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KRISLAI
Didžiuojamės!
Gegužės Pirmoji 
Vis tik rusai, rusai. . . 
O kur lietuviai?

— Rašo R. Mizara —
Komercinės spaudos rašei

vos gali sakyti, kad balandžio 
15 d. Pavasariniame taikos žy
gyje Niujorke dalyvavo “tarp 
H10 ir 125 tūkstančių” žmonių, 

kiekvienas doras žmogus, 
#J«natęs demonstraciją, pasakys, 

jog tai melas.
ę žygyje dalyvavo ne mažiau 
400,000 žmonių,—galėjo būti 
net ir apie pusę milijono.

Ir visi unisonu ' reikalavo 
baigti karą Vietname.

Laimingi tie, kurie turėjo 
progos ir dalyvavo šiame is
toriniame žygyje.

Mūsų laikraštis gali tikrai 
didžiuotis, kad jis šaukė žmo
nes dalyvauti žygyje.

“Surveyor”
Menulyje

Pasadena, Cal. — Iš Kali
fornijos mokslinės bazės 
paleistas erdvės laivas 
“Surveyor III” (Tyrinėto
jas IlI-iasis”) sėkmingai 
pasiekė Mėnulį.

Šis laivas tuo svarbus, j tuvai (MIGai), 
kad jis turi ne tik televi- TSRS vyriausybė davė jos generalinis sekretorius

Kritikuoja 
McNamarą

Washington.—Pentagone 
dirbąs mokslininkas d-ras 
John S. Fosters kritikuoja 
gynybos sekretorių McNa
marą. Pastarasis neseniai 
skelbė, būk tarybiniai lėk- 

kuri u o s

Pirmoji, 
žmonių

kas me

Ateina Gegužės 
Tarptautinė darbo 
diena.

Niujorkiečiai, kaip 
tai, ją atžymės didžiuliu ma
siniu mitingu Union skvere, 
Manhattane. Tai bus pirma
dienį, gegužės 1 d., 5 vai. po

piet.
£ Mitingo šaukėjai čia nesi
tiki matyti šimtų tūkstančių, 
bet kviečia visus Niujorko ir 
apylinkės darbo žmones at
vykti ir bendrai atžymėti 
tarptautinio proletarinio soli
darumo šventę.

Taigi, Tarybų Lietuvos pre
zidentas yra Motiejus šumaus- 
kas, o jo padėjėjais — daili
ninkas Jonas Kuzminskis ir A. 
Mačenskienė.

Vadinasi, LTSR Prezidiume 
įvyko didžiulės permainos: J. 
Paleckis pasitraukė, — pasi
traukė iš ten ir rašytojas Juo
zas Baltušis ir J. Pacevičienė, 
Baltušio vietą dabar užima la
bai įžymus dailininkas Kuz
minskis.

LTSR Aukščiausiosios Tary- 
sekretorius pasilieka tas 

jj&ats — S. Naujalis. Tai per- 
^Jrelyg kuklus, malonus vyras.

pasikeitimus Tarybų 
vyriausybėje rašo ir 
menševikų “Naujie-

Apie 
Lietuvos 
Čikagos 
n o s” (š. m. bal. 18 d.) Pra
šau susipažinti:

“Rusai pakeitė Sov. Lietu
vos prezidentą.” Tai didžiulė 
antraštė, nusidriekusi per pir
mojo puslapio septynias skil
tis.

Pačiame ‘“žinios” tekste ra
šoma, būk taip paskelbęs 
TASSas, tarybinė žinių agen
tūra !

Menševikų laikraštis ne tik 
meluoja, bet ryžtasi pa- 

yti melagiu ir žinių agen- 
Ūrą. Dvi piktadarybės vienu 

kartu. Atrodo, kad “Naujie
nų” pirmąjį puslapį rašo nela
bai “razumnas” žmogus.

Pakeitimus Tarybų Lietu
vos vyr i a u s y b ė j e padare 
Aukščiausios Tarybos (parla
mento) sesija, įvykusi š. m. 
balandžio 15 d. Lietuvos sos
tinėje Vilniuje.

Tarp deputatų, be abejoji- 
M>, yra vienas kitas rusas bei 

as, ar žydas, gyvenąs Lie- 
je, bet milžinišką daugu- 
sudaro lietuviai; jie yra 

iausi savo šalies reikalų 
sprendėjai.

Nesu rusų tautos priešas, 
bet man nepatinka, kad men- 
Sevfkai rašeivos už visa, kas

Ji vaidins 
karaliene

Busimosios 
Loterijos

New York. — Kaip ži
nia, tuoj prasidės loteri
jos — žmonės pirks tikie- 
tus, kad išbandytų savo gi
liuką. Loterijos tvarkys 
valstijos bosai. Jų iš viso 
per vienerius metus bus be
ne aštuonios.

Pirmoji loterija įvyks š.: 
m. liepos mėnesį.

Tikietai bus pardavinėja-! E 
mi bankuose, telegrafo ofi
suose ir kitur. Tikieto kai
na—$1.

Išlošimui dovanos bus vi
sokios. Bus dovana. $100,000 
verta, bus daug mažesnių—

Londonas.—Apie 100 An- net iki $150. Laimikiai bus 
g'lijos parlamento deputatų tik jiinigiški., 
pareikalavo, kad 
panaikintų segregaciją kad 
pripažintų visų rasių žmo
nėms teisę gyventi, kur jie 
nori, kad visi būtų lygiai 
priimti į darbą. Pasirašiu
sieji po reikalavimu — vi
si laboristai, darbiečiai.

L. Brežnevas ragina 
remti Vietnamą

Berlynas. — Praėju s i ąt Kinijos vadovus, kurie pra
dėjo visiškai nereikalingas 
atakas ant TSRS Komunis
tų partijos, ir tuo drumščia 
tarptautinę komun ištinę 
vienybę.

savaitę čia įvyko Rytų Vo
kietijos Komunistų partijos 
suvažiavimas.

Jame broliško delegato 
teisėmis dalyvavo ir Tarybų 
Sąjungos Komunistų pąrti-

zijos aparatus, o ir dau- šiaurės Vietnamu! apsisau- L. Brežnevas. Jis čia sakė 
giau ką: 
Įrankį, ’
Mėnulio paviršių - plutą, iš-! 
tiriant, ar ji užtenkamai!
stora, ar galima ant jos pa- 
statvti sunkų daiktą.

nusileido saugiai ir 
siuntinėja' “pikčius.”

Turi tam tikrą gOįį nuo amerikinių užpuo- 
pikų, nieko, girdi, nereiškia. 
! MIGai, sakė McNamara, 
nepadaro jokio pavojaus 
amerikiniams lėktuvą m s, 

Tyrinę t o j a s IlI-iasis,” puolantiems Šiaurės Viet-
jau

40,000 gumininkų streikuoja
Akron, Ohio. — Praėju

sią savaitę 40,000 gurno 
(rubber) pramonės darbi
ninkų paskelbė streiką, rei- 
reikalaudami didesnių algų.

/ narna, v
Dr. Fosteris sako, kad 

MIGai sudaro didelį pavo
jų amerikiniams bombone
šiams, kad naujos rūšies 
antilėktuvinės kan u o 1 ė s 
taip pat sudaro amerikie
čiams pavojų.

Didelė šveicarų 
lėktuvo nelaimė

Nicosia, Cyprus. — Ba
landžio 20 dieną čia įvyko 
baisi tragedija. Griaustinis 
trenkė į Šveicarijos lėktuvą 
ir sudaužė. Jis gabeno 130 
žmonių, iš kurių 124 tikrai 
žinoma, užmušti.

Lėktuvas lėkė iš Bombė
jaus į Kairei. Kadangi oras 
buvo labai prastas, tai lėk
tuvo vairuotojas pasisuko 
iš kelio link Cypruso.

Sakoma, daugiausiai pa- 
sažžierių buvo: šveicarų ir 
vokiečių tautybių. Jie buvo 
turistai.

Anglijos darbiečiai 
pralaimėjo

Londonas. — Įvykusiuo
se praėjusią savaitę muni
cipaliniuose rinkimuose 
Anglijos Darbo partijai bu
vo užduotas didižulis smū
gis: Londono miesto tary
ba, per ilgus metus buvusi 
darbiečių kontrolėje, dabar 
perėjo į konservatorių kon
trolę.

Tas pats įvyko Vali jos 
(Wales) miestuose, tas pats 
ir kai kuriuose kituose 
miestuose.

Lietuvoje geriausio, nuopel
nus priskiria tik rusams!

Pagal menševikų galvojimą, 
rusai viską atlieką Lietuvoje: 
rusai atstatė sugriautą šalį, 
rusai pastatė naujus miestus 
Lietuvoje, rusai pastatė mil
žiniškus fabrikus Lietuvoje. 
Vis tik rusai ir rusai! Tuoj 
menševikai tur būt pradės ra
šyti, kad rusai sukūrė E. Mie
želaičio poeziją, kad rusai ra
šo didįjį lietuvių kalbos žo
dyną, kad rusai verčia į lietu- 
vią kalbą literatūrą.

Toks galvojimas, toks vis
ko, kas Lietuvoje geriausio, 
atidavimas rusams, ne tik 
juos išaukština, o ir lietuvių 
tautą žemina.

Adenauerį laidoja 
šiandien

Bonuos ateina žinių; 
buvęs Vakarų Vokie- 
kancleris Kon r a d a s

Iš 
kad 
tijos 
Adenaueris bus laidojamas 
antradienį, balandžio 25 d. 
Laidotuvėse, sakoma, daly
vaus prezidentas Johnse- 
nas, prezidentas I>egaulis, 
ir kitų buržuazinių valsty
bių dideli vyrai.

Ta proga, sakoma, dabar
tinis Vakarų Vokie tijos 
kancleris Kiesingeris darys 
viską, kad galėtų pasikalbė
ti su Johnsonu ir su Pran
cūzijos prezidentu apie 
‘‘daugelį svarbių dalykų.”

Iš Maskvos atėjo žinia, 
kad Tarybų Sąjungos vy
riausybės organas “Izvies- 
tijos” parašė, jog Adenau
eris buvo “šaltojo karo ri
teris”. Jis, kartu su Foster 
Dullest!, darė viską, kad 
šaltasis karas būtų pratęs
tas, kad pasaulyje nebūtų 
ramybės.

Raupai kankina 
Indijos žmones

New Delhi. — Indijos 
žmonių sveikata besirūpi
nanti ministerija skelbia, 
kad penkiolikoje šios šalies 
provincijų (viso jų yra 17) 
raupai užgulė daugelį žmo
nių. Nuo šių metų sausio 
mėnesio pabaigos Indijoje 
nuo raupų mirė daugiau 
kaip 4,009 žmonių.

Pranešama, kad šiuo 
apie 18,000 žmonių 
raupais.

pu
tar-
ser-

$50,000
Miami, Fla. — Neseniai 

čia mirė Mrs. Hazel Kūrrus 
Mathein, 69 metų amžiaus. 
Ji turėjo $50,000 turto ir 
prieš mirimą visą užrašė 
savo katei, pavadintai 
“Toots”.

katei!

San Cristobal de Las Ca
sas, Meksika. — Čia tapo 
užmušta 12 darbininkų, ve
žant juos į kavos plantaci
ją. Vežami buvo . atviru 
sunkvežimiu, tai kai jis ap- 

. virto, dvylika žuvo, o pen- 
Brežnevas specialiai pa- kiolika darbininkų sužeista, 

brėžė, pasiūlė kad v Kinija  
stotų kartu su Tarybų Są
junga. ir remtų kovojančią 
Vietnamo liaudį.

Prezidentas Ulbri ch t a s 
suvažiavime kalbėjo ir sa
kė, kad su sekamu rudeniu 
Rytų Vokietijoje bus įvesta 
penkių dienų darbo savaitė 
visiems dirbantiems. Sakė, 
kad senatvės pensijos bus;

i mokamos nuo 63 metų am
žiaus; šiuo tarpu jos mo
kamos žmonėms, sulauku
siems 65 metus.

Erich Honedker, Parti
jos sekretorius, sakė, kad 
šiandien visos komunistinės 
partijos turėtų mokytis iš 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos prityrimų. Ho- 
neckeris aštriai kritikavo miesto centre.

kalbą, ragindamas visas so
cialistines ir komunistines 
šalis vieningai remti Šiau
rės Vietnamą, besiginantį 
nuo agresoriaus užpuolimo.

Londonas. — Kathl e e n 
Parr viešai pareiškė, kad 

: dalyvaus demonstracijoje 
>alandžio 30 dieną Londone, 
ai bus protesto demons- 
•acija prieš karą Vietna

me.
Bet Mrs. Parr ne tik da- 

j lyvaus demonstracijoje —
ten įvaidins Karalienę 

Izbietą Il-ąją. Ji atliks

n

jos kareivį, 
vietnamiečių

valdžia Manoma, kad loterijose 
dalyvaus daug žmonių. Pi
nigus, laimėtus loterijose, 
valdžia, sakoma, paskirstys 
tarp miestinių bendruome
nių. Niujorko miestas ža
da gerokai pasipinigauti.

Bombardavo Haipongą
Saigonas. — JAV bom

bonešiai jau pradėjo sėti 
ugnį, ir ant Haipongo, dide
lio ir svarbaus Šiaurės 
Vietnamo miesto. Bombos 
buvo mėtomos pačia m e

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Tarybų Sąjunga 
padės Pakistanui

Karačis, Pakišthnaš. >— 
Valdžia paskelbė, kad ji pa
darė su Tarybų Sąjunga su
tartį, kuria einant Tarybų 
Sąjunga Rytų Pakistane 
pastatys didžiulę elektros 

.stotį, už< kurią Pakistanas 
"turės TSRS sumokėti $14, 
550,000.

Statybą 'pradės 1970 m.

įdomią rolę: apdovanos me
daliu Austrą 
stovintį tarp 
lavonų.

Sakoma, Britanijoje yra 
tatymas, draudžiąs inas- 

meninti dar gyvąjį karalių 
ar karalienę, bet Mrs. Parr 
s?ko: aš to nepaisysiu.

Kiti vaidins Wilsono 
kitu ministru roles.

Visa tai bus atlikta Tra- 
Igar skvere, Londono 
ieste.

is

in

ir

Įvaidino Lenino 
sugrįžimą

Maskva. — 1917 m. ba
landžio 16 d. sukako lygiai 
5(i metų, kai į Rusiją su
grįžo iš tremties Leninas 

• Šis įvykis, ši sukaktis bu
vo ryškiai atžymėta Lenin- 

•ade, ypatingai ties Suo- 
ijos geležinkelio stotimi. •
Čia Leninas tuomet išlipo 
traukinio ir pasakė di

delę kalbą masei žmonių. 
Jis tada nurodė, kad Rusi- 
jeje revoliucija tik praside
da, kad darbininkai, karel

ai, valstiečiai kovosią už 
iką, už duoną ir už lais

vę.

m

Maskva. — Tarybų moks
lininkai paleido į erdvę nau
jos rūšiies didžiulį kosminį 
laivą “Sojuz I” (Sąjunga 
Pirmoji), kurį vairuoja 
kosmonautas Vladimirovas 
M. Komarovas. “Sojuz I” 
skrenda 18,640 mylių grei
čiu ir per 88 minutes ap
lekia aplink žemę. Jis le
kia 140 mylių aukštyje. Jį 
paleido į erdvę balandžio 
21 d., šiuos žodžius rašant, 
pirmadienį, jis tebelekioja. 
Sakoma, tarybiniai moksli
ninkai greit paleis į erdvę 
ir daugiau tokių laivų.

