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— Rašo A. Bimba —

Visus mus džiugiai nuteikė 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
suteikimas draugui Rojui Mi- Prancūzija gali pasitraukti 
^ara* Liaudies rašytojo titulo. per ^eįjs mėnesius. Kol kas 
literitūrinės kūrybos ir veiklos i J°SA atstov.a! ,d.a 1 y V a a 
įvertinimas. i NATO susirinkimuose, bet

Nuoširdžiausiai Rojų sveiki- jie neįeina į komitetus, 
nu. -------------------------- .... ———

Prancūzija išeis iš NATO
Londonas. —“The New i Prancūzija atsisakė pasiųs- 

York Timeso” koresponden- ti'savo atstovus į NATO 
i tas Drew Middleton rašo, 
. kad Anglijos darbiečių val
džia ir JAV Valstybės sek
retorius susitarė paruošti 
kitas Nato valstybes prie

i prancūzijos pasitraukimo.
Numato, kad iš NATO i

mechanizuotų jėgų vadovy
bę, taipgi į civilinių žmonių 
komitetą.

Prancūzija nepas i u n t ė | 
dviejų savo divizijų į Vaka
rų Vokietiją, kurias turėjo 
pasiusti.

Į
Tie faktai ir jos nusista-! 

tymas pietryčių Azijos rei-1 
kalais rodo, kod ji traukiasi i 
iš NATO.

iZ

j

gali sialaikyfti karą?
I

i.

Mūsų šalies Senatas kiša no-! 
sį ten, kur neturėtų. Taip at-; 
rodo iš šiomis dienomis priim-■ 
tos rezoliucijos. Jis ėmęs ir j 
suradęs Tarybų Sąjungoje re-; 
lįsi jų “persekiojimą,” ypač, 
žydų, ir reikalauja, kad dva-1

navoti taip, kaip jie ponavo-1 Johnsonas pasiūlė Kongre- 
davo senais “gerais

Bet, jeigu, pavyzdžiui, ' 
bų Sąjungos Aukščiausioji Ta
ryba pradėtų davinėti įsaky
mus mums, kaip mes čia Ame
rikoje turime tvarkytis, šitie- 
senatoriai šauktų, kad toji ša-1 
lis kiša nosį ne į savo reika-i 
lūs, kad ji mums bando dik
tuoti, ir kad mes to netoleruo
sime.

Prasimanytais plepalais apie | 
religijų persekiojimą ponai1 
senatoriai teršia tarptautinę | 
atmosferą, gadina 
su Tarybų Sąjunga.

Johnsonas siūlo atšaukti 
priešunijinį įstatymą

Washingtonas.
sdįjinkijai būtu leidžiama po-Į dieną pi ezidentas

laikais. • sui atšaukti Taft-Hartley
I įstatymo 14B punktą, kuris 
sako, kad “Kiekvienas turi 
teise dirbti”.v

Tuo punktu naudojasi 
fabrikantai prieš unijas. 
Jau 19-je valstijų yra įsta
tymai, draudžiantys organi- į 
zuoti darbininkus į unijas, 
jeigu organizavimui fabri- 

(......... kuose yra priešingų. Tuo
santykius ■ įstatymu pietinėse, valstijo- 

i se apsaugoja streiklaužius,

nelaimingas FBI direk- 
J. Edgar Hooveris vėl 
naktimis nebeužmiegąs. 

iki gyvojo kaulo

KAPUCINAI SLĖPĖ APIE 
UŽMUŠTĄ ŽMOGŲ

Roma. —Su kapucinų vie
nuolių tabako šmugeliu, ku
rį jie vedė iš Švento Pran
ciškaus klioštoriaus, Albano 
mieste, iškilo naujas skan
dalas.

Tas 
torius 
sakosi 
Dabar jam 
vf) dasiėdę komunistai su savo
agitacija mūsų aukštosiose mo- 

. kyklose. Tai jų pasidarbavi
mu kolegijose ir universitetuo
se, girdi, profesoriai ir stu
dentai triukšmauja prieš mūsų 
politiką Vietname ir Domini
koje. Tos visos studentų “riau
šės ’ esąs komunistų darbas. į gabeno sunkvežimį tabako 
no universiteto rektorius Rob- ls Smgeno, Vakarų Vokie- 
ben Fleming: Hooveris suver
čia ant komunistų galvos vis- Į kėdamas vairuoti, 
ką, kas tik jam nepatinka, i 
Akademinės bendru o m e n ė s 
energinga kova prieš Johnso
no vyriausybės užsieninę poli- . v, .
tiką nepriklauso jokiai vienai nuslėpė nuo policijos žinią 
politinei grupei

Illinojaus valstijos žmonės 
padarė didžiausią klaidą, kai 
jie išrinko ir pasiuntė į ša
lies Kongresą Ed. Dervvinskį. 
Tam žmogui ko nors trūksta. 
Štai jis ir vėl prisiuntė man 
valdžios kaštais aplinkraštį, 
įkuriame ir giria, ir kritikuoja 
prezidentą. Giria jį, kad jis 
pliekia “komunistus” Vietna
me ir Dominikoje, bet kriti
kuoja, kad prezidentas dar 
nepakankamai mūsų karo jėgų

turistų grupė į Lietuvą
New Yorkas. — Birželio t banketą su skaniais užkan- 
dieną Pirmoji šių metų i džiais.

grupė iš-1 Išleistuvės įvyks šeštadie-

baigtų karą prieš JAV re- j
miamą valdžią. i

A)’ Šiaurės Vietnamo res- į lietuvių turistų
publika gali sulaikyti Pietų j skrenda į tarybinę Lietuvą, nį, birželio 5 dieną, Laisvės 

karą Grupę sudaro apie 50 žmo- salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kolum- 
nistas James Reston anali
zavo karo padėtį Vietname.

Jis rašo, kad vietnamie- 
I čiai, vadovaujami generolo 
I Vo Nguyen Giapo, 1954 me
tais apsupo ir įveikė Pran-

i cūzijos jėgas Dienbienphu 
j tvirtumos apylinkėje. Po to 
! jie laimėjo kara. Reston sa- 
‘ ko, kad jeigu Šiaurės Viet- 
i namo vadai tai]) mano lai
mėti karą prieš Jungtines 
valstijas, tai daro klaidą. 
Prezidentas Johnsonas yra 
užsispyręs pulti Šiaurės žmonės.

Dabartinę Johnsono poli- ■ 
tiką antiliaudiška spauda 
siūlo pritaikyti ir kitose pa
saulio dalyse. New Yorko 
“Daily News” redakciniuo
se reikalauja, kad Jungti
nės Valstijos bombarduotų 
Kubą už sukilimą Domini-

Vietnamo liaudies 
prieš tos šalies valdžią? nių. IOzone Park, N. Y. Pradžia
Prieš kiek laiko “New York j Su šia grupe vyksta ir 6 vai. vakare. Bilieto kaina 
Times” redakciniame rašė, I Lietuvių Darbininkų Susi- j tik $2.25. Rengėjai kviečia 
kad jeigu Jungtinės Valsti-i vienijimo prezidentas Jonas i visus atsilankyti, nes, be 
jos ir visai sunaikintų Šiau-1 Gasiūnas. j vietinių turistų, jau bus ir

Vietnamo respubliką, Vietinė LDS 1 kuopa ruo- iš toliau atvykusių, Susirin-rėš
tai Pietų Vietname liaudie- šia LDS prezidentui ir vi- kime ir palinkėkime jiems 
čių karas nepasibaigtų, nes siems turistams išleistuvių | laimingos kelionės.
jį veda tos šalies žemdirbiai j 
darbininkai ir inteligentija, | 
tai yra, Pietų Vietnamoj

j Vietnamo respubliką, kol ji 
; pasiduos JAV reikalavimui.
I Jis tą darytų net ir tada, 

jiems ! .ie^S‘u vietnamiečiai sunai-
i ki-ntų visas JAV jėgas iškel
tas į Pietų Vietnamą.

Koks Jungtinių Valstijų

nes neleistina atimti
“teisę dirbti”.

Prieš šį Taft-Hartley
įstatymo punktą jau seniai, reįkalavimas? Nagi, kad
kovoja unijos ir milijonai 
dolerių išleista.

Dabar AFL-CIO unijos 
padidino kovą už jo atšau
kimą. Su gegužės 24 diena 
prezidento siūlymą pradės 
svarstyti Atstovų buto ko
mitetas darbo reikalais.

Washingtonas. — Ligo
ninėn pasidavė senatorius. 
E. M. Dirksen

Boliviją purto 
klasių kova

La Paz. — Skardos 
nieriai buvo paskelbę 
ralinį streiką ir 
užvaldę kasyklas, 
streikierių ir valdžios jėgų

mai- 
gene- 

vietomis 
Tarpe

Kartą penki žmones par- įvyko susirėmimų, buvo už-

tijos. Alberto Skali, nemo- 
Kliošto- 

riaus bromoje užmušė savo 
tėvą Pierio Scalį ir sužeidė 
dar vieną žmogų. Kapucinai

apie užmuštą žmogų..

DIRKSEN RAGINA 
SUNAIKINTI KUBĄ

Washingtonas. —Respub
likonas senatorius E. M. 
Dirksen, kuris turi daug 
įtakos į Johnsono politiką, 
su kitais respublikonais jau 
paruošė planus sunaikini
mui liaudiškos Kubos.

Dirksen sako, kad jis tu-' 
esąs suvaręs į tuos konfliktus, yės malonumo tuos ^planus 

Derwinskis, ]
kad tuojau būtų uždegtas pa
saulinis branduolinis karas.

matyt, norėtą, įteikti prezidentui Johnso-
nui.

Pietų Vietname liaudiečiai

Dominikoje liejasi 
žmonių kraujas

Santo Donjingo. — Jung-.kos atstovas kaltino Jungti-
• T T 1 i • i • . • • . « a • ■■

Jau neberamu ir Bolivijoje. 
Ten jau irgi laukiama eksplo
zijos prieš mūsų užkartą ir 
palaikomą militarinę diktatū
rą. Anksčiau ar vėliau liau
dis sukils, kaip sukilo Domi
nikoje ir Kuboje.

Skaitau, kad pernai “Lietu
vių dienai” Pasaulinėje paro
doje buvo sukolektuota net 
27,00 dolerių.

. 4 * Viską vedė ir tvarkė “Lie-
• •tevos generalinis konsulas” 

vyt. Stašinskas ir prelatas Jo-' 
' nas Balkūnas.

^Tąsa 6-me pusQ
i

Už TAIKŲ SIENŲ 
SUREGULIAVIMĄ

Maskva. — TSRS vyriau
sybės ir Šastrio bendrame 
pareiškime psakyta, kad 
bent kokie valstybių sienų 
reikalai turi būti pasitari
mų keliu sureguliuoti.

Bangkokas. —TSRS am
basadorius A. Nikolajevas 
įspėjo Tailando vyriausybę, 
kad ji pataikaudama Jung
tinėms Valstijoms pateks į 
W pilna “globą”.

tinių Valstijų militarinių 
jėgų globoje suorganizuota 
“junta” puolė pasmaugti 

! Dominikos liaudies sukili- 
I mą. “Juntai” gelbsti JAV 
i marininkai, pėstininkai ir 
. karo orlaivynas.

Pirmą dieną “juntos” jė
gos užvaldė miesto tris 
kvartalus. Jos puolė kiek
vieną namą, suimtus pa
skaitė “sukilėliais” ir išvarė 
į paruoštus lagerius. Gatvė
se gulėjo užmušti ir sužeis
ti Dominikos patriotai.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Saugumo Taryboje Domini-

muštų ir sužeistų.
Bolivija yra Pietų Ameri

koje. Ji didelė valstybė, uži
ma 416,040 kvadratinių my
lių plotą, bet gyventojų turi 
tik 4,000,000.

Šiltas kraštas. Gamtiniai 
turtingas. Greta žemdirbys
tės plačiai yra išvystyta ka
syklos. Tarp žemės turtų 
yra: skardos, aukso, sidab
ro, geležies, vario ir kitokių 
iškasamų turtų. Kasyklos į dezijos frontas. Rinkimų 

................. smetu frontas stojo už visiš
ką atsiskyrimą nuo Britani
jos imperijos. Už jo kandi
datus daugumoje balsavo 
negrai, kurių šalyje yra 4,- 
000,000 o baltųjų tik 217,- 
000.

Anglai imperialistai sie
kia suteikti Rodezijai “lais
vę” tik Britanijos imperijos 
dominijono teisėmis, ir tai 
būtų šalies palaikymas ko
lonija, tik po nauja priedan
ga.

Anglai ir amerikiečiai im
perialistai jokiu būdu neno
ri leisti Rodezijai atsiskirti, 
nes jie iš tos šalies vien už 
tabaką per metus turi apie 
$100,000,000 pelno.

Nuo kovo iki spalio Salis
bury mieste eina tabako su
pirkimas iš augintojų. 
Pusę tabako superka anglų 
kompanijos, kitą Jungtinių

nes valstijas, kad jų tankų 
jėgos, mariniu kai ir karo 
lėktuvai puola Dominikos 
militarines jėgas.

Jis sakė, kad amerikiečiai 
nužudė Dominikos valdžios 
policijos viršininką pulki
ninką Rafaeli Fer. Domin- 
guezą ir pulkininką Juaną 
Miguelį Romaną.

Tarwbu Sąjungos atsto
vas Nikalojus Fedorenko 
griežtai-smerkė JAV inter
venciją į Dominiką ir reika
lavo atšaukti iš JAV milita- i 
rines jėgas.

TSRS ir Indija reikalauja 
baigti karą Vietname

Maskva.
svečiavimosi Indijos prem
jeras Lal Bahadur Šastris 
grįžo į Indiją. Buvo suruoš
ta s išleistuvių banketas. 
Dalyvavo aukšti Tarybų Są
jungos pareigūnai, sakė 
kalbas.

TSRS vyriausybė ir Šast
ris išleido bendrą pareiški
mą reikalaudami baigti ka
rą Vietname ir sulaikyti 
Jungtinių Valstijų bombar
davimus Šiaurės Vietnamo. 
Pareiškime, tarp kitko, sa
ko:

“Abiejų valstybių valdžios

Po savaitės j ir vėl reikalauja, kad bom
bardavimai šiaurės Vietna
mo Demokratinės respubli
kos tuojau būtų sulaikyti. 
Vietnamo reikalus galima 
sureguliuoti tik prisilaikant 
Ženevoje 1954 metais pada
rytų nutarimų”. •

Ženevoje buvo nutarta, 
kad jokia išlaukinė valstybė 
neturi kištis į indokinų vals
tybių vidujinius ir tarptau
tinius reikalus. JAV tuos 
nutarimus paneigė, neva 
pasiremdamos Pietų Viet- 
n a m o valdžios pagalbos 
prašymu. ■

daugumoje yra JAV kapi
talistu rankose.

D. DUBINSKIS GAUS 
$31,000 ALGOS

Miami Beach, Fla. — D. 
Dubinskis išrinktas dvylik
tam terminui ILGW unijos 
prezidentu. Jis yra 73 metų 
amžiaus. Kartu jam pakėlė

. algos po $50 per savaitę, tai 
dabar per metus gaus $31,- 
000.

International Ladies Gar
ment Workers unija turi 
440,000 narių.

_________________________ \

Tokio. — S. Kawashima, 
Demokratų-Liberalų parti
jos viceprezidentas, sako, 
kad tarp Afrikos ir Azijos 
valstybių eina pasitarimai 
sutvėrimui naujų Jungtinių 
Tautų organizacijos. Judė
jimui vadovauja Kinija ir 
Indonezija.

Rodeziįos tabakas ir naujas 
anglų kolonializmas

Salisbury. — Pietinė ro- (Valstijų. Supirkėjai už gra- 
dezija siekia pasiliuosuoti iš 
Anglijos “globos”. Parla
mento rinkimus laimėjo Ro-

Skurdas iššaukė 
savižudystes

Tokio. — Šiaurinėje Ja
ponijoje, Hokkaido saloje, 
vargas ir alkis iššaukė sa
vižudystes. Viename kaime 
per savaitę nusižudė 25 
žmonės. Tėvai nužudė vai
kus, o paskui ir patys save.

Jau antri metai buvo šal
tos žiemos ir pavasariai. Su
naikino ryžius ir kviečius. 
Septynių rajonų pasėliai la
bai nukentėjo.

MINĖJO MOKSLININKĄ 
MICHELANGELO

Roma. Italijoje tarp 1475 
ir 1564 metų gyveno amžinai 
neužmirštamas žmogus Mi
chelangelo. Jis buvo skulp
torius, piešėjas ir didelis 
mokslininkas.

Jo atminimui Italija pasi
statė laivą “Michelangelo” 
vardu. Laivas yra 46,000 to
nų įtalpos, gražus, gerai 
įrengtas, greitas, gali vežti 
1,800 keliautojų.

žaus, geltono tabako pundą 
užmoka tik 56 centus, o pas
kui gauna $100 pelno.

GARAŽŲ DURYS 
KLAIDINA LĖKTUVUS

I 
Washingtonas. — Fede-

11 * t * * r ral Aviation Agency virši-
New Delhi.^Indijon atvy- njn^aI sakė, kad nauji įren

gimai prie automobilių ga
ražų durų atidarymui per

“HIROSHIMA KILLER- 
GO HOME!”

ko Jungtinių Valstijų gene
rolas Paul W. Tibbets. Tai
jis 1945 metais suplanavo ra(jjja klaidina lėktuvus. 

TARĖSI SOCIALISTINIŲ metimą atomines bombos į
Hiroshima miestą.

Indusai demonstravo su 
obalsiu: “Hiroshima Killer 

Varšuvos Apsigynimo są- —Go Home!” To paties rei
kalavo ir kai kurie dienraš
čiai.

ŠALIŲ MINISTRAI
Maskva. —Tarybinė spau

da paskelbė, kad įvyko

jungos užsienio ministrų ir 
armijų komandierių pasita
rimas.

