kovą prieš karą, kovą
taiką galima reikšti ne tik 
gyvu žodžiu, ne tik plunks
na, o ir teptuku. Dailinin
kas
taip pat sujaudinti karo 
baisumu žiūrovą, jis gali jį 
padaryti aktyviu kovotoju 
už taiką.

Kovo 18 d.| “Literatūra ir 
menas” savaitraštyje skai
tome apie 'Vieną tokį daili
ninką, Borisą Prorckova, 

V 7 f r

kuris savo grafika jaudink 
stebėtojus vaizdais, skatina 
juos kovoti už taiką. Laik
raštis rašo: * i

Borisas Prorokovas — daili
ninkas, kurio i darbai pažįsta
mi iš karto, liet nežvilgterėjus 
į etiketę — parašą po kūriniu, 
ir ne vien todėl, kad dailinin
ko labai savitas grafinis brai
žas — aštrus, kupinas galios, 
veržlus. Reikšminga kovos už 
taiką tema, 'kuriai grafikas 
paskyrė daugumą savo pa
starųjų metų kūrinių, tų kū
rinių ekspresija, jų emocinis 
krūvis, raginanti, šaukianti in
tonacija — visa tai suteikia 
B. Prorokovo aištringiems gra
fikos ' lapams didėlę įtaigą.

Praėjusiais metais. Maskvos 
parodų salėse dailininkas eks
ponavo nauja didelę 10 lapų 
seriją “Tai Jne.turi pasikarto
ti,“ pro kurią žiūrovas nega
lėjo ' praeiti a’b'ejmgAi; serijos 
lapai jaudino,' kėlė nerimastį, 
smelkėsi į > sąmonę. J Su didžiu
le jėga šie kūrinijai: vėl atgai
vinę , praėjusio > karę vaizdus, 
to karo, kurio .dąlyyiu-kovoto- 
jų buvo pats; dailininkas, pra
žygiavęs daugelį fronto kelių, 
beveik ketverius metus nepa
sitraukęs iš įiirnlųjų pozicijų.

Serijos lapų tarpe yra kūri
nys “Hirosimai atminti, 
riame apibendrintu
mergaitės paveikslu parodo
ma. baisi ato 
tragedija.

B/Prorokovo serijols lapai— 
tai apibendrinto plano pa
veikslai. “Prakeikimas bude
liams!“ —s (pilnas neapykan
tos žudikams iškankintos mo
ters veidas; '“Pavojus,“ “Ant
skrydis“— bombardavimo bai
sumų pergyvenimo! scenos, 
“Badas“ — mirštanti moteris 
— prisiminimas apie Lenin
grado blokadą, norį panašių 
vaizdų 
šistų laikinai 
apiplėštoje 
konkrečių istorinių asociacijų 
sukelia grafikos lapąi 
na“ — partizanė, 
ti savo sūnų, “TTV

žinią 
nes:

ku- 
japonų

mines beprotybės

buvd kiekvienoje, fa: 
okupuotoje ir 

Daugiaušalyje.

KA1P SKAITYTOJAS mato, “veiksnius” iš lygsva
ros laužia A. Šalčius ir S. Pipiraitė.

Mes galime pridėti, kad tokių, kaip šitiedu asmenys, 
yra ir daugiau “veiksnių” fronte. Tai, be abejonės, jei 
riežino, tai nujaučia ir patys “veiksnių” vadovai. Maty
dami savo fronte lūžį, jie kelia aliarmą. Bet tai jiems 

į nepadės! X
Nepadės ir langų daužymas mūsų spaudos leidyk

loms. Nepadės nei chuliganiški puolimai ant atskirų as
menų—pavyzdžiui ant S. J. Jokubkos, Dr. A. Margerio ir 

4 kitų pažangiųjų veikėjų-žurnalistų, rašytojų.
Gyvenimas eina savo keliu ir jokie liaudies priešai 

jo nepajėgs sulaikyti. Gyvenimo tikrovė atidaro dauge
liui žmonių akis ir verčia juos stoti į naują kėlią, kuriuo 
'ėidami galės sau ir kitiems gyvenimą gerinti.

Amerikoje, kur Vieną die- 
pučia tokie vėjai, kitą die- 
kitokie.
Matote, kaip dabar ten 

esą. Bet ligi šiol menševi
kų laikraštis niekad neskel
bė, kad Meyeris atstovauja 
ne Lietuvą, o tik savo ka
žin kokį biznį, gal karčiamą 
ar kokį nors kekšyną.

Nereikėtų menševikams’ 
tiesytis ir dėl to, kad busi
moji kita Brazilijos valdžia 
atkeis dabartinę * politiką, 
kurią prezidentas Quadros 
paskelbė.

Kas buvo—supuvo, ir jau 
lietuviški fašistų “ambasa

Moti- 
maitinan- 

Už spygliuotos 
vielos“ — paskutinės koncent
racijos lagerio minutės, “Griu
vėsiuose“ —- rusų j mergaitė 
tarp sugriautų namų, ir vie
nintelis lapas sų tiksliu vaiz
duojamo veiksmo adresu — 
“Prie Babij Jaro.“

Visa serija, kurios autorius 
B. Prorokovas pristatytas kan
didatu Leninei premijai gauti, 
sukrečia iki sielos gelmių. Ka
ro žiaurumai — nusikaltimas, 
tai nežmoniška, baišu, bepro
tybė, jie neturi, niekada netu
ri pasikartoti — tokia 
ciklo, kiekvieno jo lapo pa
grindinė mintis, įkūnyta dide
lės meninės jėgos kūrinyje.

APIE LANDSBERGIO 
“PENKIS STULPUS

viso
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rašo:Vilniaus “Tiesa’
“Tiesos“ redakcijos gauta

me laiške iš'JAV rašomą apie 
lietuvių} emigranto Ą. Lands
bergio dranią “PenlĮci stulpai 
turgaus aikštėje 
niai buvo pastatyta | Niujorke. 
Laiško autoriai apibūdina šį 
veikalą, . kaip antitarybinį, 
zšifieižikišką ir nuobędų.

“Vienu žodžiu galima api
būdinti jį štai, kaip : šlykštus, 

’antitarybiniu, ’ nuobodus, —pa 
■žymima laiške. —~ Tame vei-

uri neso

K. Petrauskas-seniausias
Lietuvos dainininkas 4

Praėjusių metų pabaigo- roję “Toska”, Hozės—Bizė§5 ’ 
je Lietuvos visuomenė pa- operoje “Karmen” ir ki- 
žymėjo savo didžiojo daini- tus. Tuo metu ypač puikiai 
ninko Kipro Petrausko gi
mimo 75-sias metines. Di
dysis Lietuvos dainininkas 
Kipras Petrauskas gimė 
Švenčionėlių apskrities Cei- 
kynės kaime. Dainomis 
garsioje Dzūkijoje praėjo jo 
vaikystė. Gamtos apdova
notas nepaprastu muzika
lumu, , jaunuolis pradėjo 
mokytis muzikos pas vieti
nį organistą. Jo nuosta
baus tembro balsas stebino 
visus. 1906 metais KiprasGIZENGOS 

VYRIAUSYBĖS 
PAŽIŪRA LINK KONGO

Tassas skelbia tokią 
iš Kairo, Egipto sosti

Teisėtos Kongo respublikos 
vyriausybės vadovas Antuanas 
Gizenga nusiuntė Hammarsk- 
joldui telegramą ryšium su 
kongiečių tautos išdavimu Ta

ri imt u 
nutarimu suskaldyti kongą į 
kelias marionetines ivalsfybes.

“Antuanas Gizenga, — sa
koma agentūros pranešime,— 
pareiškė, kad bet koks Kon
go problemos sprendimas turi 
būti grindžiamas tikrųjų Kon
go liaudies" interesų gynimo ir 
Kongo respublikos suverenu
mo stiprinimo tarptautinėje 
arenoje principais. Negalima 
ignoruoti to konstitucinio fak
to, kad vyriausybė, kuriai va
dovavo žvėriškai nužudytas 
Katangoje Patris Lumumba ir 
kuri toliau funkcionuoją, ma
no vadovaujama, yra teisėta 
vyriausybė, kuria pasitiki par
lamentas—aukščiausiasis Vals
tybės' organas.

“Teisėtos vyriausybės nuo
mone, padėtis Konge gali būti 
stabilizuota tiktai tuo atveju, 
jeigu bus įvykdytos šios dvi 
sąlygos: 1) teisėta vyriausy
bė turi įgyvendinti savo val
džią visoje Kongo respublikos 
teritorijoje ir reikįa pada
ryti viską, kas įmanoma, kad 
būtų vėl sušauktas Kongo par
lamentas,' kuris nulems, kon
giečių tautos likimą.“ į

Kitais ržodžiais, A. Gizen
ga, nužudytojo Lumumbos 
įpėdinis Konge, griežtai pa
sisako už vieningą ir tvirtą 
Kongo valstybę. Jis pasisa
ko prieš skaldymą K(Į)ngo į 
“nepr 
jas, kuriomis tik koloniza
toriai tegali naudotis.^ o 
Kongo liaudis!

nanarivės pasitarime p

les skaldymą Kongo į 
įklausomas” provinci-

Rochester, N. Y

lie

paKovo 11 dieną įvyko 
žmonys, rengiamas abiejų 
LLD kuopų. Parengimas 
nepavyko taip, kaip buvo 
planuota. Mat, daug drau
gų yra išvažiavusių į Flori
dą pasišildyti saulutės spin
duliais. Be to, daug draugų 
nesijaučia gerai, tai nega
lėjo dalyvauti. J. Greibus 
serga, Elzbieta Shopienė 
buvo ligoninėje, turėjo ope
raciją, dabar jau nanįiie. A. 
Velikis labai serga, J. Toto
riai buvo susirgę, negalėjo 
dalyvauti parengime. Ir 
oras parengimui buvo ne
parankus — labai snigo. 
Todėl svečių ir viešnių ma
žai teturėjome. Gaila, kad 
taip įvyko. . ' [

Parengime dirbo R. Ba
rauskas, P. Čereška; Wm. 
Černatfekas, P. Malinaus
kas. Virėjos buvo A. Usa- 
vičienė, A. Gužauskięnė, K. 
Žemaitienė, • L. Bekis ir V. 
Bullienė. Maisto aukojo 
Bullienė, Žemaitienė ir Be- 
kėšienė. Pinigais aukojo J. 
Totorius, D. Valtienė.

“Laisvei” aukojo J* Vai
vada $10, velionis J. Labei- 
ka (tai buvo jo paskutinė 
auka) $5, ir Ona Gricienė 
$1.50. Labai ačiū parengi
me. dirbusiems, aukoju
siems ir dalyvavusiems.

L» Bekis

KIPRAS PETRAUSKAS 
(Paveikslas trauktas prieš 20 metų) 

atvyko į Vilnių. Tuo metu 
jo vyresnysis brolis Mikas 
Petrauskas statė Vilniuje 
pirmą savo sukurtą lietu
višką operą “Birutė”. Kip
rui jis pavedė Birutės bro
lio partiją. Partija nedide
lė, tačiau šis spektaklis nu
lėmė tolesnį jaunuolio ke-

pasireiškė Petrausko vaidy
binis ir dainavimo talen
tas-

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje išsipildė karš
čiausia dainininko svajonė 
— jis atliko Otelo partiją 
to paties pavadinimo Ver
džio operoje. Ji dabar ta
po viena mėgstamiausių 
partijų jo repertuare’. Gili, 
perprasta vaidyba, nepapra
stai išraiškingas daininin
ko balsas pavergia kiekvie
ną klausytoją.

Dabar, tebedirbdamas 
dar operos teatre, Petraus
kas dirba dėstytojo darbą 
ir konservatorijoje. Valen
tinas Adamkevičius, Elena 
Saulevičiūtė, Leonidas Mu- 
raška, Virgilijus Noreika, 
Jonas Urvelis — tai jauni > 
artistai, išaugę jo globoje. 
Jie šiandien scenoje pakei
čia savo mokytoją.

Petrauskas aktyviai da
lyvauja respublikos visuo
meniniame gyvenime. Jis 
Tarybų Sąjungos ir Tary
bų Lietuvos Aukščiausiųjų 
Tarybų deputatas. Už kū
rybinę veiklą jam suteiktas 
Tarybų Sąjungos liaudies 
garbės vardas, paskirta 
Stalininė premija, o nese
niai jis buvo apdovanotas 
Lenino ordinu.

Halina DaugiCnietytč

Pažangiosios visuomenės 
materialiai padedamas, Pe
trauskas galėjo įstoti į Pe
terburgo konservatoriją. 
Jam tėko laime mokytis pas 
įžymųjį’ pedagogą-vokalis- 
tą profesorių Gabelį.’ 1911 
metais jis debiutavo Mask
vos Didžiojo teatro scenoje, 
atlikdamas Romeo vaidme
nį Guno operoje “Romeo ir 
Džiuljeta”. Debiutas praė
jo su dideliu pasisekimu-

Po Maskvos debiuto Pet
rauskas buvo priimtas į ge
riausią to meto Rusijos te
atrą — Peterburgo Mari
jonų teatrą. Čia - jis suku
ria tokius perzonažus, kaip 
Almavimą Rosinio operoje 
“Sevilijos kirpėjas”, Her
cogo—Verdžio operoje “Ri
goleto”, Fausto—to paties 
pavadinimo Guno operoje, 
poeto Lenskio — Čaikovskio 
operoje “Eugenijus Oniegi- 
nas”. Tuo metu kūrybinė 
draugystė surišo jį su įžy
miausiais rusų scenos mei
strais —■ Leonidu Sobinovu 
ir Antonina Neždanova, 
Fiodoru Šaliapinu. Ypatin
gai didelį vaidmenį Petrau
sko gyvenime suvaidino Ša- 
liapinas. Šaliapinas visada 
buvo pavyzdys Petrauskui. 
Kartu su juo jis dainavo 
eilėje spektaklių, ruošėsi 
naujiems vaidmenims, o vė
liau gastroliavo užsienio te
atruose. Tačiau mintis grį
žti į Lietuvą .ir sukurti lie
tuvišką operos teatrą neda
vė jam ramybės.