Chicago, Ill. — Baisus 
viesulas (Tornado) nusiau
bė šiaurinę Illinois valsti
jos dalį; labai nukentėjo 
Čikagos priemiestis Oak 
Lawn ir daugelis kitų mies
telių bei kaimų. Panašiai

CORLISS LAMONT 
SKUNDŽIA

New York. — Rašytojas 
ir filosofas Corliss Lamont 
reikalauja, kad federalinis 
teismas uždraustų Niujor
ko valstijos Motor Vehicles 
komisio n i e r i u i parduoti 
biznieriams adresus tų 
žmonių, kurie Niujorke per
ka automobilius.

Rašytojas sako, nusipir
kę tuos vardus ir adresus, 
biznieriai siuntinėja jiems 
visokiausius popierius - pro
pagandą ir tuo-būdu be rei
kalo erzina žmones.

buvo ir daugelyje kitų vals
tijų. Illinoj aus valstijoje 
apie 50 žmonių viesule žu
vo, keletas šimtų sužeista; 
daug milijonų dolerių me
džiaginių nuostolių padary
ta.

Detroitas. — United Au
tomobile Workers unija sa
vo suvažiavime įpareigojo 
prezidentą Walter j Reuthe- 
rį ištraukti UAW iš AFL- 
CIO federacijos, “jei bus 
reikalo.” “Reikalas,” sakė 
Reutheris, gali būti toks: 
jei dabartinė AFL-CIO va 
dovyhė sau ramiai snaus, 
neorganizuotų darbininkų 
neorganizuos, tai jis, Reu
theris, ims ir ištrauks au
tomobilistus iš tos federa
cijos. Tada prasidėsiąs nau-l 
jas, gyvesnis profsąjungi
nis judėjimas.

Indonezijoje vėl riaušės
Jakarta. — Dviejuose In

donezijos miestuose — Be- 
sukyje ir Antarajoje —įvy-1 
ko didžiulės riaušės, kai in-; 
donezai puolė kinus.

Streikuoja Firestone Ti- ■ 
re and Rubber kompanijos i 
darbininkai, taip pat ir B. j

• v-

IS

v

Mirė britų šnipas Bailey 
Londonas. — Balandž i o 

F. Goodrich kompanijos ir 17 d. mirė pulk. Frederick 
Uni Royal, Inc. kompanijų i M. Bailey, sulaukęs 88 metų 

' amžiaus. Bailey kadaise bu- 
’ vp tarptautinis šnipas, vei- 

 

s Azijoje ir\kitose šalyse.

darbininkai.

i k Londonas. — Didžiojoje 
Britanijoje auga nedarbas

EXTRA
Leidžiant laikraštį j pre

są, išgirdome per radiją 
TASSo pranešimą, kad Vla
dimirovas M. Komarovas, 
besileisdamos žemėn su sa
vo laivu “Sojuz I,” užsimu- v —• se.

Ir vėl “klaidoje” 
žuvo 14 civilinių

Saigonas. — Balandžio 17 
vienas JAV militaristų as
muo pranešė, kad ir vėl 
įvyko didžiulė nelemta klai
da: amerikiniai • bomberiai 
sutaškė vieną vietnamiečių 
kaimelį; buvo užmušta 14 
asmenų, o sužeista 25 civi
liniai asmenys.

Sakoma, į tą kaimelį kau
pėsi žmonės, pabėgę 
partizanų, manydami, 
jie čia radę tikrą sau 
gumą.

Pekinas, KiniX-—Pekino 

 

njiestas turi nauj _ valdžią, 
tai ta proga buvo suruošta 

džiulė demonstracija, kil
oję buvo pasmerkti Mao 
se-tungo priešai ir išgar- 
ntas pats Mao Tse-tungas.

r
T

k

nuo
kad
sau- Eli-

New York. — Bal. 19 d. »
Niujorko mieste mirė žy
mus advokatas, -George W. 
Alger, sulaukęs 94 metų 
amžiaus.

Athenai. — Graikijos mi- 
litaristai, paskatinti kara
liaus Konstantino, nuvertė 
valdžią ir ryžtasi šalį val
dyti diktariškomis priemo
nėmis.

Nors ir vedęs, bet'jis 
vis dar kunigas

Londonas. — An g 1 i j o s 
a.talikų kunigas Arnold

McMahon neseniai apsivedė, 
b?t katalikų bažnyčios hie
rarchija jo dar vis neišme
tė iš “kunigo stono.”

Kun. McMahon vedė
zabeth John, 28 metų am-

aus. Jis pats irgi 
tiek senumo. McMahon yra 
savaip prasikaltęs katalikų 
bažnyčiai ir dėl to, kad jis 
sako: reikia leisti žmonėms 

audoti visokius bū d u s 
mdymui kontroliuoti.

z

n

apie •
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Kreipimasis į blaivŲ protą
' PRAĖJUSIĄ savaitę įvykusiame Rytų Vokietijos 

Komunistų Partijos suvažiavime dalyvavo ir kalbėjo 
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos pirmasis sekreto
rius Leonidas L. Brežnevas. Jo kalba labai susidomėjo 
pasaulinė spauda. Mat, jis savo kalboje palietė du labai 
didelės svarbos klausimus. Pirmiausia jis pasmerkė Va
karų Vokietiją, kurioje iš naujo kelia galvą nacizmas ir 
sudaro rimčiausią Europos taikai pavojų. Ryšium su tuo 
jis pabrėžė svarbą Ženevoje einančių derybų už nebelei- 
dimą atominiams ginklams plėtotis į naujas šalis. Jis ra
gino europiečius suvienytomis jėgomis kovoti už taikos 
išlaikymą.

Bet daugiausia susidomėjimo iššaukė jo kalbos 
punktas apie santykius su Kinija ir Vietnamo karą. 
Brežnevas pasakė: “Pagalba Vietnamui būtų daug tvir
tesnė ir imperialistinių agresorių užpuolimas daug grei
čiau susmuktų, jeigu visos socialistinės šalys, jų tarpe ir 
Kinija, vieningai veiktų, vieningai planuotų ir vieningai 
teiktų kovojantiems vietnamiečiams paramą.”

Tai neginčijama tiesa. Deja, neatrodo, kad Kinijos 
vadovybė pakeistu savo nusistatymą ir sutiktų vieningai 
su kitomis socialistinėmis šalimis gelbėti vietnamiečiams 
šioje mirtinoje kovoje prieš imperialistinius agresorius.

Su šia savo kalba Brežnevas ir vėl parodė didelį Ta
rybų Sąjungos politikos lankstumą ir nesidavimą būti 
išprovokuotai. Vietoje aštriai atkirsti kiniečiams, kurie 
taip žiauriai ir sistematiškai puola Tarybų Sąjungą ir 
jos vadovybę, tarybinė diplomatija atvirai kviečia juos 
pamiršti nesusipratimus ir vieningomis jėgomis gelbėti 
užpultą ir naikinamą socialistinį kraštą — Vietnamą.

Sugrįžkime prie Vokietijos Komunistų Partijos su
važiavimo. Sakoma, jog tai buvo labai daug J reiškiantis 
suvažiavimas. Jame dalyvavo daugiau kaip du tūkstan
čiai delegatų. Jame vadovybė galėjo raportuoti apie ne
paprastai didelį Rytų Vokietijos pakilimą visose gyveni
mo srityse. Partijos įtaka liaudies masėse labai didelė, o 
pačioje partijoje pasitikėjimas vadovybe taip pat labai 
aukštas. Partijos sekretorius Ulbrichtas yra senas kovo
tojas ir mirtinas nacizmo priešas. Kai Vakarų Vokietijo
je nacizmas kelia galvą, Rytų Vokietijoje niekur nesima
to jo nė mažiausių požymių.

Spėjama, kad po šio suvažiavimo Rytų Vokietijos 
partija ir vyriausybė dar labiau sustiprės. Visi suva
žiavimo nutarimai kalba apie tolimesnį liaudies būklės 
gerinimą.

Svarbu, kad Rytų Vokietijos ir užsienyje įtaka žy
miai paaugus, žymiai sustiprėjus.

Įdomu, kad dabartiniai Vakarų Vokietijos vadai — 
premjeras krikščionis demokratas Kiesingeris ir užsie
nio reikalų ministras Brandt —, kurie iki vėliausių lai
kų Rytų Vokietiją tik arba ignoruodavo, arba kolioda- 
vo, dabar jau pradeda kalbėti apie sumezgimą saitų tarp 
abiejų Vokietijų. Žinoma, jie vis dar nenori Rytų Vo
kietijos pripažinti kaipo valstybės, bet niekas neabejoja, 
jog tiktai laiko klausimas, kada jiedu pakeis ir tą savo 
kvailą nusistatymą.

Ką parodė šios demonstracijos?
BALANDŽIO 15 dieną įvykusios prieškarinės de

monstracijos New Yorke ir San Francisce parodė žy
miai paaugusį Amerikos žmonių susirūpinimą Vietnamo 
karu ir vyriausybės užsienine politika. Vargiais kada 
pirmiau tie du miestai buvo matę tokį minių išsiliejimą i 
J gatves. Na, o buvo visais būdais stengtasi manifestaci-1 
jas sumenkinti, žmones nuo jų atšaldyti. Prezidentas 
Johnsonas ir sekretorius Ruskas priesaikavo, kad jiedu 
tiktai taikos tetrokšta ir sutinka visada ir visur sėsti 
prie stalo ir derėtis dėl karo užbaigimo”. Tuo buvo sie
kiama Amerikos žmones nuraminti ir visą kaltę už karą 
suversti ant Šiaurės Vietnamo. Labai skaitlingos demon
stracijos reikšmingai įrodė, kad tie mūsų šalies valdovų I 
priesaikavimai nėra nuoširdūs ir jais žmonės nebetiki.

Argi galima tikėti jų nuoširdumu, kai kasdien iš to 
paties Washingtono liejasi pasigyrimai, kad mūsų lėktu
vai padaro po šimtus puolimų ant Š. Vietnamo, kai taip 
pat kasdien vis daugiau ir daugiau kareivių ir ginklų 
siunčiama į Vietnamą, kai visi pasiūlymai ir raginimai, 
kad Š. Vietnamo bombardavimas būtų sulaikytas, su pa
sipiktinimu yraųjasmerkiami ir atmetami.

Demonstracijos praėjo. Jos buvo didelės ir kovingos. 
Biet kas toliau, kas dabar?
.7 Demonstracijų' ruošėjai praneša, kad jie dabar or
ganizuoja didelę delegaciją vykti tiesiai į Washingtoną 
ir reikalauti pasimatymo su prezidentu Johnsonu, kad 
galėtų jam į akis išdėstyti taikos jėgų troškimus ir pa
reikalauti, kad karas būtų nutrauktas. Tokia delegacija 
pas prezidentą vyksianti gegužės 17 dieną.

Tuo tarpu, žinoma, per visą šalį protestai ir reika
lavimai karą nutraukti nesustos nė vienai dienai. Visi

“KODĖL NUTRŪKO 
STEPO STRAZDO 
POEZIJA?”

Tokia antrašte savaitraš
tyje “Gimtasis kraštas” š. 
m. bal. 13 d. tilpo įdomus 
Vytauto Kaza k a v i č i a u s 
straipsnis. Jame kalbama 
apie velionį amerikietį Ste
pą Strazdą. Kazakevičius 
rašo:

Pernai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Bostone, išėjo Ste
po Strazdo knyga, pavadinta 
“Eilėraščių rinkinys.”

Toje knygoje — keturi sky-. 
reliai (“Darbo garsai,” “Gim* 
tinę,” “Nuotaikos buityje if 
gamtoje,” “Pašaipos, Sąmo
jai”) ir apie pusantro šimto
eilėraščių. 'Rinkinio pirmojo 
skyriaus vyraujančios temos: 
darbo žmogaus nepasitenkini
mas socialine pries p am d a , 
skundas dėl sunkios darbinin
ko buities, kvietimas į kovų 
dėl laisvės, priekaištai išnau
dotojams ir t. t. Autorius ei
lėraštyje “Gegužinė” rašo:

Ei darbininkai, žemės valdovai, 
Vėliavą kelkiui aukštyn!
Tegu pamato nuožmūs tironai, 
Kad mūsų eilės auga didyn!

“Laisvės dienoje” jis krei
piasi į alkaną beteisių išnau
dojamųjų minią:

Kovon, kovon, gana tylėti!
Kovon: pražūt ar pergalėti

žodžiu, tai tokia poezija, 
kurią vadiname proletarine, 
revoliucine.

Kita S. Strazdo rinkinio da
lis: eilėraščiai apie paliktą ir 
išsiilgtą gimtinę, apie išeivio 
dalią, apie autoriaus jausmus, 
gamtą, meilę, liūdesį ir kt.

Pirmasis įspūdis: susitiko
me dar su vienu demokrati
niu, proletariniu JAV lietuvių 
poetu.

Taip, Steponas Strazdas 
(1884-1962) žinomas kaip XX 
amžiaus pėdžios JAV lietu
vių dArbininkų judėjimo ir 
spaudos dalyvis.

Kilęs iš Panevėžio apskri
ties kumečio šeimos, jis daly
vavo 1905 m. revoliucijos dva
rų ir darbininkų streikuose, 
kurį laiką buvo kalintas. 1906 
m. emigravo į Ameriką, kur 
ir gyveno iki mirties: Niujor- 
kerx'Čikagoj e, pagaliau—Bos
tone. Patyrė darbo žmogaus 
dalią: kasė tunelį Niujor
ke po Hudsono upe, dirbo 
sunkius požemio darbus ir 
Čikagoje, buvo bedarbiu. 
Įsitraukęs į Lietuvių s socia
listų sąjungos kultūrinę-visuo- 
meninę veiklą, S. Straz
das prisidėjo prie Čikagos 
“Naujienų” įkūrimo (1914) ir 
ten dirbo iki 1921 m., po to 
pats bandė leisti “žinių” laik
raštį. Pritarė 1917 metų re
voliucijos idėjoms Rusijoje: 
kaip rašo knygos pagynos žo
dyje J. Vilkaitis, “tos revoliu
cijos antrasis bolševikinis Po-
sūkis jo nenubaidė.”