Dalyvavo: Bulgarijos, Če
koslovakijos, Vokietijos De- 
mokra t i n ė Sx Respublikos, 
Vengrijos, Lenkijos, Rumu
nijos ir Tarybų Sąjungos 
ministrai ir generalinių šta
bų viršininkai.

Daugumoje durys atida
romos per radiją 230 ir 290 
meg., o tai yra arti milita- 
rinių lėktuvų radijo susi
siekimo meg. numerių. Per 
vieną savaitę Los Angeles, 
Calif, buvo suklaidinta 58 
lėktuvai.

Maskva. — TSRS plotai 
Centrinėje Azijoje yra tur
tingi aukso gavimu. Per i 
metus TSRS jau dabar ten 
gauna $175,000,000 vertės 
aukso. _ 1

Saigonas. — JAV bombo
nešiai žiauriai bombardavo 
Šiaurės Vietnamo geležin
kelius ir vieškelius.

T. SĄJUNGOS VADAI 
VYKS Į INDIJĄ

Maskva. — Indijos prem
jeras Šas tris, išvykdamas 
užkvietė Tarybų Sąjungos 
prezidentą A. Mikojaną, 
Komunistų partijos pirmąjį 
sekretorių Leonidą Brežne
vą ir TSRS premjerą A, Ko
syginą atvykti Indijon.

TSRS vadai Šastrio kvie
timą priėmė.

VIENUOLIAI UŽSIĖMĖ 
TABAKO ŠMUGELIU
Roma. — Italijos valdžia 

savo rankose laiko monopo
lį ant tabako įvežimo. Da
bar susekta, kad vienuoliai 
kapucinai, iš Albano klioš- 
toriaus, užsiima tabako 
šmugeliu. Sako, kad į polici
jos rankas pateko $64,000 
vertės kapucinų tabako.

\ 4

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė nacionaliza v o 
JAV kapitalistų Singer siu
vamų mašinų gaminimo fa-

Karačis. — Yra pavojaus, 
kad kils ligos praūžusio 
ciklono rajonuose, nes griu
vėsiuose yra daug užmuštų 
žmonių.

&



2 psi. LAISVE Antr., gegužes (May) 25, 1965

W HL W (S 17 W LITHUANIAN
fla M w V £a semi-weekly

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417
Entered is second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

Kas ką rašo ir sako
NEPAVYKO!

SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ......... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Indijos ir Tarybij Sąjungos balsas
IKI ŠIOL Indija ir Tarybų Sąjunga kiekviena atski

rai protestavo prieš Jungtinių Amerikos Valstijų politi
ką ir karą Vietname. Su jų balsu nebuvo skaitomasi. Da
bar abidvi šalys padarė bendrą protestą ir reikalavimą. 
Gal gi dabar jų balsas daugiau reikš. Pamatysime.

Indija ir Tarybų Sąjunga reikalauja, kad bombardavi
mas Šiaurės Vietnamo būtų tuojau nutrauktas ir kad 
taika būtų atsteigta 1954 metų Ženevos sutarties pagrin
dais.

Bet kol kas nei mūsų prezidentas, nei kuris kitas at
sakingas vyriausybės žmogus neparodė jol^io palinkimo 
skaitytis su Indijos ir Tarybų Sąjungos pasiūlymais. 
Bombardavimas Šiaurės Vietnamo dar vis tęsiamas ir 
plečiamas. Amerikos lėktuvai siekia vis arčiau ir arčiau 
prie Š. Vietnamo sostinės Hanojaus ir Kinijos rubežiaus. 
Jau kalbama apie puolimą ir pačios Kinijos.

Vyriausybės neveikia ir Amerikos žmonių protestai 
bei reikalavimai. Akademinės bendruomenės taip ener
gingi protestai prieš bombardavimą Š. Vietnamo ir plė
timą karo iki šiol pasirodė balsu girioje. Jokio atbalsio 
nesusilaukė ir dviejų tūkstančių ir penkių šimtų įvairių 
religijų dvasininkų neseniai reikalavimas baigti Vietna
mo karą ir iš Pietų Vietnamo ištraukti mūsų ginkluotas 
jėgas.

Tačiau padėtis nėra beviltiška. Taikos jėgos visur 
stiprėja. Ne tik Amerikos visuomenėje auga sentimentas 
prieš karo plėtimą. Iš visų pasaulio kampų plinta žinios, 
kad visur didžiausias susirūpinimas didelio karo pavoju
mi. Tas sustiprina visų taikos šalininkų įsitikinimą, kad 
blaivus protas lamės ir neprileis žmonijos prie pasauli
nės katastrofos. Jie dės visas pastangas, jie nesiliaus ieš
koję kelių ir būdų paveikimui mūsų vyriausybės nu
traukti karą ir palikti Vietnamą jo žmonėms. Indijos ir 
Tarybii Sąjungos bendras nusistatymas padės taikos ša
lininkams jų garbingose pastangose išgelbėti taiką.

Lietuvos priešų spaudoje 
buvo plačiai rašyta, kad 
Chicagos “Lietuvių Bend
ruomenė” organizuoja eks
kursiją į Europą. Ragino 
tuojau organizuotis. Sakė, 
vietos turį porai šimtų žmo
nių. Na, ir Chicagos lietu
viai pradėjo registruotis va
žiavimui, manydami, kad 
jau kur, bet jie tikrai pa
teks į Tarybų Lietuvą, nes 
juk Lietuva yra Europos 
dalis! Susiregistravo dau
giau kaip 200 ukvatninkų.

Bet tuo tarpu toje pačio
je spaudoje prasidėjo žvė
riškas puolimas ant Lietu- 

I vos ir tų Amerikos lietuvių, 
kurie ruošiasi šią vasarą 
vykti į Lietuvą viešnagėn. 
Visokie “veiksnių sambū
riai” pradėjo kepti piktas 
rezoliucijas, kuriose buvo 
įsakinėjama niekam iš A- 
merikos į Lietuvą nevažiuo
ti.

Ir štai ko tos piktos pro
pagandos šinkoriai susilau
kė: “Lietuviu Bendruome
nės” ruošiama “ekskursija 
į Europą” pakriko. Apie tai 
skaitome Cleveland© smeto- 
nininkų “Dirvoje” (geg. 17 
d.). Iš tų dviejų šimtų už
siregistravusių su įmokė ji- 
mu $50 atsiliepė tiktai ke
letas. Kiti, girdi, nieko neat
sakė, o dar kiti ekskursijos 
ruošėjams primetė norą pa
sipinigauti.

Tikroji priežastis bus ta, 
kad tie užsiregistravę lietu
viai, sužinoję, kad ekskursi
ją ruošia Lietuvos priešai ir 
kad jie jų nė iš tolo nepri
leis prie Lietuvos, pasipik
tino ir parodė jiems špygą.

ir linkėjimus pasiekti naujų 
didelių darbo pergalių. Atsi
sveikindamas su koresponden
tu, rašytojas pridūrė:

—Man sunku įsivaizduoti, 
kaip nustebtų, jei būtų gyvi, 
mano tėvai, pamatę Lietuvą 
tokią, kokia ji yra šiandien.

Girdėjome, kad Bonoskis 
žada Tarybų Lietuvoje pa
gyventi keletą mėnesių ir 
jos gyvenimą plačiau pastu
dijuoti. Galimas daiktas, 
kad sugrįžęs į Jungtines 
Valstijas jis tą medžiagą ir 
informaciją sudės į knygą. 
Lauksime!

Kartu su rašytoju Lietu
voje vieši jo žmona Fay ir 
jų dukrytė Nora.

DAR VIENA TELEGRAMA R. MIZARAI
Lietuvos TSR Mokslų akademijos Prezidiumas Jus, 

pažangų Amerikos lietuvių rašytoją, publicistą, žurna
listą, kultūros ir visuomenės veikėją nuoširdžiai sveiki
na septyniasdešimties metų sukakties ir Liaudies Rašy
tojo vardo suteikimo proga ir linki geros sveikatos bei 
kūrybingo darbo skleidžiant pažangias idėjas ir Lietu
vos mokslo ir kultūros laimėjimus plačioje visuomenėje.

Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos prezidentas

J. Matulis

Krislai iš Lietuvos

Gerai, kad pasitraukia geruoju IR MENŠEVIKAMS 
STEBUKLAS!

ir įvairių kitų statybinių 
medžiagų, kurių užtenka ir 
savo statyboms ir dar, kaz* 
matote, eksportui. (

Anos Frank dienoraštis
Vilniuje Profsąjungų rū

muose gastroliuoja Latvijos 
Jaunojo žiūrovo teatras.
Tarp jo parodytų veikalų 
ypatingą dėmesį pritraukia 
amerikiečių dramaturgų F. 
Gudrič ir A. Chaluto pje
sė “Anos Frank dienoraš-
tis.” Kadangi teko skaityti 
patį Anos Frank dienoraštį,

DIDŽIULES Plieno darbininkų unijos amžinai su-1 
biurokratėjęs ilgametis prezidentas David J. McDonal- 
das pareiškė, kad jis geruoju pasitraukia, kad jis nebe- 
kontestuos rinkimų rezultatų. Birželio 1 d. unijos prezi
dento vieta paims naujai išrinktas prezidentas I. W. 
Abel.

Gerai, kad McDonaldas nevykdė savo pažadėjimo 
kreiptis į valdžią ir reikalauti įvykusius rinkimus panai
kinti. Tai būtų buvus didelė tai unijai ir visam darbinin
kų judėjimui nelaimė. Bet koks valdžios įsimaišymas į 
unijų vidinius reikalus baigiasi darbininkų pralaimėjimu.

Dabar unija vieningu frontu eis į derybas su plieno 
kompanijomis dėl naujo kontrakto. Naujasis prezidentas 
pažadėjo rūpintis, kad derybose su kompanijomis darbi
ninkų reikalavimai bus energingai apginti.

: L W. Abel nėra naujokas nei plieno darbininkų uni
jai, nei visam darbininkų judėjimui. Ilgus metus jis šio
je unijoje laikė iždininko postą ir, rodos, gaudavo $35,- 
000 algos! Dabar gaus $50,000. Badauti nereikės!

So. Bostono menševikų 
“Keleivis” (geg. 19 d.) ap
skaičiuoja Pietų Vietname 
karo jėgas taip:

“Partizanų karių skai
čiuojama 45,000 “profesio
nalų” ir 100,000, kurie gink
lus paima į rankas tada, ka
da juos ten pašaukia. Pietų 
Vietnamo valdžia turi 246,- 
000 karių ir 350,000 polici
jos, o JAV karių ten yra 
apie 46,000.”

Bet ir šita milžiniška ka
rinė jėga nepajėgia susi
doroti su Pietų Vietnamo 
sukilusia liaudimi!

IR KANADIEČIAI 
ĮSIDRĄSINO

Kanados “Liaudies balse” 
(geg. 14 d.) savo kolumno- 
je “Pastabos” Z. Janauskaš 
rašo:

žiūrint į tai, kaip mūsų, ka
nadiečių, spauda atsineša į 
amerikiečių intervenciją Do
minikos respublikoj, aiškiai 
matosi, kad ne tik didelės 
masės paprastų žmonių, bet ir 
profesionalų, intelektualų, yra 
perėję į pažangos pusę.

Prieškariniais laikais jei kas 
taip viešai, atvirai ir drąsiai 
būtų drįsęs prieš imperialisti
nes atakas pasisakyti, — visi 
būtų apšaukti komunistais ir 
kažin kur atsidūrę.

O dabar mūsų spauda, ra
dijas ir televizija visa užpil
dyta smerkimu amerikiečių 
intervencijos.

Tas rodo didelę žmonių pa
žangą ir moralį pakilimą.

Pažangai taip kylant, taikos 
judėjimui plečiantis, darosi 
sunkiau karo kurstytojams.

Gerai, kad kanadiečiai 
linksta į tą žmonijos dalį, 
kuri deda pastangas užstoti 
kelią karo plėtimui, kuri pa- 
semrkia šiais laikais taip 
pavojingas militarinės 
avantiūras, kurios išstato į 
pavojų pasaulinės taikos 
reikalą.

RAŠYTOJAS PHIL
BONOSKIS LIETUVOJE

Kaip dar ilgai atsilaikys?
ŠIE ŽODŽIAI RAŠOMI, kai tikrai baisios žinios at

eina iš Dominikos respublikos. Žmonių sukilimą milita- 
ristai triuškina su palaiminimu ir pagalba mūsų šalies 
ginkluotų jėgų. Tai nebeslepiama. Parodoma ir televizi
joje, kaip ginkluoti amerikiečiai talkauja militarinės 
“juntos” jėgoms susidoroti su sukilėliais.

Praėjusį ketvirtadienį (geg. 20 d.) didlapio “New 
York Herald Tribune” korespondentas Barnard L. Col
lier davė dvi korespondencijas iš Dominikos sostinės 
Santo Domingo. Vienos antraštė: “Jungtinės Valstijos 
gelbsti Imbertui”. Sako: “Jungtinių Valstijų marinai ir 
parašiutistai davė tiesioginę ir netiesioginę pagalbą ge
nerolo Antonio Imberto Barreras’o juntos jėgoms vakar, 
kai Imberto kareiviai baigė susidoroti su konstituciniais 
sukilėliais šiaurinėje Santo Domingo dalyje”. Ir vėl: 
“Amerikinės jėgos faktinai veikia įsakymu visais gali
mais būdais padėti juntos kariuomenei, tiesioginiai nesi- 
veržiant į sukilėlių teritoriją. Tuo būdu atrodo, kad 
Jungtinės Valstijos neoficiališkai sutinka su gen. Imber
to planais nušluoti sukilėlius”.

Kitos Collierio korespondencijos antraštė: “Domi
nikonai linksta prie sukilėlių”. Jis parodo, kaip per visą 
respubliką žmonės masiniai persimeta į sukilėlių pusę, 
kaip ir tie, kurie iš karto abejojo ir svyravo, pakeitė sa- 
vo'nfrsistatymą ir dabar remia sukilėlius. Amerikos gink
luota intervencija žmonės piktinasi. Bet atrodo, kad jie, 
tie beginkliai žmonės, yra bejėgiai prieš puikiausiai mo
demiškais ginklais ginkluotus Jungtinių Valstijų mari
nus ir parašiutistus ir militarinės jųptos taip pat gerai 
ginkluotą kariuomenę. Visų stebėtojų išvada: Dominikos 
liaudies sukilimas bus paskandintas jos kraujuose!

“Tėvynės balsas” prane
ša:

Į Tarybų Lietuvą atvyko lie
tuvių kilmės pažangus Ameri
kos rašytojas Filipas Bonoskis 
su žmona Fay Bonoski ir duk
rele Nora.

Vilniaus aerouoste svečius 
sutiko Lietuvos Rašytojų są
jungos valdybos pirmininkas 
E. Mieželaitis ir “Tiesos” laik
raščio vyriausias redaktorius 
G. Zimanas.

Po kelių pirmųjų viešnagės 
dienų svečias dąvė šitokį trum
pą interviu :

—f Tarybų Lietuvą atvyks
tu jau trečią kartą. Paskutinį 
sykį viešėjau čia prieš pen
ketą metų. Ir nors Vilniuje da
bar tebuvau labai trumpai, 
mane nustebino čia įvykę pasi
keitimai. Džiugina nauji jūsų 
statybų kvartalai, džiugina 
žmonių išvaizda, jų pakili 
nuotaika. Tokie pirmieji įspū
džiai.

Kalbėdamas apie savo šios 
kelionės tikslą, svečias papa
sakojo, kad jis ketina čia pa
viešėti kiek ilgiau, pavažinėti 
po respubliką, susitikti su 
įvairių profesijų žmonėmis. Jis 
tikisi, kad iš Lietuvoje patir
tų įspūdžių gims knyga.

Filipas Bonoskis paprašė 
perduoti respublikos žmonėms 
jo nuoširdžiausius sveikinimus

LIETUVIŠKA DAINA PO 
ITALIJOS DANGUMI!

Gegužės 13 d. Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome:

Dainingoje, saulėtoje Itali
joje keturis mėnesius viešėjo 
Tarybų Lietuvos Valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro solistas, LTSR nusipel- 

Į nęs artistas Virgilijus Norei
ka. “Tiesos” korespodentas 
vakar kalbėjosi su dainininku 
ir paprašė pasidalyti viešna
gės Italijoje įspūdžiais.

—Drauge su ketvertu jau
nųjų tarybinių dainininkų ar
mėnu Vaganu Mirakianu, estu 
Henriku Krumu, leningradie
čiu Vladimiru Atlantovu ir 
azerbaidžaniečiu Muslimu Ma- 
gomajevu man teko ketvertą 
mėnesių praleisti Milane, gar
sioje La Skaloje. Laikas pra
bėgo nepastebėtas. Palyginti 
nedaug ką teko pamatyti, nes 
visą dėmesį stengiausi sutelkti 
dainavimui, vokaliniam meist
riškumui tobulinti. Darbo krū
vis buvo nemenkas. Vokalinio 
meno paslaptis man stengėsi 
perteikti įžymusis majestro 
Bara, daugelio garsių pasau
linių tenorų pedagogas.

—Koks mano didžiausias 
patirtas įspūdis? Lietuviška 
daina po Italijos dangumi. 
Mūsų viešnagės Milane pabai
goje įvyko didžiulis koncer
tas, kuriame dalyvavo visas 
penketas Tarybų šalies pasiun
tinių. Mes atlikome tik savo 
tautų liaudies dainas. Ir šian
dien jaudina prisiminimai ir 
išgyvenimai tų akimirkų, kai 

j man teko dainuoti populiarias 
į lietuvių liaudies dainas “Tris 
dienas, tris naktis” ir “Aš iš
dainavau.” Labai malonu, kad 
reikli, nepaprastai/ muzikali 
italų auditorija šiltai sutiko 
Nemuno krašto dainas. Geri 
spaudos atsiliepimai bei aukšti 
įvertinimai, manau, skirti ne 
tiek man, kiek mūsų liaudies 
turtingam, įvairianyčiais raš
tais ataustam liaudies, dainų 
menui.