.1920 metais Petrauskas 
atvyko į Kauną. Drauge 
su A. Kačanausku ir J. 
Tallat - Kelpša jis nenuils
tamai. kovoja už lietuviško 
operos teatro įsteigimą. 
1921 metų išvakarėse Kau
no teatre įvyko Verdžio 
operos “Traviata” premje
ra. Savo gimtinėje Petraus
kas sukūrė eilę naujų neuž
mirštamų personažų, to
kius, kaip Kanijo — Leon- 
kavalos operoje “Pajaciai”, 
Kavaradosio—Pučinio ope-

Iš Lietuvos
milijonų kino žiūrovų

VILNIUS. — Kinofika- 
cijos ir filmų nuomojimo 
vyriausioji valdyba suvedė' 
1960 metų darbo rezulta
tus., r i. i. i

Praeitais metais Lietuvo- * 
je buvo surengta 379,240 
kino seansų, o žiūrovų skai
čius pasiekė beveik 3(\ mili
jonų. Palyginti su 1959 m. 
šie rodikliai žymiai išaugo. 
Išsiplėtė kino tinklas, ypač 
kaimo vietovėse. Miestuo
se pradjo veikti 7 plačia- 
ekraniniai kin o t e a t r a i. 
Dabar statomi dar aštuoni 
tokie kinoteatrai Klaipėdo
je, Šiauliuose, Jurb a r k e , 
Kupiškyje ir kt.
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TRUMPAI
• Ivas šeštas žmogus da

lyvauja meno saviveikloje 
Pandėlio r a j o n o ^Papilio 
apylinkėje. Čia veikia dai
nų ir šokių ansamblis, dra
mos ir liaudies šokių rate
liai, choras, pučiamųjų in
strumentų orkestras.

• Rajoninė moksl e i v i ų 
darbų paroda buvo sureng
ta Anykščių pionierių rū
muose. Čia buvo eksponuo-^ 
lama apie 500 tautini ų* 
juostų, medžio drožinių, 
gipse dirbinių ir kt.

• Dainų ir šokių liaudies 
ansamblis susikūrė Panevė
žyje. Jam vadovauja vietos 
muzikas technikumo dėsty
toja E. Čiplytė. Neseniai 
Panevėžio muzikos techni- 
kum( .suorganizuotas sim
foninis orkestras. “Lietka- 
belio” gamykloje susikūrė 
estradinis orkestras.

• Moterų dūdų orkestras 
suorganizuotas Lentv a r i o 
kilimų fabrike. Įmonės di
rekcija ir vietos komitetas 
padėjo įsigyti muzikos in
strumentų komplektą. Da
bar jaunosios darbininkės 
mokosi muzikos pagrindų, 
ruošia repertuarą, Pirmąjį 
koncertą orkestras surengs 
kovo 8 d.

Valstybine pedagoginės 
literatūros lėidykla išleido 
TSKP istorijos vadovėlį iš
kiliuoju (aklųjų) raštu. * .

B. Peikimas m
ti

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (March) 28, 1961
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MIKROMEGAS

Žiūrint pro mano akinius NUOTAKOS PADUŠKA
' MENO ISTORIJOS 

BRUOŽAI
Praeitų metų pabaigoje 

Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla Vilniuje iš
leido amerikiečiams pažįs
tamo rašytojo, akademikų 
Juozo Jurginio, stamboką 
knygą “Lietuvos meno isto
rijos bruožai/’ Juozas Jur
ginis nėra dailininkas, jis 
yra istorikas, todėl ir jo 
knyga netaikoma vien siau
ram m e n i n inkų rateliui, 
bet eil i n i a m skaitytojui, 
liaudžiai. Pats autorius sa
vo Pratarmėje sako, kad jo 
knyga “nėra išsami Lietu
vos TSR meno istorija su 
plačia ir gilia atskirų kū
rinių analize,” kad “tokią 
istoriją parašys meno isto
rikai: architektūros ir dai
lės specialistai.” Knygos 
kalba lengva, sklandi, žody
nas liaudiškas. Aut orius 
sąmoningai vengė svetimų, 
retesnių žodžių, kurių pil
noji prasmė supra n t a m a 
tik architektams, L_____
kams ir kitiems minėtųjų 
sričių specialistams. Kny
gos gale yra dar ir paines
nių žodžių paaiškinimas.

Knygoje dėstoma “Lie
tuvės architektūros ir dai
lės istorija nuo seniausių 
laikų ligi šių dienų..., aiški
nama, kas yra kultūra, me
nas ir grožis, kaip meninin
kas santykiauja su gyveni
mo tikrove, kurių meno kū
rinių estetinė vertė išlieka 
ir kurių praeina,” etc. Kū
rinys paįv a i r i n t a s 456 
iliustracijom ir devyniom 
spalvotom įklijom. Spalvo
tieji paveikslai išėję labai 
gerai, tačiau to negalima 
sakyti apie Vienasp a 1 v e s 

; (black & white) iliustraci
jas. Ypatingai kai kurios 
fotografijos kažkodėl atro
do pusėtinai miglotos, nors 
popieris ir gana geras. Pa
baigoje įdėta plati biblio
grafija ir žodynėlis. Bend
rai paėmus, knyga daro 
gražų įspūdį. [

Kalbėdami apie kultūrą 
turime atminti, jog kultū
ros yra dvi šakos: materia
linė ir dvasinė; gi tų ver
tybių visuma — tai kultū
ra. Namai, apranga^ įran
kiai, susisiekimo priemonės 
ir kiti gyvenimo reikmenys, 
tai bus materialinė kultūra, 
o švietimas, mokslas, me
nas, dorovė ir kitkas—pri
klauso dvasinei kultūrai. 
Regimąjį meną (tapybą, 
grafiką, skulptūrą, etc.) 
vadiname vaizdiniu menu, 
gi muziką —j garsiniu me
nu. Visa tai kalbamosios 
knygos autorius išsamiai 
nagrinėja savo kūrinyje. 
Vaizdinei kultūrai reikia 
įkirti ir
meno kūriniai: 
nėriniai, audiniai, 
niai, lipdiniai ir t. t.

Menas nėra statiškas, jis 
yra dinamiškas. Menas at
stovauja gyvenimo aplin
kai, gadynės dvasiai. Bar- 
barinėje visuomenėje me
nas buvo šiurkštus, primi
tyvus. Tobulėjant gyveni
mui, tobulėjo ir jo menai. 
Feodalizmo gadynėje menas 
buvo taikomas to laikotar
pio galingųjų skoniui bei 
poreikiams. Jis' buvo lab- 
jau/ rafinuotas. Bekylanti 
buržuazinė visuomenė—ka
pitalizmas — išsidirbo ir 
savo pažiūrą į meną, daug 
kuo besiskiriantį nuo feo
dalinio meno, savo dėmesio 
centre laikiusio puošnias 

. bažnyčias ir ištaigius dva
ro rūmus. Tai ypatingai 
žymu architektu ros ir 
skulptūros srityse, 
tarinė visuomenė

kiną buržuaz i n ė m i s ab
strakcijomis, jos dekaden
tiniu menu, besiblaškančiu 
tarp dviejų kraštutinybių: 
natūralizmo ir formalizmo. 
Ji reikalauja meno, remto 
socialistinio realizmo meto
du, kurį jį galėtų suprasti 
ir pamilti, kuris vaizduotų 
jos gyvenimą ir siekius, o 
ne abrakadabriškas nesą
mones ar ultratemporisti- 
nes iliuzijas!

Bažnyčių statymas Lie
tuvoje pradėta anksčiau, 
nei įvesta krikščionybė. O- 
ficialiai krikščionybė Lie
tuvoje realizuota 1387 m., 
o D. L. K. Gediminas savo 
rašte (kuriuo jis kvietė Lie
tuvon amatininkus, profesi
onalus bei pirklius) jau 
1323 m. mini, jog Vilniuje 
pranciškonai turi įruošę 
bažnyčią.

Pagonys lietuviai buvo to
lerantingi . krikščionių tiky
bai, todėl jų žemėje turėjo 
savo bažnyčias' katalikai, 

da^linin- Pravos^avai (stačiatikiai),
mahometonai, žydai ir kiti. 
Pravoslavų bažnyčia turėjo 
savitą stilių (rusišką-bizan- 
tinį), kuris griežtai skyrėsi 
nuo Vakarų Europoje sta
tomų bažnyčių gotikiniu 
stilium. D. L. K. Algirdas 
(1345-1377 m.) buvo vedęs 
du kartu. Abi jo žmonos 
buvo rusų kunigaikštytės 
pravoslavės. Todėl jom Vil
niuje jis pastatydino pravo
slavų bažnyčią, kurioje jos 
meldėsi.

Architektūros stilių buvo 
daug, kurie reiškėsi bažny
čių, palocių, paminklų, ro
tušių bei šiaip namų sta- 
tyboje. Tie stiliai, kaip ir 
menas bendrai, kilo ir kri
to. Tai priklausė nuo ar
chitekto ar dailininko sko
nio ir vyraujančio tuometi
nio fasono. Jie (stiliai) 
vadinosi romantika, gotika, 
renesansu, baroku, rokoku 
ir kitokiais “kokais.”

Buvo ir kelių stilių mi
šiniai viename pastate. Vie
ni jų buvo pseudoromantiš- 
ki, kiti neoromantiški, bu
vo klasiški, neokl a s i š k i, 
pseudoklasiški ir kitokie. 
Jų detalės mums neįdo
mios, todėl mes jų nei ne
analizuosime; paliksime tai 
tų menų specialistams. Tik 
viename Vilniuje yra keli 
desėtkai bažnyčių ir daugu
ma jų turi savitą stilių. 
Gotikos stiliaus architektū
ra vyravo Lietuvoje apie 
šimtą metų; tapyba ir 
skulptūra buvo jos priedai. 
Baroko stilius Lietuvoje 
galiojo apie 200 metų. “Go
tika padėjo—sako autorius— 
dailei išsivaduoti iš religi
nės mistikos, iš jos sukurtų 
baidyklių ir pasukti prie 
realistinio gamtos ir žmo
nių gyvenim vaizdavimo.”

Renesansas prasidėjo Ita
lijoje XIV amžiuje, persi
metė į kitas Europos šalis 
ir išsilaikė iki XVI amž. 
pabaigos: “Renesansas — 
tai buržuazinės kultūros gi
mimas, pasireiškęs plačiu 
susidomėjimu materialisti
nėmis antikinės kultūros 
pažiūromis gamtos moks
luose ir filosofijoje, realis
tinėmis — literatūroje ir 
mene. Š i s susidomėjimas 
paskatino atgaivinti anti
kinę kultūrą po daugiau 
kaip tūkstantį metų truku
sios dvasinės priespaudos, 
kurią vykdė bažnyčia, pa
niekindama bei žalodama 
antikinę ir stiprindama fe
odalinę kultūrą, persunktą 
religinės mistikos ir aske
tizmo.” Pirmosios Lietuvo
je spausdintos knygos (nuo 
1525 m.) turi renesansines 
iliustracijas.

visokie liaudies 
: siuviniai, 

droži-

Prole- 
nesiten-

Klasicizmas Lietuvoje, ir
gi išvarė savo barą: “Žy
miausias klasicizmo archi
tektūros propaguotojas Lie
tuvoje buvo Laurynas Stuo- 
ka - Gucevičius (1753-98 
m.). Jo tokie kūriniai, kaip 
Verkių dvaro rūmai, Vil
niaus katedra, Vilniaus 
miesto rotušė, yra žymiausi 
šio stiliaus architektūros 
paminklai.”

Stuoka buvo kilęs iš vals
tiečių baudžiauninkų šei
mos. Vilniaus vyskupo Ig
no Masalskio proteguoja
mas jis įsigijo aukštąjį ar
chitektūros mokslą studi
juodamas pas garsius Pran
cūzijos, Vokietijos bei Ita
lijos architektus. Kad tai 
pasiekus, jis stojo į jėzuitų 
ordiną, kur įsigijo bajoriš
kus Gucevičiaus metrikus. 
Tuo metu aukštojo mokslo 
siekti galėjo tik bajorai. 
Valstiečių vaikams^nokyk- 
los buvo ne tik uždarytos, 
bet ir užrakintos!

Feodalinės Lenkijos bajo
riškoji inteligentija žiūrė
jo į lietuvius iš aukšto, kaip 
į “chlopų” tautą. Net ir to
kie demokratiški bajorai., 
kaip Tadas Kostiuška, Ado
mas Mickevičius ir kiti, 
kuriuos kai kas mėgsta net 
■lietuviais vadinti, save lai
ke—“gimimu lietuvis, kul
tūra lenkas.” Lietuvius jie 
laikė mirusiais “garbftigos 
praeities dalykais,” kaip 
senovės graikus, romėnus, 
etruskus ir kitus. “Vadin
dami save lietuviais — sa
ko knygos autorius—,lietu
vio ir Lietuvos vardus ♦jie 
suprato goografiniu ir isto
rine (mano pabraukta — 
M.), o ne nacionaliniu po
žiūriu. Šitoks požiūris aiš
kiai išryškėjo ir politinia
me šalies gyvenime. Net! 
pažangiausi 1831 ir 1863 
metų sukilimo vadovai ne
pripažino lietuvių tautai j 
kokio nors politinio ir kul
tūrinio s a v arankiškumo... 
Lenkijos patriotai neskirstė 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės gyventojų pa
gal tautybes. Visus juos— 
lietuvius, baltarusius, len
kus — vadino apibendri
nančiu lietuvių vardu ir ko 
nors skirtingo tarp jų ne
ieškojo.”