Tačiau S. Strazdas nesuge
bėjo likti su pažangiausia dar
bininkų klasės dalimi. Įvykus 
JAV socialistinio judėjimo 
skilimui, S. Strazdas atsidūrė 
dešiniajame, menševikiškaja- 
me, sparne ir nuėjo su reak
cionieriais. nacionalistais, ar
šiausiais komunizmo priešais, 
įsitraukdamas į kovą prieš pa
žangųjį JAV lietuvių judėji
mą. Paskutinę gyvenimo dalį 
susiejo su dešiniųjų socialistų 
laikraščiu “Keleiviu,” kuris 
ypač pasižymi akla neapykan
ta tarybinei santvarkai Lietu
voje ir be paliovos šmeižia 
mūsų gyvenimą.

S. Strazdas pradėjo rašyti 
1908 m. Jo eilėraščiai buvo

spausdinami Lietuvos pažan
gesnių moksleivių žurnale 
“Aušrinėje,” o taip pat JAV 
spaudoje — “Kovoje,” “Ke
leivyje,” “Vilnyje,” “Vienybė
je,” “Naujojoje gadynėje” ir 
kitur. Dalis jų, nors rašyti 
savamokslio ir nepasižymi kū
rybiniu originalumu ar meni
niais privalumais, vis tik yra 
gana sklandžiai sueiliuoti, 
jaučiama tam tikra poetinė 
kultūra.

Tačiau Lietuvoje S. Straz
das nėra minimas kaip prole
tarinis poetas, štai B. Prans
kaus kapitalinėje “Proletari
nėje lietuvių literatūroje,” ku
rioje labai daug JAV lietuvių 
proletarinių autorių minima 
ir aptariama, S. Strazdo var
do nerandame.

Vargu, kad autorius jo bū
tų nežinojęs arba nepaminė
jęs vien dėl S. Strazdo re- 
negatiško posūkio. Juk, 'pa
vyzdžiui, Kl. Jurgelioniui, ku
ris nusigrįžo nuo proletarinės 
kovos ir atsidūrė tarybinės 
santvarkos priešų gretose, B. 
Pranskaus knygoje skiriama 
žymi vieta, palankiai apta
riant poeto jaunystės kūrybos 
pažangius, proletarinius, bruo
žus.

Tad kodėl S. Strazdas visiš
kai neprisimenamas?

Susidomėjęs šiuo reikalu, 
pasiteiravau Antano Petrikos 
nuomonės. Štai ką jis laiške 
atsakė:

“Kalbant apie Step. Straz
dą - K. Valonį, reikia kai ką 
atminti: viena, jis gyvenimo 
gale politiškai “apsikiaulino,” 
o antra — jo tariama “poezi
ja,” kuri XX amžiaus pradžio
je buvo spausdinama “Kovo
je” ir ‘^Keleivyje,” buvo neo
riginali kūrybą. Jam tuo me- 
tu “katučių” nesigailėta, kol 
vienas žurnalistas (kurio pa
vardės nebeatsimenu) jį, kaip 
“poetą,” nukankino. Buvo pa
rodyta, kad tie eilėraščiai pa
imti iš latvių poetų, išversti ir 
Strazdo pasirašyti. Po to 
straipsnio pasirodymo (rodos, 
“Kovoje”) — dingo Strazdo 
poezija, ir niekas nė vieno ei
lėraščio, tuo vardu pasirašyto, 
nebematė. Būtų gera, kad kas 
nors iš jūsiškių, mokąs latvių 
kalbą, žinąs jų rašytojus bei 
literatūrą (kaip K. Korsa
kas ar kitas)—tuos Strazdo 
eilėraščius pastudijuotų ir pa
tyrinėtų. Strazdo “įpilietini
mas” amerikiečiams labai er
zintų. Gal dėl to ir B. Prans- 
kus pro jį praėjo.”

Kaip matome, A. Petriką 
nurodo esminę priežastį, dėl 
kurios S. Strazdo poezija ’nė
ra vertintina kaip savarankiš
ka kūryba.

Iš tikro įdomu būtų žinoti, 
ką gi jis 'vertė į lietuvių kal
bą. Beje, ir pats S. Strazdas 
yra rašęs: “Skaičiau ir latvių 
kalba knygas.- Latvių raštija 
buvo pažangi: tai buvo mano
pirmas išminties šaltinis.” O 
knygoje sudėtį eilėraščiai išti
sai — 1908-1913 m. Ir vos 
vienas kitas — 1917 m., 1921 
m., 1924 m. Bet tolesnių datų 
knygoje nėra. O juk po to S. 
Strazdas spaudoje dirbo ke
liasdešimt metų. Beje, ir pats 
autorius prie ^eilėraščių kar
tais 'parašo: “Skolintas mo
tyvas.”

Tad S. Strazdo poezija, ku
rios pomirtinį rinkinį išleido 
jo žmona, buvusi Amerikos 
lietuvių socialistų veikėja M. 
Norvaišąitė-Strazdienė, matyt, 
neturi kūrybinės reikšmės, ku
ri, gal būt, keltų klausimą dėl 
jo “įpilietinimo” mūsų origi
naliojoje proletarinėje litera
tūroje.

susirinkimai ir visos organizacijos raginami priimti re
zoliucijas ir siųsti prezidentui.

Tegu jis ir jo vadovaujama vyriausybe pajunta ga
lingą taikos jėgų spaudimą. Anksčiau ar vėliau jis turės 
skaitytis su liaudies troškimais.

BLAIVUS TO 
SENATORIAUS 
GALVOJIMAS

Koks ten Dr. C. K. Bo
belis giriasi Chicagos men
ševikų laikraštyje, kad ir 
jis buvęs nuvykęs į Wa- 
shingtoną kovoti prieš kon- 
sularinę sutartį. Jis taipgi 
su biznieriumi Rudžiu 
vaikštinėjęs pas senatorius 
ir maldavęs jų nebalsuoti 
už sutartį. Bet, girdi, tuoj 
paaiškėjo, kad jų visos pa
stangos bus veltui. Jie pa
matę ir Įsitikinę, kad sena
toriai galvoja kvailai ir vai
kiškai. sakydami, kad tokia 
sutartis supuola ne tik su 
visos Amerikos, bet ir lietu
vių tautos, ypač Amerikos 
lietuvių interesais.

Tokio “vaikiško” ir “kvai
lo” protavimo pavyzdžiu jis 
laiko senatorių Tydings iš 
Mary lando valstijos. Tai 
girdi, malonus ir mandagus 
žmogus, “bet tikrai nai
vus,” nes “labai nuoširdžiai 
aiškino, tikrai iš širdies, 
kad sutarties priėmimas 
mums lietuviams būtų ne
paprastai naudingas.” Tarp 
kitko, tokia sutartis, sako, 
padėtų Amerikos lietu
viams sklandžiau susisiekti 
su Lietuva. Dabar, kai tiek 
daug Amerikos lietuvių no
ri aplankyti savo gimtąjį 
kraštą, dėl nebuvimo Tary
bų Sąjungos konsulatų Chi- 
cagoje, New Yorke bei San 
Francisko, susidaro tam 
tikrų susitrukd^mų. ;

Vadinasi, sen. Tydings 
nukalbėjo h visiškai protin
gai, o Dr. Bobelis pasakoja 
sau ir savo kolegoms di
džiausias kvailybes, steng
damasis iš konsularinės su
tarties sukurti lietuviams 
ir lietuvių tautai baubą.

Beje, Dr. Bobelis labai 
nusivylusiai kalba apie pa
simatymą su jaunu senato
rium Percy iš Illinojaus. Ji
sai, girdi, tiesiog “atsisakė 
su lietuvių delegacija kal
bėtis, nusifotografuoti, o 
delegacijos vadovui ponui 
Rudžiui pasakė, kad jeigu 
jis turi jam naujo pasakyti, 
tegul paduoda raštu į ofisą. 
Pasakęs “I am sorry,” apsi
suko ir nuėjo.”

Ir labai protingai sen. 
Percy pasielgė.

Paskutiniu laiku negrai 
atsistojo "priešakyje kovos 
už J A V karinės agresijos 
sustabdymą Vietname.

Tokia yra logiška dalykų 
eiga. Karo Vietname var
du negrų tautos sūnūs yra 
aukojami nepropo r c i n g u 
santykiu. Karo Vietname 
vardu prezidentas Džonso
nas atsisakė nuo kovos už 
pilietines teises, siekdamas 
įtikti rasistams ir ultra de
šiniesiems, kurie remia jo 
amoralinę ir nelegalią ag
resiją. Karo Vietname var
du prezidentas sustabdė 
kovą prieš ąkurdą.

Negrų tauta supranta, 
kad karas Vietname trukdo 
jiems kovoti už politinę, 
socialinę ir ekonominę ly
gybę. Kaip pareiškė Dr. 
Martin Luther King:

“Kol tęsiasi karas Viet
name, vis sunkiau darosi 
vykdyti negrų programą 
mūsų krašte.”...

Negrai susijungė su kitais 
kovotojais už taiką — iš 
bažnytinių, studentiškų ir 
įvairių kitų organizacijų, 
kovojančių už nedelsiamą 
karo Vietname sustabdy
mą.

Vieno elemento trūksta 
šioje didžiojoje koalicijo
je — tai organizuoto darbi
ninkų judėjimo. Tam tikri 
elementai vadovybėje, pvz., 
AFL-CIO prezidentas Geo. 
Meany ir jo patarėjas už
sienio reikalams Jay Love- 
stone, bando užgn i a u ž t i 
antikarinius jausmus eili
nių unijų nąrių. tąrpę., Jie 
išduoda savo narių intere
sus, pasitarnaudami prezi-

Džonsonui ir jo 
ir Wall Streeto 

stams.
AFJL-GIO nariai suintere

suoti baigti karą Vietname. 
To karo vardu yra aukoja
mi darbininkų klasės sūnūs. 
To kąro 
gyven 
pu uždarbis nėra keliamas. 
Vietnamo karo vardu gra
sinama uždrausti streikus 
ir pastatyti unijas vyriau
sybės kontrolėm Karo Viet
name vardu yra blokuojami 
įstatymai, siekiantieji pa
gerint; darbininkų gyveni
mo ir\dąrbo sąlygas.

nariai ir dau-

dentu: 
resija: 
peria!

vardu didėja 
mo išlaidos, tuo tar-

AFL
gelis lydžių supranta, kad 
karo 
trukdo 
tikslų, 
kraštą 
jų nar 
sisako
dėl AFL-QIO vadai, tokioj 
kaip Emil Mazey, United, 
Auto 
iždininlkas, 
opoziciją JAV įsimaišymui 
į karą

Bet kas įvyko iki šiol, tai 
tik mažas pasireiškimas an
tikarinių jausmų AFL-CIO 
narių t; 
kad unijų nariai ieško orga
nizuoti; būdų pareikšti sa
vo nusistatymus prieš ka
rą il
su kitais antikariniais ele 
mentai 
kariniu 
unijose 
Visa tai padės padaryti to
limesni 
taiką ir įvesti į šią didžią^ 
ją koa 
darbini }» • •

Vietname eskalacija 
unijoms siekti savo 
Štai kodėl per visą 

organizuojamos uni
tų grupės, kurios pa- 
prieš karą. Štai kdk

Vorkers sekretorius- 
pareiškė savo

Vietname.

arpe. Nėra abejonės,

sujungti savo jėgas

3. Vis daugiau anti- 
grupių atsiranda 

per visą Ameriką.

us žygius kovoje už

iciją organ i z u o t 
hkiją.
š “W.” vertė L V.

Pasaulio sutvėrimas
visada, 

' 3, ta.
s tarsi ikrus,

Prieš milijardą metų, dabar ir 
Titano darbą dirba motulė vis

Ji įsčiose nešioja žvaigždė
Galaktikas ji gimdo kaip kūdikius tikrus.

Ji žemėje prisėjo ir medžių, ir
Paleido aibę gyvių—mažų ir

Ir viskas juda, kruta, į ką| bepažiūri:
Ir žvaigždės ir atomai—vieningam sūkury. 

Prieš milijardus metų, dabar ir visada, 
Titano darbą dirba močiutė vis|ata.

Atrodė, jau galėtų savim
Nėra kam pasigirti, su kuo pasikalbėt. 

Koks didelis bebūtum, vienatvėje nyku.

žolių, 
didelių.

bepažiūri:

didžiuotis. Bet

je nyku.
Ir ji sukūrė žmogų iš ilgesio ūk 

Nedidelę visatą—su savo ž 
Su savo atradimais ir savo

Ir kaip kūrėjai lygūs darbuojasi greta

ų.
yaigždėmis, 

kančiomis.

Didžiojoje visatoj mažoji visata.
A. Baltakis

APIE NUO TAUTOS 
KAMIENO ATITRŪKU
SIUS DAILININKUS

Cleveland smetonin inkų 
“Dirvoje” (bal. 14 d.) Bro
nys Raila skundžiasi:

Naujoje tapyboje ir skulp
tūroje savo veidą mes jau be
veik praradom, ir argumentas, 
kad “jei aš gimimu esu lietu
vis, tai mano menas yra lie
tuvių tautos menas,” yra vai
kiškas sofizmas. Muzikoje tik 
retai pasigirsta originalių ieš
kojimų, ir jie dar ilgai bus ne
įprasti mūsų sunkioms ausims. 
Gi literatūroje net Ostrausko, 
Landsbergio, Škėmos ir Mac
kaus neužmirštant, vis nedaug 
drąsos, perdaug “tradicijos,” 
epigonizmo ir kartojimosi. Iš
eivijos liter a t ū r a i,/kaip ir 
spaudai, sunku būti kitoniška. 
Suprantu tą aplinką ir vargus, 
bet tai nenuramina mano, 
kaip skaitytojo, skausmų.

f Ir tas kentėjimas tuo tra
giškesnis, kad jau nelabąi ti-

\kiu, jog ir iš viso meninėje kū
ryboje dar galima ką nors 
tikrai naujo ar originalaus 
skubiai atrasti. Tai genijų 
privilegija, kurie gitnsta itin 
retai.
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Gerbiamoji Redakcija
Gegužės Pirmosios—Dar

bo žmonių tarptautinio so
lidarumo dienos — proga 
leiskite pasveikinti “Lais
vės” redakcijos personalą ir 
palinkėti sėkmės kūrybinia
me darbe bei asmeniniame 
gyvenime.

Jau penkti metai kaip 
mūsų šeimą lanko “Laisvė.” 
Iki šių metų laikraštį užsa
kydavo velionis Dr. A. K. 
Butko, gyvenęs Čikagoje.

Būdami nuolatiniais 
“Laisvės” skaitytojais, su
sipažinome su Am e ri k o s 
lietuvių gyvenimu, su įžy
miais veikėjais. Gegužės 
švenčių proga norime šir
dingai padėkoti “Laisvės” 
redakcijos personalui už 
gerą ir įdomų laikraštį.

Mes esame vaistininkai iš 
mažo Lietuvos miestelio, 
kuris vadinasi Rozalimas. 
Įdomaujamės užsienio lietu-

enimu. Skaitome ir 
Jai, nes teko studi-

vių gy\ 
anglišk 
juoti anglų kalbą. Mūsų 
Rozalimas randasi prie 
gražąus pušyno ir prie 
upės 
karą <tia buvo tik baž
nytkaimis. O dabar Ro
zalimas 
statu 1 
kurioje 
gyventojų vaikai, 
kūrusi 
daug s 
rių, kui 
nikos p 
so rajono pelkėtas žemes.