“Kalviui Ignotui”— 
85 metai

Šiandien, gegužės 13 d., 
sukako 85 metai senam re
voliucijos dalyviui Antanui 
Kurkliečiui. Kilęs iš vargin
gos valstiečių šeimos, A. 
Kurklietis anksti pažino 
vargą. Būdamas caro ar
mijos kareiviu, jis dalyvavo 
1917 metų vasario ir Spalio 
revoliucijose, o 1918-1919 
metais aktyviai dalyvavo 
kovoje prieš vokiškuosius 
okupantus ir revoliucinėje 
veikloje Rokiškyje. Už re
voliucinę veiklą A. Kurklie
tis buvo Lietuvos buržuazi
nės valdžios areštuojamas 
ir kalinamas. Daugelį A. 
Kurkliečio pasakojimų už
rašė rašytojas A. Guzevi- 
čius, kuris vėliau sukūrė 
didelį romaną “Kalvio Igno
to teisybė.” To romano svar
biausio veikėjo—kalvio Ig
noto — prototipu rašytojas 
paėmė A. Kurklietį.

Išvadavus Tarybų Lietuvą 
iš hitlerinės okupacijos, A. 
Kurklietis aktyviai kovojo 
už tarybinės santvarkos 
stiprinimą kaime. 1949 m. 
jo sumanymu buvo įkurtas 
kolūkis “Valstietis,” kurio 
pirmuoju pirmininku jis bu
vo.

Už nuopelnus A. Kurklie
tis apdovanotas ordinais ir 
medaliais, o ryšium su 85 
metais jam suteiktas Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidi
umo Garbės raštas. Sukak
tuvių dieną jubiliatui pa
gerbti Rokiškio visuomenė 
suruošė vakarą, kurio metu 
A. T. Prezidiumo sekreto
rius S. Naujalis įteikė A. 
Kurkliečiui Garbės raštą.
“Puikios Lietuvos gėles!”

Liaudies ūkio pasiekimų 
parodoje Maskvoje dabar 
vyksta didelė gėlių paroda, 
kurioje dalyvauja kelių ta
rybinių respublikų, o taip 
pat Lenkijos ir Bulgarijos 
gėlininkai. Dalyvauja ir 
Lietuva. Puikias gėles į 
Maskvą atsiuntė Vilniaus ir 
Kauno apželdinimo trestai, 
Šiaulių, Panevėžio, Druski
ninkų, Palangos, Panerių 
tarybinio ūkio, Kaišiadorių 
daigyno, Vilniaus universi
teto botanikos sodo šilta
daržiai. Lietuvos gėlių sek
torių gražiai įruošė archi
tektai D. Daukša ir V. Viz
girda. Daugelis lankytojų 
labai puikiai atsiliepia apie 
Lietuvos gėlyną. Viena Ar
mėnijos dailininkų grupė 
taip įrašė atsiliepimų kny
gom “Ačiū, draugai lietu
viai, už grožį, su kuriuo jūs 
mus supažindinote. Puikios 
jūsų gėlės. Puikiai apifor- 
"mintas jūsų sektorius, lyg 
perkėlęs Nemuno krašto so
dus į mūsų sostinę.”

Muzikinis auklėjimas 
Lietuvoje

Paskutiniais buržuazijos

—Dienos praleistos dainin
goje Italijoje, — pasakė V. 
Noreika, — man padovanojo 
neužmirštamų atsiminimų ir 
žinių. Parsigabenau ne tik tur
tingą, nemažą vokalinio meno 
paslapčių skrynią, bet ir drau
gišką, giedrą italų liaudies 
šypseną.
\

valdymo metais Lietuvoje, 
be Kauno konservatorijos, 
veikė viena muzikos mokyk
la Šiauliuose, kurioje mokė
si 79 moksleiviai ir vieni 
privatūs muzikos kursai 
Vilniuje su 70 klausytojų. 
Šiandien Tarybų Lietuvoje 
— 5 muzikos technikumai 
(Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Panevėžio, Šiaulių),be 
to—Vilniaus Valstybinė Me
no mokykla - internatas, 
Kauno specialioji vidurinė 
muzikos mokykla, Vilniaus 
kultūros-švietimo techniku
mas. Šiose mokyklose dabar 
mokosi 3,043 moksleiviai 
(tame skaičiuje dieniniuose 
skyriuose — 2,135, vakari
niuose — 118, neakivaizdi
niuose — 780).

Kasmet į gyvenimą išlei
džiama apie 300 įvairių spe
cialybių muzikinių darbuo
tojų su specialiuoju viduri
niu išsilavinimu. Muzikos 
technikumai ir specialiosios 
vidurinės mokyklos ruošia 
darbuotojus kultūros įstai
goms, mokytojus bendro la
vinimo ir vaikų muzikos 
mokykloms, o taip pat toli
mesnėms studijoms Valsty
bės Konservatorijoje. Res
publikoje veikia 30 vaikų 
muzikos mokyklų su 4,968 
moksleiviais, kuriose linkę 
į muziką vaikai įgyja pa
grindinį muzikinį išsilavini
mą. Tų vaikų muzikos mo
kyklų tinklas kasmet plečia
mas ir numatoma, kad už 
kelerių metų jos bus kiek
viename iš 44 rajonų.

Lietuvos plytos į 
Skandinaviją

Gargždų silikatinių gami
nių kombinato pagamintos 
plytos savo kokybe viršija 
pasaulinių standartų lygį. 
Pernai plytų partija buvo 
pasiųsta į Skandinaviją, kur 
Lietuvos gamyklos produk
cija buvo aukštai įvertinta. 
Neseniai kombinatas gavo 
užsakymą pasiųsti 2 milijo
nus plytų Švedijos firmai 
“Appelkvist.” šveų laivas 
“Eleonora” jau pakrovė 120 
tūkstančių silikatinių plytų 
ir iš Klaipėdos išplaukė į 
Švediją.

Buržuaziniai patauškos 
mėgdavo kalbėti apie “mū
rinę Lietuvą.” Tačiau jie su
gebėjo tik sau rūmus ir vilas 
pastatyti, o Lietuva skurdo 
bakūžėse ir lūšnose. Šian
dien galima sakyti, kad tik
rai sparčiais tempais kyla 
mūrinė Lietuva ne tik mies
tuose, bet ir kaimuose. Lie
tuva dabar gamina milžiniš
kus kiekius cemento, plytų

kuris yra tapęs pasauline 
literatūrine sensacija, įdo
mu buvo pamatyti tą vei
kalą.

Vaidinimas dar ryškiau 
parodė tragišką būklę žydu 
šeimų, bandžiusių išveng® 
baisaus likimo besislapstaqt 
gerų žmonių globoje. Ir vi
są laiką jaudino mintis, kad 
tai, kas vyksta scenoje, ne 
dramaturgo fantazijos kū
rinys, o atvaizdavimas tik
ros realybės, vieno epizodo 
iš šiurpių rasistinių nusi
kaltimų, kurių aukomis žu
vo milijonai žmonių. Jaunu
tės 13-metės mergaitės die
noraštis pasidarė vienu la
biausiai sukrečiančių doku
mentų apie fašistinius žvė
riškumus.

Jaudinantis vokiečių 
koncertas

Vakar Vilniaus Operos ir 
baleto teatre įvyko jungi
nis Potsdamo Aukštos^ 
Pedagoginės mok y k 1 o s ir 
Vilniaus Valstybinio Peda
goginio Instituto ansamblių 
draugystės koncertas. Dau
giau kaip savaitę viešėjo 
svečiai iš Demokratinės Vo
kietijos, bendravo su mūsų 
būsimais pedagogais, kon
certavo Instituto salėje, pas
kui nuvyko į Kauną/kur jų 
koncertas įvyko didžiojoje 
sporto halėje. Šis koncertas 
buvo jų atsisveikinimu su 
Lietuva, kur jie buvo drau
giškai priimti.

Gražus potsdamiečių stu
dentų choras atliko eilę se
noviškų ir / dabartinių vo
kiečių dainų, taip pat keletą 
tarybinių populiarių dainjfc, 
šokių ansamblis parodė įvai
rių choreografinių numerių 
ir sušoko vengrų, vokiečių 
ir rusų šokius, dainavo so
listai. Sudainavo ir vieną 
dainą lietuviškai “Kad aš 
našlaitėlė.” Užbaigoje gro
jo svečių džazo orkestras.

Draugus vokiečius sveiki
no ir garbės raštus įteikė 
Aukštojo ir specialiojo 
mokslo komiteto pirminin
kas G. Zabulis ir Kultūros 
ministro pavaduotojas V. 
Jakelaitis. “Taika ir drau
gystė” — tie šūkiai vyravo 
koncerto turinyje ir sveiki
nimuose. “Mes laimingi jau
čiamės atvykę į jūsų šalį. 
Dėkojame už šiltą ir drau
gišką sutikimą bei vaišingu
mą. Tegul tas atsilankymas/ 
dar labiau sustiprina mustf 
draugystę” — kalbėjo poteU 
damiečių delegacijos vado
vas Herbertas Flach.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1965-V-13
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MISLINčIUS

r Mpie proletarinę literatūrą
Vilniaus leidykla “Vaga” į revoliucijos uždavinių, kė-1 dėmėtina, kad lietuvių pro-, “Partinė organizacija ir 

1964 m. išleido B. Pranskaus- lė ir busimosios socialisti- letal inės literatūros daigai i partinė literatūra” bei kiti 
Žalicnio stambų veikalą nės revoliucijos perspekty- j apie tą laiką pasirodė ir —labai daug padėjo. Ši pa- 

r vas, atspindėjo kovą prieš | Amerikos periodikoje: “Lie- žanga paveikė ir kitų tautų 
Nauja socialistus. Ypatingai stip-, 

Vie- rios įtakos turėjo M. Gor- 
ir kt. | kio raštai: “Motina,” “Sau-

i

“Proletarinė lietuvių litera
tūra,” nagrinėjantį literatu- i kapitalistinę santvarką.” ■ tuviškas balsas,” 
ros mokslo problemas, šia-1 Nereikia manyti, jog pro-1 gadynė,” “Apšvieta,” “ 
me lauke B. Pranskus yra j letalinės literatūros kūrė- i nybė lietuvninkų”
pionierius, nes proletarinės jais gali būti tik partiniai I Bene tik pirmas socialist!-j šio devintoji,” “Priešai

‘ i. Jais gali būti ir*nes minties reiškėjas Ame- kt. Juo pasekė pirmieji lie- 
jeigu jų raštai I rikoje buvo mokytojas J. tu viai beletristai, k. t. K.

pakankamai nenuš vi e s t a. i atspindi darbininkų parti-į Andziulaitis - Kalnėnas, at- Jasiukaitis, J. Biliūnas, Br.
taxi r..-_ —.....:---- : <-■’>—i— siekimus. I tykęs į JAV 1886 m., kai Laucevičius-Vargšas, K.
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lietuvių literatūros sritis dar i rašytojai, 
nėra pilnai ištirta, ji dar j nepartiniai,

Dėl to šio darbo energingai; jos tikslus bei 
ėmėsi velionis B. Prans-1 Autorius duoda 
kus.D i pavyzdžių iš lietuvių, lenkų,

Visai pagrįstai autorius i rusų ir kitų tautų rašytojų 
“Pratarmėje” sako, jog pro-j bei jų sukurtų darbų: A. 
letarinė literatūra buvo j Regratis, K. Malinauskas, 
daigeliu atžvilgių giminin-'V. Majakovskis ir kiti, ku- 
ga^ tarybinei literatūrai: ■ rie nebuvo partijos nariais: -.

“Proletarinė literatūra l 
sprendė visą eilę uždavinių, 
kuriuos kelia tarybinė lite
ratūra: siekė įtvirtinti soci
alistinį realizmą, atvaizduo
ti revoliucinę tikrovę, su
kurti priešakinio savo žmo
gaus - revoliucionieriaus ko
munisto paveikslą,” etc.

Dzūkijos kaivos-kalvoles.

Nežinomi P. Cvirkos 
laiškai

1936 ir 1938 metais Pet
ras Cvirka, tuo metu jau 
plačiai žinomas lietuvių ra
šytojas, lankėsi Tarybų Są
jungoje. Jis buvojo Mask
voje, Leningrade, Odesoje, 
Kijeve, Sevastopolyje, o taip 
pat kurį laiką ilsėjosi Kri- 
mo kurortuose.

Viešėdamas Tarybų Są
jungoje, Petras Cvirka ar
timai susidraugavo su tary
biniais rašytojais, užmezgė 
su jais ne tik bičiuliškus, 
bet ir kūrybinius ryšius.

Sugrįžęs į Kauną, Petras 
Cvirka su jais pastoviai su
sirašinėjo.

Neseniai Tarybų Lietuvos 
ir Maskvos archyvų darbuo
tojams pasisekė Centrinio 

į literatūros ir meno archyvo

Prūsijoje nustojo ėjusi Račkąuskas-Vairas, Kl.Jur- 
“Aušra.” Jis bendradarbiu- gelionis, J. B. Smelstorius 
vo “Lietuviškame balse,” ir kiti.
“Apšvietoje” ir “Vienybėje 
lietuvninkų,” kurioje 189 0 
m. Nr. 19 jis rašė:

“Netolima yra gadynė,
“Pabrėžiant kai]) vieną kuomet darbininkai, sugrio- 

pagrindinių proletarinės Ii- vę šiandienykštį kapitalisti- 
teratūros bruožų jos par- nį užvadą, įsteigs ant žemes 
tiškumą, jos glaudžius ry- naują teisingesnę valdžią... 
šius su proletariato partijos Pareiga panaikinimo tikro- 
ideologija ir veikla, charak- sios vergystės priguli vel- 
terizuojant ją kaip partijos kantiems jungą.. 
darbo dalį,—negalima teig—ta priguli šiandien 
ti, kad proletariniais rašy-; broliai darbininkai, ar tai 
tojais galėjo būti tos parti- j lietuvininkai, ar maskoliai, 
jos nariai, 
rašytojo atžvilgiu svarbiau
sias požymis yra klasinis jo 
pažiūrų kryptingumas, idė
jiniai jo ryšiai su proletari
ato kova, o ne konkreti par
tinė ar socialistinė priklau-

'konkrečiu

. Pareiga 
mums,

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Kapsukas, 1965-V-ll1 Kraupu žiūrėti į juodam 

Gerbiamoji redakcija! i rūbe apsirengusią suklupu- 
' šią prie kapo motiną, rau- 

Jūsų leidžiamas laikraštis I dančią sūnaus, į ašaras 
“Laisvė” pasiekia daugelį į žmonos, sūnaus ar brolio, į py]ų tarpe surasti didelį 
lietuvių, jis taip pat pasie- Į drebančią žilo senelio ran- p]uoštą laiškų, kuriuos Pet-
kia ir mane, eilinį, papras
tą Jūsų skaitytoją. Aš visa

torius kelia klausimą: kas 
yra toji proletarinė litera
tūra? Ar ji yra revoliuci
nė? Ar visokia revoliucinė 
literatūra yra proletarinė 
literatūra? Šį klausimą pir
miausiai iškėlė Rusijos so
cialdemokratų veikėjas G. 
P&chanovas. 1885 m. jis 
“Jįarbo dainų” rinkinio įva
de, kreipdamasis į darbinin
kus, rašė:

“Jūs privalote turėti sa
vo poeziją, savo dainas, sa
vo eilėraščius. Juose Jūs 
turite ieškoti savo vargo, 
savo vilčių ir siekimų iš
raiškos.”

Tokia G. Plechanovo'eg- 
zortacija buvo visai supran
tama, nes to meto.socialde
mokratijos vadai-teoretiką i! 
teigė, kad “naujo meno ne
gali. atsirasti tol, kol nėia Spauda Miestuose lietuviai

ką, imančią žemės saujelę ras Cvirka 1928-1941 metų 
nuo sunaus kapo, kad par
sivežtų ją į tolimąją Armė
niją... Dar ir dar kartą 
aš prisimenu poeto M.. Rož- 
destvenskio žodžius, kad 
“jei dangų perkirstų žai
bas, ir viso pasaulio žmonės 
sušuktų, — mirusieji neiš
girstų nei šauksmo, nei 
griausmo... ir jokia rauda 
neatveš jų karstų, ir ne
įžiebs akiduobių saulė ge
roji. .. O jei jie atsikeltų, 
tai pamatytų, kad jau be jų 
šviečia saulė, čiulba paukš
čiai, žydi vyšnios...” — 
Koks kontrastas tarp mūsų 
šviesaus gyvenimo! Todėl 
iš visos širdies, kartu su Ju
mis, su visais lietuviais, vi
so pasaulio žmonėmis šau
kiu: “Lais niekada nepasi
kartoja karo baisenybės! 
žmonės, būkite budrūs!”

laikotarpiuu buvo siuntęs į 
Maskvą. Dauguma iš jų ra
šyti tuometiniam TSRS Ra
šytojų sąjungos valdybos 
užsienio komisijos pirminin
kui Michailui Apletinui. 
Čia pat rasti ir pastarojo 
laiškų nuorašai, adresuoti 

 

Petrui Cvirkai. Radįnių 

 

tarpe yra jo laiškai kifląm 

 

tarybiniam rašytojui Vasi
lijui Kudaševui. Paskuti
nysis Michailo Apletino laiš
kas Petrui Cvirkai išsiųstas 
Didžiojo Tėvynės karo iš
vakarėse — 1941 m. birže
lio 12 d. ,

Visi šie laiškai ligi šiol 
niekur nebuvo skelbti. Jie 
atskleidžia daug nežinomų 
faktų apie Petro Cvirkos 
ano meto kūrybinį bendra- 

i darbiavimą su tarybiniais 
_ v . I rašytojais. Juose yra ir

įdomių jo minčių apie savo 
v. r ’ veikalus. Be to, rastieji 

nepažįstame i |ai§^ai parodo ir tai, kokį 
• didelį susidomėjimą šukele 
Tarygų Sąjungoje mūsų ra
šytojo kūriniai, kaip buvo 
J rūpintasi su jais supažin- 
.. ... v . . v . dinti tenykštį skaitytoja, iš-kio veidely sviestų šypsena,, čiant juos j kalb 
ir laiminga motina žvelgtų i 
į jį. Ir netiesa, netiesa, kad;
tas, kuris, gal būt, šiandien 
dar laiko uždėjęs ranką! 
ant karo mygtuko, kada 
nors yra pajutęs savo širdy-1 

Ije gyvenimo gėrio tikrąjį vos žvėrys ir paukščiai?
skonį! O jei jis ir jautė, 
tai kodėl jis trokšta vaišinti 
žmones rūstybės vyno tau
rėmis, nejau jam nuo to 
nevirpa širdis, nejau jo šir
dis — kietas granitas, ku
ris stovi prie kapų daugy
bės žuvusių?!