Lietuvos menininkų auk
lėjimo raidoj didelį vaidme
nį suvaidino Aukštoji Vil
niaus mokykla, kurią Rusi
jos caras 1803 m. padarė 
universitetu. Kai po pirmo
jo sukilimo (lenkmečio) 
1832 m. universitetas buvo 
uždarytas, jo nuostolį paju
to visas kultūrinis Lietu-; 
vos gyvenimas. 1864 m. bu
vo užginta lietuviam nau
dotis lotynų raidėmis ir 
brukama “graždanka” (ru
sų raidynas). Po 1905 me
tų revoliucijos, kai lietu
viams grąžinta, nors ir 
stipriai cenzūros suvaržy
ta, spauda, įgavo ir lietuvių 
menas aiškiai tautinę for
mą. Rusų rašytojas N. 
Černiševskis jau seniai pa
stebėjo, jog menas kyla iš 
gyvenimo, jis minta jo. sy
vais ir kitų šaltinių neturi. 
Pažangus menininkas sako: 
menas gyvenimui!

Pralaimėjusi karą su Ja
ponija, spaudžiama revo
liucinio momento, c a r i nė 
Rusija turėjo daryti savo 
žmonėms kai kurių nuolai
dų; jomis pasinaudojo ir 
lietuviai: 1905 m. vasario 6 
d. Vilniuje suruošta viešas 
vakaras; tų pačių metų pa
baigoje įkurta Lietuvių 
mbkslo draugija, sušauktas 

(Vilniaus seimas; 1906 m. 
lapkričio 6 d. Vilniaus

miesto salėje pirmą kartą 
buvo pastatyta lietuviška 
Miko Pętrausko opera “Bi
rutė”; 1907 m. sausio 9 d. 
inžinieriaus Petro Vileišio 
rezidencijoje (Vilniuje) bu
vo • suruošta pirmoji lietu- 
,vių meno paroda, kurioje 
dalyvavo 23 dailininkai su 
213 darbų ir 63 asmenys 
su 448 liaudies meno kūri
niais. Parodos iniciatoriais 
buvo dailininkai Petras 
Rimša, A. Žmuidzinavičius, 
M. K. Čiurlionis, A. Jaro
ševičius, K. Šklėris, P. Kal
pokas, J. Zikaras ir kiti. 
Parodos metu įkurta ir 
Dailės draugija:

“Pirmoji liejtuvių dailės 
paroda, kaip 1905 metų re
voliucijos vaisaus, lietuvių 
kultūros istorijoje pradėjo 
naują betapą. Parodoje iš
statyti kūriniai atstovavo 
demokratinei dailei. Tauti
nė lietuvių dailė pirmą kar
tą išėjo į viešumą su liau
diniu demokratiniu turi
niu. Tai buvo, pirmas pa
skatinimas populiarinti lie
tuvių liaudies meną, bran
ginti, rinkti ir saugoti jį.” 
Taip knygos autorius verti
na pirmąją lietuvių dailės 
parodą.

Įžymusis lietuvių daili
ninkas Mikalojus K. Čiur
lionis apie liaudies kūrybą 
pasakė: “Liaudies dailė tu
ri būti mūsų dailės pama
tas. iš jo turi' pakilti sa
votiškas lietuvių stiliuk ji 
yra mūsų pasididžiavimas, 
nes tas gražumas, kurį 
turi ąavyje, yra grynas, sa
votiškas ir išimtinai lietu
viškas.” 1

LMS VEIKLA
MENININKŲ ŠVENTĖ — balandžio 1 ir 2 dienomis

Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas jau visai ar
ti. Už kelių dieųų į Čikagą suplauks gražus būrys meni
ninkų, delegatų, svečių.

Kas čia svarbaus? Ką jie ten nuveiks?
Kiek nors pamąstę apie tai, galime numanyti, kad 

reikalas yra vienas iš svarbiausių mūsų lietuviškam ju
dėjime. Visoj Amerikoj pažangiųjų lietuvių meninė 
veikla siejasi su vienintele nacionale organizacija, — 
Letuvių Meno Sąjunga. Jį yra tuo saitu, kuris jungia ir 
saugoja tą svarbią sritį žmonijos gyvenime, auklėjimą 
mūsų žmonių kultūriškai.

Gal būt dabar yra svarbiausias laikas nepamiršti, 
ką LMS atstovauja, ir ką jos vardas reiškia. Teisybė, 
kad didžiulės naujos meninės grupės* nebeorganizuoja- 
mos, kaip seniau, bet svarbu, kad dar tiek pasilaiko. Pa
vyzdžiui, Čikagos Aido choras šiemet švenčia savo 50 m. 
gyvavimo jubiliejų. Laikraštis “Laisvė”, kuris tiek daug 
kultūringų darbų nuveikė, taipgi jau sulaukė pusšimti- 
nės šventės. New Yorko Aido choras irgi netrukus pa
sieks pusšimtinę, ir t.t. Tik per ilgametį sveiką organiza
cinį bendradarbiavimą tai išauklėtom,išsaugojom. šian
dien turim kuo pasidžiaugti ir didžiuotis.

Ant kiek sėkmingi yra mūsų suvažiavimai, tiek 
reikšmingi ateities veikimai. Per paskutinį LMS suva
žiavimą, laikytą New Yorke 1958 metais, buvo smar
kiai, ir vietose pesimistiškai, diskusuojama klausimas— 
ar galima suku lti naujų vienetų, chorų, ir t.t. Atsimenu, 
kaip tūli senesnieii drg. atsakė į senatvės klausimą: “Jei
gu senatvė spaudžia, vartokite ją kaipo patyrimo šalti
nį, ir smarkiau stokim į darbą su tomis jėgomis, kurias 
turime”.

Netrukus po suvažiavimo susiorganizavo du chorai, 
•—tai Clevelande ir Montello j, ir nors iš senesnių kartos 
žmonių, bet veikia entuziastiškai ir tarnauja išmintin
gai savo apylinkės veikloj.

Ir dabar galima pasakyt, kad graži dalis mūsų lie
tuvių organizacijų numato kaip išrišti šį senatvės klau
sima. Jie sako—paremkime Meno Sąjungos darbą mora
liniai ir finansiniai, paspausdami dešinę ir linkėdami 
iiems toliau viš mokytis ir mus linksminti... o gal kitais 
metais mes surasim galimybių turėti meninį vienetą 
savo kolonijoj. '

Pasirodo, kad tokia dirva gali artimu laiku būti St. 
Petersburge, Floridoj. Šiemet jie sveikina LMS suvažia
vimą su $100. Kitame suvažiavime, tikiu, jie jau atsiųs 
ir pilną LMS vieneto delegatą—tik reikia vienam chor
vedžių apsigyventi ten ir tuoj būtų naujas choras.

Smagu pranėšti šią auką ir pirm suvažiavimo, ir gali
ma pridėti, kad suvirš $200 su sveikinimais' jau gauta 
LMS Centre. Aukotojai iki šiolei yra: Miami draugai, 
nėr V. B., $22; Cleveland© Meninė Grupė. $20. Po $10: 
LDS 13 kn., Ozone Park, N. Y.; Montello Dailės Grupė; 
Čikagos LKM choras; LLD 185 kp>, Ozone Park;> Čika
gos Aido choras; Mrs. A. Philipse. Po $5: LLD 6-ta ap
skritis, Penn.; LLD 153, kp., San Francisco; A. Lipčius, 
Penn.; LLD 20 kp. Moterų skyrius, Binghamton, N. Y.

Mildred Stensler,
LMS sekretorė

Antroji lietuvių dailės 
paroda įvyko Vilniuje seka
mais metais. Tokios paro
dos buvo organizuojamos 
Įtas metai, kol 1914 m. ki
lęs pirmasis pasaulinis ka
ras sutrukdė jų eigą.

Spalio revoliucijos įtako
je kito ir dailės poreikiai 
bei užduotys. Dabar Lietu
voje veikia naujos meno 
mokyklos, ruošiama nauji 
menininkų kadrai ir nau
jos parodos. Jų tikslas irgi 
naujas: šviesti liaudį, auk
lėti joje tikrojo meno (rem
to realistinio socializmo me
todu) supratimą bei verti
nimą. Ten neigiama. meno 
beprasmiškumas ar beidė- 
jiškurnąs, besielis forma
lizmas ir pseudoprimityvįz- 
mas.

Gerb. J. Jurginis yra ne
kokios nuomonės apie kai 
kuriuos dipukus dailinin
kus, pabėgusius iš Lietuvos 
ir dabar garbinančius tuš
čią formalizmo fetišą. A- 
pie Adomą Galdiką jis tik 
tiek turi pasakyti: “Uolus 
formalistinio kvaitulio ša
lininkas A. Galdikas, dėstęs 
meno mokykloje grafiką.” 
Gi V. K. Jonynui jis duo
da daug ilgesnį atestatą: 
“Neabejotiną talentą paro
dė V. K. Jonynas, medžio 
raižiniais iliust r a v ę s K. 
Donelaičio ‘Metus/ Ilius
tracijos kompoziciniu at
žvilgiu labai įvairios. Jų 
piešiniai stiprūs, atlikti 
meistriškai. V. K. Jonynas, 
iliustruodamaš lietuvių li
teratūros klasiko - realisto 
kūrinį, panaudojo geriau
sias realistinės grafikos 
tradicijas. Deja, po karo

(Atsiminimai)
Tarybų Sąjungoje yra 

daug vietovių, kurios vadi
nasi Buda. Nemažai jų yra 
ir Lietuvoje. Mano jau
nystėje, kada Aukštadvario 
pašte paklausdavau, ar ne
siranda laiškų į Budą, tai 
pašto tarnautojas pastaty
davo klausimą: Į kurią Bu
dą — Užuguosčio, ar Stak
liškių? Mat, toje apylinkė
je buvo net trys Budos: vie
na prie Stakliškių, o dvi į 
šiaurę nuo Užuguosčio 
miestelio.

Apie kilometrą nuo Užu
guosčio, netoli vieškelio, ei
nančio link Žiežmarių, bu
vo dvi Budos netoli viena 
nuo kitos. Vienoje iš jų ra
dosi trys šeimininkai, Ada- 
monys, kuriuos vadindavo 
Balčiūnais, o antroje ketu
ri šeimininkai—Šolomskai.

Kodėl tuos kaimelius Bu
domis vadino, tai tikrai ne
žinau. Mano diedukas aiš
kino, kad mano prodieduką 
baudžiauninką ponas “ap
gyvendino” miške. Pradžio
je jis gyveno iš eglių šakų 
būdoje, nuo to ir vietovė 
gavus tą vardą.

Nepamenu, kelerių metų 
buvau, bet žinau, kad dar 
buvau mažas, kai kartą tė
vas, parėjęs iš Adamonių 
Budos pranešė, kad mirė 
Pranas Adamonis. Motina 
susiruošė eiti į šermenis, 
pasikvietė ir mane. Aš dar 
neturėjau jokio supratimo 
apie mirusį žmogij ir norė
jau pamatyti. Tėvas sakė, 
kad miręs jau nekvėpuoja, 
šaltas ir jį reikia į žemę už
kasti. Apie mirtį tiek su
pratau, kad ji tik iš kaulų 
sutvėrimas su dalgiu ant 
peties. Matomai, tokių pa
veikslų buvau matęs.

Nuėjome į šermenis. Mo
tina atsiklaupė ir poteria
vo, o aš tik dairiausi, nes 
poterių nemokėjau. Tai 
pirmu kartu mačiau miru
sį. Pranas gulėjo kojomis 
link durų, galva link stalo. 
Iš abiejų pusių degė storos 
keturios žvakės, o gale gal
vos buvo nedidukė iš vaš
ko, kaip vėliau man paaiš
kino, “pašventinta.” Negy
vėlis pasirodė daug ilgesnis, 
negu aš jį matydavau gy
vą. Ir tuojau pasiteiravau 
motinos. Ji man paaiški
no: “Mirtis žmogų ištem
pia”...

Ant stalo, baltai užtiesto, 
buvo valgio ir storėjo dvi 
ar trys arielkos bonkos, o 
už jo sėdėjo apie pustuzinis 
vyrų. Mikas, kurį buvo 
p r a m i nę “Meška,” vartė 
keistą knygą: storą, trum
pą, bet plačią, kaip vėliau 
patyriau, tai buvo “kantič- 
kos.” Ir tuojau jis dreban
čiu balsu užgiedojo, o kiti 
jį palaikė:

“Senus ir jaunus— 
smertis lygiai piauna...” 
Ta giesmė mane taip iš

gąsdino, kad, pamiršęs ir 
motiną, smukau pro duris 
ir dūmiau link namų, net 
nei vilkų nebijodamas Kar- 
vių raiste.

Pranui liko našlė jo žmo
na Anelka. Sako, kad jau
nystėje buvusi labai graži 
moteris. Našlaičiais liko 

dailininkas, pabėgęs iš tė
vynės, atitrūkęs nuo tautos, 
nukrypo į formalizmą.”

Gaila, kad vietos sto
ka verčia mus baigti šį 
pokalbį, o neiškalbėta lieka 
dar gana daug klausimų.

Drg: J. Jurginis Lietuvos 
meno istorijos bare atliko 
tikrai dėkingą darbą!
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ir penki vaikai: Jonas, A- 
nė, Motiejus, Alena ir Da- 
mė.

Metai slinko vieni po ki
tų. Nepamenu kiek prabė
go — 10 ar daugiau, bet 
vyriausias Prano sūnus —■' 
Jonas išvyko į Ameriką., 
Nežinau, kokiais sumeti
mais našlė pasisamdė ber
ną Adomą iš Vaitkūnų kai- 

į mo. Kiek pamenu, žemęg 
buvo nedaug, o Motiejus 
jau, rodosi, buvo vyras.

Kiek vėliau sužinojau, 
kad velionis Pranas buvęs 
kurčias. Ta nelaimė persi- 

: davė ir vyriausiai jo dūk- 
• ra i Anei. Kiek pamenu, 
Anė ir kitos jos seserys ir 
broliai gerai buvo nuaugu. • 
Daugelis iš vietos žmonių 
kalbėjo, kaip Anė ir Alena 
didelius maišus bulvių su
kelia į vežimą. Bet visgi 
Anei kenkė negirdėjimas. 
Ji jau buvo suaugus mergi
na, o piršlių vis nesirado...