Mes 
dame d 
tingum 
ir parduodame vaistus.

Daugy venės. P ries

puošiasi gražu pa- 
vidurinės mokyklos, 

mokosi apylinkgg 
Yra

MSV. čia dir!
pecialistų - mėliorato^ 
•ie su galingos tech- 
agalba nusausina vi-

savo darbu priside- 
arbo žmonių sveika- 
li kelti, gaminame

Aleksandra ir Jonas 
Rudzinskai 

vaistininkai 
iš Rozalimo

Belgradas. — Jugosld 
jos teismas nuteisė rašyto
ją Mihajlo Mihailovą 4į 
metų kalėti už skleidimą 
prieš valdžią propagandos.
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2 M. K. Čiurlionis — dailininkas
(Pabaiga) kai,” jo “žvaigždžių lietus,” galvoji: “Kas čia tokie?

1907 m. Čiurlionis M. pa
lieka mokyklą ir ant visa
dos persikelia gyventi į Vil
nių. Pirmoji paroda. M. 
Čiurlionis siela rengėjo. Jis 

. daugiausiai išątąto darbus 
ir jo iniciatyva organizuo
jama kartu ir liaudies me
no paroda. Savieji blogai 
įvertina, bet jis nenusime
na, ir įtemptai dirba toliau. 
Dabar prasideda paskuti
nis, pats reikšmingiausias 
jo kūrybos periodas, nes 
jis visai subrendęs kaip as
menybė, žmogus, muzikas 
ir dailininkas jau prabyla 
pilnu balsu ir kaip teoreti
kas, visuomenės veikėjas. 
Jis dabar suformuluoja, 
kad liaudies menas privalo 
būti profesionalinio meno 

^pagrindu. Jis dabar visai 
atsisako nuo pastelės ir 

£ pilnai apvaldo temperinės 
tapybos techniką, bet ir vėl 
tik ant blogo popieriaus. 
Šiame periode jis sukuria 
šiuos darbus: “Žadjako” 
ženklu ciklą. “Žiemos” cik
lą. nuos t a b i o i e “žinia,” 
“Varpa.” “Pasaka,” “Debe
sis,” “Gėlės” (vakaras tem
pera ant drobės!). 1908 ir 
1909 metai yra nežmoniškos 
i tampos mietai. Jo genialie
ji Sonetu metai, kartu su 
jomis “Karalių pasaka,” 
“Preliudai ir Fugos.” “Ža
liasis Perkūnas.” “Nojaus 
arka.” “Rojus.” “Tvirto
vės” pasaka. “Žemaičiu ka
pinės.” “Miškai.” “Vyties.” 

. preliudas ir pagaliau Pe- 
X terburge užbaigia. O laimė, 
^'tempera h' ant drobės (D.

Savo didingais “Ęetfa” ir 
už tai reikia dėkoti rusų 
dailininkams ir ypač M. Do
bužinskiui. iJe matė M. 
Čiurlionio mnnnmentahima 
ir siūlė iam dirbti natvnres- 
nėip technikoje. bet daili
ninkui buvo nėr sunku vi
sais atžvilgiais, už tai jis ir 
pasirinko 
medžiaga 
ponieriu, 
temperą.

linijinė kalba ir erdvės al
savimas, jo mąstymas ir 
kompozicija. Iki Čiurlionio 
niekas netapė tokio skam
baus lietuviško žydro dan
gaus, tokio pilkšvai žalios 
Žemės, melzganų tolių, mie
guisto miklo ir Dzūkijos 
karūnuotų pušelių. Visi 
svetimtaučiai, matydami jo 
darbus, juose matė Lietuvą, 
ir visi džiaugėsi, kažkodėl 
be pavydo, k a d Čiurlionis 
lietuvis.

“Kokia tai esanti laimė, 
kad jis nesuklydęs, kad jo 
menas randa tiesų kelią i 
liaudies širdi, nes iš ten jis 
kilęs.” Mylėdamas, jausda
mas ir pažindamas liaudies 
meną, jis nesekė jos moty
vų, nevartojo liaudies su
kurtu ornamentu savo kom
pozicijoje, jis n e m y 1 ėjo 
taikstymosi, artisizmo. Pa
vyzdžiui, būdamas Vienoje 
ir pamatęs įžymiųjų italų 
dailininką Džiovani Segan- 
tini, kuris savo kūryboje 
vaizdavo mažo žmogelio— 
kaimiečio gyvenimą, bet ir 
Čiurlionis rašė: “Seganti- 
nis puikus, tačiau perdaug 
didelis technikas, kad ga
lėtų būti genialus.”

M. Čiurlionis nenaivus, 
nesaldus ir jis virtuozas 
mokėjime ir sugebėjime la
bai lengvai savo užmany
mą perduoti medžiagoje. Ir 
tas jo paprastumas, žiūri ir

tokie? 
ir jau 
ir yra

galvoji:
'Bruks pieštuku — 
sonata.” Taip, čia 
Čiurlionio genijaus 
liaudies meno primityvo 
supratimas. Jis savo dar
bus tarytum vienu y pu, 
vienu alsavimu s u k ū r ė , 
žaisdamas, be vargo. Tuo 
tarpu ne be vargo davėsi 
jam tas jo paprastumas.

Paliko mums genijus le
gendą. Kas gi tapė iki jo 
legendas, fantazijas, pasa
kas? Kas gi kitas, tik pa
ti liaudis! Čiurlionis — jos 
dalis ir amžinai jis liks lau
ko rėmuose, ir liaudies šir
dyje.

Prancūzų genijus Roman 
Rolan suprato ir nuostabiai 
gražiai ir tiksliai M. K. 
Čiurlionio kūrybą charakte
rizavo :

“Tiesiog neįmanoma iš
reikšti žodžiais, kaip aš esu 
paveiktas šito iš tiesų ma
giško meno, kuris sugebė
jo praturtinti ne tik tapy
bą, bet ir žmoniškąją vizi
ją polifonijoje (konstra 
punktą ir pūgos) bei mu
zikos ritmikoje. Koks ga
lėtu būti šito vaisingo at
radimo išvystymas didelių 
erdvių tapyboje, monumen
taliose freskose! Tai nau
jas dvasios kontin e n t a s , 
kurios Kristopu Kolumbu 
lieka Čiurlionis.”

Krislai iš Lietuvos

pigesne tanvbos 
ir technika, kaip 
pastelę ir vėliau

Subrendo ir pražydo 
skambiom varsom genijaus 
kūryba. M. Čiurlionio kū

ryboje nuostabiai jautriai 
^/nuvo apjungta šviesos, spal- 

’^Pvų tapyba su monumenta
liąja ir dekoratyvine grafi
ka. Buvo periodos vizija, 
analogija, literatūrinių dar
bų, filosofinių išprotavimų 
rezultatai. Bet veltui ieš
koti pas jį paveiksliukų, 
portretų, katiumortų, buiti
nės tematikos kompozicijų. 
Jų nereikia ieškoti jo kū
ryboje daiktiškojo pasaulio 
realybės, miesčioniško jau
kumo sentimento, šilumos. 
Čiurlionis buvo tikras žmo
gus, toks: “Kuris viską jau- 

L,* čia, supranta ir siekia tie
kos, gėrio ir grožio.” Jis 
uvo realistas, nes jo kūry- 

F ba mąstanti, kovinga, gi
liai optimistinė, giliai hu
maniška, turinti daug sa
vo kompozicijoje gyvojo pa
saulio atributų, realaus pa
saulio motyvų. Saulė, žemė, 
mėnuo ir žvaigždės, žmo
gus. gyvuliai, augmenija, 
gyvūnija. Jo kūryba nerei
kalavo akademiško piešimo, 
bet jo kompozicija yra ah- 

liučios klasikos.
Jis kūrė neatitrūkęs nuo 

avo krašto, liaudies laiko 
dvasios ir įvairiausių to 
meto sąlygų. Ne simbolika 
ir alegorija jo kūrybos es
mė, beį jo “spalvingi daly-

Tautų draugystės forumas
Maskvoje jau 29-ius metus 

išeina mėnesinis storas lite
ratūros - meno ir visuome
nė s-politikos žurnalas 
“Tautų Draugystė”-“Druž- 
ba Narodov” — leidžiamas 
rusų kalba. Tas žurnalas 
skirtas tarybinių tautų li
teratūroms pažinti ir tautų 
draugystės idėjoms skleisti. 
Žurnalo vyriausiuoju re
daktoriumi yra S. Baruzdi
nas, pavaduotoju armėnas 
Akopas Salachianas, o re
dakcinės kolegijos nariais 
visų sąjunginių respublikų 
ir eilės kitų tautų rašyto
jai. Lietuvių rašytojams 
kolegijoje atstovauja poetas 
Justinas Marcinkevičius.

“Tautų Draugystėje” tal
pinami įvairiausių tarybi
nių tautų poezijos ir pro
zos kūriniai, apybraižos, 
kritikos rašiniai, literatūri
nės apžvalgos, knygų recen
zijos, i 
reprodukcijos, iliustracijos. 
Retas numeris išeina be lie
tuviškos medžiagos. Štai tu
riu prieš save šių metų 2-jį 
numerį. Jame skaitome ru
so M.. Dudino eilėraščius, 
kirgizo Š. Beišenalijevo ro
maną “Sarbajaus sūnus,” 
trylikos Abchazijos poetų 
eilėraščių vainiką, baltaru
sio J. Brylio ir moldavo S. 
Šliachu apsakymus, aštuo- 
nių Mordovijos poetų eilė
raščius, latvio A. Imerma- 
nio romaną-pamfletą “Lėk
tuvai krenta į vandenyną,” 
eilę apybraižų, recenzijų 
ir k t.

Tame numeryje randame 
ir keletą lietuviškų temų. 
Tai Albino Morkaus apy
braiža “Trejybė posėdžiau
ja” apie ALTiškų veiksnių 
ir kombinatorių veiklą Či
kagoje, rusų poeto L. Oze- 
rovo literatūriniai etiudai 
Mieželaičio portretui, kriti- 

i ko J. Lankučio recenzinė 
rusų kalba išleistos V. My
kolaičio-Putino poezijos

rinktinės “Darbytija” (“Bū
ties dovana”) apybraiža. Be 
to, telpa G. Krolio iliustra
cija E. Mieželaičio knygai 
“Žmogus.” Tarp anonsų ma
tome, kad žurnale bus spaus
dinamas A. Bieliausko 
“Kauno romanas.”

Prie žurnalo leidžiama 
pagal specialią prenumera
tą biblioteka, kurion įeina 
įvairių tautų rašytojų ge
riausios knygos.

“Tautų Draugystės” žur
nalo tiražas — 50,700 eg
zempliorių.

Dvi mirtys
Ką tik buvau skaitęs 

“Komunisto” žurnale doku
mentus iš Spalio Revoliuci
jos laikotarpio su Petro Fe- 
daravičiaus parašu. Tai do
kumentai apie lietuvių re
voliucinių karių organizavi- 
mąsi, apie lietuviškų Rau
donosios Armijos pulkų kū-

spalvotos paveikslų | rimą 1918 metais. Gerai pa-
žinau P. Fedoravičių, su
grįžusį po karo į Tarybų 
Lietuvą, kur jis buvo LKP 
Šiaulių miesto komiteto pir
mininku,-vėliau Kauno sri
ties Vykdomojo Komiteto 
pirmininku, paskui Valsty
bės Kontrolės ministro pa
vaduotoju. Senatvės sulau
kęs ir sunegalavęs, prieš 9 
metus jis išėjo į pensiją ir 
gyveno Maskvoje.

O štai —jiekrologas, skel
biąs apie Petro Fedoravi- 
čiaus mirtį. “Mirė ištikimas 
darbo liaudies sūnus, Spalio 
Revoliucijos kovotojas, uo
lus tarybinės šalies darbuoto
jas, baigęs savo darbą gim
tojoje išvaduotoje Lietuvo
je. Kovo 27 d. P. Fedorąvi- 
čius buvo laidojamas Mask
voje. Jis mirė turėdamas 
apie 71 metus.”

Ir kaip tik tą dieną su
žinojome apie staigią Juozo 
Banaičio mirtį.

J. Banaitį pažino ir dau
gelis užsienio lietuvių, ku
rie lankėsi įvairiomis pro-

gomis Lietuvoje. Ypač ak- tų pavardžių buvo užrašy- 
tyvi jo veikla būdavo per ta raudonu rašalu: 
didžiąsias Lietuvos dainų 
šventes, kurių organizavime 
jo vadovaujamai ministeri
jai priklausė svarbiausias 
vaidmuo.

Lietuvos dailininkų 
darbai Maskvoje

Neseniai -Maskvoje buvo 
suruošta TSRS Liaudies 
dailininko Jono Kuzminskio 
grafikos paroda, pritraukusi 
platų dėmesį. Dabar vyks
tančioje jaunųjų tarybinių 
dailininkų parodoje išstaty
ta visa eilė lietuvių daili
ninkų ir skulptorių — A- 
braziūno, V. Gečo, J. Pie- 
kuro, A. Martinaičio, V. 
Mazuro, J. Kalinausko, A. 
Stasiulevičiaus, Zubovaitės- 
Palukaitienės, Z. Paranai- 
tytės — kūrinių.

Šiuo metu didžiausioje 
Maskvos parodų salėje vyks
ta teatro, kino ir televizi
jos dailininkų darbų paro
da. Joje išstatyta daugiau 
kaip 800 sąjunginių respub
likų dailininkų kūriniu. Jų 
tarpe apie 80 darbų parodė 
Lietuvos dailininkai. Vieną 
centrinių vietų užima daili
ninko L. Truikio operos 
“Don Karlos” dekoracijų 
eskizai. Įdomūs Vilniaus 
lėliu teatro dailininko G. 
Žalalio linksmi, liūdni, juo
kingi, jaukūs pasakų žmo
gučiai.

Žymia vieta užima kino 
srityje dirbančių dailininkų 
eskizai. Tai V. Kalinausko 
piešiniai filmui “Niekas ne
norėjo mirti.” L. Gutausko 
eskizai filmui “Mažasis 
princas” pagal žinomąjį 
Sent-Ekziuperio kūrinį. Yra 
ir naujojo televizijos meno 
reikalams skirtų kūrinių. 
Įdomūs V. Giftavin’aitės dar
bai televizijos spektakliui 
“Pušis, kuri juokėsi,” ma
lonus Vilniaus televizijos 
emblemos eskizas, kuri pa
tiekė dailininkė N. Jakuty
tė.

Lietuviu dailininku darbai 
parodoje atlikti labai sko
ningai, o ir visa paroda la
bai įdomi, įspūdinga, turi 
pasisekimą.