Tokios mintys kankina 
mane...

Gegužės 22 dieną mums, 
abiturientams, suskambės 
“paskutinis skambutis.” 
Birželio pabaigoje, jau išlai
kę brandos atestato egza
minus, mes išeisime į sava
rankiško gyvenimo kelią. 
Kur bebūtum, ką beveik
tum, lai visada, visada vi
są pasaulio jaunimą, visus 
žmones vienija vienas tiks
las — troškimas taikos, ko
va už šviesią ateitį!

Gerbiamoji redakcija, 
baigdama, iš visos širdies 
norėčiau palinkėti Jums 
sėkmės Jūsų kūrybiniame 
darbe, norėčiau padėkoti už 
dar tvirčiau įdiegtą mano 
širdyje gėrį—troškimą tai
kos.

Te

Pirmieji prooletarines 
literatūros diegai

Tai buvo pirmasis prole
tarinės literatūros dygimas, 
taip iki kokių 1911 metų. Šį 
laikotarpį B. Pranskus va
dina “proletarinių bruožų

i ryškėjimu demokratinėje li- 
! teratūroje.” Susumuoda
mas to periodo raidos eta
pą, autorius sako:

“Neiškilo tuo metu ir to- širdimi būnu su Jumis, kai 
kių rašytojų, kurių kūrybą | skaitau Jūsų žodžius apie 
ištisai galima būtų apibū- '’ 
dinti kaip proletarinę. Lie
tuvoje dar nebuvo nuosek
liai revoliucinės proletaria- 

kius, fabrikus ir žemę... i to. partijos, kuri būtų ga- 
juk mūsų ne keletas, o mili-i Įėjusi proletarines ideologi- 
jonai, priešininkų gi tiktai j jos link organizuoti visą 
tūkstančiai.”

Ypatingai veiklumu pasi
žymėjo 1900 m. į Ameriką 
atvykęs Jonas Mačys-Kėkš- 
tas, “Vienybės lietuvninkų” 
redaktorius. Jis savo veda
majame laikraštyje išspaus
dino nemaža straipsnių, nu
šviečiančių iš revolucinių 
pozicijų darbininkų padėtį 
ir jų kovą. Stambus to me
to eilininkas buvo ir K. Bu- 
kaveckas.

1901 m. LSDP pradėjo 
Prūsijoje leisti nelegalų sa
vo organą “Darbininkų 
balsą,” redaguojamą A. Ja- 
nulaičio-Lizdeikos. Jo žy
mesnieji bendradarbiai bu- 
v'o dr. St. Matulaitis, dr. 
Avižonis, J. Šepetys, dr. A. 
Domaševičius ir kiti.- 1904 
m., V. Kapsuko iniciatyva, 
pradėjo eiti kitas socialde
mokratų laikraštis “Drau
gas” (vėliau pavadintas 
“Darbi ninku”), kuriame 
Kapsukas reiškėsi kaip stip
rus publicistas ir kritikas. 
Ragindamas kurti daugiau 
proletarinės grožinės litera
tūros, jis sakė:

“Didelę atidą taip pat at
kreipiame ir ant dailiosios 
literatūros ir literatūriško
sios kritikos. Visame pa- 

iš- šaulyje dailioji literatūra 
užima pirmutinę 'Vietą; ji 
labiausiai skaitoma, ji pa
rodo tikrą žmonių gyveni
mą, ji suteikia ramumą ir;

Juk kiekvieno ar prūsai, nes visi esame 
šiandien nevalninkai kapita
lo, nevalninkai tųjų, kurie 
valdo savo rankose įran-

Proletarinės literatūros 
atsiradimas Lietuvoje

Lietuvoje proletarinė lite
ratūra gimė paskutiniuoju 
devynioliktojo amž. dešimt
mečiu, kai darbininkų klasė 
pradėjo reikštis klasių ko
voje: gegužinėmis demonst
racijomis, slaptais susirin
kimais, streikais ir kt. O 
kai 1896 m. buvo įkurta 
Lietuvos Socialdemokratu 

į Partija, kai darb i n i n k a i 
pradėjo veikti organizuotai, 
— atsirado ir atiti n k a m a

naujos santvarkos,” t. y.— 
socializmo.

Proletarinė literatūra is
torijoje sutap a t i narna su 
socialistine literatūra. Ta- 
čiBu kad tarp senųjų socia
listą vadų radosi daug re- 
vizionistų, nuo marksizmo 

. nutolusiu ar jį net iškrai
piusių, dėl to B. Pranskus 
marksistinę literatūrą vadi
na proletarine, kad atsky
rus ją nuo revizionistinės. 
Ne kiekvieną ir revoliucinę > 
literatūrą galima vadinti 
proletarine-marksistine, nes 
ne visi revoliucionieriai bu
vo marksistai. Pav., devy
nioliktojo amž. prancūzų 
revoliucinę literatūrą, sie
kusią nuversti monarchiją 
ir jos vietoj įkurti buržu- 
zinę demokratiją, ar Rusi
jos priešcarinių revoliucio
nierių (eserų, menševikų ir 
kt.) literatūrą, siekusią ca
rizmo vietoj įvesti buržuazi
nę demokratinę respubliką, 

prooletarine litera t ū r a 
vadinti negalima, nes ji ne
siekė socialistinės revoliuci
jos bei socialistinės valsty
bės įkūrimo:

“Literatūrai, kuri atspin
dėjo liaudies demokratinius

darbininkai buvo mažumo
je; daugiau buvo lenkų, ru
sų, žydų ir kitų tautų. Len
kų “Proletariato” partija 
įkurta anksčiau, 1882 m., o 
jų rašytojai pasireiškė jau 
1880 'm. Taigi ir jų litera
tūros pradžia buvo lenkiš
ka. Lenkus socialistinės idė
jos pasiekdavo iš Vokieti
jos, o lenkus sekė lietuviai.

Jie vertė iš lenkų periodi
kos ir atskirų leidinių eilė
raščius bei prozą, ypatingai 
iš 1882 metų, išleistos re
voliucinių dainų knygelės 
“Ko nori ?” (“Czegož chcą”); 
B. Červenskio sukurtą dai
ną “Raudona vėliava” 
vertė S. Petrulis-Gylys ir 
išspausdino 1899 m. “Aidas 
Lietuvos darbininkų gyve
nimo”; 1892 m. pasirodė B. 
Matusevičiaus apysa kaitė 
“Genių dėdė,” parašyta se
kant nežinomo lenkų auto
riaus knygelę “Ojciec Szy- 
mon”; Stasys Homolickis 
(1868-1904) irgi tuo laiku 
išvertė nemaža eilėraščių 
iš lenkų bei rusų (N. Ne- 
krasovo ir kitų). 1895 m. 
išėjo F. Janušio-Miškini o 
sulietuvinta lenkiška knyge
lė “Janek Bruzda,” lietuviš-

, “Krumplių 
” ir kitos. 1900 m. iš-

išsivadavimo idealus, kovą kai pavadinta 
dėl demokratinių laisvių, to- jonas
liau tinka revoliucinės de- gjo dr gt. Matulaiči'o-Švent- 
mokratinės literatūros var- mikio satyrinė antireliginė 
das, tuo tarpu proletarineI apySaka “Parmazonas arba 
literatūra . galima vadinti i dievo rūstybės baisumas.” 

Šie grožinės literatūros vei- 
kaliukai dar tebebuvo glau
džiai susiję su socialistine 
publicistika, idėjiniu bei me
niniu požiūriu gana silpni.

Socialistinę publicis t i k ą 
tuo metu puoselėjo tokie pe
riodiniai leidiniai, kaip “Lįe- 

(1896- 
I (1899). Kas ypatingai įsi-

tik tą, kuri išsivadavimo ko
vą atspindėjo proletariato 
socialistinių idealų šviesoje, 
kuri išryškino darbininkų 
klasę kaip tos kovos hege
moną, kuri*, šalę bendrų 
buržuazinės demokrat i n ė s

’♦) šioje knygoje autorius trak
tuoja vien beletristiką bei poeziją; tUVOS darbininkas” publiclstinSs-žumalistinčs literatūros { 
Ik neliečia. I .

kovą dėl taikos. Jūsų lei
džiamas laikraštis dar la
biau įtvirtino mano širdyje 
tą neįkainuojamą gėrį — 
troškimą taikos. Už tai esu 
dėkinga Jums. Trumpai, vos 
keliais sakiniais, aš norė
čiau išreikšti Jums tai, ką 
dabar jaučia mano širdis.

Aš mokausi Kapsuko mo
kykloje-internate, vienoje iš 
geriasių vidurinių mokyklų 
ne tik Lietuvoje, bet ir viso
je Tarybų Sąjungoje. Mes 
esame pasiekę nemažų lai
mėjimų, nes čia mums su
darytos puikiausios sąlygos 
lavintis. Pavyzdžiui, praei
tą mėnesį mūsų mokyklos 

1 keli mokiniai gavo bronzos 
vėliava brendo revoliucinė mędalius ir pinigines pre- 
literatūra, nesugebėjo už- miJas uz _sav0 dirbinius, iš
tikrinti literatūrai tikro va-jT . - . . ... - .
dovavimo, visiškai neugdė Ijiau^ies^ūkio atsiekimų^pa- 
reikalingos mark s i s t i n ė s 
kritikos ir pan.”

Anksčiau matėme, jog pione ir iškovojusi “Didįjį 
proletarinė literatūra pra-|Qįnįaro prjz^” mes turime 
dėjo formuotis dar prieš | nemaža gerų matematikų, 
1905 m. Rusijos revoliuciją chemikų, fizikų, puikių 
ir . jos tempas pasmarkėjo sportininkų. Už tai _____ 
apie 1911-12 metu.s, kai po- esame dėkingi tiems, kas 
revoliucinė, reakcija Rusi- rūpinasi ir auklėja ___
joje pradėjo atslūgti. 1912 pet ne tai aš dabar norė- 
m. . Prahoje įvyko Rusijos čiau išreikšti Jums, nes tai 
socialdemokratų darbininkų•—mažas lašelis didžiuliame! 
partijos konvencija, kurioje Į gyvenimo vandenyne. Aš 
bolševikai galutinai atsip.a- i noriu išreikšti tai, kas da- 
laidavo. nuo menševikų ir, kar liepsnoja visų mūsų šir- 
N. Lenino vadovaujami,!dySe. 
tvirtai atsistojo ginti mark-1 
sistinę programą. Tai davė 
pagrindą proletarinei-mark- 
sistinei literatūrai formuo
tis bei augti. Tačiau 1914 
m. kilęs pasaulinis karas tą 
darbą laikinai sutrukdė,

; link organizuoti visą 
darbininkų judėjimą ir su 
juo susijusią literatūrą. 
Lietuvių socialistinė spauda 
labai silpnai rūpinosi litera
tūros klausimais, neišugdė 
reikiamos kritikos, iš esmės 
neteikė rašytojų ir jiems 
nevadovavo. Nebuvo ir at
skirų įžymesnių proletari
nių veikėjų, kurie tokį vaid
menį būtų galėję atlikti... 
Lietuvos socialdemo kratų 
partija ir LSS JAV, po ku
rių idėjine ir organizacine
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geriausiai atgaivina jo dva- j kol .1 917 metų revoliucija
šią, priduoda spėkų išturė
ti iki galo. Gera literatū
riškoji kritika padeda su
prasti dailiąją, parodo ge
rąsias ir blogąsias jos pu
ses, ji sutveria ją, o pas 
mus pirmoji buvo iki šiol 
neužtektinai suprantama, o 
antroji visiškai užmesta.” 

f

V." Kapsukas “Drauge” 
smarkiai kritikavo ir J. 
Baltrušaičio-Mėmelės eilė
raščių rinkinį, daugiausia 
vertimų, “Pirmosios gegu
žės balsai.” Ten iškelta po
eto grubios idėjinės klai
dos, nacionalistinės tenden
cijos, buržuazinis liberaliz
mas ir pan.

Kilęs Rusijoje XX amž. 
pradžioje darbininkų judė
jimas ir 1905 m. revoliuci
ja sudarė sąlygas iškilti ir 
toje šalyje proletarinei lite
ratūrai, pereiti iš kritinio 
realizmo į socialistinį rea
lizmą. N. Lenino straipsnis

plačiai atidarė duris masių

mijas už savo dirbinius, iš
statytus Visasąjunginė j e .įvairiausiuose žemės kam- 

! peliuose, m 
vieni kitų, 
kitų vardų,' 
nija viena mintis — taika, ! 
Mes visi trokštame, kad vi-, 
si būtų laimingi, kad kūdi-1

rodo j e Maskvoje, mokyklos 
turistų komanda yra tapusi 
du kartus respublikos čem-

mes

mus.

Šiandien mes išleidome 
paskutinius savo mokyklos 
svečius, kuriuos buvome pa
sikvietę švęsti Pergalės die
nas. Tai buvo svečiai iš Gru
zijos, Rusijos, Armėnijos ir 
iš kitų mūsų šalies kampe
lių, giminės tų. kurie žuvo

kovai už carinio abšoliutiz- 2-a.jame Pasauliniame kare, 
mo nuvertimą, o Didžiojo ^ai niekad,, niekad ir niekasmo nuvertimą, o Didžiojo ^ai niekad,, niekad ir niekas 
Spalio socialistinė revoliuci-j Pasauly jiejaučia.t°, ką jau
ja prie valstybės vairo pa-i 
statė bolševikus, su Leninu 
priešakyje. Spalio revoliu
cijos įtakoje daugelis kai
resniųjų demokratinių ra
šytojų, kurie reakcijos me
tu buvo susvyravę ir pasu
kę į buržuazinio liberaliz
mo pozicijas, — pasuko į'pagrindus. Jam'reikėjo nu- 
kairę ir savo kūryba rėmė1““1"2-’ —1’"1" * ‘-----
bolševikų užimtą poziciją li
teratūros lauke.

Lietuviams poetams gerą 
pavyzdį davė proletarinės 
pozicijos pradininkas Ju
lius Janonis (nuo 1913-14 
m. iki jo mirties) ir publi
cistas, kritikas bei prozinin
kas V. MickeviČius-Kapsu- 
kas, J. Šepetys ir kiti.

B. Pranskus-zahonis apie 
Juliaus, Janonio kūrybą savo 
knygoje rašo:

| te atvažiavusieji, sustoję 
pirmą kartą prie jiems 
brangaus žmogaus kapo !

“Janonis lietuvių prole
tarinę poeziją pakėlė į nau
ją meninį lygį, padėjo jai 
tvirtus nuosavus stilistinius

galėti poslinkį į ‘grynąjį 
grožį,’ patraukusį visą eilę 
to meto demokratinių poe
tų, Janonio amžininkų, kaip 
Z. Gėlė, Ad. Lastas, K. Bin
kis ir kt.... Janonis pra
turtino proletarinę lietuvių 
poeziją ir žanriniu atžvil
giu. Jis pirmas iš proleta
rinių poetų ėmė kurti poe
mas.”

(Apie paskesniojo meto 
amerikiečius prozi n i n k u s 
bei eilininkus—kitą kartą.)

veikalus. Be to, rastieji
izmome vieni: 
čiau mus vie- i

KIEK ŽVĖRIŲ 
LIETUVOJE

Kaip skaičiuojami Lietu

visad šviečia saulė!..
Su pagarba—
Janina Ignatavičiūte

Kapsukas
Mokykla-intematas 
11-os klasės mokinė i

Yra nustatyti tam tikri 
apskaitos metodai. Jie skir
tingi atskiriems paukščiams 
ar žvėrims. Mat, jeigu žie- 
mojančios antys skaičiuoja
mos visur vienu metu neuž
šąlančiose properšose, snie
ge lengva suskaičiuoti kiek 
yra kurapkų atskirame bū
relyje; tai miško žvėrių ap
skaitos metodai kitokie. Mū
sų miškų gyventojai skai- 4 
čiuojami kitą rytą pasni
gus. Tada miško kvartaluo
se aiškiai matyti pėdsakai: 
kiek ir kokių žvėrių į kvar
talą įėjo, kiek išėjo. Tokiu 
būdu patikrinus padaroma 
tikslios suvestinės. Praėju
sių metų duomenimis, res
publikoje briedžių yra
3.300, tauriųjų elnių — 670, 
dėmėtųjų elnių —67, danie
lių 190, stirnų—57,000, šer
nų —> 7,000, vilkų — 55, kiš
kių pilkųjų — 238,000, kiš
kių baltųjų 5,000, lapių —
13.600, usūrinių šunų —
8.300, lūšių — 45, voverių
24.600, kiaunių — 6,600, 
ūdrų 3,200, kurapkų 82,400, 
kurtinių — 1,100, tetervinų 
—20,000.