Kartą išgirdau, kad ' jų 
samdinys Adomas ir Anė 
įsimylėjo ir bus jų vestu
vės. Jos įvyko rudenį. Aš, 
su kitais pusberniais nuė
jęs į vestuves, “kačergų 
vietoje” pasmaksojau.

Po vestuvių Adomas ir 
Anė išsikėlė gyventi į Vait- 
kūnus, nes jis ,ten turėjo 
žemės. Bet netrukus išgir
dome, kad Anė turėjo grįž
ti pas motiną — susirgus ir 
ten nėra kam prižiūrėti.

— Sukatomis serga, — 
pradėjo žmonės kalbėti. Jos 
motina Anelka pradėjo ne
rimauti ir keikti kokią ten 
Stakliškių moteriškę. Pasi
rodė, kad Anei pasiruošus 
vesti jos motina nuvyko į 
Stakliškių miestelį ir nu
pirko jai pagalvį (paduš- 
ką). Pagalvį pardavus mo
teris, kurios namuose sirgo 
ir mirė šeimos narys nuo 
džiovos. Surpantama, A- 
nelka pirkdama to nežinojo, 
tą sužinojo jau tik tada, £ai / 

įjos dukra susirgo.
Už kelių mėnesių Anė mi

rė, liko našlaitė jos dukra. 
Motiejus išvakarėse Pirmo
jo pasaulinio karo apsivedė 
su visoje Užuguosčio para
pijoje gražiausia Paulina. 
Alena buvo išvykusi į Ame
riką, bet nei pusei 'metų 
neprabėgus grįžo į Lietuvą 
serganti džiova. Iš Ameri
kos ją veltui laivų kompa
nija parvežus, nes jos buvo 
kaltė, kad ligotą į Ameriką 
nuvežė. Mačiausi su Ale
na, norėjau pasikalbėti apie 
brolį ir kitus giminaičius, 
bet ji buvo labai silpna.

Metai pirm Pirmojo pa
saulinio karo aš išvykau į 
Jungtines Valstijas. Pra
sidėjus karui ir vokiečiams 
okupavus Lietuvą susiraši
nėjimas nutrūko.

Karui pasibaigus gavau 
laišką nuo jaunesniojo bro
lio, kuris aprašė vokiečių 
žiaurumą. Jis rašė, kad jie 
išvežė, man tėvo bites, iš
sivarė galvijus, sode išpio- 
vė vaismedžius, Vietos gy
ventojai p r i e š i n osi, tad 
žmones žudė: dėdę Joną nu
šovė, brolėnui Vincui kar
du nukirto pirštus. Viso 
13 žmonių nužudė... Tarpe 
kitų naujienų, jis rašė:

“Motiejus ir jo gražioji 
žmona Paulina mirė nuo 
džiovos... Liko du našlai
čiai... Gyva jų motina A- 
nelka, tik labai susenus, 
susikrimtus ir kaip pablū- 
dus vaikšto ir kartoja: *

“ ‘Nupirkau^ aš ne pa- 
dušką, bet savo vaikams 
džiovą... Džiovą nupirkau, 
visi išmirė, o manęs džiova 
neima... neima.”

V. Sūnus ••



Mykolo Sluckio norele,
RAUDONI OBUOLIAI

Jei už langų nekristi^ migla ir protar
piais dirsteltų saulė, moters veidas gal 
taip neišsikreiptų. Kažkas iš visos jė
gos mygė ir mygė durų skambutį. Taip 
užgulė, lyg visų didžiausias tai malonu
mas — smegenis gręž 
Kai pagaliau durys atsidarė, jos pokšte
lėjo, lyg ką parblokšti

Toj U kuri atkakliai 
skambino, išvydo apyjaunę moterį piktu, 
susiraukusiu veidu. Jei moteris susišu
kuotų savo kaštoninius plaukus ir nusi
šypsotų, raukšlės veide išsilygintų, ir ji 
būtų dar graži. Toji, kuri skambino, 

xlabai norėjo, kad moteris būtų graži, ii’ 
todėl pati nusišypsojo užkaitusiomis, lyg 
avietės raudonomis lūpomis.

Jos šypsenos, tokios drovios ir džiu
gios, niekas nepastebėjo. Moteris nešu
kuotais plaukais iA apglamžytu chalatu 
matė tiktai žieminį paltą, nors lauke li
jo ir nė karto dar nesnigo, ir šiltą mo
terišką skarą. Be to, pamatė krepšį, 
drobule -aprištą talpų krepšį bulvėms. 
Greičiau^ pasąmone, negu mintimi ir su
vokė, jog žiemiškai apsitūlojusiai kai
mietei nedaugiau trylikos-keturiolikos. 
Jos neišmokysi elgtis su trapais mygtu
kais.

— Ką turi? Gal kiaušinių? O gal 
mėsos? Žinoma, kepenėlių kaip visados 

•neatnešat!
Iš laiptų apačios šliaužė drėgnas šal

tis,Anoteris tebegalvojo apie miglą. Ji 
net neišgirdo savo mechaniškų žodžių 
ir vėl, aišku, nepastebėjo žydriai pilkų, 
apvalių viešrtios akių, kurios vėrėsi vis 
plačiau.

— Ne, ne, — papurtė mergaitė skaro
tą galvą, ir iš po skaros sublizgo glot
niai sušukuotų šviesių plaukų kraštelis. 
— Aš nieko neparduodu!

— Tai ko braunies, ko skambini lyg 
per gaisrą? *

Moteris nepatikėjo. Ištiesė baltą, la
kuotais nagais ranką ir atkėlė drobulės 
kraštą.
< Sužvilgo kažkas rau(

— Obuoliai? Kodėl t 
reikia obuolių. Tokie gražūs, dideli ta
vo obuoliai! . „

Mergaitė nukaito nemažiau už savo 
obuolius. O moteris jau godžiai čiupi
nėjo didžiuosius. Mažų beveik nebuvo. 
Visi raudoni, apvalūs, nesukirmyję. Vi
si blizgėjo lyg išvaškuoti.

— Obuoliai iš sodo? Tiesiai iš. sodo? 
—• trankiai kalbėjo moteris.— Aš ne
mėgstu obuolių iš krautuvės ir turgaus. 
Jie neblizga ir nekvepia. Man rodosi, 
kad visas pasaulis juos čiupinėjo ir mai-

antis žviegimas.

norėdamos.
ir neįgudusiai

žarijos, 
kaip tik

dabar gudrūs — apsišniukštinėja kie
me ir prisistato lyg pažįstami.

— Ką tu supranti, mergaite, ką tu 
supranti, — kartojo ji užsimiršusi. — 
Buvo sodas ir nebėra sodo, buvo sodyba 
ir nebėra sodybos... Buvo obuolių ir ne
bėra obuolių... Ir obels, nė vienos obels 
— neliko.

— Liko, teta Milda, liko... — šnabž
dėjo mergaitė, sujaudinta gailių moters 
žodžių. Jos apvaliose žydriai pilkose 
akyse žibėjo ašaros.

. —• Kai visi suėjo į' kolūkį, tėvelis bu
vo per senas,— visiškai nepaisė jos mo
teris, paviliota prisiminimų. — O gal 
dar ir ne taip senas. Tačiau mes, jo vai
kai, bijojom to kolūkio kaip kokio siau
bo. Ar tu gali suprasti, mergaite, kaip 
mes tada bijojom? Už pusdykį parda
vėm sodybą, pirkėjas nugriovė tėvelio 
namą, kluoną ir pasistatė kažkur Šiau
liuose. Šulinį pats tėvas žemėmis užpy
lė, kad kaimynų vaikai neprigertų, po 

^griuvėsiais bežaisdami... O obelys? Kam 
buvo reikalingos kelios obelys? Obuo
lius nudraskė, nupurtė, o obelis iškir
to... Supleškėjo krosnyje tėvelio obelai
tės... O kokius mezgė obuolius! Didelius, 
sveikus, raudonus lyg žiburius. Mūsų 
sodyba rudenį lyg didžiuliais karoliais 
būdavo nusagstyta... Nukirto raudoną
sias, ligi vienos nukirto! Mūsų kaimy
nas buvo —■ Gireikis Stasys... Tai jis, 
pasakoja, iš keršto, kad tėvas kolūkin 
nestojo, visas obelis su piūklu... Ar ne
galėjo prisimalkauti kitur? Juk miškas 
prie pat... Kokie žiaurūs žmonės! Ką tu 
žinai, mergaite!..

— Aš žinau, teta Milda, — atkakliai 
papurtė savo skarotą galvą mergaitė, 
net ašara jai iš akies iššoko. Tačiau ji 
neapsiverkė — be baimės žiūrėjo į mo
terį. — AŠ gerai žinau! Kaip aš, teta 
Milda, nežinosiu, jeigu mes kaimynai? 
Aš juk Gireikių Raselė! Manęs tai jūs, 
teta Milda, neprisimenat, tada aš dar 
mažutė buvau, bet mamą ir tėtę pažįs
tat. Ir jie jus gerai pažįsta, dažnai jū
sų tėvelį prisimena. Obuolių štai jums 
siunčia

— Man? Gireikis Stasys? O tu — Gi- 
reikaitė, Rasėlė?— moteris išsigando ir 
sumosikavo rankomis.— Nereikia man, 
nereikia jūsų obuolių! Nedrįsk!

— Imkit, imkit, čia jūsų obuoliai, — 
mergaitė atkakliai stūmė moteriai krep
šį su dideliais raudonais obuoliais. — 
Netiesa, neiškirto mario tėvas jūsų obe
laičių! Jis tik iškasė ir persodino. Kam 
turėjo tokie gražūs medeliai žūti? Ale 
neprigijo mūsų žemėje, jūs gi žinote, ko
kia buvo mūsų žerųė... Tik viena obelai
tė įkibo... O paskui tėvelis iš tos vienos 
daug prisiveisė... Dabar jau kolūkio so
de jūsų tėvo obelys auga! Kad apipylė 
šiais metais tos raudonosios — šakos 
lūžta! Kaip galvos obuoliai, vienas į 
vieną... Visi tokie kaip mano krepšyje. 
Neverkit, ko jūs verkiat, Milda? Nerei
kia verkti. Tėvelis liepė į svečius pa
kviesti. Dabar jau ir kuo pavaišinti tu
rim. O obuolių tai nors du maišus ga
lėsit vežtis. Neverkit, teta Milda... Ne
reikia verkti! " \

tartum nušvietė, 
kvepėjimo ir ryš-

ŠILKAS SENIAU IR DABAR

— Ką jūs! Mūsų ką tik skinti. "Po 
vieną, gražiai sudėlioti. Švariu rank
šluosčiu apšluostyti. Ką jūs!— nusi
gando mergaitė, jog ir ją gali įtarti ne
sąžiningumu.

Iš susijaudinimo virpančia ranka nu
traukė drobulę, ir visas krepšis tarsi ug
nimi suliepsnojo. Net laiptų aikštelė, 
skendėjusi prietamsoje, nušvito nuo 
vaiskaus raudonumo.

— Puikūs, nuostabūs obuoliai! Di
desni ir gražesni už apelsinus,— stebė
josi moteris ir, pamiršusi savo irzlią 
nuotaiką, miglotą ir slapią rudenį, nu
sišypsojo. Obuoliai ją 
ir ji atjaunėjo nuo jų
kios spalvos. — Puikus, puikūs, mergai
te! Jie man primena...

Mergaitė mindžiukavo šalia raudono 
savo krepšio, nedrįsdama moters per
traukti.

— Ak, kokie dideli, kokie raudoni 
obuoliai! Rodos, kfaujas iš jų ištrykš... 
— vis labiau jaudinosi moteris, delnais 

xvog' apgniauždama obuolį. — Tu žinai, 
ką jie man primena? Mūsų tėvelio sodą. 
Mes turėjome sodą, mergaite, nedidelį 
sodelį. Bet užtatai ko~kį! Mano tėvelis 
labai mėgo šituos raudęnuosius. Jis so
dino juos pakraštėliais. Rudenį jie iš 
tolo šviesdavo. Tėvelis, būdavo, paima 
lazdą ir kur nors kalnelyje pasirėmęs, 
ilgai ilgai žiūri. Arfy 
obuoliai pasitinka iš to 
rita kaip raudonžandž 
ką aš čia paistau! Tu| - 
nesuprasi...

— Aš suprantu,, 
gaitė. — .

— Iš kur žinai mano vardą, mergai
te? — metė įtarų žvilgsnį moteris. Ta
čiau obuoliai taip masinančiai blizgėjo, 
kas akimirką darėsi vis raudonesni ir 
didesni, ir moteris jau nepajėgė nuo jų- 
atsitraukti. O, be to,, visi pardavėjai

m kai atvažiuoji, 
olo... Rodos, pasi
jai vaikai. Ak, 
— maža ir nieko

— -oriai pasakė mer- 
Aš suprantu, teta Milda.

BUS ŠEŠTADIENIS...
Bus šeštadienis. Kaimo vaikinai 
Ir merginos ilgafi vakares.
Suksis poros. Čia linksmą suktinį,
O čia valsą armonika gros.

Ir beržai/kepures pakilnoję, 
Kalbins liepas, sūpuos lig nakties., 
Šimtabalsei armonikai grojant, 
Kas gi Šokti savos neiškvies?

Vaikščios mėnuo ir žvaigždės po dangų, 
Nežinia ko laukai ašaros.
Iš toli atplauks dainos prie lango,
Ir kažkur dar armonika ^ros...

Be armonikos kaip ir be šokių, 
Vai, nebus gegužinėsjgeros...
Jeigu ką ji mylėti išmokė, 
Tai žinok ir vestuvėse gros!