šaulių rajono ateistinis 
muziejus

Sumanymas įkurti Šiaulių 
rajoninį muziejų iškilo 1963 
m. Pirmuosius ekspo
natus sudarė A. Martinio
nio sukaupta antireliginė 
medžiaga iš Šeduvos, 
Baisogalos, Baz i 1 i o n ų ir 
kitu 
vų. 
teikė 
čių, 
tuonmetės, Ba z i 1 i o n ų ir 
Gruzdžių vidurinės mokyk
los, o taip pat atskiri žmo
nės. Dabar muziejuje su
telkta daugiau kaip 1,000 
eksponatų. Muziejų kasmet 
aplanko tūkstančiai žmonių 
ne tik iš Šiaulių rajono, bet 
ir iš Molėtų, Biržų, Pasva
lio, Radviliškio, Kelmės, 
Kėdainių ir kitų.

Vienas įdomiausių eks
ponatų yra Šeduvos bažny
čios klebono “Juodoji kny
ga,” įsteigta 1921 m. Joje 
buvo registruojama, kiek 
parapijinis! kiemas turi šei
mos narių, kokia jų pasau
lėžiūra, kaip dažnai eina 
išpažinties, kiek kalėdojant 
aukoja kunigui ir t. t. Štai, 
pavyzdžiui, užrašas: “Si
monaitis Tadas, 12 desinci- 
nų, 68 metų, aukojo 3 li
tus.” Šalę pastaba: “Se
nis—kiaulė, kad ir maldin
gas.” Mat, mažai aukojo. 
O prie parapijiečio Juozo 
Zubkaus, Pranskiečio ir ki-

“Pasi
rašė ant skundo vyskupui.” 
Taigi, tikra bažnytinė žval- 
gyba!

Kitas senas ir įdomus 
eksponatas — tai nuodėmių 
atleidimo raštas — indul
gencija. Ją išdavė 1808 m. 
Romos popiežius Tryškių 
parapijos gyventojai Mari
jonai Šuipytei už 5,000 ca
ro aukso rublių, atleisda
mas nuodėmes net trims 
kartoms. Yra ir amui etai- 
medalionai, kuriuos nešiojo 
Kuršėnų apylinkėse po karo 
siautę žudikai iš buržuazi
nių nacionalistu ganių.
Muziejuje surinkta ir 

eksponuojama vertinga me
džiaga iš rajono ateisti
nės veiklos praeityje. Tai 
pirmųjų laisvumanybės pro
paguotojų J. Dresmanio, J. 
Petronio nuotraukos, dr. J. 
Šliupo laiškai, rašyti kuršė- 
niečiui J. Dresmanui. At
skiras skyrelis pasakoja 
apie mokslinę- ateistinę 
veikla mūsų dienomis. Fo
tonuotraukos. dokumentai 
pasakoja anie naujas tary
bines tradicijas — vardy
nas. santuokas, pasu įteiki- 
kima, jaunojo piliečio die
na. mirusiųjų prisiminimo 
diena. Dabartiniu metu mu
ziejų ruošiamasi perkelti i 
didesnes patalpas, išplėsti 
eksnoziciia. padaryti ją 
plačiau prieinama.

Medžiagą anie ta muzieiu 
ėmiau iš neneriodinio lei
dinio “Muziejai ir' pamink
lai.”

ĄPaliukonis
Vilnius. 1967.IV.2

Tikriausiai mažai kamĮtiniškai gavo trim-penkiais 
yra tekę būti Daugėliškyje. 
Net nė šio vietovardžio ne
teko girdėti? Ir nenuosta
bu: Daugėliškį galima, ras
ti tik labai smulkiame Lie
tuvos žemėlapy, o pats 
miestelis anksčiau buvo vi
sai nežymus. Medinė baž
nytėlė, pradinė mokykla, 
viena kita krautuvėlė, dvi
dešimt medinių pirkelių ir, 
tu r būt, viskas, žodžiu, ti
piškas Vilniaus krašto 
Švenčionių apskrities baž
nytkaimis. Prieškario me
tais tik keletas pasiturinčių 
daugėliškiečių pajėgė leis
ti savo vaikus i ______ .t.
apskrityje Švenčionių gim
nazija ir tik pora gyvento
jų turėio radijo aparatus'. |

Šiandieninis Daugėliškis los mėgėjai, scenos artistai, 
— stambaus tarybinio ūkio šokėjai, dainininkai. Kultū- 
ir vienos iš Ignalinos ra jo- i ros namų meno vadovės 
no apylinkių centras, gra- į Monikos Jurevičienės vado- 
žiai auganti gvvenvietė, ku-'vaujami daugėliškiečiai ar- 
rios niekas neišdrįsta pava- tistai suruošė jau dešimtą 
dinti tamsiu užkampiu. Ir. premjera, 
žinoma., ne vien todėl, kad į 
Daugėliškis ir visa apylinkė 
dabar gauna elektros švie
sa. Reguliarus autobusų su
sisiekimas Daugėliški sieja 
su rajono centru ir dauge
liu anvlinkiu, su Vilniumi 
ir kitais Tarybų Lietuvos 
miestais.

Nebetinka Daugel i šk i o 
žmonėms svajoti anie nepa
siekiama Švenčionių gimna
zija, pergyventi dėl savo 
vaiku mokymo, in ateities. | 
Dabar pats Daugėliškis tu
ri savo vidurine mokykla.

centneriais didesnį derlių, 
negu geriausiais prieškari
niais metais.

Dauguma Daugeli š k i o 
miestelio ir apylinkės gy
ventojų — tarybinio ūkio 
darbininkai. Nemažai dau
gėliškiečių pasistatė naujus 
nuosavus 
vaismedžių sodus, 
elektrines 
nas, šaldytuvus, radijo apa
ratus, televizorius.

Turi Daugėliškis ir ne
mažą biblioteką, savus kul
tūros namus. Čia rengiami

namus, įsiveisė 
įsigijo 

skalbimo maši-

i vienintele ”oilsi<1 vakarai, paskaitos,
koncertai, vaidinimai.

Daugelis daugėliškiečių
— aistringi meno savi veik-

3-4 kartus per 
savaitę kultūros namuose 
demonstruojami nauj ausi 
kino filmai.

Daugėliškis —buvęs tam
sus Vilnijos krašto užkam
pis — nūnai gyvena tikrai 
pilnakraujį gyvenimą, ku
ris būdingas visai šiandieni
nei Lietuvai.

J. Ežerėnas

Westwood, Mass,
t

širdinga padėka r
Po ilgos ir sunkios ma-

9

bažnyčių archy-
Daug eksponatų su-

Kurtuvėnų, Jonelai-
Verbūnų, Naisių aš-

Sostinės ilgesys
K n in išsiilgstu
Vilniaus bokštu...
Tenai barokas senas
Klaioia skersgatviais
Siaurais...
Langų vitražuos
Spektrai lūžta.
Balandžiai bokštuos 
Suka gūžtas .
KaipJšsiilgstu
Vilniaus bokštų.
Ir nebaigtos
Pušyne pasakos
Tau sekti.
Ir nebaigtos dainos.
Tenai Vilnelė
Karžygių legendas
Dantytam Gedimino 
Bokštui mena.
Ir plaka laikrodis aikštėj —
Respublikos širdis.

Vyt Rimavičius

i kurią lanko anie 300 jaunu- no ligos, kuri tęsėsi visą 
Į iu daugėliškiečių. čia nas- žiemos laiką, dar ir po šiai 
tatvti ne tik erdvūs vidų- dienai aš nesu . pilnai iš- 
rinės mokvklos rūmai, bet sveikysk bet turiu viltį, kad 

'ir nnikus bendrabutis tiems j kdkui_ bėgant aš ją pilnai 
moksleiviams, kuriu tėvai j nugalėsm.
o'vve^a atokiau Daimoliš-j Laike mano sugimo. ga- 
kin. Ta,>i dabar, prasius ty™ draugių n-
mokslo metams, maždaug 
kas antras-tračias Dauge- 
h’škio gyventojas yra moks
leivis.

Bet ne vien mokslo švie
sa džiugina Daugėliškio 
apylinkę. Daug gero čia ga
li išgirsti apie šiandieninę 
žemdirbystę. Medinę žagrę, 
vienkinkį plūgą, dalgį visur 
pakeitė šiuolaikinės žemes 
ūkio mašinos, traktoriai, 
kombainai. Pažangi agro
technika teigiamai atsilie
pia derliui. Pereitais metais 
Dfaugėliškio tarybinio ūkio 
žemdirbiai iš kiekvieno grū
dinių pasėlių hektaro vidu-

žiemos laiką, dar ir po šiai

draugų nemažai šiltos užuo
jautos per siustus laiškus ir 
atviru kės. Taipgi daug kas 
atlankė mane namuose.

Už jūsų toki dideli at
jautimą, tariu visiems iš 
gilumos širdies daug kartų 
ačių!

Petronė Žukauskienė

S Daugiau kaip 580-yje 
Vokieti jos Federaty vines 
Respublikos miestų ir kai
mu Įvyko “žygiui už taiką” 
skirti mitingai, forumai, su
sitikimai, demonstrac i j o s. 
Jose dalyvavo daugiau kaip 
150 tūkstančiu žmonių.

i

f

nusipelnęs artistas 
ilijus NOREIKA

B

Lietuvos
Virg
M. Biranausko nuotrauka

Dramaturgas Augustinas Gricius, “Karštos 
vasaros,” “Sėjos ir piūties,” “Buvo kaip 

nebuvo” ir kt. kūrinių autorius.
. A. Sutkaus nuotrauka

o
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Mislinčius

JĖZUITAI ir JĖZUITIZMAS
Jeuitų ordino įkūrėjas bu

vo donžuaniško tipo ištvir
kėlis, dabar jau “šventasis,” 
Lojolos dvarininkas lago 
Lopez de Recalde de Loyo
la, populiariai žinomas kaip 
Ignatijus iš Lojolos. Jis bu
vo jonvaikiškas pramušt
galvis, didelis mergišius, pi
ratiškas avantiūristas. 1521 
m. Prancūzija kariavo su 
Ispanija. Prancūzai atėmė 
iš ispanų miestą Pampelu- 
ną, kurio gynėjų tarpe bu
vo ir Ignatijus iš Lojolos. 
Kovos metu jis buvo sužeis
tas, pabūklo sviedinys su- 
trėškė jam koją. Paimtas į 
nelaisvę, jis buvo gydomas 
prancūzų karo ligoninėje. 
Kliedėjimo momentu, būk 
jam pasirodžiusi madona 
su kūdikiu ir įsakiusi tau- 
syti jo palaidą gyvenimą. 
Jis jai pažadėjęs atsisaky
ti nuo visokių pasaulėtiškų 
išdaigų bei prabangos ir li
kusią gyvenimo dalį skirti 
bažnyčios naudai. Pasvei
kęs, jis leidosi agituoti už 
Jėzaus Draugiją, kurią 
1540 m. popiežius Povilas 
III oficialiai pripažino nau
dingu katalikų bažnyčios 
veiksniu. Ignatijaus Drau
gija smarkiai plito, prieta
ringo elemento buvo pa
kankamai. 1750 m. ji jau tu
rėjo'22,589 narius. Jėzuitai 

1 daug dėmesio kreipė į savo
tišką scholastinio “švieti- 

1 mo” sritį, kur tik galėjo 
i steigė mokyklas ir varė sa-;

vo propagandą.
Labadara ir tariamas “švie

timo darbas” jėzuitams bu
vo tik maska, priedanga,* 

l po kuria slėpėsi jų politi- 
I niai ir visuomeniniai sieki

niai: versti pasaulį popie
žiui paklusti, pripažinti jo 
galią ir autoritetą. Nors 

, 1594 m. jėzuitų generalinė 
kongregacija ir uždraudė 

. jiems kištis į pasauliečių 
reikalus, bet praktikoje nie
kas to draudimo nepaisė. 
Jie smarkiai kovojo prieš 

’ reformaciją, paneigusią po
piežiaus autoritetą, ir lais
vąją nuosavybę, skelbusią 
tikybinių kultų toleranciją. 
Jėzuitai sukurstė religinį 
karą Vokietijoje, nusitęsusį 
30 metų (1618-1648). Tai 
buvo kova tąrp reformatų 
ir katalikų, kurią pastarie
ji pralaimėjo. Jėzuitai su
kurstė ir Bohemijoje, sep
tynių metų karą tarp ka
talikų ir husitų (reforma
to Jono Huso sekėjų). Tuo
se kulto karuose žuvo daug 
tūkstančių žmonių. Prancū
zijoje jėzuitai suokalbinin
kai nužudė karalių Henri
ką III, o jų mokinys Chas- 
telis 1594 m. bandė nužudy
ti ir kitą prancūzų karalių 
Henriką IV.

Jėzuitai intrygavo Angli
joje, Austrijoje, Prancūzi
joje, Vokietijoje ir kituose 
vakarų Europos kraštuo
se. Prancūzijoje jie su
kurstė katalikišką kara
liaus šeimą prieš reforma
tus hugenotus, jie suruošė 
kruvinąją Baltra m i e j a u s 
nakties s k e r d y n ę ir t. t. 
Pagaliau jėzuitai, kaip ne
pataisomi intrigantai, su
sikėlė prieš save net ir rim
tesnius katalikus: visi jų 
neapkentė. Jie bandė užval
dyti net popiežiaus sostą.

Matydamas, kad su jėzui
tais, kaip akiplėšiškais in
trigantais, nebus galima 
geruoju susikalbėti, kad jie 
neša žalą ir popiežiaus po
litikai, — Vatikanas ryžo
si jais nusikratyti. Veikia- 

; mas Europos vadovų, o 
> ypatingai spaudžiamas ky

lančio švietimo a m ž i a u s, 
pop. Klemensas IV, gelbė
damas bažnyčios autoritetą, 
1773 m. savo enciklika “Do
minus ac Redempton Nos- 
ter” — jėzuitų ordiną pa
naikino. Bet šį panaikini
mo dekretą atsisakė pripa
žinti du r e a k c i n g i a u s i 
Europos valdovai: carines 
Rusijos karalienė Jekate
rina II ir Prūsijos ka
ralius Fridrichas II. 
Jie laikė jėzuitus savo iš
tikimais ramsčiais. Susida
rė tikrai paradoksiška pa
dėtis: Rusijos care, kaip 
stačiatikė, popiežiui rodė 
špygą, jo autoriteto nepri
pažino, o tuo patim ruožtu 
priglaudė ištikimuosius jo 
tarnus; ji įvertino reakci
nių jėgų paramą!