A. Korsakas
Valstybinis gamtos 

apsaugos inspektorius
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B. PRANSKUS-ŽALIONIS

Proletarines literatūros brendimas 
lietuvių išeivijoje 1912-1919 m.

(Tąsa)
“Vienok iš to dar negalima daryti iš

vados, kad iš karto LSS visiškai būtų 
atsikračiusi nuo smulkiosios buržuazi
jos liekanų jos eilėse ir tautinio siauru
mo. Ji da ilgai, ilgai nesuprato reika
lingumo ne tik žodžiais, o ir gyvenime 
pavirsti tarptautine darbininkų organi
zacija. Ji da nebuvo tiek subrendus, 
kad galėtų stot į klasinę kovą, o pasi
tenkino atitraukta nuo gyvenimo socia
lizmo propaganda”.

Tiek Didž. Britanijos socialistų są
jungoje, tiek Amerikos Lietuvių socia
listų sąjungoje vykstant tokiems idėji
nio brendimo procesams, kuriuos ypač 
skatino ir kuriems vykti betarpiškai pa
dėjo V. Kapsukas, tais karo metais jau 
pasireiškė aiškus susiskaldymas į dvi 
dalis kaip ir visų kitų tautų ir šalių so
cialistinėse organizacijose. Tuo tarpu 
kaip viena dalis vis toliau ir toliau ri
tosi į oportunizmo, nacionalizmo, smul
kiaburžuazinio socializmo pelkę (jai JAV 
atstovo P. Grigaitis, K. Jurgelionis, S. 
Michelsonas ir visa eilė kitų), kita pa
grindinė darbininkiška dalis vis nuose
kliau stojo į revoliucinio marksizmo, po
zicijas. Šiuo keliu palaipsniui nuėjo to
kie, įžymesni tos Sąjungos veikėjai ir 
publicistai, kaip J. Baltrušaitis, L. Pru- 
seika, K. Vidikas ir kt. Šiuo keliu ėjo 
ir visa eilė jaunesnių darbuotojų.

Atitinkami poslinkiai pasireiškė ir 
spaudoje. Ryšium su visos LSS pakai- 
rėjimu karo metais į nuoseklesnes revo
liucines pozicijas stojo ir tos sąjungos 
organas “Kova”, ypač kai jos redak
torium tapo atvykęs V. Kapsukas. Nors 
su dideliais svyravimais ir nenuoseklu
mais, bet taip pat palaipsniško kairėji
mo keliu vystėsi ir laikraštis “Laisvė”. 
Savo ruožtu tokie laikraščiai, kaip “Ke
leivis”, o taip pat 1914 m. pradėjusios 
eiti P. Grigaičio redaguojamos “Naujie- 
keliu. Ypač didelį vaidmenį keliant 
Amerikos lietuvių darbininkų idėjinį 
nos” dabar visiškai nuėjo oportunizmo 
lygį suvaidino žurnalas “Naujoji gady
nė” (1916-1917 m.), kurio redagavimą 
iš oportunisto P. Grigaičio perėmė V. 
Kapsukas. Šiame žurnale buvo išspaus
dinta visa eilė nuodugnių marksizmo 
teorijos, Lietuvos darbininkų judėjimo 
istorijos, tarptautinio darbininkų judė
jimo rašinių bei straipsnių aktualiais 
politinio gyvenimo klausimais. Jų au
toriais buvo V. Kapsukas, Z. Angarietis, 
J. Baltrušaitis, L. Pruseika, K. Vidikas 
ir kt.

Šita vykstanti griežtesnė diferencija 
Amerikos lietuvių darbininkų judėjime, 
revoliucinio jo sparno idėjinis brendi
mas, stojimas į nuoseklesnes revoliuci
nio marksizmo pozicijas pakėlė to meto 
tenykštį lietuvių literatūros gyvenimą. 
Čia taip pat galima stebėti rašytojų, su
sijusių su darbininkų judėjimu, idėjinį 
brendimą ir visišką pasitraukimą iš re
voliucinės literatūros gretų tų rašytojų, 
kurie buvo susiję su oportunistine, smul
kiaburžuazine ideologija. Jei anksčiau 
revoliucinės proletarinės dvasios kūrinių 
būdavo galima rasti išspausdintų neso- 
cialistiniuose laikraščiuose, tai dabar ir 
šiuo atžvilgiu galima stebėti ryškesnį 
rašytojų grupavimąsi: darbininkų kla
sės artimesni rašytojai koncentruojasi 
apie atitinkamą revoliucingesnę spaudą, 

, tuo tarpu kai kitoje spaudoje revoliuci
nių rašytojų ir jų kūrinių pasirodymas 
pasidaro jau visiškai nebūdingas, atsi
tiktinis reiškinys.

Pažymėtina, kad šiuo metu revoliuci
nėse pozicijose stovinčioje spaudoje, 
ypač “Naujojoje gadynėje” ėmė vysty
tis ir kiek nuodugnesnė literatūrinė krr 
tika, rūpinimasis rašytojų mokymu bei 
auklėjimu, o taip pat literatūros apla
mai klausimų nagrinėjimas iš klasinių 
revoliucinių pozicijų. Dar gyvendamas 
Škotijoje ir redaguodamas “Rankpelnį”, 
V. Kapsukas spausdino jame kritikos 
straipsnių, o taip pat įdėjo redakcijos 
kreipimąsi “Eilių rašytojams”, kuriame 
patariama pradedantiems proletari
niams poetams daugiau mokytis, skai
tyti žymesnių poetų kūrinius (tiek lie
tuvių, tiek ir kitų tautų, plačiau vaizduo
ti darbininkų gyvenimą, vystyti prozą 
ir t.t. Šį kreipimąsi persispausdino 
“Laisvė”, taikydama jį ir savo bendra
darbiams.

Tų pat 1915 m. “Laisvėje” išsivystė 
polemika su buržuaziniu kairaščiu “At
eitis” proletarinės dailės klausimu. Žy
miausias toje polemikoje buvo straips
nis “Dėlei klausimo apie proletarišką 
dailę”. Straipsnyje griežtai laikomasi 
proletarinės kultūros savarankiškumo 
pozicijos, įrodinėjama, kad darbininkų 
klasė ne tik gali, bet ir privalo kurti 
dvasinius turtus, kad darbininkų judė
jimas “augdamas į gylį ir plotį negali 
apleisti ir neapleidžia dailės dirvos, auk
lėdamas savą, proletarinę dailę”. Straip
snyje rašoma:

“Darbininkų judėjimo idealai kaip ug
nis nuo vandens skiriasi nuo pasiturin
čių klasių idealo. Patsai darbininkų 
klasės gyvenimas, visa jų buitis, visa jų 
kova, visa ta didmiesčių atmosfera —vi
sa tai sakyte sako, kad tas naujos gady
nės Samsonas slepia savyje ne vien fi
zišką spėką, bet ir didelį lobį dvasios 
turtų.

Štai kodėl mes sakom, kad M. Gorkis 
yra visų pirmiausia proletariato dai
nius, štai kodėl mes grožimės Verharnu. 
Štai kodėl Latvijos proletariatas pripa
žįsta savuoju Rainį. Štai kodėl belgai 
gali pasididžiuot bent keliais savais 
skulptoriais ir visų pirma Menier’u”. 
(Straipsnio autorius veikiausia buvo L. 
Prūseika).

Pačiuose pirmuosiuose 1916 m. “Nau
josios gadynės” numeriuose buvo iš
spausdintas rimtas teorinis C. A. Her
man straipsnis “Ar mokslas ir dailė par- 
tyviški”, kuriame nors ir su kai kuriais 
trūkumais, bet iš esmės teisingai įrodo
ma dailės ir meno klasinė esmė ir jo 
partiškumas, kartu plačiai nušviečiant 
meno pobūdį, uždavinius, jo kūrimo 
principus. Straipsnyje iškeliama meno 
reikšmė darbininkų klasei. Susipratu
siam darbininkui menas “visų pirma yra 
tikras maistas jo aukščiausiems jaus
mams ir protui, jo sielai.” Straipsnyje 
išvystoma mintis, kad proletarinis me
nas atstovauja žmonijos didžiumai, o 
socializmo epochoje taps visos žmonijos 
menu. Autorius kviečia remti savo kla
sės dailininkus (“Kuomet mes remsime 
savo klasės dailininkus, tuomet mes jų 
ir daugiau turėsime”), ir nurodo visą 
eilę pasaulinių rašytojų, kurių kūryboje 
yra atsispindėjęs darbininkų klasės gy
venimas ir kurie idėjiškai artimi prole
tariatui: prancūzų Zolia ir A. Fransas, 
belgų Verharnas, amerikiečių Londonas 
ir U. Sinkleris, rusų M. Gorkis, latvių 
J. Rainis ir kt.

Dar plačiau proletarinės literatūros 
klausimai buvo gvildenami “Naujojoje 
gadynėje” ėmus ją redaguoti V. Kapsu
kui. Dar iš Škotijos prisiųsto straips
nio “Inteligentijos klausimu” viena iš 
pagrindinių minčių yra dviejų kultūrų 
nacionalinėje kultūroje klausimas ir kė
limas uždavinio darbininkų klasei turė
ti savo inteligentijos kadrus, kurti savo 
kultūrą bei literatūrą, perimant lietuvių 
demokratinės, liaudinės literatūros pa
likimą. Tos pačios mintys eina ir per 
visus kitus V. Kapsuko rašinius litera
tūros ir kultūros klausimais, išspaus
dintus “Naujojoje gadynėje”. Savo nors 
ir trumpuose nekrologuose, skirtuose 
tuo metu įnirusiems Dž. Londonui, O. 
Mirbo, E. Verharnui, Br. Vargšui ir kt., 
V. Kapsukas taipgi pabrėžia šių rašyto
jų artimumą darbininkų klasei, kelda
mas uždavinį pažinti pirmiausia tas jų 
kūrybos ypatybes, kurios artimos pro
letariatui. Tačiau aiškiausiai proletari
nės literatūros savarankiškumo ir jos 
vystymo reikalą V. Kapsukas pabrėžė 
savo nors ir nedideliame, bet labai turi
ningame straipsnyje “Dailioji literatūra 
1916 m.” Apžvelgdamas proletarinės li
teratūros reiškinius tais metais jis ra
šė:

“Darbininkų rašytojų bandymai nenu
žengė pirmyn. Manding, svarbiausia to 
priežastis —• visiška stoka pas mus dai
liosios literatūros kritikos, stoka nuro
dymų ir patarimų pradedantiems rašy
tojams, talpinimas laikraščiuose,, dai
liosios literatūros skyriuose, kas po ran
ka pakliuvo, tokių dalykų, kurie tankiai 
tik ir gadina dailės skonį.;. Nieks ne
ragina nuodugniai susipažinti apskritai 
su dailiąja literatūra ir geresniais jos 
pavyzdžiais lietuvių kalba, o į tai pra

dedantiems rašytojams būtinai reikia 
atkreipti kuo didžiausią atidžią”.

Šalia palyginti plataus literatūrinės 
kritikos vystymo, kurios jfirmasis užda
vinys buvo padėti pradedantiems dar
bininkų rašytojams mokytis ir augti, V. 
Kapsukas ir betarpiškai bendravo su 
visa eile pradedančių autorių, skatino 
juos dirbti, vertino jų kūrinius, buvo jų 
artimas bičiulis ir patarėjas. Apie tai 
vaizdžiai pasakoja vienas iš tokių to 
meto pradedančių proletarinių rašy
tojų R. Mizara savo atsiminimuose 
(“Žvilgsnis į praeitį”).

V. Kapsukui iš Amerikos išvykus, kri
tiko^—darbas tenykštėje socialistinėje 
spaudoje vėl susilpnėjo, tos spaudos be
letristai bei poetai vėl neteko betarpiš
ko kritiko — patarėjo. Iš kiek reikš
mingesnių kritikos straipsnių vėlesniais 
metais tegalima pažymėti Žarijėlės 
“Apie šį, apie tą”, kuriame nors glaus
tai, bet iš esmės teisingai vertinama to 
meto poezijos padėtis JAV lietuvių dar
bininkų tarpe. Straipsnyje pabrėžiama 
poetinis sustingimas ar visiškas pasi
traukimas iš literatūros tokių poetų, 
kaip K. Račkauskas-Vairas, K. Jurge
lionis, J. Baniulis, J. Smelstorius ir kt. 
Pažymima ir labai silpnas kitų poetų 
augimas. Pasisakoma prieš menkaver
čių eilėraščių spausdinimą. “Tas tara- 
daikas, —• rašo kritikas, — kurias kaipo 
eiles seniau, o kartais ir dabar talpina 
socialistiniai laikraščiai, reik mest ša
lin be jokio pasigailėjimo. Laikraščių 
skiltys nėra literatūrinis ubagnamis.”

Kritikas teigiamai išskiria augantį 
Aurės Žvaigo poetinį talentą, tačiau ir 
jo poezijoje pažymi perdidelį subjekty
vumą, socialinio motyvo stoką ir dėl to 
teisingai ir vaizdžiai nubrėžia tokius 
uždavinius proletariniams poetams:

“Eikite, draugai, į dirbtuvių pragarą, 
klausykitės kaip baubia miestas — mil
žinas, supraskite kaip vaitoja Europos 
žmonės. Liekite eiles iš tampriausios 
valios plieno, kalkite geležiniu neapy
kantos kūju ir iš ašarų vaitojančios 
žmonijos supilkite bangas milžinus. Jei
gu yra “bolševizmas” poezijoje, aš pir
mas sušuksiu: tegyvuoja vėtros ir aucL 
ra”! . ' ■>

Baigiasi straipsnis šūkiu: “Reikalau
jam poeto, kuris būtų darbininkų poe
tu.”

Visi šie veiksniai, veikę lietuvių revo
liuciniai nusiteikusių autorių kūrybą, 
spausdinamą .užsienio lietuvių socialis
tinėje spaudoje, nulėmė ir apsprendė 
tai, kad šiuo laikotarpiu, o ypač nuo 
1916 m. ir ten labiau išryškėjo nuosek
lesni proletariniai tos literatūros bruo
žai, pasirodė autorių, kurių kūryboje 
tie bruožai jau aiškiai vyravo , o taip 
pat pakilo daugelio kūrinių meninis ly
gis, kiek prašokęs anksčiau vyravusį 
primityvumą. Didelį vaidmenį tam ly
giui pakilti atliko ir J. Janonio kūrinių 
pasirodymas JAV lietuvių spaudoje. Jie 
tenykščiams poetams buvo pavyzdžiai, 
iš kurių jie galėjo mokytis.

Respublkinėje bibliotekoje Vilniuje kasdien 
aplanko šimtai žmonių-—studentų, mokslei

vių, mokytojų, inžinierių ir šiaip 
knygos draugų,

B. Vargšas-Laucevičius

Iš anksčiau JAV pasireiškusių revo
liucinių lietuvių rašytojų ir šiais metais 
ligi mirties (1916 m.) aktyviai reiškėsi B. 
Laucevičius-Vargšas. Jo kūryboje ypač 
akivaizdus būdingas visai išeivijoje besi
vystančiai literatūrai perėjimas šiuo 
metu į naują tematiką. Jei visoje ank
stesnėje jo kūryboje terandame 2-3 ap
sakymus, kurių veiksmas vyksta betar
piškai JAV buitinėje aplinkoje (“Liber
ty”, “Tėvynė”), tai dabar tokių kūrinių 
rastume jau didesnę pusę. Tai tokie 
apsakymai, kaip “Pupytė”, “Atstovas”, 
“Žmogiukai”, “Purvynas”, “Pirmą kar
tą” ir kt. Išskyrus “Žmogiukai”, kuria
me autorius satyriškai pavaizduoja ir 
pajuokia Amerikos lietuvių buržuazinių 
elementų patriotizmą, ir “Purvynas”, 
turintį autobiografinį pobūdį ir pašie
piantį buržuazinės inteligentijos taria
mą humanizmą, kiti B. Laucevičiaus ap
sakymai atspindi darbininkų gyvenimą.

(Bus daugiau)

ATPLAIŠŲ ČIRŠKIMAS
Atplaišos ir vėlei turėjo kermošių 
Iš visų palėpių bendrai susibūrę, 
Jų sudėtyj buvo įvairių Judošių, 
Ką yr’ liaudies kūne daug žaizdų pradūrę.

Spiegė, alasavo, šūkavo gręsmingai 
Priešais darbo žmogų, kuriantį gerovę, 
Tik prapultį lėmė mūs liaudžiai didingai 
žudikai ką daug yr’ gyvybių išrovę.

Niekingos būtybės, tie žmonės sugedę, 
Nacių propagandos nuodais sužaloti, 
Daugybę gyvybių į mirtį nuvedę, 
O dabar prieš liaudį teišgali loti.

Jiems valda Smetonos deimantui prilygo, 
Joje visa laimė mūs tautos sutilpo.
Mat, bankai, centreliai dėl jų gražiai dygo— 
Kas kad liaudies kūnas alinamas silpo!

O dabar dejuoja lovio nebetekę, 
Prie kurio tik savo gūžius puoselėjo.
Prieš liaudies gerovę visiškai apjakę —
Kad ji tų kenkėjų eibes nugalėjo.

Dar iki šiai dienai skalyt nenustoja, 
Praeitį laimingą savo prisiminę. 
Piktadariai spiegia, skundžiasi, vaitoja 
Ne tiktai įpykę, bet ir nusiminę.

Apie tautos laisvę jie garsiai pagieda, 
Visom keturiomis už jos “gerą” viekia, 
Kad jinai “vergijoj“ jiems ašaro rieda, 
“Kėslus pavergėjų“ jie rūsčiai nupeikia.

Tik atplaiša aklas gal neįmatyti
Pažangos spartumo, kokį liaudis daro, 
Išgalinčio šauniai kraštą atstatyti 
Po baisaus ne vieno niokojančio karo.

Gali jie draskyti, melagystes pilti, 
Paguodos ieškoti pas savo globėjus.
Nedaug ką galės jie tais nuodais suvilti: 
Prie kilnesnių siekių liaudis nestos ėjus.