« V. Penkauskaitė
[ DAR GIMS DAINA 

(Sonetas)
Bloknoto šlamančius lapūs verčiau, 
širdy jaunystė nerami atgyja... 
Ir vėl degu, krūtinėje jaučiu . 
Kadaise nebaigto soneto/giją.

Sunkiais gyvenimo ėjau keliais — 
Troškimai geso širdyje gražiausi, 
O posmai veržės nemunais giliais, 
Aš pats klupau, bet juos nešiausi.

...Lyg po audros,, saulėtekį, geriu, _ 
Naujais jausmais alsuoja vėl krūtinė... 
Atleisk man, drauge, kad dainų gerų 
Jauna širdis lyg šiolei nenupynė. , 

. Penkauskaitė

NEPAPRASTAS 
LAIŠKAS

Jau keli tūkstantmečiai, 
kai žmonės siuvasi audekli
nius drabužius. Nuo senų 
laikų tekstilinio pluošto tie
kėjas yra ožkos, avys, linai, 
kanapės, džiutas.

Istorija neišsaugojo to 
žmogaus vardo, kuris pir
masis pastebėjo, kad mažy
tis kirminėlis - šilkaverpis 
apmuturiuoja savo vikšrą 
elastingu, stipriu siūlu. 
Nei legendose, nei senuose 
padavimuose nepaminėtas 
žmogus, kuris išvyniojo 
šiuos siūlus ir išaudė iš jų 
pasakišką audeklą. Tačiau 
yra žinoma, kad jau dau
giau kaip prieš penkis tūks
tančius metų talentingi ki
niečių meistrai mokėjo ga
minti puikius šilkinius dir
binius. Šilko audimo pa
slaptis senojoje Kijn i j o j e 
buvo nepaprastai saugoma. 
Mirties bausmė grėsė tam 
kiniečiui, kuris svetimša
liui išduotų šią paslaptį.

Nepaprastai brangiai bu
vo vertinamos kaimyninėse 
šalyse kiniečių šilkinės juos
tos, chalatai, puošnios' mo
terų suknios. Dar brangiau 
šilkas kainavo Europoje, į 
kur jis patekdavo po ilgų 
kelionių karavanais, jūro
mis ir vandenynais.

Tik ketvirtame ! amžiuje 
šilkas pasirodo Vidurinėje 
Azijoje ir Užkaukazėje, po 
600 metų Italijoje] o XIV- 
XV a. Prancūzijoje. Tačiau 
jis yra brangus. Tai su
prantama. Juk vienas šil
kaverpis duoda tik pusę 
gramo šilko. Jani reikia 
maždaug tūkstančio metrų 
šilkinio siūlelio, kad galė
tų pagaminti kokoną.

Kada vikšras suveja ko
koną ir iš lervos virsta lė
lytė,) ją reikia karštais ga
rais'užmušti, išmirkyti bei 
išmaigyti kokoną, po to iš
vynioti šilkinį siūlelį.

Kaip matome,' natūralaus 
šilko gamyba sudėtinga, 
reikalaujanti daug kruopš
tumo. Todėl jau daugiau 
kaip prieš 300 metų moks
lininkai ėmė ieškoti tokio 
pluošto, iš kurio išausta 
medžiaga prilygtų šilkui.

1734 m. prancūzų chemi
škas ir biologas Reomiuras 
gavo nepaprastą laišką. Ja
me šalia trumpučio teksto 
buvo įdėtas gabaliukas plo
nytės, persišviečiančios me
džiagos.

Mokslininkas buvo suža
vėtas šia ažūrine, lengvute 
medžiaga, išausta iš vora
tinklių. Jis pradėjo sam
protauti, kad šilkas kainuo
ja nepaprastai ^rangiai; 
šilkmedžiai auga tik šilto 
klimato zonose. Tuo tarpu 
vorai sutinkami visur—jie 
gyvena bet kokiame klima
te ir gamiha gerą pluoštą. 
Iš voratinklių nuvyta virvė 
6 kartus stipresnė už odinę 
ir trigubai už kanapinę.

Vadinasi, ar negali vorai 
pakeisti šilkaverpių?

LENKTYNIAUJANT 
SU ^ILKAVERPIU

Reomiurhs, apskaičiavęs 
kiek gali diioti pluošto vie
nas voras, priėjo išvados, 
kad visos Prancūzijos vorai 
negalėtų juo aprūpinti" net 
vieno audiiho fabriko. Vo
ras pasirodė vis tik blogas 
žaliavos tiekėjas tekstilės 
pramonei.

—-B-et jei vorai negali pa
keisti šilkaverpių, tai, gal 
būt, galima sukurti dirbti- 
,niu būdu pluoštą, artimą 
šilkui, —- galvojo Reomiu
ras. Tačiau mokslininkas 
nesurado būdo dirbtiniam 
pluoštui sukurti.

- galvojo Reomiu-

Tokie bandymai prasidėjo 
tik XIX a. vidury. Pra
džioje mokslininkai nutarė 
sekti šilkaverpiu. Jie ža
liava pasirinko jaunus šilk
medžio ūgius. Jukt šilkaver
pio vikšrai savo obganizme 
lapus paverčia tąsia mase. 
Vadipasi, reikia surasti to
kią medžiagą, kuri ištirpin
tų šilkamedžio ūgius. Bet 
jie netirpo nei vandenyje, 
nei spirite, nei eteryje, nei 
kituose tuo metu žinomuo
se tirpikliuose. Tada buvo 
padaryta cheminė ūgių 
analizė. Ir ką gi, pasiro
dė, kad jie savo chemine su
dėtimi nė kiek nesiskiria 
nuo kitų medžių, kad į jų 
sudėtį daugiausia įeina ce
liuliozės. Mokslininkams ir 
kilo mintis, kad dirbtinį 
šilką galima gaminti iš me
dienos.

Tokiu keliu chemikams 
pavyko sukurti nitrošilką. 
Tačiau jis buvo nepraktiš
kas, nes nuo ugnies tučtuo
jau užsidegdavo.

Ieškojimai tęsėsi toliau. 
Praėjusio šimtmečio pabai
goje mokslininkai surado 
geresnį būdą paversti celiu
liozę siūlais. Jiems pavyko 
sukurti viskozinį šilką.

Iš medienos taip pat ga
minamas acetatinis šilkas. 
Jis pasižymi viena nepa
prasta ypatybe — pralei
džia ultravioletinius spin
dulius. Vilkint acetatinio 
šilko drabužius, apsirengu
siam galima įdegti saulėje.

Įdomu ir tai, kad aceta- 
tatinio šilko pluoštas, spe
cialiai paruoštas, yra stip
resnis už plieną. Maždaug 
dviejų centimetrų storio 
acetatinė virvė išlaiko dau
giau kaip 20 tonų svorį.
AUDINIAI IŠ NAFTOS 

IR DUJŲ
Šiandieną pramonė gami

na dirbtinį pluoštą ne vien 
tik iš celiuliozės. Yra eilė 
puikių pluoštų, pagamintų 
iš plastmasių bei sintetinių' 
dervų, kurioms žaliava 
naudojamos naftos ir ak
mens anglies atliekos.

Iš plastmasės, vadinamos 
polichlorviniluj gaminamas 
puikus pluoštas. Jis nebijo 
stiprių rūgščių ir šarmų 
veikimo. Iš jo gaminami 
cheminei pramonei specdra
bužiai, filtrai, pavaros dir
žai transporteriams, dirb
tiniai šeriai.

Prieš dvejus metus iš po- 
lichlorvinilinio pluošto Ta
rybų Sąjungoje pradėti ga
minti gydomieji baltiniai. 
Jie šihimos laidumu nenu
sileidžia vilnoniams ir kar
tu gydo nuo reumato. Dė
vint šiuos baltinius, nuo 
medžiagos trinties į kūną 
susidaro nedideli elektros 
išlydžiai, kurie ir nurami
na reumatinį skausmą.

Prieš kelerius metus gru
pė tarybinių chemikų — 
akademikas I. Kniunancas, 
technikos mokslų daktaras 
Z. Rogovinas, TSRS Moks
lų akademijos narys-kores- 
pondentas V. Koršakas ir 
kiti — surado būdą gamin
ti kitą sintetinę medžiagą 
—kaproną. Jis tam tikru 
cheminiu būdu gaminamas 
iš karbolio. ( K a p r o nas 
JAV vadinamas nylonu.— 
Red.)

Kaprono gamyba, paly
ginti su viskoziniu arba 
acetatiniu šilku, žymiai 
paprastesnė. Tuo tarpu jo 
stiprumas prilygsta me
talui. Kaproninis siūlas 
yra 3.5 karto stipresnis už 
aliuminę tokio pat storio 
vielą ir 1.5 karto stipresnis 
,ūž varinę. Pusantro mili
metro storio kaproninis siū-

roninis lynas, kuris Šiau
rėje naudojamas ilgiau’ už 
plieninį, karštame klimate 
gali netikėtai trūkti.

Prieš kelerius metus LeJį 
ningrado Tekstilės institu
te buvo surastas būdas 
naujam sintetiniam pluoš
tui—nitronui gaminti. Pa
starasis daug stipresnis net 
už kaproną. Nitronas žy
miai atsparesnis už kapro- 
ną karščiui. Jis taip pat 
nebijo nei drėgmės, nei pe
lėsių, nei kandžių. Be to, 
jis daug atsparesnis saulės 
šviesai.

Nitronas savo išvaizda 
daugiau primena vilną, ne
gu kitos dirbtinės ir sinte
tinės medžiagos. Jis taip 
pat minkštas ir švelnia- 
plaukis, kaip gaminiai iš 
geriausios užkų arba avių 
vilnos, tačiau žymiai stip
resnis.

Mūsų šalyje dirbtinio ir 
sintetinio pluošto gamyba 
artimiausiais metais nepa
prastai išaugs. 500 mln. 
metrų vilnonių audinių ir 
450 mln. metrų audeklo iš 
naujų medžiagų 1965 mt 
išaus mūši? fabrikai. 1,485 
mln. metrų vien šilkinių au
dinių Tarybų Sąjungoje 
bus išausta ne iš šilkaver
pio siūlų, o iš c h e m i n i o 
pluošto.

Mūsų vartotojai 1965 m. 
gaus 480 mln. metrų med
vilninių audinių, kurie bus 
išausti plačiai naudojant 
dirbtinius ir sinte t i n i u s 
pluoštus.

Iki 1965 m. pabaigos che
minio pluošto gamyba Ta
rybų Sąjungoje išaugs be
veik 8 kartus. O tai reiš
kia, kad vienam mūsų ša
lies gyventojui per metus

1

las lengvai išlaiko suaugu
sį žmogų. 1

Kaproninis audinys nebi
jo drėgmės, nepelyja. Kap- 
roniniai žvejybos tinklai iš
tisais mėnesiais gali būti 
vandenyje, nepraras darni 
savo ankstesnių savybių, 
kai tuo tarpu kanapiniai ir 
medvilniniai tinklai vande
nyje jau po mėnesio neten
ka apie 60 proc. savo stip
rumo. '

Tarybų Sąjungos upėse 
bei kanaluose galima pa
matyti vilkikus, traukian
čius karavanus pakrautų 
baržų. Anksčiau laivams Tr 
baržoms vilkti buvo naudo
jami stori kanapiniai lynai, 
o kartais plieniniai. Da
bar gi tam tikslui • panau
dojami kaproniniai. Jie yra 
2-3 kartus plonesni ir žy
miai lengvesni.

Kaproniniai lynai naudo
jami ir po žeme. Jie iš gi
lių šachtų į žemės pavir
šių kelia, iškasenas. O anks
čiau čia buvo naudojami 
sunkūs plieniniai lynai.

Kaproniniai verpalai 15- 
20 kartų elastingesni už 
natūralaus šilko siūlus ir 
keletą kartų už viskozinius 
arba acetatinius. Iš storų 
k a p r o ninių siūlų galima 
gaminti dantims ir drabu
žiams šepečius.

Sumaišius k a p r o n i n į 
pluoštą su medvilne arba 
vilna, gaunama nauja ver
palų rūšis. Tokie verpalai 
daug stipresni už vilnonius 
arba viskozinius. Iš jų au
džiami įvairūs trik o t a ž o 
dirbiniai, mezgahios koji
nės, puskojinės, megztiniai. 
Pavyzdžiui, pridėjus prie 
natūralios vilnos ■ 30 proc. I ^us Pagaminama po 56 m 
kaprono, puskojinių stipru
mas padidėja net 8 kartus. 
Kaproninis pluoštas labai 
puikus, bet ir jis turi trū
kumų. Jeigu kaproninį au
dinį lyginsime karštu ly
gintuvu, tai jis susilydys. 
Kapronas “nemėgsta” sau
lės. Karšti jos spinduliai 
ardo kaproninį pluoštą. Pa
vyzdžiui, kaproninės užuo
laidos tropikiniame klima
te tarnaus neilgai. O kap-

įvairių audinių.
Dirbtinio ir sintetinio 

pluošto amžius tik ką pra-. 
sideda. Mūsų mokslininkai, * 
tekstilės pramonės darbuo
tojai dar sukurs ne vieną 
nuostabią medžiagą, pa
teiks reikliam vartotojui 
dar daugiau pigių, praktiš
kų ir gražių audinių.

B. REZENAS “
Chemijos mokslų kandidatas 

(Iš “Mokslas ir gyvenimas”)

*

“Laisves” Koncertas Chicagoje
Tai čikagiečių šaunus paminėjimas

'‘Laisvės” Auksinio Jubiliejaus

Koncerto programoje dalyvaus žymūs 
brooklyniečiai menininkai, būtent:
s T •

Aido Choro Moterų Kvartetas 
Nelė Ventienė, Ona Čepulienė, Nastė Buknienė ir 
Kastė Rušinskienė. Dirigentė Mildred Stensler.

, AUGUSTINAS IEŠMANTĄ, baritonas
Julius Krasnickas, solistas 

iš Cleveland, Ohio, irgi dalyvaus programoje

Iš čikagiečių programoje dalyvaus 4 chorai, 
duetai ir daug žymių solistų.