Tačiau jėzuitų demagogi
jos pasigedo ir patsai Va
tikanas, todėl po dešimties 
metų “atostogų” pop. Pijus 
VI 1783 m. dalinai ordiną 
atsteigė, o Pijus VII, po 30- 
ties metu, 1814 m., gražino 
visas senąsias Jėzuitų ordi
nui teises. Jėzuitai su nau
ja energija stvėrėsi savo 
senosios strategijos ir tak
tikos, kol pagaliau, netekę 
kantrybės, patys žmones 
juos iš savo kraštų išvijo. 
Iš Belgijos jie buvo išvaryti 
1818 m., iš Prancūzijos 1830 i 
m. ir vėl 1901 m„ iš Portu
galijos 1834 m., iš Ispanijos 
1835 m., iš Argentinos 1843 
m„ iš Šveicarijos 1847 m., Į 
iš Italijos ir Austrijos 1848 
m., iš Romos 1873 m., iš .T. 
Lietuvos 1940 m. Visur juos 
ujo, kaip piktus šunis! Vo
kietijos vyskupai jėzuitų 
neįsileido iki 1910 m., kol 
popiežius ten pastate jėzui
tams palankius vyskupus, o 
jų priešus pašalino.

Jėzuitai Lietuvoje
Lietuvos klerikalinė bur

žuazija, neturėdama savų 
jėzuitų, parsikvietė vokie
čių ordino narius, kurie ne
trukus tapo hitlerinio šni
pinėjimo ir intrygų centru. 
Kaip hitle r i n i n k ų šnipas 
ypatingai pasižymėjo ‘Tė
vas” Kipas (Johann Kipp).

Jėzuitai pirmiausia atsi
kraustė į Lietuvą (Vilnių) 
1569 m. ir tuoj metėsi j ko
vą prieš humanizmą ir re
formaciją. Su priemonėmis 
jie nesiskaitė; siekinys 
jiems atstojo viską. Jie 
griovė ir degino kalvinistų 
bei liuteronų bažnyčias, mo
kyklas, bibliotekas, skaityk
las; jie mušė ir kankino jų 
kunigus bei mokytojus. Su
fanatizuota jėzuitų, augus- 
tinijonų ir pranciškonų va
dovaujama gauja masiškai 
puldinėdavo bile kokias re
formatų pamaldas, eisenas 
ar iškilas. Jie viešai Vil
niaus aikštėse degino pa
žangesniųjų rašytojų kny
gas. 1581'm., kai jų nė ko
jos Vilniuje dar nebuvo 
kaip reikiant sušilusios, je- 
zui tai suruošė p i r m ą j ą 
prieš “eretikus” ir kitus “ti
kėjimo laužytojus” pogro
mą, kurio metu daug žmo
nių nukentėjo. Didesnio 
kraujo praliejimo išvengta 
tik tuomet, kai jezuitinius 
padaužas išvaikė atsiųsta 
protestanto vad e i v o s ka
riuomenė. Viskūpo ir mies-. 
to vyriausybės padedami, 
jėzuitai išvarė visas protes
tantų tikybines bei kultū
rines įstaigas iš Vilniaus; 
vėliau jas net užsienyje įsi
kūrusias persekiojo.

Nors ir ujami, jėzuitai ir 
vėl įsigalėjo, daugiausia

JAV-se, kur 1946 m. buvo 
6,283 jų ordino nariai. Tuo 
patim metu Ispanijoje jų 
buvo 4,973 nariai, Prancū
zijoje 3,000, Italijoje 2,353, 
kitose šalyse po mažiau. Vi
same pasaulyje 1955 m. jė
zuitai turėjo 32,899 narius.

Pasauline buržuazija, ne
turėdama naujų ideologinių 
ginklų atremti bekylantį 
pažangiųjų masių sąjūdį, 
griebiasi viduramžinės feo
dalizmo laikų ideologijos ir 
jos pagalba nori sustiprin
ti savo įrančias gretas:

“Buržuazijos ide o 1 o g a i 
dabar visaip aukština krikš
čionių, ypač katalikų, tikė
jimą, vadindami jį liaudiš
ku,. atsiradusiu varguome
nėje, ir humanišku. Krikš
čioniškasis h u m a n i z m a s 
esąs esamos ir būsimos vi
suomenės aukščiausias ide

alias. Imperialistine buržu
azija, laikydama savo ideo
loginiu ginklu katalikų baž
nyčią, kviečia sau į talką ir 
jos ginklanešius jėzuitus...

“Jėzuitizmas — tai vienas 
juodžiausių katalikų bažny
čios kūrinių. Per keturis 
savo- egzistavimo amžius jė
zuitų organas išgarsėjokaip 
klasiškiausios reakcijos, at
kakliausio obskurantizmo ir 
šlykščiausio nedorovingumo 
tvirtove. Visomis kalbomis 
ir visose tautose žodžiu ‘jė
zuitas’ pasakoma visų nei
giamų ypatybių komplek
sas. šis žodis apima klastin
gumo, veidmainių gurno ir 
slaptų piktadarybių vykdy
tojo sąvokas. Ir štai dabar 
kapitalistin i u o s e kraštuo
se jėzuitų ordiną nesidrovi 
vadinti katalikų bažnyčios 
žiedu ir pasididžiavimu, o 
jų nusikaltimus didžiau
siais žygdarbiais. Ideologi
nėje kovoje imperialistinė^ 
buržuazija stveriasi jėzui
tų, kaip ištikimiausios re
akcionierių armijos” (“Jė
zuitizmas ir humanizmas,” 
dr. J. Jurginis, “Mokslas ir 
gyvenimas,” 1958 m. n r. 3).

Iki XVI amžiaus katalikų 
bažnyčia buvo galingiau
sias feodalinės santvarkos 
ramstis visoje vakarų Eu
ropoje. Ji valdė daugiau ne
gu trečdalį visos laisvosios 
(ne karaliaus) žemės. Di
džiausi dvarai ir turtin
giausi kaimai priklausė vie
nuolynams. Katalikų kulto 
ierarchija buvo didžiausia 
baudžiauninkų engėja. XV- 
XVI amžiais, vadinamoje 
renesanso epochoje, pradė
jo- kilti žmonių savišvieta ir 
humanistinės idėjos, kurios 
buvo jėzuitams priešingybė. 
Reformacija, pradžioje, bu
vo pažangus sąjūdis, kovo
jęs prieš scholastiką ir po

piežių sauvalę. Tokia padė
tis kėlė nerimą jėzuitų gre
tose.

Teigiama, kad jėzuitai ir 
popiežių Leoną XIII bandė 
nunuodinti, kai tas nepaklu
so jų komandai. Tarp Va
tikano ir Kvirinalo visuo
met ėjo ir eina nešvankus 
konfliktas. Apie šias riete
nas išsamiai rašė 1886 m. 
spauda. Tų metų rugsėjo 
19 d. Niujorko dienaraštis 
“Tribune” pranešė, jog po
piežius rimtai susirgo, bet 
ūmai ir vėl pasveiko. Rašė 
apie tai ir Londono laikraš
tis “Times.”

Šiuo metu popiežiai ir jė
zuitai savo didžiausiu prie
šu laiko komunizmą bei dar
vinizmą (evoliuciją) ir skel
bia jiems žūtbūtinę kovą. 
Seniau jų vieninteliu priešu 
buvo judaizmas, protestan
tizmas ir deistinis masoniz- 
mas. Prieš šias idėjas jie 
kovojo Prancūzijoje, Veng
rijoje, Vokietijoje, Lenkijo
je, Ispanijoje, Bei g i j oje, 
Italijoje, Amerikoje ir ki
tur. Jėzuitai nori katalikiz- 
mą padaryti pasaulio val
dovu. Jų “krikščioniškoji 
s k a i stybė,” suprojektuota 
Pop. Leono XIII bulėje 
“Quadragesino Anno,” buvo 
bandoma realizuoti Italijoje 
su pagalba fašizmo, o Vo
kietijoje — nacizmo. Hit
leris savo nacistinę partiją 
ir “korporatyvinę valsty
bę” identifikavo su “pozity
vine krikščionybe.” Savo 
knygoje “Mein Kampf,’’ 
nors ir ne jo paties para
šytoje, Hitleris sakė, jog 
“persekiodamas žydus, aš 
padedu viešpaties darbui.”

Jėzuitai Prancūzijoje
Visas nacių-fašistų “moks

las” yra paimtas iš jėzui
tų raštų: hitlerininkai prak
tikoje atliko tai, ką jėzuitai 
skelbė per 400 metų. Jėzu
itai instigavo ir finansavo 
antisemitinį suokalbį prieš 
Prancūzijos karininką Drei- 
fusą, tik visa tai pridengė 
“integruoto nacionalizmo” 
skraiste.' Jų tikslas buvo su
griauti Prancūzijos respub
liką ir įkurti katalikiškų 
monarchistų vedamą “naci
onalistinę valstybę.” Tik ką 
minėtoje Hitlerio knygoje 
sudėti prieš žydus, masonus 
ir komunistus kaltinimai 
yra žodis žodin paimti iš 
jėzuitų raštų. Tais klausi
mais išsamiai rašė vokiečių 
kunigas Over manas 1911 
m. ir savo bulėse tai skel
bė popiežiai Leonas XIII bei 
Pijus IX. Visokio blogio 
priežastimi popiežiai laikė 
Didžiąją Prancūzų Revoliu
ciją (1793-1799 m.) ir refor
maciją, o amerikiečių ku

nigas Kachlinas (Cough-j 
lin) prie to- pridėjo dar ir 
komunizmą.

Sakoma, jog kartais ir 
gudri višta, pasturgalį įsi- 
dilgina. Taip buvo ir su gud
raujančiais jėzuitais. Jie be 
atodairos ir lengvabūdiškai 
griebia kiekvieną pasitai
kiusį įrankį, kuriuo tik ga
lėtų savo priešą smogti. 
Tačiau jie užsimiršta, jog 
lazda turi du galu, jog kar
tais antras lazdos galas ga
li užgauti ir patį puoliką! 
Taip atsitiko ir jėzuitams 
su jų sėbru, Prancūzijos 
avantiūristu, Leonu Taksi- 
liu (Leo Taxil), kurio tik
ras vardas buvo Jogund Pa
ges. Šis suktas tipas buvo 
tikras chameleona^f^galįs 
mainyti savo kaiUo spalvą 
sulyg noro bei reikalo. Pra
džioje jis buvo ‘/didelis be
dievis,” skaudžiai tarkavęs 
kunigams šonus. Už jo kny
gą “Meiliški pop. Pijaus IX 
prietikiai” jis pateko kalė- 
jiman, kuriame būdamas 
jis “atsivertė” ir tapo, dide
liu jėzuitų ir popiežiaus 
adoratorium. Nuo tada jis 
rašė jų naudai, šampavo 
savo prasimanymais kailį 
antiklerikalams, o ypatin
gai masonams. Demonizmas 
ir šėtonizmas buvo jo nu
mylėtos temos. Jis teigė, 
būk masonai “garbiną vel
nią,” kad jie žmogžudžiai, 
platina prostituciją, kelia 
seksualines orgijas, etc.

Visa tai buvo jėzuitų 
širdžiai nektaras ir balza
mas! Jie rodė į Taksilį kaip 
gero, atsivertusio krikščio
nies pavyzdį. Popiežius jam 
teikė privačias audiencijas, 
sakė skaitąs jo raštus ir gy
rė jį patį. Pop. Pijus IX 
savo- bulėje skelbė, jog ma- 
sonizmas, tai “šėtono baž
nyčia,” kad jų darbai, tai 
“antikristo darbai” ir pan. 
Taksilis parašė romaną 
“Palladismus,” kurio hero
jė, Diana Vohan, buvusi 
“velnio duktė,” dabar tapu
si gera katalikė ir pasako
janti visokias negirdėtas 
masonų “paslaptis.”

Kai jau Taksilis, jėzuitų 
dėka, iškilo į visas galimai 
pasiekiamas aukštumas, jis 
1894 m. balandžio 10 d. gar
siai paskelbė Paryžiaus vi
suomenei, jog turįs jai ati
dengti labai svarbią paslap
tį. Jėzuitai tą mitingą labai 
išgarsino, tikėdami jog Tak
silis paskelbs kokį nors la
bai sensacingą atradimą, 
kuo jie galės pasinaudoti. 
Bet kaip jie nusivylė, kai 
Taksilis viešai pareiškė, jog 
visi jo raštai, visi burnoji
mai prieš ateistus ir masonus 
— buvo tik gryni jo prasi
manymai, kad gyv e n i m e

j nieko panašaus nebuvo ir 
nėra, kad Diana Vohan yra 
jo mašininkė, kad tokios 
moters kaip “velnio duktė” 
visai nėra, etc.

Jėzuitai iš* apmaudo su
stingo. Iš mitingo jie išėjo, 
kaip musę krimtę, nusivylę 
iki giliausių jų juodos sie
los padugnių. Pasirodė, jog 
apgavikas apgavo apgavi
kus! Jėzuitai buvo išvertę 
Taksilio raštus į vokiečių, 
italų, ispanų ir kitas kalbas, 
juos visaip gyrė bei rekla
mavo kaip “tyrą mokslą.” 
Jėzuitų rašytojas “tėvas” 
Thurstonas katalikų enci
klopedijoje vadina Taksilį 
“didžiausiu dievo niekintoju 
ir nešvankiausiu antikleri- 
kaliniu rašytoju visoje Pran
cūzijoje.” Jis kaltina* savo 
brolius jėzuitus lengvatiky
be, kad šie taip lengvai da
vėsi apgaunami, čia, anot 
lietuvių patarlės — atitiko 
kirvis kotą!

Tai va prie kokio absurdo 
prieina “artimo meilės” 
skelbėjai!

Testamentas
(Ištrauka)

...Brangūs draugai! Mirš-^ 
tu be baimės dėl būsimo 
gyvenimo fikcijos, tačiau su 
neišpasakytu ilgesiu 
tikro 
laime gyvenimo, kurį deja, 
per 
kamki įvertinau, per ilgai 
beklajodamas įvairiais ka
pitalistinio 
bei liberalizmo klystkeliais. 
Šiandien, kada sąmonė su
siorganizavo naujoms pa
stangoms ir siekimai įsikū
nijo 
idea 
ardy 
vala: 
prie

Tž 
vaiz

šio, 
jo, kovos už visuotinę

vėlai supratau ir tin-

individualizmo

plačiame, visuotiniame
e, — liga jau baigia 
ti organizmą ir kas 
ida vis labiau artina jį 
mirties.
d ką savo mirties aki- 
ioje turiu aš dar pa

reikšti! Jums, milijonai vi
same pasaulyje kovojančių 
tikrųjų ateities draugiu 

lauso paskutinė mano 
ė ir paskutinė mano 4

Jaunas poetas Vytautas Karalius, išleidęs 
dvi poezijos knygutes “šviesa i? akys” 

bei “Ugnies estafetė”
A. Sutkaus nuotrauka

Rašytojas A. Gudaitis - Guzevičius: “Kalvio 
Ignoto teisybės,” “Brolių,” “Sąmokslo” ir ki

tų knygų autorius.—A. Sutkaus nuotr.

Lietuvos miškai
“Kalnai kelmuoti, pakal

nės nuplikę” — šie nemir
tingi A. Baranausko poe
mos žodžiai ryškiausiai by
lojo apie Lietuvos miško 
tragediją, tebesitęsią dar 
ilgus metus ir po “Anykš- 
šių šilelio” autoriaus mir
ties. Juk buržuazijos valdy
mo metais miškų būdavo 
iškertama daugiau, negu jų 
priaugdavo.