Tik taip jie slopina sąžinės graužimą 
(Jeigu ji pas juosius dar tebesiranda?), 
Traukia savo buities niekingą vežimą, 
Visiškai praradę gyvybinę brandą.

Juos seka likimas baltagvardijiečių — 
Tie irgi svajojo praeitį grąžinti.
Išsklaidys likimas jų niekingą spiečių, 
Liaudis net jų vardą drovėsis pažinti.

V. Žilvitis

ARIMAI
Arimai.

Arūnai,
Arimai,

Juodos vagos—žemės ilgesio ir šauksmo.
Juodos vagos —- tarsi prasivėrusi naktis
Krintančiom žvaigždėm

ir patenkančiom saulėm.

Arimai.
Arimai.

Didžiuliai likimai!
O žemė šilta — kaip mūsų kraujas. 
O ženiė švelni — kaip mūsų lūpos. 
Ištroškusi lietaus ir spindulių, ir vėjų. 
Ištroškusi aukso grūdų ir svajonių 
Ištroškusi prakaito ir dainos. 
Arimai ^— didžiuliai likimai, 
Prasivėrę ipavąsariui, saulei ir nerimui 
Ir vasaros griaustinių kaskadoms, 
Ir ugniai geliančiai, ir poaudrinei liūčiai... 
Arimai šilti — kaip mūsų kraujas. 
Arimai švelnūs kaip mūsų lūpos 
Nuo horizonto lig horizonto — 
Nuo ašigalio lig ašigalio
Mėlynų vynuogių ir gintaro spalvos arimai—- 
Prasivėrę saulei ir dainai, 
Šį begalinį rytą 
Jie žiūri 
žaliom ateinančių daigų akim 
Į mano širdį,

Janina Degutytė

VARLE
Anksti pavasarį, kai 

tvenkiniuose ir pelkėse iš
tirpsta ledas ir sniegas, 
prasideda varlių koncertai. 
Tatai reiškia, kad atėjo var
lių veisimosi metas. Visuo
se stovinčiuose vandenyse 
greit pasirodo dideli tene- 
siniai (drebutiniai), labai 
slidūs varlių ikrų gniužu- 
liai. Jų viduje persišviečia 
juodi taškai.

Ikrelius pavasario saulė 
šildo, ir per keletą dienų jie 
tampa panašūs ne į taškus, 
bet į kablelius: tai iš ikrelių 
išrieda gemalai. Praeis dar 
keletas dienų, ir iš gemalų 
išriedės mažučiai buožgj^- 
vėliai. £

Buožgalvis įsuauguštfą 
varlę visai nepanašus. Jis 
visai neturi kojų, bet turi 
ilgą, irklo pavidalo, uodegą, 
kuria jis irstosi, plaukioda
mas vandenyje. Buožgalvis 
kvėpuoja žiaunimis, kaip 
žuvis. Jo burna maža; bur
na jis graužia povandeni
nius augalus. Buožgalvis 
visa savo sudėtimi ir gyve
nimo būdu labai panašus į 
žuvį.

Artinasi vasara. Buožgal
vis auga, ir jam pradeda 
augti mažos kojelės — pir
ma užpakalinės, o paskui ir 
priekinės. Buožgalvis iš lė
to, palaipsniui virsta valy
te. Kojos išauga ilgesnėm o 
uodega pasidaro trumpes
nė. Žiaunos išnyksta, ir kū
no viduje išauga plaučiai. 
Burna pasidaro plati. Var
lytė vis dažniau pradeda lai
pioti į krantą.

Vidurvasarį varlytės uo
dega pasidaro beveik nepa
stebima. Buožgalvis visai 
virsta varlyte.

Suaugusi varlė gyvena 
vandenyje ir sausumoje. 
Varlė turi plaučius ir kvė
puoja atmosferos oru. Var
lės užpakalinės kojos turi 
plaukiojamąsias plėves, ku
riomis sujungti pirštai. To
dėl varlė vandenyje gali ge
rai plaukioti. Bet ji $fcip 
pat gerai šokinėja žeitae: 
jos kojos pritaikytos ir sau
sumoje judėti. Varlė, pa
stebėjusi vabzdį, greit išme
ta iš burnos savo gleivėtą 
liežuvį ir juo sučiumpa au
ką.

Tačiau varlė protarpiais 
turi grįžti į vandenį. Var
lės oda plika ir labai plona. 
Vasarą karštame, sausame 
ore ji negali kūno apsaugo
ti nuo išdžiūvimo. Todėl vi
sada varlė turi būti arti 
vandens arba slapstytis pa
vėsingose vietose.

Rudenį varlės nusileidžia 
į tvenkinių ir ežerų dugną, 
įsirausią į dumblą ir ten 
žiemoja. 

, „ h .,1. ■ |,W « „i, | „ į

Lawrence, Mass./-
Kuopų narių dėmesiui .

LLD 37-os tir LDS 125-os 
kuopų nepaprastas susirinki
mas įvyks šeštadienį, Birželio- 
June 5-ą d., 2-ą vai. popiet, 
Maple Parke.

Visi šių kuopų nariai ir ko
misijos būtinai atsilankykite, 
nes šis susirinkimas bus labai 
svarbus. Turime daug svarbių 
klausimų išspręsti. Didieji pik
nikai stovi prieš . mūsų akis. 
Vienas Maple Parke—birželio 
20, antras .Brocktone—liepos 
4 ir 5 dd., “Laisvės” naudai.

Taigi nesėdėkite namie, at
važiuokite visi į susirinkimą.

Bušai gaunami prie Hamp
shire ir Common Sts. kampų. 
Išeina 30 minučių po valandoj 
Nesivėlinkite pribūti. '

LLD 3.7-os ir LDS 125-os 
kuopų Komitetas

• X40-4Q
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Worcester, Mass
J Gegužės mėnuo taip vaiz
dingas ir pilnas grožio, o re- 

. gis, tik vakar žemė, ežerai 
ir upės buvo apsidengę šal
tu, kietu žiemos klodu. Pie
vos ir laukai buvo užkloti 
baltu žvilgančiu sniegu, 
miškų ir sodų medžiai be 
lapų atrodė visai apmirę. 
Tik vėjas švilpė, siautėjo.

Štai jau ir pavasario pra
džia. Šiltesni saulutės spin
dulėliai pasiekė sustingusį 
žemės paviršių, sutirpino 
šaltų sniegą ir ledus. Šilta 
gegužės atmosfera viską at
gaivino ir žemė pasipuošė 
pavasario rūbu. Pievose ir 
lakuose žolelė pradėjo ža
liuoti, girių ir sodų mede
liai apsivilko žaliais lapais 
ir spalvingais žiedais. Dar
želiai pilni žolynų ir kve
piančių gėlių. Koks malonus 
ir vaizdingas gegužės mė
nuo!

Gegužės pirmą dieną vi
so pasaulio darbo žmonija 
šventė savo dieną. Iškilmin
gai didžiausios darbo žmo
nių minios kaip gatvėse, taip 
ir salėse minėjo praeities 
kovas, džiaugėsi laimėji-1 
mais ir pasižadėjo rankų 
nenuleisti iki galutino lai
mėjimo diena ateis!

Memorial Day
prisiminimų diena. Šią 

dieną ne mes vieni švęsime, 
š.#s Europos ir Azijos tau
tos. Daug tautų gal ir skir
tingus tikslus turi, nes ge
gužės mėnuo per daug šimt
mečių buvo švenčiama's kaip 
pavasario šventė.

Gegužės 30-ąją milijonai 
žmonių aplankys kapus ir 
padės ant jų gražius gyvų 
gėlių vainikus. Ne vienas iš 
gilumos širdies atsidus pri
simindamas artimus, ...myli
mus ir draugus. Ne vienam 
gailios ašaros per skruostus 
riedės. Gegužės mėnuo — 
tai džiaugsmo ir ašarų mė
nuo. Bet tai jau toks gam
tos patvarkymas: kas gims
ta, tas ir miršta.

Dėt ši prisiminimų ir kapų 
puošimo diena turi skirtin
gi prasmę: Šią dieną mili
jonai tėvų ir motinų prisi
mins vos pražydėjusius sa
vo sūnus, žuvusius pasauli
niame kare, kritusius kovų 
laukuose, svetimų kraštų 
laukuose ir džiunglėse. Tai 
gausios aukos kapitalui!

Daug buvo sakoma ir ra
šoma, kad antrasis pasau
linis karas bus paskutinis, 
kad pasaulyje užviešpataus 
pastovi taika ir ramybė.

O kas gi šiandien daro
si? Pažvelkim į Pietų Viet
namą, Kongą ir Dominikos 
respubliką. Ten žūsta šim
tais ir tūkstančiais nekalti 
žmonės. Ten ašaros ir krau
jas liejasi, ten nauji kapai, 
ten žmonės šaudomi, gyvi 

Gailestingai ir meiliai 
prisimename juos:

Juzė Burbienė
1964 m., gegužės 26 d.

Dominikas Burba
1959 m., birželio 21 d.

Juozas Burba
1923 m. rugpiūčio 21 d.

Dukterys— 
Amelia Juškevičienė 
Mary Zoubra

Stamford, Čonn.

deginami ir dujomis nuodi
jami. Ir tai daro tie, kurie 
mėgsta vadintis “laisvojo 
pasaulio” vadais-sargais...

Olympia Parke
Gegužės 30 dieną Olympia 

Parke įvyks gražus paren
gimas. Parkas nepaprastai 
gražus. Medžiai ir gėlės su
žydėjo. Bus malonu po žie
mos sezono susitikti, pasi
matyti ir tyru oru pakvė
puoti.

Visus . kviečia Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugija.

K. K.

Brockton, Mass.
Gegužės 16 d. Lietuvių 

Tautiško Namo svetainėje 
Šv. Roko pašalpinė draugija 1 
buvo surengus' paminėjimą 
savo 70 metų gyvavimo.

Draugija buvo įsteigta 
1895 metų sausio 1 d. Pa
rengime narių ir jų žmonų 
buvo arti 200. Pirmininkavo 
draugijos vicepirmininkas 
Justin Mickevičius. Aldona 
Wallen ir jos vyras Downey 
sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus, pianu poalydėjo Ol
ga Falcon (Breivytė). Kuni
gas Kneižis atkalbėjo pote
rius ir pagerbė mirusius at
sistojimu.

Po to sekė valgymas. Bu- į 
vo įvairiausių valgių ir gė
rimų. Orkestras grojo iki 
vėlumos. Buvo ir daugiau 
kalbų. Advokatas L. Tamu
levičius perstatė miesto po
licijos viršininką ir kitus. 
Suprantama, jie gyrė drau
gija.

Seniau draugija turėjo 
virš 600 narių, dabar jau 
beliko tik 204. Draugija tu
ri nemažai turto, kurį su
taupė iš Skeed klubo užei
gos. Pokylį surengė: J. Mic
kevičius, J. Perkūnas, K.

7 • ' jUstupas, J. Stoškus ir T. 
Miliauskas.

George Shimaitis

Springfield, Ill.
Liūdnas prisiminimas
Jau suėjo vieneri metai, 

kai mirė mano gyvenimo 
draugas Andriejus Stirbis. 
Minėdama jo garbingą at
mintį, su šiuo laišku siun
čiu laikraščiui “Laisvei” 
finansinės paramos — $15.

Linkiu laikraščiui “Lais
vei” dar ilgai gyvuoti ir 
šviesti darbo žmones lietu
vius šioj šaly ir visur kitur, 
kur tik “Laisvė” juos pa
siekia.

Jūsų
Emilija Stirbiene

Saigonas. — Gegužės 18 
dieną JAV bombonešiai 
bombardavo šiaurės Viet
namo Phu Qui miestą.

Cambridge, Mass.
Gegužės 16 d. įvyko auk

sinio jubiliejaus banketas 
Lietuvių Piliečių Klubo sve- 
tanėje. Svečių nemažai at
silankė. Stalai buvo papuoš
ti pavasarinėmis gėlėmis ir 
apdėti skaniomis vaišėmis.

Kaip 1 vai. atvažiavo ju
biliatai — Stasys ir Julia 
Rainardai. Juos pasitiko 
Režavičienė su Dr. Repšiu 
ir nusivedė prie stalo, ant 
kurio stovėjo geltonų ro
žių bukietas ir pyragas, 
gražiai padabintas su 50 
metų auksiniais užrašais.

Baigiant valgyti, E. Rep
šienė pakvietė kai kuriuos 
draugus ir drauges pasaky
ti po keletą žodžių jubili
atams ir važiuoj a n t i e m f 
Lietuvon. Visi linkėjo Rai- 
nardams ilgo gyvenimo ir 
stiprybės veikloje, nes jie 
yra vieni iš nepailstančių 
veikėjų.

Birželio 9 d. į Lietuvą iš
vyksta šios draugės: M. 
Kvietkas, Žukauskienė, H. 
Tamošauskienė, A. Peldžie- 
nė, J. Rainardienė ir Gry
bienė.

Pabaigoje drg. Barčienė 
parodė spalvotus filmus iš 
Pasaulinės parodos ir Ju
lios gėlių darželį.

Banketo rengėjos ir dar
bininkės buvo M. Kvietkas. 
Barčiehė, Keinienė, Žukaus
kienė, Čuberkienė, Rezevi- 
čienė ir E. Repšienė.

Viskas gerai pavyko ir 
publika džiaugėsi, kad links
mai laiką praleido.

Rep.

So. Boston, Mass.
Massachusetts valstijos 

Moterų dėmesiui.
Mass, valstijos Moterų 

sąryšio metinis suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, bir
želio 6 d., 318 Broadway, S. 
Bostone. Pradžia 11 vai. ry
to.

Ši apskritis jau per dau
gelį metų dalyvauja veiki
me. Tai vienintelė moterų 
pažangi organizacija Mass, 
valstijoje, kuri prisideda 
prie palaikymo pažangiųjų 
laikraščių, paremia darbo 
žmonių kovas, kovoja už 
taikos išlaikymą. Tai yra 
nepavaduojama moterų or
ganizacija. Ji aktyviai pri
sideda prie padarymo pa
sekmingų piknikų ir kitų 
parengimų.

Draugės, dalyvaukite su
važiavime.

H. Tamašauskienė

VALSTYBIŲ SIENA — 
TUNELYJE

Šiemet rudenį numatoma 
baigti kasti plento tunelį iš 
Prancūzijos į Italiją per 
Monblaną. Tunelis buvo 
pradėtas 1959 m. gegužės 
mėn.

Siena tarp Prancūzijos ir 
Italijos bus tunelyje, tiksliai 
ties faktiška siena, einan
čia žemės paviršiumi. Pran
cūzijai atiteks du trečdaliai 
tunelio. Žinoma, su sienos 
parėjimu susiję formalumai 
bus atliekami prie įvažiavi
mų į tunelį. Tačiau tunelyje 
esanti riba turės kitokią 
reikšmę: į ją bus atsižvel
giama atlyginimo už nuo
stolius, nusikaltimų išaiški
nimo ir kitais atvejais.

Bona. — Anglijos kara
lienė Elzbieta ir jos vyras 
lankėsi Vakarų Vokietijoje. 
Anglijos karaliai Vokietijo
je nebuvo buvę nuo prieš 
Pirmojo pasaulinio karo 
laikų.

Kultūrine kronika PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Panevėžyje— 
liaudies operetė

Panevėžio miesto kultūros 
namų saviveiklinės operetės 
kolektyvui Kultūros minis
terijos kolegijos nutarimu 
suteiktas liaudies ^operetės 
vardas. Tuo būdu vienuoli
kos liaudies teatrų ir liau
dies operos Klaipėdoje šei
ma pasipildė dar vienu na
riu.
Čiurlionio 90-osioms gimimo 

metinėms artėjant
Šių metų rugsėjo 22 d. 

sukanka devyn i a s d e š i m t 
metų, kai gimė įžymus lie
tuvių kompozitorius ir dai- 
ininkas Mikalojus Kons- 
santinas Čiurlionis. Šis jubi
liejus bus plačiai pažymi
mas visoje Tarybų Lietuvo
je.

Šiomis dienomis sudary
tas respublikinis jubiliejinis 
komitetas, į kurį įeina J. 
Banaitis (pirmininkas), E. 
Balsys, A. Baltakis, J. Ba
ravykas, F. Bieliauskas, V. 
Bikus, J. Čekys, B. Dvario
nas, G. Jokūbonis, J. Kar- 
navičius. J. Kuzminskis, J. 
Lozoraitis, V. Mackevičius, 
E. Mieželaitis, J. Narkevi
čiūtė, A. Savickas, S. Son
deckis, P. Stauskas, L. Še
petys, A. Venclova.
Lituanistika literatūrinėje 

enciklopedijoje
Šiomist dienomis Lietu

vos skaitytojus pasiekęs 
“Trumpos literatūrinės en
ciklopedijos” antrasis tomas 
(pagal rusišką alfabetą nuo 
“G” iki “Z”) pateikia nema
ža žinių apie lietuvių rašy
tojus. !-

Antrasis tomas supažin
dina skaitytous su grožinės 
lietvių literatūros pradinin
ko K. Donelaičio, M. Dauk
šos, S. Daukanto, Žemaitės 
gyvenimu ir kūrybiniu pa
likimu.

Straipsniai su iliustracijo
mis išspausdinti apie tary
binius lietuvių rašytojus L. 
Girą ir A. Gudaitį-Guzevi- 
čių, taip pat pateiktos ži
nios apie V. Galinį, VI. Gry
bą, A. Gricių, J. Grušą, B. 
Dauguvietį, J. Dovydaitį, V. 
Žilionį.
Dainuoja trys dainininkų 

kartos
Šiemet, kai visa lietuvių 

tauta mini reikšmingą įvy
kį — dvidešimt penktąsias 
Tarybų valdžios atkūrimo 
metines, — didižuodamiesi 
reikšmingu sutapimu, savp 
dvidešimt penktąsias meti
nes švenčia ir respublikoje 
bei už jos ribų plačiai žino
mas kolektyvas — Vilniaus 
V aisty binio universiteto 
akademinis choras.