KALBĖS ROJUS MIZARA
“Laisvės” redaktorius iš Brooklyno

• Koncertas bus Sekmadienį

BALANDŽIO 2 APRIL
Pradžia 3-čią valandą popiet ”

MILDOS SALEJE
( 3142 So. Hoisted St., Chicago, 111. -

šeštadienį, dieną prieš koncertą, Chicagoje įvyks 
Lietuvių Meno Sąjungos nacionalis suvažiavimas. 
Daug menininkų suvažiuos iš visos Amerikos, tad 
reikia tikėtis, kad bus netikėtų talentų, kurie daly
vaus programoje.
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ST. PETERSBURG. FLA
Iš LLD 45 kuopos 

Susirinkimo
feovo 12 d. įvyko LLD 45 

kuopos susirinkimas, skait
lingas ir pavyzdingas. Iš 
komiteto raportų paaiškė
jo, kad parengimai buvo 
pasekmingi. Kuopos ižde 
susidarė $1,300. Kuopoje 
narių yra 86, gauta du 
nauji nariai. Į šį susirinki
mą atsilankė ir svečių, tai 
bendrai susidarė apie 100 
žmonių.

Sėdėjau ir galvojau: ko
dėl ir kitose lietuvių kolo
nijose negalėtų būti taip 
skaitlingi LLD kuopų susi
rinkimai? čionai atsilankė 
beveik visi nariai, atėjo ir 
svečių. Kitur yra narių, ku- 

\ rie skundžiasi, kad jau se- 
\ ni, negali veikti, tai neina į 
į susirinkimus. Ir St. Peters

burge ne visi gali Veikti, 
bet jų dalyvavimas parengi
muose ir susirinkimuose 
įduoda daugiau energijos 

* tiems, kurie veikia. Ir vei
kimas pasidaro sėkminges
nis.

Buvo skaityta du laiškai, 
vienas nuo “Vilnies”, o ki
tas iš LMS. Aptarus laiškų 
turinius: nutarta “Vilniai” 
paaukoti $500, o menininkų 
suvažiavima pasveikinti su 
$100.

Visi nariai, kurie kalbė
jo, piktinosi lietuvių nacio
nalistų pozicija, 
tais, kurie stovi užnugaryje 
chuliganų, daužančių “Vil
nies” ir jos beidradarbių 
langus. Nariai 'sakė, kad 
chuliganizmas nesulaikys 

. kultūros darbo, tik daf dau
giau pažangiečius apvienys 
veiklai ir pergalės darbui.

Trečias geras tarimas, 
tai nutarimas paremti 
LLD centrą, čionai J. Gry
bas, LLD CK sekretorius, 
r^bdė iš Lietuvos ,gautus 
filmus ir Dr. Stanislovaitis 
— savo nutrauktus Lietu

voje paveikslus. Žmonių 
lankėsi į parengimus. Pelno 
liko $129, tai šis susirinki
mas nutarė tą pelną per
duoti LLD centrui. Tai šia- 

- me sųsirinkiųie paramai 
darbininkų judėjimo buvo 
išaukbta virš $700. I

Apie Floridą
Kas buvo prieš 20 metų 

Floridoje, tas dabar nega
lėtų pažinti lietuvių judėji
mo. Kiekvienais metais į 
į Floridą vis daugiau atva
žiuoja lietuvių ir apsigyve
na. Jie čionai apsigyvenę 
įsitraukia į lietuvių pažan
giečių veikimą. Pereitais 
metais iš Chicagos atvažia
vo draugai J. P. Blaškiai ir 
tuojau įsitraukė į veikimą.

Tiesa, dabar pavasaris, 
Ui i tie lietuviai, kurie iš 
siaurinių valstijų buvo at
vykę praleisti žiemą šiltoje 
FĮ^ridoje, dabar, jau kar
tu su paukščiais, grįžta į 
šiaurines valstijas. Bet ir 
čionai daug lietuvių pasili
ko, kurie yra Floridoje ap
sigyvenę pastoviai.

. 'Didžiausios lietuvių kolo- 
; nijos yra Miami ir St. Pet

ersburg. Aš per du mėne
sius buvau Miami, lankiau
si į LLD susirinkimus, į lie
tuvių parengimus. Miami 
lietuviai labai nuoširdžiai 
parėmėme “Laisvę” proga 
jos 50-ties metų jubulie- 
jaus, paaukodami jai $500.

Man atrodo, kad Miami 
J LLD kuopa yra mažesnė už 

St, Petersburgo, bet ji galė
tų būti skaitlinga. Manau, 
kad Valilionis ir kiti pasi
darbuos toje srityje ir gaus 
naujų narių.

Bendrai, Floridos lietu- 
- #ai yra draugiški, nuošir- 

4dūs ir vieningi. Tiesa, vei
kime pasitaiko netikslumų; 
•Kai kada biskis asmenišku-

|mo. Būna nesusipratimų ir 
dėl netikslaus parašymo į 
spaudą. Mano supratimu,— 
į spaudą nereikia rašyti, 
jeigu tikrai dalykas nėra 
patikrintas.

St. Petersburge energin
gai darbuojasi “Vilnies” 
platinime J. Rūbas. Būtų 
gerai, kad jis pasidarbuotų 
ir dėl “Laisvės” platinimo.

J. Skliutas

lesniais laikais /tiek daug 
yra vagysčių ir visokių pik
tadarysčių.

Tiesa, mūsų valdininkai 
vis kalba apie tai, kad jie 
ką tai darys “nedarbo pa
šalinimui”, bet vis tik pa7 
žadai, o jais negalima tokių 
reikalų išspręsti. Reikia 
veiklos, o jos dar nesimato.

Gavali laišką iš Lietuvos 
nuo savo girhinių ir knygų 
siuntinėlį. Giminės džiau
giasi naujais Lietuvos at- 
siekimais. Rašo, kad visi 
dirba su dideliu entuziaz
mu, nes žino, kad tie dar
bai gerins jų ir visų Lietu
vos gyventojų gyvenimą. 
Jaunimas mokosi, siekia 
aukštų mokslų.

Prisiuntė laikraščio iš
karpą, kur telpa paveikslas 
Petrės Lipčiūtės ir sekamas 
raštas: •

“Iškovojo mandatą į res
publikinį jaunųjų gamybi
ninkų sąskrydį. Jaunuolė

i — daržovių 
džiovinimo fabriko darbi
ninkė — pirmūnė, aktyvi 
saviveiklininkė ir visuome
nininke”. <

Laišką gavau nuo mano 
brolio dukters. Malonu, kad 
mano giminės darbuojasi 
naudai liaudies.

A. Lipčius

Waterbury, Conn.
Kovo 12 d. įvyko LLD 28 

kuopos susirinkimas. Buvo 
nariais skaitlingas. Pagir
tina. Po susirinkimo mūsų 
moterys turėjo pagaminu
sios užkandžių ir visus ge
rai pasotino. B e u ž k an- 
džiaudamį nė nejutome, 
kaip prabėgo popietis.

Taipgi nepamiršta ir 
spauda, laikraščio “Kais- ___
vės 50 metų sukaktis. Susi- Petrė'Lipčiūtė 
rinkusieji tam tikslui sudė
jo 27 dol? ir visi vėlino 
“Laisvei” dar ilgai gyvuo
ti ir skleisti apšvietą tarpe 
darbo klasės-žmonių už ge
resnį darbininkų gyvenimą. 
Aukojo šie. M. Svinkūnie- 
nė, Aida Ablazienė po 
$2; J. ir M. Strižauskai

Raškauskai, Daktaras ir
Kristyna Stanislovaičiai po

Piktinosi Po $1: V. Krasnitskas, J. 
Dvilinskas, V. Rugy n i s, 
Alek Kidulas, J. J. Ynamai- 
tis, J. Vaitonis, J. Laurinai
tis, J. Svinkūnas, P. Maro- 
zas, V. Jakubonis, M. Pau- 
gis, J. Zalenakas; K. Kras
nitskas 50 c.

Šių žodžių rašė j as LLD 
28 kuopos vardu tariu nuo
širdžiausią padėkos žodį.

c Korespondentas
I»

New Haven, Conn.
Prakalbos

Kovo 19 d. Emma Laza
rus (žydų moterų) klubas 
ir Tarptautinis moterų klu- 
Tarptautinis moterų klu
bas buvo surengę prakal
bas paminėjimui Tarptau
tinės Moterų dienos. Kalbė
jo A. Dickerson, negrų vei
kėja, iš New Yorko.

tas ir laikraščiams aukojo.
Buvo skaitytas laiškas 

nuo Liet. Meno Sąjungos 
prašant finansinės para
mos. Nutarta paaukoti $5 
ir pasimokėti metinę duok-

Erdvių lai- aplinkui žemę ir sėkmingai 
vas, virš 5-ių tonų, apskrido nusileido ant jos su šunimi.

Maskva.

MIRUS

bendrai

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kuopos ? 
moterų susirinkimo

Kovo 17 d. pas M. Kaz
lauskienę, įvyko Liet Lite
ratūros Draugijos 20 kuo
pos moterų skyriaus susi
rinkimas. Narių dalyvavo 
nemažai, bet galėjo būti 
daugiau.

Dalyvavo viešnia B. Ker
šulienė, iš Brooklyno. Ir ji 
įsirašė į mūsų skyrių ir su
simokėjo duokles.! .

Buvo išduoti raportai iš 
skyriaus 1960 metų veiki
mo. Sekr. M. Kulbienė ra
portavo, kad skyrius laikė 
šešis susirinkimus ir turėjo 
vieną parengimą
su LSD kuopa, tai filmų 
parodymą iš Lietuvos. Fil
mus rodė J. Grybas ir K. 
Briedis. Pelno liko abiem 
kuopoms po $42.50.

Iždininkė Ona Wellus ra
portavo, kąd dabar ižde 
yra $27, ir pasiuntė nuo 
skyriaus $50 “Laisvei” su 
pasveikinimu 50 metų ju
biliejaus proga. Amilija Že
maitis pranešė, kad ji dar
buojasi rinkdama narių 
duokles. Ji pridavė į iždą 
$4.75 už 17 narių,; o sky
rius turi 21 narę.

Laikraščių vajininkės — 
ir aukų rinkėjos — rapor
tavo sekamai: M; Kazlaus
kienė gavo 3 naujas “L” 
prenumeratas. Ji sakė, kad 
vajuje bendrai dirbo su O. 
Wellus ir M. Kulbiene. 
“Laisvei” ir “VilĮniai” už 
prenumeratas ir I auk ų, 
įskaitant ir skyriaus $50 
auką, bendrai pasi u n t ė 
virš $500. Nuošimtį $6 per
davė į skyriaus iždą.

J. K. Navąlinskienė ra
portavo, kad jai vajuje gel-

B. Keršulienė davė suma
nymą pareikšti per spaudą 
Seno Vinco dukrai ir’ ki
tiems jo artimiesiems užuo
jautą. Susirinkimas priėmė 
pasiūlymą. B. Keršulienė 
ant vietos tam reikalui su
rinko $14.50, o sekamą ry
tą dar buvo gauta $4, tai 
viso susidarė $18.50. Susi
rinkimas pavedė B. Keršu- 
lienei parašyti užuojautą. 
M. Kazlauskienė pavaišino 
dalyves kava ir kitokiais 
skanėsiais. Dalyvavusi o s 
taria jai ačiū!

J. K. Nelesh, Skyr. 
korespondentė

Vincui Jaksčiui
(SENAM VINCUI) K 

Gibbstown, N. J.
Nors mes toli gyvename nuo įžymaus visuomeni

ninko Vinco Jakščio (Seno Vinco), bet, įvertindami 
jo energingą pasišventimą, kaipo rašytojo, išreiš
kiame gailestį netekę jo, taipgi- sykiu išreiškiame 
širdingą užuojautą jo dukrai Elzbietai, jo visak gi
minei ir draugams.

Užuojauta nuo San Francisco, Oaklando ir 
San Leandro draugų ir draugių :

J. M. Ginaičiai
V. U. Bui’dai
Ks. J. Karosai
A. C. Mugianiai
A. V. Taraškai

B. V. Sutkai
J. M. Alvinai
Adomas Dagys 
Marie Baltulionytė
P. A. Norkai

4

, Dickerson gabi kalbėtoja, jbėjo A. Žemaitienė, K.. Jo-

’ b —

Chester Pa.
Nors mūsų miestelis 

nedidelis, bet svarbus. Mat, 
stovi prie plačios Delaware 
upės, yra gera prieplauka, 
patogu laivais iš kitur pri
statyti prekes ir medžią- 
gas, ir iš čionai jas išvežti 
į platųjų pasaulį.

Pirmiau iš šios prieplau
kos labai daug Ford auto
mobilių ir jų dalių išvežda
vo į pasaulį. Bet dabar For
do- kompanija paske 1 b ė, 
kad čia daugiau automobi
lių negamins. Iš darbo at
leido apie 1,306 darbininkų, 
o iki Naujųjų Metų paliko 
tik apie 200 darbininkų dar 
dirbti.

Atleistieji darbininkai 
yra dirbę po daug metų, 
dauguma iš jų jau senesnio 
amžiaus, tai kaipgi jiems 
dabar kitą darbą susirasti, 
kuomet ir jaunesnių yra 
bedarbių ?

Gal būti ekonominė krizė 
prisideda ir prie to, kad vė-

yra

Ji lankėsi Afrikoje, buvo 
beveik visose šalyse, kalbė
josi ten su1 valstybių ir 
liaudies vadais. Ji matėsi 
ir kalbėjosi su Kongo 
liaudies vadu Lumumba. 
Sakė, kad Lumumba buvo 
labai gabus, nuoširdus ir 
atsidavęs liaudies reika
lams.