Apie Lietuvos girių atgi
mimą papasakojo jūsų ko
respondentui Miškų ūkio ir 
miško pramonės ministeri
joje. Šios ministerijos miš
ko kultūrų ir miško apsau
gos valdybos viršininkas B. 
Rasimavičius pateikė įspū
dingus skaičius.

— Tarybų Lietuvoje per 
pastaruosius du šimtmečius 
užveista daugiau kaip 306 
tūkstančių hektarų miškų. 
Dabar kasmet apželdinama 
3-4 kartus daugiau miškų, 
negu iškertama. Jubilieji
niais metais naujų miškų 
pasodinsime 12 tūkstančių 
hektarų plote.

Tačiau hektarų gausumas 
dar ne viską nusako: yra 
ir ryškių kokybinių pasi
keitimų. Lietuvoje štai tu
rime jau apie 3500 ha mau
medžio miškų. Didelius sėk
los kiekius esame gavę iš 
broliškųjų ' respubli k ų ir 
štai, dabar auginame vis 
daugiau šio vertingo me
džio. O juk iki karo visoje 
Lietuvoje, kartu paėmus, 
tebuvo vos apie 20 hektarų 
maumedynų. Rietavo miško 
pramonės ūkis dekoratyvi
niams tikslams augina apie 
300 tūkstančiu sidabriniu 
eglių. Jos naudojamos mū
sų miestams, o taip pat kai
mo sodyboms papuo š t i. 
Kuršių Neringoje miškinin
kai smėlynams stiprinti so
dina kalnines pušaites bal
tąsias akacijas.

Albumą “Mūsų žemiečiai” 
paruošė Molėtų rajoninė 
biblioteka. Jame surinkta 
nemaža medžiagos apie kul
tūros ir meno veikėjus, gy
venusius rajone arba kilu
sius iš jo. <Daug įdomių 
faktų pateikta apie proleta
rinį rašytoją Aleksą Ma- 
ginską, dailininką Stepą Žu
ką, liaudies meno rinkėją 
Antaną Jarosevičių ir kitus.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesnė auka paremk

meil
viltis...

•enkiu galvą didžiajam 
alizmo idealui!..Soči

Su visais jumis atsisvei
kinu 
jog 
žmo

amžinai, tikėdamas, 
kiekvienas p a d o r u s 

gus, kurio širdyje dega 
šviesios ateities meilė ir il- 

s, prisidės prie įkūrimogesy
žemėje socialistinio pasau
lio, 
misi r

Te
žanga!

Te.
pasai 

Te
į mė!

\urio tikėjimą ir meilę 
nešu į kapą.
gyvuoja gyvenimo pa-

gyvuoja socialist i n i o 
ulio meilė ir tiesa!
gyvuoja žmonijos lai-

L. Skabcika g

Ateities kuras
Vi sos mūsų kuro rūšys— 

es junginiai. Malkos, 
ės, kietosios anglys,

era turą ir dėl to ne
patenkinti daugelio 

kių. Kuro atsargos ri-

degieji skalūnai, dujos, naf
tos distiliavimo produktai— 
vis tai nedidelio kaloringu
mo medžiagos. Degdamas 
šis kuras \duoda neaukšta 
temp 
gali 
porei
botos, ir gali atsirasti ener
gijos

Radioaktyvumo reiškiniai 
paropė ateities kurą — me
talą 
siektli ne du tris 
čius, 
jonų 
Ura r 
giau 
tinkamai įvertintas tik mū
sų la
Ii šimtai tūkstančių milijar
dų tonų urano, o jo kilogra
mas 
kiek 
anglijęs.

Ui 
vojo 
s u n 
daugiau, 
Leng 
ras, 
nuo 
u ran

trukumo pavojus.

uraną, leidžiantį pj§#*u 
tūkstangūj 

bet keliasdešimt mili^^

as žinomas jau dau- 
kaip šimtą metų, bet

ikais . Žemėje yra ke-

duoda tiek energijos, 
20 tūkstančiu tonu

4 4,

anas 
ir sunkiojo metalo: 

k i o j o yra 140 kartų 
negu lengvojo, 

vasis yra atominis k| 
tik jį reikia atskir 

sunkiojo. Sunkusis 
as atominiuose kati- 

: paverčiamas kitu ele
mentu — plutoniu, kuris 
taip pat yra atominis ku
ras. Vadinasi, po perdir
bimo abu uranus galima 
atomiškai kūrenti. Seniau 
Urano mineralai n e b u v o 
vertinami, nes jie buvo nau
dojami tik juose esantiems 
radžio pėdsakams išski 
O dabar teko brangiam 
džiui pasikeisti vaidmenį 
mis su uranu, kuriam pri
klauso ateities energetika.

K. Daukšas

1
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Vytautė Žilinskaitė 
ir jos kūryba

San Francisco, Cal. Binghamton, N. Y. Worcester, Mass. HELP WANTED MALE

Vykite* Žilinskaitė atėjo 
j savarankišką gyvenimą ir 
literatūrą su ta jaunimo

su pokalbyje kaip tik pa 
brėžė didelį norą rašyti vai 
kams, ir tik vaikams! Jie —

karta, kuriai teko patirti 
daug pokario sunkumų, bet 
kurios širdyje liko meilė ir 
tikėjimas gyvenimu. J i, 
kaip ir jos bendraamžiai li
teratai, mokyklos suole ir 
universiteto auditor i j o s e,
spaudos darbe, susitikimuo
se su žmonėmis ne tik kau
pė medžiagą, o ir ugdė sa
vo požiūrį, realiai tikrino 
jį gyvenimo barometru. V. 
Žilinskaitės rinkinio “Ne
sustok, valandėle” (1961 m) 
eilėraščiuose skaidriai pra
siveržė lyriškas susimasty- 

• mas, žavėjimasis tuo, kas 
aplink mus ir mumyse gra
žu, gera...

į . Ir štai ta poetinė aki
mirka tarsi sustojo: V. Ži- 

i <]inskaitė pažėrė kandžių, 
šmaikščių humoreskų, epig
ramų pluoštą. Atrodo, iš 
kurgi prasiveržė ta ironija, 
šaižus juokas? Rinkinio 
“Ne iš pirmo žvilgsnio” 
(1962 m.) satyrinėje gale
rijoje save atpažino, nuo 
aštraus žvilgsnio susigūžė 
ne vienas. Teko netgi iš- 

* girsti balsų: V. Žilinskaitės 
humoreskos įdomios, para
šytos gabia ranka, bet jos 
perdaug tulžingos.

Gal ir taip, bet jos — ne
abejingos! Tai ir nusako 
rašytojos kūrybos, esmę, jos 
pagrindinį mušamąjį tiks
lą: naikinti blogį, neleisti 

x įsišaknyti pikčiau už bet ką 
kerojančioms piktžolėms.

( Ir vėliau išleistame saty
rinių kūrinių rinkinyje “Ir 
aš ožius ganiau” (1965 m.) 
V. Žilinskaitė vis sėkmin
giau įvaldė pasirinkto gink
lo savybes, žodžio, meninės 
detalės taiklumą, literatūri
nės charakteristikos . raiš
kumą. jos lakoniškas, su- 

1 kauptas, šiandieniškas visa 
savo dinamiška spyruokle 

i stilius feljetonų situacijas,
; veikėjus pastato ryškiame

juoko veidrodyje.
Ne veltui V. Žilinskaitės 

humoreskos iš karto pra- 
siskynė kelią ir į tarybinės 

: satyros flagmano “Kroko-
įįilo” puslapius, pateko į jo 

^bibliotekos leidžiamų knygų 
Seilę (“Ideali žmona”, rusų 

k., Maskva, 1964 m.), o lei
dykla “Vaga” rusų; skaity
tojams išleido jos rinkinį 
“Jonvabalis”.

Noriu ir aš akimirkai 
sustoti, bekalbėdamas apie 
satyrikės darbą... Būna, 
kad satyrikai kandūs ir pik
ti savo kūryboje, gyvenime 
esti švelnūs. V. Žilinskaitė 
neslepia šios satyrikų 
“ydos”. Atvirkščiai, ji mū-

geriausi skaitytojai, pašau 
lis — įdomiausias. Šiais me 
tais pasirodė V. Žilinskaitės 
knygelė mažiesiems “Mikė 
milžinas” — linksmų nuo 
tykių virtinė. O štai kitas 
užmojis — jaudinanti do
kumentinė apybraiža “Ma
no neapykanta stipresnė” 
(1964 m.), už kurią žurna
listė ir rašytoja buvo pre
mijuota.

Eilėraščiai ir satyra, pa
sakojimai vaikams ir heroi
kos romantizavimas plau
kia iš autorės būtinybės bū
ti nūdienos sraute veikian
čiuoju asmeniu. Kai paim
sime į rankas netrukus 
“Vagos” leidyklos išleidžia
mą naują V. Žilinskaitės sa- 

' tyros rinkinį “Angelas virš 
miesto”, vėl susidursime 
akis į akį su veriančiu sa
tyrikės žvilgsniu.

J. Kirkilą

Waterbury, Conn.
Balandžio 30 dieną, sek

madienį, įvyks Liet. DARB. 
Susivienijimo 5-os apskri
ties konferencija 103 Green 
St. svetainėje. Pradžia 10 
vai. ryte (nauju laiku).

Mūsų kuopos nariai ren
giasi pasitikti delegatus ir 
pagamins pietus jiems, kad 
nereikėtų kur kitur eiti pie
tauti. Taipgi ir pašaliniai, 
kurie norite sykiu su dele
gatais pietus valgyti, galite 
ateiti.

Antrą valandą po pietų 
Richardas Janulis parodys 
spalvotų paveikslų (slides) 
iš Lietuvos dainų šventės 
ir iš kitų Europos vietų. 
Kviečiame visus ateiti 2 va
landą po pietų, nauju lai
ku, pamatyti paveikslų. Sa
ko, labai gražūs. Tik įsitė- 
mykite laiką ir nesivėluo- 
kite.

Draugai Andrius ir Mo
nika Raškauskai jau par
davė savo namą ir yra nu
sitarę palikti Waterburį — 
vyksta į Floridą pastoviai 
apsigyventi.

Jų išleistuvės įvyks gegu
žės (May) 7 d., 1 vai. po 
pietų, svetainėje 103 Green 
St. Kurie norite ’dalyvauti 
išleistuvėse, tai įsigykite ti- 
kietus iš anksto. Matykite 
M. Svinkūnienę, Klementi- 
ną Yenkeliūnienę arba Ma
ry Ulozienę.

M. Svinkunienė

Lietuvių patarlė
Geri žmonės protą 

bia, pikti — pinigus.
geik-

Milžiniška taikos
, demonstracija

San Francisko gyventojai 
tikriausiai nebuvo matę to
kios mobilizacijos, tokios 
masės žmonių, įsiliejusios į 
San Francisko gatves, ko
kia buvo balandžio 15 d. 
Žmogui, savo akimis nema
čiusiam, vargu galima įsi
vaizduoti šią masę žmonių 
maršuojant.

Demonstracija prasidėjo 
10 vai. ryto nuo 2nd ir Mar
ket Sts. Labiausiai žmogų 
jaudinančiai veikė stebint 
maršuojant daugumoje jau
nučio amžiaus jaunuolius, 
studentus su nušvitusiais 
veidais ir nešančius įvairia
spalves iškabas su įvairiais 
šūkiais baigimui karo Viet
name.

Taip, jauniems priklauso 
pasaulis ir jie turi kovoti 
už savo ir jų vaikų gyvybę. 
Jei jie pageidauja išlikti, iš
saugoti savo gyvybę nuo 
žiauraus karo, pasaulinio 
karo, jie turi kovoti.

Demonstrantų kelionė bu
vo 5-ių mylių ilgio link mū
sų garsiojo, gražiojo Golden 
Gate parko, į Kezar Stadi
oną. Mielas pavasarinis ba
landžio mėnuo dažnai pa
vaišina lietum, tai ir šį kar
tą demon s t r a n t ų veidus 
prausė “April showers,” bet 
skaisčioji saulutė paskubė
davo juos nudžiovinti. Tie
sa, daugelis buvo pasiruo
šę lietaus pavojui. Bloga 
buvo tiems, kurie nešėsi 
mažyčius kūdikius ant ran
kų, ir matėsi tokių, kurių 
plonas, menkas apsirengi
mas drėkino jų kūnus, bet 
niekas to nepaisė ir nebuvo 

.tuo nusiskundimu.
Kezar stadione telpa 65 

tūkstančiai žmonių, ir jis 
buvo kimštinai pilnas de
monstrantų. Stadiono aikš
tėje, po atviru dangumi, 
maršavo grupės jaunuolių 
su iškabomis iš kitų vaka
rinių valstijų — Nevados, 
Oregono, Kolonados ir- ki
tų.

Programa prasidėjo 2:30 
vai. popiet. Pirmiausia bu
vo atlikta muzikalinė pro- 

! gramos dalis. Kalbėtojų 
buvo įvairių profesijų. Jų 
tarpe—Mrs. Martin Luther 
King, civilinių teisių kovo
tojo žmona; Robert Voug- 
han, televizijos veikalų 
“‘The Man From Uncle” 
žvaigždė; Julian Bond, bu
vęs studentų vadas, ir daug 
kitų!

Nuo estrados pranešė, kad 
stadione yra 15,000 žmonių. 
Tačiau, pažvelgus, rodės 
dukart tiek. O gal bemaž 
tiek už stadiono sienų gau
dė iš skambių garsiakalbių 
ugningų kalbų garsus. Vi
si kalbėtojai pabrėždami 
sakė, kad Vietname besiple

čiantį karą momentaliai 
reikia sustabdyti, ir jis tu
ri būti sustabdytas, nes jis 
yra taip baisiai pavojingas 
visai žmonijai!

Iš pramogos
Balandžio pradžioje įvyko 

pavasarinė pramogėlė Pet
ro ir Mildutės Williamu so
dyboje—Mill Valley, Cal.if. 
Pramogą ruošė sanfrancis- 
kiečiai pasidžiaugti mielu 
gaivinančiu pavasariu. Ypa
tingai Williamu šeimos re
zidencijoje yra malonu pa
čių šeimininkų draugišku
mu pasigėrėti, pasidžiaugti, 
o ir žydinčiu gėlynu ir įvai
rių rūšių medeliais pasigro
žėti.

Svečių atsilankė gražus 
skaičius, atvyko net iš pie
tinės Kalifornijos svetingos 
Adelė Ziksienė ir Marytė 
Radienė.

Pramogos ruošėjos ir, be 
abejo, visi svečiai yra di
džiai dėkingi visai Willia
mu šeimai už rezidenciją ir 
Mildutei .ir jos maloniai 
dukrai Genovaitei už talką 
maisto gaminime ir dar už 
dalies maisto aukojimą.

L—m a

Ir aš buvau 
demonstracijoje

Paprastai, šeštad. vaka
rais lankau sergančią žmo
ną ligoninėje. Turėdamas 
laiko, balandžio 15 d., nusi
tariau vykti į Niujorką pa
matyti Taikos demonstraci
ja.