Akademinio chorjo jubilie
jui ruošiasi ne tik studen
tai. Repe t i c i j o s e lankosi 
gausus būrys dainininkų, 
kurie savo buvusio dainos 
kolektyvo neužmiršta ir 
šiandien, nors Su universite
tu ir atsisveikino prieš dau
gelį metų. Kartu su jaunai
siais dainininkais jie moko
si sudėtingą ir platų reper
tuarą, skirtą choro dvide- 
šitmpenkmečiui.

Paieškojimai
Ieškomi giminės, gyvenanti Chi- 

cagoje. Aloyzas Teverijonas ieš
ko Teverijonaitčs Marijonos ar O- 
nos, iš Skaudvilės, Naregenių kai
mo.

Juzefą VėlaviČiūte ieško Onos 
Petrauskaitės ir brolio Antano Pet
rausko. Taipgi Barboros Galdikie
nės, Katauskaičių Onos ir Marytės 
ir brolių Katauskų Antano ir Petro, 
gyvenančių Chicagoje. Prašau ra
šyti: Juzefą (Jurgio) VėlaviČiūte, 
Šilalės rajonas, Šilalės paštas, Vin- 
giriškių kaimas, Lithuania, USSR.

“Visuotinė meno istorija” 
apie Lietuvos dailę

Neseniai Maskvoje iš spau
dos išėjęs “Visuotinės me
no istorijos” penktasis to
mas yra skirtas XIX am
žiaus menui. Šiame tome, 
šalia kitų šalių, apžvelgia
mas ir Lietuvos meno vys
tymasis. Ypač pabrėžiamas 
Kazimiero Jelskio, Prano 
Smuglevičiaus, Jono Ruste-1 
mo, Vinco Smakausko, K. 
Rusecko, A. Alchimavičiaus 
ir kitų dailininkų įnašas, 
vystant lietuvių nacionalinį 
meną.

Iliustracijų skyriuje iš- 
sapusdintos Jono Rustemo 
paveikslo “Autoportretas” 
ir Alfredo Remerio paveiks
lo “Sukilėlis” reprodukci
jos.

Nuesipelnisi artistė— 
liaudies teatro scenoje
Tauragės liaudies teatro 

spektaklyje “Marti” Vin
gienės vaidmenį atliko Lie
tuvos TSR akademinio dra
mos teatro aktorė, nusipel
niusi artistė Ona Juodytė. 
Žiūrovai šiltai sutiko spek
taklį, įteikė viešniai daug 
gėlių.

Liaudies universitetų 
darbas

VILNIUS. — Beveik 58 
tūkstančiai Tarybų Lietu
vos gyventojų semiasi žinių 
liaudies universitetuose. Jų 
respublikoje yra 75 jun
giantys 664 fakultetus ir 
skyrius.

Aktyviausiai dirba peda
gogikos fakultetai, kurių 
užsiėmimus Inko 22,400 
žmonių. Gražias tradicijas 
turi gausūs sveikatos ap
saugos, patriotinio auklėji
mo, teisės fakultetai, nema
žų laimėjimų pasiekė litera
tūros ir meno, muzikos, es
tetikos, ateizmo fakultetai. 
Pavyzdingai dirba Šiaulių 
miesto, o taip pat Rokiškio, 
Kupiškio, Ukmergės, Plun
gės, Kėdainių liaudies uni
versitetai.

Atitaisome klaidą
“Laisvės” žinių puslapy

je iš gegužės 21 dienos, kur 
kalbama apie JAV žmonių 
pajamas, pasakyta: “The 
World Almanac” knyga už( 
1965 metus paduoda, kad • 
1965 metais JAV valdžiai, 
metinių įplaukų atskaitą 
davė 62,290,595 žmonės”. 
Turėjo būti ne 1965, o 1962 
metais.

PRANEŠIMAI į
BROCKTON, MASS.

“Laisvėje” buvo skelbta, kad 
Montellos Vyrų dailės grupė nu- , 
samdė busą važiuoti į Meno Są- I 
jungos 2-osios apskrities koncertą ' 
gegužės 23 d. Worcesteryje.

1 Dabar pranešu, kad buso nebus. 
Važiuosime automobiliais. Pakaita 
padaryta todėl, kad atsiliepė per 
mažai pašaliečių, norinčių 'važiuoti 
busu. Pašaliečiai vis tiek galės va
žiuoti automobiliais, nes Montelloje 
yra daug tokių, kurie turi auto
mobilius, ir nuveš už tą pačią kainą.

George Shimaitis

BROCKTON, MASS.
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, bir
želio 3 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7 vai. vakare. Po šio su
sirinkimo mitingų nebus per du 
mėnesius. Nariai prašomi būti su
sirinkime ir pasimokėti duokles.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, birže
lio 7 d., Liet. Taut Namo kamba
riuose, 8 Vine St., Montello. Pra
šome narius ir spaudos mylėtojus 
dalyvauti. Apkalbėsime piknikų rei
kalus. Apskričių piknikas birželio 
20 Lawrence, Mass., ir “Laisvės” 
piknikas Montelloje. (41-43)

SO. BOSTON, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšio 

suvažiavimas įvyks Birželio-June 6 
d., Lietuvių svetainėj, 318 Broad
way, So. Bostone. Pradžia 11 vai. 
priešpiet. Draugės, prisiųskitae daug 
delegačių. Valdyba (41-4)

HELP WANTED MALE

TAILOR
Experienced only

Apply
FORREST LAUNDRY

1225 W. Columbia Ave.
(40-44)

DONUT MAKER
Experienced. Good salary.

Apply in person
DONUT LAND 

Baltimore Pike & Wilson Ave.
Clifton Hts., Pa.

(40-41)

SHEET METAL MECHANIC. 
Experienced PRESS BRAKE 

OPERATOR.
Apply , 

SIMONETTA BROS.
2275 Wyandotte Rd.
Willow Grove, Pa.

OL. 9-1611
(40-45)

AUTO Painter.
Must be 1st class. Expd. in matching 
colors. Established firm: Call for 
appointment.

PENN BODY CO. 
LA. 5-6600.

(40-41)

COUPLE
Butler and Cook. Some driving and 
outside work for small family.

Pleasant living conditions.
References. LA. 5-2969, between
10 A. M. & 8 P. M.

. (38-41)

SILK Screen Printer-Basic knowl. 
or previous experience. Athletic 

clothing house for printing of 
T-Shirts and related items.

Call WA. 5-4360.
(38-42)

MECHANIC. General golf course 
work. Must be able to repair and 
adjust golf course equipment. Year 
’round job. Apply in person. Golf 
Course Supt., General Washington 
Country Club, Egypt Rd., Audubon 
Pa. (38-42)

COOKS & BAKERS
Needed for large catering ''■'ncern. 

Must be experienced.
Call SA. 6-7171, Mon.—Fri. only.

10—4 P. M.
(38-44)

i SHIPPER. Must be expd in handling 
all paperwork for receiving and 
shipping dept. Must be able to oper
ate forklift and supervise 1 man. 
Exp. in major appliances preferred. 
Call DE. 2-1100 for interview.

(40-41)

AUTO BODY MAN OR PAINTER

All combination man.

Call CU. 8-1800.

(40-41)

SERVICE
STATION ATTENDANTS (2).

Exp., over 21. Same mechanical exp. 
Ref. Apply Vince’s Sunoco Service. 
107 N. Delsea Dr., Deptford, N. J. 
No phone calls.

(40-41)

COOK. Short order.
Neat and reliable. Must have diner 
exp. Good wages. Apply:

DUTCH’S DINER
RT. 611, Horsham, Pa. or 

call OS. 5-1570
(40-41)

MACHINE OPERATORS. Excellent 
opport, available at progressive 
metal fabrication Co. for expd lathe. 
Bullard, Bridgeport, slatter and 
milling machine operators. Excel 
fringe benefits. Also floor inspector 
for machinne shop. Call DE. 2-5535, 
Mr. Boll. (40-46)

BODY SHOP WORKING 
MANAGER 

Experienced in estimating 5 day 
week. Good pay. Call Lew Petty.

, LEW PETTY 
CHRYSLER-PLYMOUTH

15 W. Highland Ave., Chestnut Hill. 
CH. 7-4960. (40-41)

WOODWORKING
(Manayunk & Roxborough area) 

Machine Hands and Assembler.
Display Mgrs., Inc.

161 Leverington.
(40-44)

MILLING MACHINE 
OPERATOR

....position available for qualified 
applicant to set-up and operate 
milling machine on medium sized 

steel castings.
DODGE STEEL CO.

6501 STATE ROAD
(41-43)

HELP WANTED MALE
CARPENTERS & MASONRY MEN 

WANTED
1st class. Helpers also.

Good opportunity for the right men. 
Call 609-NO. 2-8100.

(38-)41)

PHARMACIST
Registered, relief for 

evenings and Saturdays.
GA. 5-2268

(41-45)

METAL SPINNER 
Experienced 

also
Caster, White Metal 

Experienced.
Call bet. 10 & 1 P. M. HO. 7-9808.

(41-44)

EXPERIENCED ROOFING 
MECHANICS

Main Roofing Co.
275-8366

(41-42)

PAINTERS
1st class only. Must mix own colors.

Steady work. Must be reliable.
$3 per hour. WA. 4-5652.

(41-42)

Experienced Pin Draftor Operators, 
for night shift, 3:30 to 12. Apply 
Bridgeport Manufacturing Co., 4th 
& Coates Sts., Bridgeport, Pa.

. (41-46)

CABINET MAKER
& HELPER on Custom Furniture 
and Formica work. GR. 6-9556.

(41-42)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Able to assume 
responsibility for cart* of house and 
children. City ant Sea Shore. 
Private room. Perm, position. Must 
have excellent references. Sal. $40.

- MO. 4-2077.
HMi,. (40-44)

HOUSEWORK, general, 5 days 
inSk Sat. 9:30 till aft. dinner. 
GoocL ironer, assist with cooking. 
Must Jiave excel, recent local refs. 
MO. 4-0873.

(40-41) /

ALTERATIONS & .FITTINGS 
for bridal salon. Full or part time. 
N. E. 9143 Roosevelt Blvd. HO. 4- 
4247. Also Lawrence Park Shopping 
Center. Broomall 353-0552.

(40-42)

WOMAN. Mature. Between 40 
and 55. Care for apartment. Lite 
laundry, cooking. Live in. Recent 

^references. Call days PE. 5-2590. 
Eves. TU. 4-3743.

(40-41)

OPERATORS
Experienced.

Canvas awnings.
Top rate.

OS. 5-5578
(40-41)

EMBROIDERER
Exp. single, Schiffle machine, make 
own patterns & design. Good work
ing conditions. Permanent position. 
Excellent salary. MR. EMANUEL, 
WA. 2-1808.

(38-42)

WAITRESSES (3)
Small diner. 2 shifts open.

LITTLE CHEF DINER'
MI. 6-9671.

(41-44)

HOUSEKEEPER
Motherless home.

2 children. Sleep in.
CA. 4-0218. PL 2-4782.

(41-42)

NURSE, Practical. Companion 
for elderly woman. Complete charge 
small home in Rox. 2 days and nites. 

Refs, rtquired. IV. 2-3811.
(41-42)

Saigonas. — Kiekvieną 
dieną Jungtinių Valstijų • 
bombonešiai ir kiti lėktuvai 
padaro šimtus išskridimų 
ieškodami liaudiečių ir juos 
bombarduodami.

V " ' </-;■ i - ,
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J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS I
Hitlerio propaganda

20 metų sukaktį nuo Hit
lerio jėgų sumušimo minint 
anglas Z. A. B. Zemanas pa
rašė svarbią knygą “Nazi 
Propaganda,” kuri paremta 
dokumentais, įrodančiais, 
kokią propagandos techni
ką hitlerininkai naudoj o 
tikslu užkariauti pasaulį.

Centrinė pro pagundos 
technika sukėsi apie Didįjį 
melą, kuriuo pasiremiant 
buvo pagrįstas anti-komu- 
nistinis judėjimas. Propa
gandos ministras Goebbel- 
sas skelbė, kad žydai diri
guoja tarptautinį komuniz
mo judėjimą ir jie turį-su
darę planą užkariauti civi
lizuotas Europos šalis, pas
kui užkariauti visą pasau
lį ir “įsteigti tarptautinį 
žydų visapasaulinį viešpata
vimą.”

1941 m. birželio 22 d. pra
dėdamas puolimą ant Tary
bų Sąjungos, tuomet Hitle
ris paskelbė Didįjį melą, kad 
“žydiškieji bolševikai valdo
vai turi siekį iš Maskvos už
kariauti ne tik Vokietiją, 
bet ir visą Europą,” o vė
liau visą pasaulį. Todėl jis 
ir pasimojęs komunizmą su
naikinti.

Jau 1932 metais melagin
ga Hitlerio propaganda pa
veikė daugumą Vokietijos 
žmonių ir padėjo Hitleriui 
įsigalėti tuo sumetimu, kad 
jis išgelbės Vokietiją nuo 
“žydiško komunizmo.” Vo
kiečiai lengvai pasidavė 
anti-semitinei propagandai. 
Tuomet Hitlerį parėmė jun
keriai, patys kraštutinieji 
reakcionieriai, militaristai, 
industrialistai.

Knygos autorius prof. Ze
manas, nuodugniai išstudi
javęs hitlerinę propagandą, 
sėkmingai galėjo perduoti 
skaitytojui, kokį didžiulį pa
vojų sudaro tie, kurie ir da
bar apsišarvavę anti-komu- 
nizmu varo hitlerinę propa
gandą.

Šiuo metu hitlerinė Di
džiojo melo propaganda tu
ri nemažo pasisekimo Ame
rikoje. Vietnamo karas, A- 
merikos karinių jėgų iškėli
mas Dominikos respublikoje 

' taipgi teisinamas tuo pačiu 
melu, kad amerikiečiai norį 
tas šalis apsaugoti “nuo ko
munistinio pavojaus.”

•

Mooney ir Billings
1916 metais Jungtinėse 

Valstijose karo treškėjai 
viską darė, kad savo kraš
tą karan įtrauktų. Tų pa
čių metų Liepos 22 d. San 
Francisco mieste tam tiks
lui buvo suruošta demonst
racija, kurią organizuoti 
darbininkai boikotavo, joje 
nedalyvavo. Kas tai provo
kaciniu tikslu metė bombą, 
kuri 10 demonstrantų už
mušė, keletą sužeidė.

Tuoj buvo areštuoti Plie
no Liejyklų profsąjungos 
organizatorius Tom Moo
ney, jo žmona Rena, Apa
vų Darbininkų Sąjungos 
prezidentas Warren Bil- 

• lings, Mašinistų profsąjun
gos vadas Edward Nolan ir 
Automobilių Operatorių są
jungos vadas Israel Wein
berg. Visus kaltino žmog
žudystėje.

Robertas Minoras stojo 
juos ginti. Jis sukūrė Tarp
tautinę Darbininkų Apsigy
nimo Lygą, pasamdė advo
katą, sukėlė gynimui finan
sų. Atsišaukimais jis išju
dino Amerikos darbo žmo
nes.

Teismas rado Mooney ir 
Billingsą kaltais. Mooney 
buvo nuteistas pakarti 1917 
m. gegužės 17 d. Billingsą 
uždarė kalėjiman visam am
žiui. Kiti trys buvo išteisin
ti.

Tuo metu kilo protestai 
ne tik Jungtinėse Valstijo
se, bet daugelyje kitų ša
lių. Rusijos darbininkai, 
nuvertę carą, irgi prisidėjo 
gana žymiai prie visų pro
testų. Prezidentas Wilsonasi 
reikalavo naujo teismo.

Protestai paveikė Kalifor-1 
nijos gubernatorių. Jis suti
ko Mooney mirties bausmę 
pakeisti amžinu kalėjimu.

Kova ėjo 'per 23 metus, 
iki Tom Mooney ir Warren 
Billings buvo išlaisvinti.

Mooney ir Billings iš pat 
jaunų dienų buvo pasišven
tę kovotojai už darbo žmo
nių reikalus. Mooney jauno
se savo dienose važinėjo 
kartu su Debsu, sakydavo 
kalbas, rinkdavo žurnalui 
“International Socialist Re
view” prenumeratas.

Suokalbininkams pasise
kė juos uždaryti kalėjiman 
ilgiems laikams, o kai jie 
buvo paleisti iš kalėjimo, 
mažai sveikatos beturėjo ką 
nors aktyviai veikti darbi
ninkų judėjime.

Frank Little
Pasaulio Pramonės Dar

bininkų sąjungoje (IWW) 
aktyviai veikė Frank Little, 
daugiausia keliaudamas po 
vakarines valstijas, vykda
mas ten, kur tik iškyla 
streikas, kur prasideda ko
kia nors darbininkų kova. 
Kovojantiems darbininkams 
jis aiškino būtiną reikalą 
susiorganizuoti į savo prof
sąjungą (uniją) ir vienin
gai kovoti, nepasiduoti pro- 
vokatoriams, mušeikoms, 
kurių niekad nestokavo.

Frankis buvo indėnų kil
mės ir atrodė iš veido, kad 
jis tikras indėnas. Jis sa
viesiems draugams ir pri
mindavo, kad jie yra imi
grantai arba imigrantų vai- j 
kai, o jis — “tikras ameri
kietis,” “tikras raudonasis.” 
Jis baisiai neapkentė baltų
jų išnaudotojų ir jų reikalų 
gynėjų policistų. Bet pa
prastus žmones jis mylėjo ir 
jie jį mylėjo. Jis atsidavu
siai kovojo prieš bet kokią 
rasinę diskriminaciją. Sa
vo kalbose jis nurodinėda
vo, kad visų tautų ir rasių 
darbininkai turėtų vienybė
je laikytis, kartu kovoti už 
bendruosius savo reiaklus.