Kalbant apie Afriką, sa
kė, kad ten labai pakilęs 
Tarybų Sąjungos ir kitų 
socialistinių šalių vardas. 
Žmonės supranta, kad tos 
šalys yra jų, draugės. Bet 
Jungtinių Valstijų vardas 
nupuolęs, o tai todėl, kad 
jos eina su Vakarų koloni
zatoriais.. Oras buvo pras
tas, bet į prakalbas žmonių 
susirinko daug. Buvo pilna 
svetainė. M. V.

LAUKIA AIRIJOS 
APSIVIENIJIMO

Dublinas. — Airijos 
premjeras Lemass sako, 
kad anksčiau ar vėliau visa 
Airija bus suvienyta. Da
bar šiaurinė jos dalis pri
klauso Anglijai.

HARTFORD, CONN.
Wilma Hollią, Francūzaitė,
Ji kaip tikra lietuvaitė, 
Laisvės chorą ji mokina 
Ir mus linksmai prakalbina.
O, Wilma, Wilma, ar žinai 
Penkiolik metų mokinai, 
Hartfordo chorą mokinai— 
Lietuvių dainas tu žinai.
Daug liaudies dainų ji žino, 
Ir mus gražiai x išmokina, x 
Mes visi sykiu dainuokim, 
Kas pakvies dainuot, važiuokim.
Mes visi senyn jau einam, 
Bet ant pamokų sueinam, 
Kai į Wilmą pasižiūrim — 
Ji vis linksmą mintį turi.
Linkiu chorui dar gyvuoti, 
Linksma jame y r dainuoti, 
Kai Wilmuke mus mokina, 
Tai dainas mes greitai žinom.

Rose Gailen,

\

zapaitienė ir N. Strolienė. 
Rapartavo, kad gavo 2 nau
jas “Laisvės”^,., prenumera
tas ir 
prenumeratas ir ^ukų pa
siuntė $221.25, “Vilniai” — 
$93, tai abiejų laikraščiams 
bendrai $314.25. Nuošimtį 
$10 pusiau padalino ir per
davė į LLD 20 kpJ ir į Mo
terų skyriaus iždus. Susi
rinkimas raportus užgyrė. 
Vajininkės dėkingos visiem 
skaitytojams, kurie užsira
šė, atnaujino prenumera-

isvei” už

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Filmas apie žvejus

KLAIPĖDA. — Mėgėjiš
ka kino studija įkurta Eks
pedicinėje silkių žvejybos j 
bazėje. S. Marozas, R. Ža- 
gubelnis, V. Poliakovas ir 
kiti studijos nariai jau f ii-1 j 
mavo siužetus apie naujos i j 
technikos įdiegimą, geriau- - 
sius racionalizatorius. Pra- į= 
dėtas sukti filmas, skirtas' 1 
vidutiniojo žvejybos ti;ale- j 
rio 31-73 įgulai. Šio laivo; 
žvejai pernai puikiai pasi
darbavo. Įgula sugavo 10 
tūkstančių centnerių žu
vies.

Žvejų, kino studija už
mezgė ryšius su Kauno Po
litechnikos instituto mėgė
jiškos kino studijos kolek
tyvu. V. Lauraitis

.— -------- v

Kolūkio paveikslų galerija 
Neseniai Pasvalio rajono 

“Istros” kolūkyje išaugo 
naujas dviaukštis mūrinis 
pastatas. Tai kolūkio kul
tūros rūmai. Jų atidarymo 
proga Dailės institutas kol
ūkiui padovanojo apie 30 
paveikslų, graviūrų, skulp-

Bostono Apylinkei
Massachusetts Moterų Sąryšio konferencija 
įvyks šių metų Balandžio-April 16, 11 vai.

ryto, 318 Broadway, So. Boston, Mass.1 
Organizacijos malonėkit prisiųsti delegatus.

VALDYBA

ton

Detroit, Michigan

BANKETAS
PAMINĖJIMUI LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” 

AUKSINIO JUBILIEJAUS

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 9 April
Pradžia 6-tą valandą vakare

Salėje 4097 Porter •
ĮŽANGA Iš ANKSTO PERKANT BILIETĄ $1.50

Prie durų perkant bilieto kaina $1.75

I

“ Pastatas mokyklai - in
ternatui baigiamas statyti 
Gelgaudiškio gyvenvietėje 
(Šakių rajonas).

G. Griškevičius

ARLINGTON, N. J.

Frank Shimkus
Mirė Kovo 30, 1959

Prisimename dvejų metų m ir ties sukaktį. 
Liūdesyje liekame, netekę 

mylimo vyro ir .tėvo.

Felicia, žmona. ,
Eugene ir Edward, sūnūs 

ir jcj šeimos.

Mirus

i Senam Vincui
(V. Jakščiui)

žuojautą jo dukrai Elzbietai, 
ir anūkams ir giminėms.

Reiškiame
žentu

jo niekad nepamiršime, kai pirnfą sykįMes
.• , girdėjome jį kalbant Forest City, Pa.

Lai jis ilsisi ramiai.
iPaid ir Benedikta Navalinskai

8 So. Congress Ave.
Atlantic City, N. J.

5 p.--Laisvė (^iberty)— Antvad., kovo (March) 2% 1961

Kviečiame visus į paminėjimą “Laisvės” 50 metų 
sukakties bei auksinio jubiliejaus. Bus geri 

valgiai ir linksma atmosfera.
Rengėjai

mnnimnng)] iilihiiūiliiiiiiiniiiiiiiiiiiliinmumui

Baltimore, Md.
Balandžio. 9 d. LLD 25 kuopa rengia naujų iš 

Lietuvos filmų rodymą. Jie bus pirmu kartu rodomi 
Baltimorėje. Gražūs, spalvoti ir įdomūs filmai. Jų 
pavadinimai: 1 — “Atlante,” (žvejų gyvenimas), 
2 — “Lietuvos Menininkų ir Literatūros Dekada 
Maskvoje,” 3—“Tarybų Lietuva,” 4 —“Dainų Šven
tė Lietuvoje.”

Mylintieji matyti Lietuvos gyvenimą ir įsigyti ge
rų įspūdžių pasižymėkite dieną ir laiką—

Filmai bus rodomi salėje
703 Ponca St., sekmadienį, balandžio 9 April, 2 vai.

1 * Privažiavimas busu 20-tu Dundalk
2 blokai nuo 4900 Eastman Avė.

Įėjimas nemokamas. Kviečia Rengėjai

Lawrence, Mass,, ir Apylinkė
Šaunus

BANKETAS
RENGIA MAPLE PARK BENDROVĖ

Sekmad., Balandžio 9 April
Pradžia 1:30 popiet

Tai bus pirmas šių metų pavasarinis parengimas— 
Atidarymas Maple Parko

Bus Maple Parke, Methuen, Mass.
Visi būkite šiame bankete, nes viskas priruošta

/ aptarnavimui gerais pietumis.
, Kurie nebūsite, gailėsitės.

Kviečia Rengėjai

i



Fašistinių budelių 
teismas Rygoje

Ryga. — Latvijos TSR 
Aukščiausiajame teisme 
vyksta procesas prieš fašis
tinius nusikaltėlius, kurie 
įvykdė siaubingas piktada
rybes Tėvynės karo metais 
Baltarusijos ir Latvijos 
teritorijoje.

Teisiamųių suole 9 žmo
nės: buvę hitlerinės armi
jos karininkai Janis Bum- 
beris, Francas Lemešono- 
kas-Eglaisas, Voldemaras 
Ogrinis, Osvaldas-Jekabas 
Lapinis, baudėjai Ernestas 
Vilnis, Eugenijus Lusis, 
Eduardas Šketeris, Volde
maras Širmacheris ir Jaze- 
pas Zlametis. Jie kaltinami 
už antivalstybinius nusikal
timus.

Posėdžio salėje dalyvauja 
Latvijos sostinės visuome
nės atstovai — gamyklų ir 
fabrikų darbuotojai, įstai
gų tarnautojai, spaudos at
stovai.

Teisiamųjų bvlos kaltina
moji išvada įtikinamai ro
do. kad ių rankos suteptos 
tūkstančių ir tūkstančiu 
taikių tarybinių piliečiu bei 
partizanų krauju, kad jie 
vra pikčiausi tary b i n ės 
limidips priešai.

Pačiomis pirmosi o m i s 
karo dienomis teisiamieji 
savanoriškai istoin į 18-aji 
baudžiamai! policijos bata-

KRISLAI

Jam 
val
iam

Tąsa iš 1-mo pusi.) '
Lenkijos katalikų bažnyčios 

galva kardinolas Višinskis ne
benurimsta savo kailyje, 
padaryti rimti liaudies 
džios nusileidimai išugdė 
per didelius ragus.

Gal ir gerai. Gal tas atida
rys Lenkijos žmonėms akis.

» ? ' A ,

Padavimas .“velniui” piršto 
buvo klaida. Viskas rodo, 
kad taikus sugyvenimas su re
akcine katalikų b a ž n y č ios 
dvasininkija baigiasi.

Nesinori tikėti, kad Lenkijos 
liaudis leistųsi ilgai būti mul
kinama sutanuotų

Ne visada “dėl 
mybės” filosofija 
gyvenime.

priešų.
šventos ra-
pasiteisina

Kubos pabėgėliai jau sudarė 
“Revoliucinį liaudies judėjimo 
komitetą,” kuris savo tikslu 
atvirai stato nuvertimą Kubos 
revoliucinės vyriausybės. Mū
sų komercinė spauda komi
tetą vadina “Kubos laikinąja 
vyriausybe.”

Baisu štai kas. Tas juk pa
rodo, kad šitą pabėgėlių žy
gį remia mūsų vyriausybė. 
Juk be jos sutikimo ir leidi
mo toks s utvėrimas nebūtų 
galėjęs atsirasti mūsų žemėje.

Na, o kas būtų, jeigu Ku
boje susiorganizuotų “revoliu
cinis” amerikiečių, nepasiten
kinusių Kenedžio politika, ko
mitetas ♦ nuvertimui Jungtinių 
Valstijų vyriausybės?

Ar leidimas kontrrevoliuci- 
jos organą čionai įkurti reiš
kia, jog mūsų vyriausybė pla- 

priešnuoja militarinį žygj 
Kubą ?

Huntington, N. Y.
Serga D-gė GaškauskienS

Praėjusio šeštadienio 
vakarą Brcoklyno Aido 
choro pramogoj d-gė Ker- 

: šulienė man pasakė, kad 
a serga huntingtonienė d-gė 
i i Gaškauskienė. Ryt o j a u s | darydami j|ie priduoda daug 

daržinę ir juos sušaudė, dieną nuskubėjau ją aplan- 
Šioje kruvinoje orgijoje bu- kytn ......
vo sunaikinta daugiau kaip 
700 žmonių, o įaimas sude-

lioną, kurį suformavo hitle
rininkai. Baudėjai nesigai
lėjo nei senių, nei moterų, 
nei vaikų. Puzičių kaime jie ■ 
suvarė visus gyventojus į 
daržinę ir juos i_____

Aido choro svarbus 
nutarimas

Labai yifa džiugu praneš
ti, kad mūsų Aido . chorą 
pradėjo finansiškai remti 
gana skaitlingas būrelis 
draugų bei draugįių. Taip 

j darydami jie priduoda daug

vo sunaikinta daugiau kaip _ Radau^ ją .minkštoj kė- 
700 žmonių, o įtaimas sude- dėj sėdinčią, šiltai apsisiau- 
gintas iki pamatų. Bresto tusią. . t 
srities Viado kaime fašisti-i Kai]) ilgai sergate, 
niai pasturlakai sušaudė iki! paklausiau.
400 gyventojų ir sudegino i Apsirgau su pirma sal- 
80 namų. Kitą dieną jie su-lna> ~ netgi pajuokaudama 
naikino beveik visus Tupi- j atsake ji.
čiu kaimo gyventojus.

Bresto srities čiučevičių 
kaime baudėiai sulaikė tris 
merginas — Verą Turn. Do
rą Ševčenką ir Nadeždą 
Postojalovą. Kelias valan
das baudėiai iš ių tyčiojosi, 
o paryčiui išvedė jas i kai
mo pakraštį ir sušaudė. 
Šiai egzekucijai vadovavo 
Janis Bumberis.

Teisiamieji dalyvavo bau
džiamosiose ekspedicijose 
prieš partizanų kraštą Lu- 
gų, Puzičių, Chorostovo ir 
kitų kaimų rajonuose. Ir vi
sur jie po savęs palikdavo 
sudegintų kaimų pelenus ir 
kalnus lavonų.

Po karo bąudėiai nuslėpė 
tai, kad jie tarnavo 18-aja- 
me policijos batalione, sten
gėsi visaip išvengti atpil
do.

—Kaip ilgai sergate?

Ligonė, suprantama, ne
linksma, bet viskuo besido
minti.

—Kaip drg. Prūseika?— 
ji pasiteiravo. Atsakyti ne
skubėjau... — Nesą kykit, 
kad jis mirė!.. — nuogąs
tavo ji. Linktelėjau galva. 
Draugė nusiminė.

Linkėjau ligonei sustip
rėti ir pasveikti. Viliuosi, 
kad beprasi dedąs pavasa
ris mano ir visų jos drau
gų linkėjimus tvirtai pa
rems. Išgyveno nepapras
tai šiurkščią žiemą, tikriau
siai gaivinantis pavasaris 
pastatys ją ant tvirtų kojų.

Ligonė p a r a g i n o savo 
draugą Gaškauską paieško
ti “kokį centą aidiečių ke
lionei į Chicagą,” ir jis įtei
kė man penkinę parvežti ai- 
diečiams. Aidiečių vardu 
jiems padėkojau.

energijos ir ūpo dėl choro 
veiklos. Ir, žinonia, choras 
labai dėkingas už tai.

Ir štai Aido Choro nariai 
savo susirinkime nutarė i 
verbuoti dar daugiau tokių i 
rėmėjų chlorui. Taipgi nu
tarė, kadi tie, kurie duos 
penkinę, kąd skaitytus! Ai
do choro garbės nariais per 
vienus metus laiko ir kad 
jiems būtų pasiųstas ižan-l 
gos “Complimentary” bilie-i 
tas dėl vieno metinio Aido j 
choro parengimo. Reiškia, | ,nB°Pa 
įmokant po penkine į me
tus galima bus būti Aido 
choro garbes nariu visuo
met.

Taigi, eįate visi kviečia
mi tapti Ąido choro garbės 
nariais ir sykiu su choro 
dainininkais kelti mena ir 
su daina žengti pirmyn į 
šviesesnį rytojų 
kant beauštančia 
gadynę. !

Beje, prisirašant 
nariu, prašom priduot var
dą ir adrėsa, kad būtų ka
lima susisiekti.

Jonas Juška,
Aido sekretorius, 
113-09 107th Ave. 
Richmond Hill 19, N.Y.

Apiplėšė V. Sodaitj
Kovo 23 d., 11 valandą 

vakare, du plėšikai su re
volveriais užpuolė Vinco 
Sodaičio Bar and Grill, 32 
Ten Eyck St. (buvusią Ka- 
picko vietą) ir pareikalavo 

! atiduoti jiems iš registerio 
visus pinigus. Taverne bu
vo 3 kostųmerai, jiems plė
šikai įsakė nesijudinti iš 
vietos. Bartenderis pada
vė plėšikams pinigus, viso 
$60, ir plėšikai išsmuko 

jlauk, grasindami, kad nie
kas jų nesektų.

Pavykusi aidiečių 
pramoga

Praėj u s į

Aido Choras
Aido choro pamoka jvyks^. 

kovo 29 d. Kovo 31 d. paS®

pasitin- 
naująją

garbes

Gal pirks 1,800 naujų 
vagonų traukiniams
Transit Authority pla- 

‘ , požeminiams trau
kiniams nupirkti 1,800 
naujų, moderniškų vagonų. 
Girdi, daugybė dabartinių 
vagonų taip nusenę ir atsi
likę, kad nebetinkami nau
doj i mųį, net pavojingi.

Bet toks didelis naujų va
gonų kiekis kainuotų apie 
200,000,000 dolerių. Iš kur 
tuos pinigus paimti? Tran
sit Authority siūlo išleisti 

.specialius bonus ir juos pla
čiai pardavinėti. A

Kai kas mano, kad toks 
važiuotės priemonių moder
nizavimas pareikalaus “fė- 
ro” kainos pakėlimo. Au
thority teigia, kad dabarti
nė fėro kaina galėtų pasi
likti dar ilgam laikui.

_šešta,dienį mokos nebus, nes mokytoja 
“Laisvės” salėje įvyko ai- įr jaUg choriecių jau išvyks 
diečių ruošta pramoga. Da-1 Čikagon. Balandžio menesį 
lyvavo nemaža žmonių. Bu- pirmcjį pamoka įvyks 5 d. 
vo užkandžių ir dainų. į 

Ši pramoga buvo ruošta ATSIPRAŠAU 
palinkėjimui gei os kelionės Paskelbtame sąraše drau- 
jnusų menininkams,vy^s‘|gų, išreiškusiu užuojautą 
taniems į Čikagą, i Lietu- ve]jonio Seno yinco 
vių Meno Sąjungos šuva-, Elzbietai praieistas 
ziavimą, taipgi} Laisves ,Walterio. Peršulio,
naudai ruošiamą koncer-' . • v 
tą,kuris įvyks balandžio 2 įatsiprasau‘ 
d. Mildos teatre.

Delegatų kelionei lėšoms 
padengti aukojo nemaža Jackson pasimokėjo $100 
žmonių po penkinę ir dau- baudos už girto važiavimą, 
giau. Nuo pramogos liks 
ir pelno.

dukrai 
vardas 
Labai

Montgomery, Ala.' — E.

o grįždamas į namus įva
žiavo i upę ir prigėrė.

Ns.' -------------------

Daugiau Įvairių parengi’ Čekoslovakija 
mu Laisvės naudai. • lovų ligoninę.

Massawa, Ethiopija. — 
įrengė 300

Liūdna Sukaktis

Cranford, N. J.
Susižeidė B. Makutėnienė

Bronę Bockiūtę Makutė- 
nienę ištiko skaudi nelaimė. 
Susilaužė koją.

Kovo 20*d. eidama į dar
bą netoli savo namų pasly
do ant ledo ir kojos kaulas 
trūko dviejose vietose.

Ligoninėje ji išbuvo še
šias dienas. Dabar gydosi

Neseniai sunkokai susir
gę buvo ir kiti gerieji mū
sų draugai huntingtoniečiai 
--Draugai Kauliniai. Susir
gę buvo abu kartu Dabar, 
rodos, ir jie kartu*su pava
sariu viltingai džiūgauja.

Aidiečių draugas

Gedulo mitingas
namuose, 470_Brookside_PL [. Prūseikai pagerbti 

Linkiu musų veikėjai r ~
Bronei greitai pasveikti

A. Skairus

Manhasset, L. I. — Trys 
maskuoti plėšikai pagrobė 
$3,000 iš Food Fair krautu
vės. Jiems priešinosi pali- 
cininkas J. Coote, kuris žu
vo besišąudant.

Jungtinių Tautų patalpo
je staigiai mirė nuo širdies 
smūgio Kubos atstovas Dr. 
Manuel Bisbe y Alberni. 
Jis buvo dar tik 55 metų 
amžiaus.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6-tos kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks balandžio (April) 
3 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Liet. 
Tautiško Namo kambariuose, 
nariai prašomi dalyvauti, 
tie, kurie dar nesate užsimokėję už 
1961

Visi 
o ypač

m. duoklių. G. Shimaitis
(26-27)

Ant greitųjų ALDLD va
dovai susirinko ir nutarė 
B rook lyne šaukti g e d u 1 o 
mitingą 
pagerbti.

Kaip 
mitingas
23 d. S c h w a b e n salėje, 
Brooklyne. Smulkiau apie 
tai bus sekamuose “Lais
vės” numeriuose.

Leonui

dabar 
įvyks

Prūseikai

numatyta, 
balandžio

PARDAVIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Real Estate
13th & Grange Vicinity, 

rinis (twin), 8 
Veranda, aliejhus 
iš elektros. 1% 
Gražus apdarytas 
stovyje." $11,990.

Virtuvė

Gerame
va-

MŪ- 
dideli kambariai, 
šiluma.
vonios, SS ir S. 
kiemas.

Samb. sav. 
karais, o šeštad. ir sekmad. per iš
tisą dieną LI. 8-6908.

Susižeidė A. Zizis
Gale pereitos savaitės 

skaudžiai susižeidė Anta
nas Zizis, gyvenantis Wil
li amsburgę. Lipdamas 
laiptais į' savo apartmen- 
tą paslydo ir nusirito. Su
sižeidė galvą taipj kad žaiz
dą reikėjo užsiūti. Smarkiai 
susitrenkė visas. Kol kas 
dar gydosi namie,' tikisi, 
kad kaulų šužeidimų gal 
nėra. i

MONOPOLIJA IR SU 
VYSTYKLAIS

Prokuroras Lef k o w i t z 
tvirtina, kad aštuonios vys
tyklų aptarnavimo kompa
nijos turi sudariusios mo- 
nopbliją. Jos susitarę nu
stato aukštas kainas. Taip 
kompanijos pasidaro dide* 
liūs pelnus. Jis žada pa
naudoti prieštrustinį įsta
tymą tos monopolijos paša*-i 
lininiui. ’ .

00 00

Kąvo 24 dieną Čikagoje mirus įžymiajam 
lietuvių darbininkų judėjimo vadovui, 

publicistui ir rašytojui

LEONUI PRŪSEIKAI

1961 metų balandžio 1 d. sukanka 
vieneri metai kai mirė

Izabele Sutkiene

Vyks į Čikagą
Į busimąjį Lietuvių Me- 

k no Sąjungos suvažiavimą 
Xbal. 1 d.) ir į “Laisvės” 
naudai koncertą (bal. 2 d.) 

/Vyks graži niujo r k i e č Lų 
‘(grupė. \

Ketvirtadienį lėktuvu iš
skris LMS sekretorė Mild
red Stenslerienė. Tą pačią 
dieną automobiliu išvyks K. 
Briedis, J. Grybas, T. Kaš
kiaučius ir J. Juška. Penk
tadienio vakarą lėktuvu iš
skris solistas I. Iešmantą, 
taipgi Aido Choro kvarte
tas — K. Rušinskienė, O. 
Čepulienė, N. Buknienė ir 

. N. Ventienė. Jie ten ras ir 
I. ir R. Mizarus, kuriedu 
ten bus pasilikę pov L. Prū- 
seikos laidotuvių.

BROCKTON, MASS. 
Banketas ir Koncertas

Atžymėjimui “Laisvės” auksinio 
jubiliejaus bei 50 metų sukakties 
jos gyvavimo Montello Vyrų Dailės 
Grupė rengia koncertą ir banketą. 
Liet. Taut. Name bus užimtos abi 
svetainės. Viršutinėje bus koncer
tas, apatinėje banketas. įvyks ba
landžio (April) 23 d., 1:30 vai. po
piet. Šie parengimai yra sumanyti 
Massachusetts valstijos LMS ap- 
apskrities. G. Shimaitis (25-26)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės di

rektorių susirinkimas įvyks pirma
dienį, balandžio 3. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Svarbu visiems di
rektoriams dalyvauti, nes reikia 
prisirengti prie šėrininkų suvažiavi
mo, kuris įvyks balandžio 29 d.

. G. (25-26)

■engia margučių

Sveikiname su Velykomis

NORKAS
FUNERAL CHAPEL

Mes, niujorkiečiai, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo giminėms ir draugams.

Chas. Aleksynas 
John, Jr.
J. Waresonas
V. ir V. Venckūnai 
N. lešmantienė 
A. Iešmantą
R. Feiferis 
Helena Feiferienė 
T. Kazokienė 
Suzana Kazokytė 
A. Jonušienė 
P. Rainys 
P. Gustaitis 
M. Kreivėnienė 
V. Lisajienė
V. ir A. Kazlauskai > 
Chas.' Karpavičiūs

Nors jau praėjo apskriti metai po jos mir
ties, tačiau mintyje rodosi, kad ji vis dar su 
mumis-

Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl 
jos mirties tariame: Lai būna Tau, mūsų bran
gioji, amžina ramybė, o mes Tavęs niekad ne- 
užiršime.

CLEVELANp, OHIO
LLD 22 kuopa 

bei atvelykio vakabą su vakariene 
balandžio 8-tą dienį, 6-tą valandą, 
L D S Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Rengimo komisija maloniai kviečia 
dalyvauti ne tik vietinius, bet ir 
apylinkinius. Čia draugiškai pra
leisite vakarą su gražiais margu
čiais, šokiais ir kitokiomis žaismė
mis ir dovanėlėmis.

Šeimininkės rūpestingai ruošiasi 
viskuo patenkinti atsilankiusius.

Lauksime gražaus svečių skai
čiaus, A. S. (25-26)

Happy Easter!
From

1400 No. 29th St.
PO. 9-3231

Philadelphia, Pa.

Walnut & Winslow
NA. 9-6480 

Williamstown, N. J.

FRIEDRICH
CUSTOM KITCHENS

Linksmų Valyki;
x Nuo

POTTS ICE CREAM CO.
630 No. 20th St.
Philadelphia, Pa.

Dr. A. ir M. Petrikai
I. ir R. Mizarai
A. ir D. Veličkai
A. ir |V. Nevinskai 

Sophie Petkus
Ona Walmusiene 
Ona Gilmanienė 
Alb. Mikalaus
O. Dobilienė
P. ir N. Ventai 
Mildred Stensler
D. ir P. Mažiliai

• J. Vinikaitis 
Petras Bieliauskas
P. Collins
D. Galinauskienė
A. Balčiūnas
K. Milinkevičius
B. Kutkienė
A. Bečienė
P. Beeis
Tadas Kaškiaučius
K. Briedis
A. černevičienė
Julius ir M. Kalvaičiai
P. Višniauskas
J. Kairys
S. Griškus
M. Stakovas
J. Lazauskienė
P. ir N. Bukniai
K. Petrikiene
J. Siurba
I. ir K. Levaįiai
D. M. ir K. Šolomskai 
Juozas N. Z^jankauskas 
Mary Tamelįs
L. Kavaliauskaitė 
F. ir A. Yakštis .

Chas.' Karpaviči 
P. ir A. Aleknai 
Chas. Nečiunskas 
A. Quater 
Ona Cįbulskienė 
P. Kuntz 
K. Balčiūnas 
J. ir K. Rušinskai-
J. Weiss 
M. Simon
W. Brazauskas
V. ’ ir V. Bunkai 
A. ir I. Bimbai
W. Baltrušaitis 
W. Keršulis
V. Čepulis
K. Depsas 
J. Gasiūnas

. S. Sasna 
S. Večkys 
P. Šolomskas 
G. M. Grigas 
A. ir Usa Bimba

IGNAS SUTKUS, vyras 
BEATRICE, dukra 
ANTANAS KRASNICKAS.

žentas, ir anūkai

BROOKLYN, N. Y.

“Laisvės” Auksinio Jubiliejaus

Rengia 50 metų jubiliejaus atžymėjimui komitetas

Jau baigiama sudaryti koncertui programa 
ir greitai bus paskelbta “Laisvėje.”

ĮVYKS ŠEŠTADIENIO VAKARĄ

BALANDŽIO 8 APRIL
Visa Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenė yra 
kviečiama į “Laisvės” auksinio jubiliejaus koncertą. 
Oras jau bus atšilęs, patogu bus atvykti ir iš toliau, 
tad kviečiame ir iš tolesnių kolonijų atsilankyti.

Bus gražus koncertas ir turėsime malonių 
pasimatymų su seniai matytais.

šis koncertas bus salėj e:

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brookyn, N. Y.

Koncerto pradžia 6 vai. vak. įžanga $2.00

imuhiilinnmi i

6 p.~Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (March) 28, 1961

i