Nuvykus į Arizonos vals- i 
tiją, kur mainieriai buvo iš
ėję streikan, jam atsitiko 
nelaimė: automobilis sulau
žė koją. Koją reikėjo suce
mentuoti. Nepaisant to, jis 
vis tiek keliavo, kaip galė
jo, daugiausia prekybiniais 
traukiniais, nes neturėdavo 
išteklių nusipirkti bilietą. 
Ant lazdų pasiremdamas jis 
atvyko Chicagon savo prof
sąjungos pildomosios tary-' 
bos susirinkime dalyvauti,; 
o po susirinkimo ir vėl iš
vyko kovoti kartu su kitais 
darbininkais kovotojais.

1916 ir 1917 metais jis 
daugiausia veikė Montanos 
valstijoje, kur ėjo didžiulės 
mainierių kovos. Tuo metu 
mainieriai ir elektros dar
bininkai streikavo. Jis jiems 
prakalbas sakė, pikietams 
vadovavo, nepaisant, kad 
dar vis tebebuvo raišas, ko
jos negalėdavo valdyti.

1917 m. rugpjūčio 1 dienos 
tamsią naktį Frank Little

i KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) t

Ataskaitos nėra.
Kas ir kaip tą didelę krū- 

; va dolerių prašvilpė?
Neatsiskaitę su tais dvide- 

i šimt septyniais tūkstančiais 
! dolerių, jiedu vėl prašo 7,000! 
’ Neprisotinami apetitai.

I

Kanadoje rimtai diskusuo- 
; jamas persiorganizavimo klau- 
! simas. Pažangiečiai siūlo seną- 
i ją Konfederaciją palaidoti ir 
! sudaryti naują. Naujoje Kon
federacijoje būtų pripažintos 
lygiomis teisėmis dvi pagrin
dines kanadiečių tautos—an
glai ir prancūzai. Prancūzai 
viešpatautų Quebeco provinci
joje su apylinkėmis, o visur 
kitur anglai.

Abejotina, ar anglai sutiks 
tokias privilegijas prancūzams 
užleisti.

Savaitraščio “Literatūra ir 
menas“ 20-ame n u m e r y j e 
skaitau puikų K. Doveikos 
straipsnj “Rašytojų plunksną 
pavertus durtuvu.“ Jis jame 
kalba apie tai, kaip mūsų mie
lieji draugai Lietuvos rašyto
jai dalyvavo ir didvyriškai 
atsižymėjo Antrajame pasau
liniame kare. Sumini jis jų 
daug.

Amžina jiems šlovė! Am
žiais jų vardai skambės lie
tuvių tautos ir visos žmonijos 
istorijoje. Savo darbu ir pasi
aukojimu jie padėjo žmoniją 
išgelbėti iš hitlerinės paviet
rės.

KELIAUJA VANDENIU 
IR SNIEGU

Originalus visureigis su
konstruotas Tarybų šalyje. 
Mašina gali būti ir aeroro- 
gėmis, ir vandens gliseriu. 
Jos konstrukcija .panaši į 
valtį, kurios plokščias dug
nas, kad geriau slystu, pa
dengtas polietilenu.

Visureigis, veždamas tri
jų ketvirtadalių tonos kro
vinį, vandenyje pasiekia 50 
mylių per valandą greitį. 
Sniegu jis skrieja dar grei
čiau. Šia mašina-amfibija 
galės naudotis geologai ir 
medžiotojai, žvejai ir spor
tininkai.

ŽUVYS MĖGSTA VYNĄ
Meškeriotojai, norėdami 

sugauti žuvį, išdarinėja 
įvairiausias kombinacijas su 
kabliuku arba masalu. Pa
našiai elgiasi ir profesiona- 
lai-žvejai. Originalūs šiuo 
atžvilgiu yra prie Lamanšo 
sąsiaurio esančio prancūzų 
uosto St. Malo žvejai. Pir
moji žuvis, kuri gaudymo 
sezono pradžioje patenka į 
tinklą, paleidžiama j laisvę, 
bet prieš tai jai sugirdo pu
sę butelio vyno. Kitos žu
vys, pajutusios vyno kva
pą, plaukia prie katerio ir 
beveik “savo noru” patenka 
į tinklą, norėdamos para
gauti vyno.

buvo išvilktas iš lovos, nu
temptas priemiestin ir prie 
geležinkelio pakartas. Prie 
pakartojo dar ir raščiukas 
prikabintas su užrašu: “pir
moji ir paskutinė pasarga,” 
kad ir kitus streikierių va
dus gali toks pat likimas 
ištikti. Raščiuke buvo su
rašyti kitų vardai, kuriuos 
taipgi grasina linčiuoti, jei
gu jie nesiliaus organizavę 
darbininkus.

Nors buvo pravesti tyri
nėjimai, bet kaltininkų ne
surasta. Taip pravestas lin- 
čiavimas, kaip pietinėse 
valstijose negrams daromas 

j ir kaltininkai niekad ne- 
i surandami. Darbo žmonių 
reikalams atsidavęs kovoto
jas nelygioje kovoje žuvo. 
Jo nulinčiavimas smarkiai 
sukrėtė tuos, kurie jį gerai 
pažinojo.

Pirmą kartą pas Joi
Anądien mums trims — 

Lazauskui, Grybui ir man— 
grįžtant iš Williamsburgo, 
ten atlikus tūlą reikalą, Jo
nas Lazauskas patvarkė, 
kad turime užsukti į jo re
zidenciją So. Ozone Parke.

Jonas Grybas pas Lazus- 
kus, spėju, jau ne kartą 
yra “prisigrybavęs,” nes 
savo juodį jis ten nuvaira
vo be Lazausko dirigavimo, 
bet man tai buvo traukianti 
pirmiena.

Mašina sustojo prie iškel
to ir mūruku apvesto kie
mo. Ant mūrinės sienukės 
geležinė tvorelė, o visu jos 
viršumi nusidriekusi jaunu
tė visterija. Laiptais užli
pus į kiemą — abipus tako 
žėri pavasarinės gėlės. A-a, 
čia tai jau triūsių Julytės 
rankų darbo rezultatas... 
O štai kairėje — nuostabi 
jaunutė orientalinė vyšniu- 
kė pilname savo puikume— 
apžėlusi žiedais, kaip meš
kutė kudlomis. Pats kitų 
kiemuose esu iš mažyčių 
vogtų šakelių bent keletą 
jų prigydęs ir porą jau di
dokų išauginęs, bet žiedų— 
labai reta. O štai nuo šios 
negaliu akių atitraukti...

— Nieko be nieko, — sa
ko Jonas. — Esu daug at
liekamų dešrukių ir kugelių 
dai sušėręs!

Einame aplink namą.
—Štai ši yra puiki obelis, 

o ana ta—kriaušė, o ten ki
ta ir dar kita, slyva, vyšnia, 
—rodo Jonas.

— Ogi ten dar visa eilė 
vaismedžių, — rodo Grybas.

— Kur gi?—klausiu, žiū
rėdamas į gilų mūrinėmis 
sienomis automobilio į ga
ražą įvažiavimą.

—Ogi ana palei tą gyva
tvorę, už “driveway,” ir ten 
dar Lazauskų1.

Už namo—graži pievutė. 
Kitame name)' šone visa pa- 
take Julytės užvesta dar 
jaunučių rūtų vaga, ji neuž
ilgo irgi bus gyvatvorelė. 
(Čia prisiminiau d-ro A. 
Petrikos teiginį, kad rūtų 
nieką d. negali būti per 
daug.)

Įeiname į vidų. Julytė 
pasitiko Joną su priekaištu:

— Kodėl man nepaskam
binai, kad parvažiuoji su 
svečiais? Štai turiu tik tau-y 
vienam sandvičiuką — dėl 
redūsinimo!

(Tiesa, jos Jonas yra 
mano bendrasvoris — dviejų 
šimtelių.)

Vos spėjo Jonas kitame 
kambaryje mus pavaišinti 
pora neats p ė j a m ų “rūgš
čių,” o Julytė jau kviečia 
mus prie stalo, apkrauto vi
sokiais' skanėsiais.

— Ė, Joneli,— sakau, — 
tokiais “sandvičiukais” tu 
niekad nenusiredūsinsi...

Viskuo privaišinti ir per- 
vaišinti, net pamiršę padė
koti, mudu su Grybu įsiri- 
tome į jo juodį. Bet ta di
dingoji vyšniutė vėl mano 
godų žvilgsnį pasigavo.

Po kiek laiko klausiau Ju
lytę, kuo ji tą vyšniųtę mai
tina.

— Kas pavasari gerokai 
užbarstau jai mineralinių 
trąšų, — ji man paaiškino.

—<Štai kokia paslaptis! O 
Jono dešrukes ir kugelius, 
tikriausiai, katės sumaumo- 
ja.

Apie pačius Lazauskus
Abu dar apyjauni, sveiki, 

linksmi, malonūs, tik nese
niai iš biznio išėję žmonės. 
Būdami protingi, biznieriai, 
savo ateitį, matyt, yra jau 
aprūpinę. Bet be užsiėmimo 
jie nurimti negali. “Lais- 

ią ir Julę Lazauskus 
vės” dalininkų suvažiavime 
Jonas pasisakė:

— Iš' biznio išėjęs, dabar 
manau būti naudingu kul
tūrinėj veikloj.

Tame pat suvažiavime jis 
sutiko įeiti į “Laisvės” di
rektorius ir pasižadėjo at
eiti į jos spaustuvę dirbti 
(nes darbininkas joje bu
vo labai reikalingas). Ir 
dirba-mokosi jis labai en
tuziastiškai. Visus jis čia 
pradžiugino.

Jonas buvo pasimojęs 
šią vasarą vykti į Lietuvą, 
į Respublikinę dainų šventę. 
Bet kadangi jis “L” spaus
tuvėj labai reikalingas, tai 
nuo kelionės atsisakė, lei
džia ten tik savo Julytę.

Abu Lazauskai džiugina 
ir Aido chorą, jame dainuo
dami. ‘

Gyvuokit, draugai La
zauskai ! V.

Aido choras
Tie, kurie važiuoja į Ta

rybų Lietuvą, būtinai visi 
ateikite šį trečiadienį, ge
gužės 26 d., 7:30 vakaro, 
Laisvės salėje. Turės i m e 
dainų pamokas.

Šį penktadienį viso Aido 
choro pamokų nebus.

Mokytoja

Apie Juozą Cedroną
Juozas ir Stefanija Ced

roną! buvo ramūs, malonūs 
žmonės, “Laisvės” skaityto
jai ir rėmėjai.

Stefanija prieš keletą me
tų po antros operacijos mi
rė vėžiu. Juozas jau tada 
baigė netekti regėjimo, ir 
galop cukraligė visai jo akis 
aptemdė. , :

Žmonai mirus, Juozą pri
ėmė jo- giminaitė, gyvenan
ti Flatbushe. Bet po kiek 
laiko ji atsisakė jį ilgiau 
laikyti. Turinti svarbių tam 
kliūčių. Priėmė jį labai ma
loni Stefanijos sesers duktė, 
gyvenanti Flush inge. Ir 
kambarį jam specialiai pa
ruošė. Pas juos Juozas 
gyveno ilgą laiką. Bet rha- 
lonioji šeimininkė savo šei- 

i moję pati penkta, o dar jau
na būdama ir išeigų turi— 
dalyvauja savo vyro vien
taučių vokiečių chore, pri
klauso klube. Pavargo.

Ši malonioji jo žmonos 
duktė pasikvietė pasitarti 
Cedrono giminaitę ir savo 
brolį, gyvenantį su žmona 
ir motina Ozone Parke. 
Visos trys šios šeimos su
sitarė laikyti Juozą po ke
turis mėnesius.

Po Flushingo, po Flatbu- 
sho, po Ozone Parko—Juo
zas vėl Flatbushe. Kai čia 4 
mėnesiai pasibaigs, kur ta
da? Jo giminaitė, kaip sa
kyta, turinti tam rimtų 
kliūčių. Pas žmonos sese
rį Ozone Parke padėtis ir 
be to labai bloga: ji pati 
rimtai serga kojų artričiu, 
vos gali šiaip taip per kam
barį pereiti, o marti negali 
mesti darbo, nes nori padir
bėti iki pensijos amžiaus.

Tai kur dingti? Kur?! 
' Į “nursing home” Juozas 
nenori eiti dėl dviejų prie
žasčių: viena—ten jam bū
tų labai nuobodu, o antra— 
labai brangu, jo santaupos 
tuojau išsektų.

Norėtų Juozas gyventi 
kur nors pas lietuvius. San
taupų jis turi, užsimokėti 
galėtų, žmogus malonus, 
švarus, pats ir apsiskuta.

Bet ar atsiras tokių, ku
rie galėtų nelaimingąjį prL 
imti?

Gaila gero žmogaus! S.

Mirė drg. J. Daukus - 
taurus pažangietis

“Laisvei” jau einant j 
spaudą pirmadienį gavome 
iŠ Chicagos geg. 22-os “Vil
nį”, kurioje skaitome, kad 
Detroite mirė drg. J. Dau
kus, senas, veiklus pažan
gietis, ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Su 
jo mirtimi netekome nuo
širdaus darbo žmonių judė
jimo rėmėjo.

Reiškiame giliausią užuo
jautą liūdinčiai A. Daukie- 
nei ir visiems velionio drau
gams.

“Laisvės” Kolektyvas

Mieste pasidairius
Vėl kartojasi senoji isto

rija. Miesto pareigūnai rė
kia,kad mūsų miestą užklu
po didelis vandens trūku
mas. Uždrausta automibi- 
lius mazgoti su švirkštais, 
daržus laistyti leidžiama tik 
šeštadienių vakarais, resto- 
rantams įsakyta neduoti 
žmonėms vandens, jeigu jie 
jo neprašo.

Bet tuo tarpu niekas ne
padaryta ir nedaroma, 
kad to vandens kasmet ne
pritrūktų. Pinigai švaistomi 
dažnai beverčiams reika
lams, o vandeniu miestą pil
nai aprūpinti nebelieka.

Jau visomis jėgomis res
publikonas Lindsay stengia
si sudaryti Fusion partiją 
ir būti jos kandidatu į mies
to majorus prieš Wagnerj. 
Jis nori prie tos partijos pa
traukti visą eilę demokratų, 
kurie nepasitenkinę'' demo
kratų vadovybe, arba jau
čiasi nuskriausti, kai buvo 
skirstomos vietos Wagne- 
riui majoraujant.

Taip pat Lindsay tikisi 
laimėti nemažai iš liberalų 
partijos. Visi kalba, kad šie
met gali atsitikti tai, : kas 
atsitiko anais metais (1928 
m.), kai Fiorello LaGuardia 
suorganizavo Fusion parti-

MIRUS

Dženei Bondžinskaitei
Reiškiame gilią užuojautą jos gyvenimo 

draugui Timofejui Kudatzky, jos 
draugams ir pažįstamiems.

Ilsėkis ramiai, miela drauge Džene!

Amelia ir Elena Jeskevičiūtes

1965 metų gegužės 13 dieną 
mirtis išrovė iš mūsų gretų

Dženę Bondžinskaitę
Ji buvo nuoširdi darbo žmonių judėjimo 

dalyvė, ilgametė mūsų spaudos skaitytoja ir bi
čiulė, Literatūros Draugijos narė. Liūdime jos 
netekę. Reiškiame užuojautą jos gyvenimo drau
gui Timofejui Kudatzky ir kitiems jos artimie

siems:

S. Sasna S. A. Titaniai
B. W. Keršuliai V. V. Bunkai
J. Gasiūnas G. Varesonas
V. Z. Milerienė A. Rainienė
A. I. Bimbai V. Lisajienė
P. N. Ventai S. Večkys
0. Cibulskienė P. M. Šolomskas
J. Grybas L. Kavaliauskaitė
M. E. Liepai N. ir P. Bukniai

ją ir laimėjo rinkimus. Jis 
irgi buvo pažangus respub
likonas. A .

New Yorko valstijos sei
melio galva Joseph Zaretski 
smarkiai kritikuoja senato
rių Kennedy. Jis sako, kad 
Kennedy skaldo demokra
tus, kartodamas prieš juos 
visokius respublikonų pra
simanymus.

Tikrai baisių dalykų pasi
taiko. Aną dieną Pasaulinė
je parodoje vaikėzas priėjo 
prie žmogaus ir paprašė 
penkių centų. Kai tas atsi
sakė jam nikelį duoti, vai
kėzas išsitraukė peilį ir su
varė jam į krūtinę, žmogus 
tuoj mirė. '

■<
Bėgiu kęleto dienų dvi 

moteriškės buvo nužudytos 
didžiųjų namų keltuvuose. 
Mat, tie keltuvai yra pačių 
žmonių operuojami.

Sakoma, kad Pasaulinės 
parodos taryboje eina smar
ki kova už numažinimą įė
jimo mokesčio vakarais. Bet 
parodos “galva” Robert Mo
ses tam griežtai priešinasi.

Brooklynas. — Įkrito Key 
Food krautuvės stogas prie 
20th Avė., Benso n h u i^t 
miesto dalyje. Buvo sužais
ta 25 žmonės, daugume^e 
materys, kurios tuo metu 
buvo krautuvėje.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 127 ŽMONĖS .. ..

Kairas. —- Pakistano lėk
tuvas susidaužė. Žuvo 127 
žmonės, daugumoje pakis- 

‘ tanječjai., Gyyų liko tik 6 ir 
tie sunkiai sužeisti. ’

—h--- 1---- —

Bona. — Vakarų Vokieti
joje Anglijos valdovė ir jos 
vyras padėjo vainiką prie 
paminklo vokiečiams, žuvu- 
siems Pirmajame ir Antra
jame pasauliniuose karuofe.
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