Kadangi šiek tiek vėlo
kai pribuvau Niujorke, tai 
vietoj eiti į Central parką, 
patraukiau į 'Suvienytų Na
cijų pastatą. Prie 1-mos 
Avėnue ir 42-osios gatvės 
žiūriu, kad keli žmoneliąi 
demonstruoja. Manau, tai 
jau čia pradžia, bet apsiri
kau. Čia tik keli “už karą’’ 
šimeliai loja. Nors jų ma
žai buvo, bet trukšmo darė 
daug.

Štai tik žiūriu, kad iš 
apartmentnamio—a-tri darė 
moteris langą ir pradėjo 
pilti vandens kibirus ant tų 
“demonstrantų”, iki jie iš
siskirstė. Aš kalbuosi su po
licija, kurių buvo keli de- 
sėtkai, ir sakau: ką jūs ne
galėjote padaryti, viena 
moteris įveikė.

Bet, aš traukiu toliau, ieš
kodamas tikrosios demon
stracijos, ir štai prieinu 
prie Suvienytų Nacijų aik
štės kur jau, apie 2:30 vai. 
po pietų, atmaršuoja pir
mieji demonstrantai. Ir kai 
pradėjo eiti, tai nebuvo ga
lo prisipildė aikštė ant syk. 
Žmonių tiek visur prisikim
šo, kad rodosi nežinai žmo
gus nei ką daryti. Atrodė

v >
d Nemunas pavasarį ties Birštonu

A. Sutkaus nuotrauka .

Poetas ir vertėjas Aleksys Churginas, išver
tęs į lietuvių kalbą Šekspyro Raštų 

1-2 tomus, Gėtės “Faustą” ir kt.
A. Sutkaus nuotrauka

kaip vienas didžiausias de
besys ir, šalę manes stovė
dama moteris, labai inteli
gentiškos išvaizdos, sakė 
man, “mes netoli nuo revo
liucijos ...”

Apleidau demonstrac i j ą 
4:30 vai. po pietų, nesulau
kęs pabaigos, pusėtinai su
šalęs ir pavargęs, bet ge
rame ūpe.

J. Stanelis

Albany, N. Y. — Guber
natorius Rockefelleris pasi
rašė bilių, kuriuo įvedama 
New Yorko valstijos loteri
jų sistemą. Pirmutinis trau
kimas įvyksiąš liepos mėne
sį. Iš šio raketo valstija 
tikisi laimėti apie 65 milijo
nus dolerių per metus.

Iš LD|S 6 kp. susirinkimo
Balandžio 2 d., Sokol sa

lėje atsibuvo LDS 6 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Ne
mažai narių dalyvavo.

Trumpi buvo kuopos ko
miteto raportai.

Žymėtina tas, kad kovo 
19 d., po ilgos ligos mirė 
LDS 6 kuopos narys Jonas 
Tinkūnas. Pagerbtas narių 
atsistojimu. Tai jau šiais 
metais LDS 6 kuopos trys 
nariai išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo: Franas žeboris, Juo
zas Strolis ir Jonas Tinkū
nas.

Finansų sekretorė Adelė 
Kampon pranešė, kad 6 kp. 
iždininkė K. Vaicekauskie
nė pasveiko ir atsisakė nuo 
tolimesnės pašalpos. Ir ji 
dalyvavo šiame susirinki
me. Buvo malonu matyti ją 
sveiką. Šiuo tarpu, dar du 
nariai yra užsimaldavę pa
šalpai: R. Neal ir A. Mar- 
čiuška. Taipgi ir ilgalaikiai 
ligoniai: A. Navalinskas, A. 
Yudikaitis ir Vareika. Lin
kiu visiems sėkmingai pas
veikti.

Mariutė Lynn pareiškė 
savo mintį, kad yra vieta 
suruošimui išvažia v i m o- 
pikniko.' Vietos savininkė 
patarė susitarti bent keliom 
draugijom ir pasiskirstyti 
sau dienas, tačiau vieta tu
rėtų būti sutvarkyta vi
siems bendrai . M. Lynn ir 
A. Maldaikicnė sutiko pasi
kalbėti su kai kurių drau
gijų komitetais tuo reikalu. 
Jos taip pat pranešė, kad 
parendavo salę rudeniniam 
pasilinksminimui spalio 7d.

Skaitytas laiškas nuo To
ny Šhalton dėl 18-to Natio
nal Bowling Tournamento, 
kuris įvyks, gegužės 19, 20 
ir 21 dienoinis, ChikagoJ 
III. Prašo visus LDS narius: 
kooperuoti tame dar b e., 
LDS 6 kuopa skyrė iš iždo | 
$10 ir prie to prisidėjo po' 
$1.00 Marutė Lynn ir Ona 
Wellus.

Kaip jau yra žinoma, ko
va prieš nacizmą vis smr- 
kėja. Ir tuo reikalu yra 
šaukiamas Nacionalis kong
resas gegužės 28 dieną, 
Chicago j e. Šių eilučių au
torė, V. Andrulio paragin- 

I ta, parinkti kongresui svei- 
’ kinimų ir finansinės para- 
; mos, tai ir kreipiuosi į ge- 
; ros valios, taiką mylinčius 
į žmonės, kad pagal išgalę 
prisidėtų prie šio svarbaus 
darbo. LDS 6 kuopa iš iždo 
paskyrė $10 ir čia pat pri
sidėjo: J. ir K. Vaicekaus
kai su $5 po $1: H. Žukie- 
nė, V. Kapičauskienė ir A. 
Žemaitienė. Kai kurie per 
telifoną davė garbės žodį, 
kad prisidės. Kai visus su- 

I rinksiu, tai tada visų auko
tojų vardus paskelbsiu 
spaudoje.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 7 d., Sokol 
salėje, 226 Clinton St. Pra
džia 2 vai. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.

Onutė Welkis
%

Chicago, Ill. — ŪBI su
areštavo Gary Eugene Ra
der, 23 m. amžiaus, už tai, 
kad jis Balandžio 15 d. Tai
kos demonstracijoje sude
gino savo “drafto” kortą.

Balandžio 17 New Yorko 
spaudos darbininkai vis dar 
tebebuvo be sutarties. Val
dinis taikintojas Kheel vėl 
abi puses ragino skubiau 
derėtis.

Padėka

Domininkas Margis

TOOLMAKER. Experienced on 
repairs and maintenance of pro
gressive ;md secondary operation 
dies and general tool room work. 
Will consider 1st class machinist. 
Numerous fringe benefits. Contact 
Miss Hahn, AMSCO INDUSTRIES, 
Hatboro, Pa. OS 5-6100 (29-31)

MEN. Security Gaurds. Full time 
positions available lor reliable, sober 
men. Must have phone. No police 
record. Must speak, read, write 
English. . Apply in person to Room 
330, 116 South 7th St., Philadelphia.

(31-33)

MAINTENANCE MAN
for boilers and plant equipment, 
rotating shift, excellent hourly rate 
plus liberal benefits, steady em
ployment, plant located in Chester. 

Call TR 4-5356. Mr. Newell.
(31-33)

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie man suteikė užuojau
tos žodį asmeniškai koply
čioje ir kortelėmis. Dėkoju 
už puikias gėles, kurios 
puošė mano mylimo vy
ro karstą, ir už atėjimą į 
koplyčią suteikti jam pa
skutinę pagarbą, už paly
dėjimą į kapus. Šia proga 
noriu padėkoti ir už korte
les jam dar gyvam būnant 
atsiustas, v

Ačiū draugėms moterims, 
kurios suruošė palydovams 
užkandžius. Mr. ir Mrs. 
Joseph Petkūnas, Mr. ir 
Mrs. J. Sabaliauskas, Mr. 
ir Mrs. Francis Ausiejus, 
Mary Sukaskas, B. Kolešie- 
nė, Anna Vosilienė, Lucy 
Ausiejus, John Domeikis, 
Peter Plokštis, Mary Kelley 
— daug jie man patarnavo. 
Įvertinu labai laidotuvių di
rektoriaus P. Carroll patar
navimą.

Vienu žodžiu ačiū visiems 
giminėms ir draugams už 
jūsų paslaugas mano liūde
sio valandoj.

Ilsėkis ramiai, mielas Do
mininkai, aš tavęs niekad 
nepamiršiu.

Ona Margis, žmona.

Help Wanted Female
HAIRDRESSER- -European trained. 
Expd. No American License nec. 
WFD for leading Wig Salon. Top 
Salary & benefits. No English ne
cessary. Call RA 5-4665 after 9 AM. 

(31-37)

IOUSEWORK AND COOKING
From 12 PM Io 5 PM.

East Oak Lane. 
Experience and reference.

Call after 6.
WA 4-2715

Excellent Opportunity.
W

(31-33)

WOMAN 
(ANTED Io jxerform general house

hold work assisting mother of young 
nily on beautiful large suburban 
ate. Newly renovated 2 bedroom 

luxury apt. available on premises in 
most breathtaking setting. Phone 
5-3681 for interview. Must fur

nish complete references. Allentown, 
Pt.. (31-36

fa 
es

a
39

MALE & FEMALE
HAIR COLORIST 

ANICURIST & SHAMPOO GIRL 
New Bucks

Apply in person.
Street Rd. & Bustleton Pike, ' 

Feasterville, Pa.

M
N|w Store Opening.
County Mall.

(31-33)

Laisviečiai Čiurliai 
išvyksta į Lietuvą
Lankantis Elizabethe sek-

LAIKAS—AUKSAS
“ Laikas—auksas”—
Dažnai mes išgirstam, 
Nes iš tikro jisai 
Mums brangus, 
Bet paklausiu 
Aš kartais savęs: 
Argi laikas — 
Tik auksas išvis?
Auksą nuperkam
Mes paprastai
Popieriniais, kvapiais pini-
Ir kainuoja [gals
Nebrangiai jisai.
“Laikas — auksas”—
Šitas posakis
^Tums nebetinka,
Mes nežinom
Lig šiolei, kokiais
Mums už laika 
Mokėt pinigais.

J. Ka radėjus

Metropolitan opera baigė 
savo 82-ąjį sezoną. Pasta
tė 23 skirtingas operas, at
liko 214 vaidinimų.

madienį sutikau draugą 
Č'.urlj iš Pattenburgo, N. J. 
Jis buvo labai linksmai nu-

ei kęs. Pasirodo, kad jis, 
žmona ir dukra Rūtelė 

vyksta į Tarybų Lietuvą 
ejetui savaičių paviešėti.

si 
jo

t r
Išvyksta jau ateinantį 
penktadienį, balandžio 28 d.nktadienį, balandžio 28 d. 

Ypač jų dukrelė norė- 
anti keletą dienų pra
sti Maskvoje. Tiek ji 

apie tą didmiestį ir socia
linės šalies sostinę esanti 
aičiusi ir girdėjusi, kad 
tbar labai norėsianti ir 
meniškai su juo susipa- 
nti. Tikiu, jog ji savo 
<slą laimingai pasieks.
Nuo savęs linkiu drau

gams Čiurliams laimingos

si 
le

d<

ži 
ti

Antanas

JAV sveikatos reikalais
statistika rodo, kad 38 pro
centai visų mirimų yra nuo
ši ’dies nesveikatų, seka vė
žys su 16 procentų.

1 WATERBURY , CONN.

Mirus

Motiejui V osylitii
Mes, waterburieciai, reišk ame gilią užuojautą

jo žmonai Uršulei, sūnui ns Jurgiui ir Adol-
fui, giminėms ir s rtimiesiems. \

Klem Yenkeliūnienė J. Zorskis
K. Danisevičius V. Krasnickas
M. Svinkunienė M. Strižauskienė
J. Bartkus J. Strižauskas
K. Lusas J. Vaitonis
V. Jokubonis J. Svinkūnas
V. Aleknavičius B. Marcinionis \
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Įdomi spaudos paroda ! Aido choro žinios
Balandžio 16 d. “Laisvės”' 

salėje įvyko Tarybų Lietu
vos dabartinės spaudos pa
roda. Po antrašte “Lietu-i 
vos spauda šiandien” buvo1 
išstatyta ne vien “Tie- i 
sa”, “Literatūra ir menas”, 
“Valstiečiu laikraštis” ir! 
kiti centraliniai įžymieji 
laikraščiai ir žurnalai, bet 
ir keliasdešimt rajonuose 
savarankiai išleid ž i a m ų 
laikraščiu.

Matėsi keli numer i a i 
Amerikon laisvai įleidžiamo 
naujojo laikraščio “Gimta
sis kraštas”, kurį daugelis 
žadėjo užsiprenumeru o t i 
per Imported Publications 
and Products įstaigą New 
Yorke.

Programą atidarė Lietu
vių Literatūros Draugijos 
185-osios kuopos darbuoto
jas Jonas Grybas. Iškvietė 
naują LLD Centro sekreto
rę Ievą Mizarienę tarti žo
dį kitą apie draugiją. Tą 
jinai glaustai atliko, o prie
dams papasakojo keletą 
vaizdų iš vakarykštės di
džiosios demonstraci j o s 
prieš kara Vietname. Tai 
buvo jaudinantis prisimini
mas ten’buvusiems ir svar
bi pirmarankė informacija 
nebuvusiems.

“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara pranešė ką tik iš
girstą informaciją apie pa
kaitas kai kurių pareigūnų 
Tarybų Lietuvos vvriausy- 
bėje. Jis taipgi pasiūlė, kad 
šis susirinkimas pasveikin
tu T. Lietuvos dienrašti 
“Tiesą”, kuinam sukako 50 » 
metu.

“Laisvės” salėie vykdo
mose sueigose dažnai sutin
kame džiugiu netikėtumu. 
Šios dienos staigmena buvo 
ne vien idomi. bet ir dau
geliui labai reikalinga. Bū
damas New Yorke tarnybos 
reikalais, i mūsų paroda už
suko tarvbinės ambasados 
Washingtone pareigūn a s 
Vytautas Zenkevičius.

Svečias pasakė įdomių 
davinių anie sunkiųjų po
karinių laikų Lietuve j e 
spaudos padėti, kada, jie 
ankštuose, apgriautuose, sai
tuose butuose rankomis rai
des rinko ir rankomis, pa
sivaduodami, presą suko. 
Jie vargo, bet spauda auk
lėjo. Čia, sakė jis, dar ne 
visa mūsų spauda, visą par
vežti A. Bimba negalėjo, 
per sunki.

Svečias sakė kad šiemet 
Lietuva tikisi turėti iš 
Amerikos daug turistų ir 
kad kvotos greitai užsipil
do.

Pobūvio dalyviams spie- 
čiantis aplink svečią su dau
geliu klausimų, Zenkevičius 
pasiūlė pirmiausia atsakytį 
daugumai dalyvių bendrus 
klausimus. Tarpe bendrųjų 
buvo tokių:

Kaip gauti leidimą nu
vykti Lietuvon su turistais; 
kaip nuvykti ilgesnei vieš
nagei; kaip gauti leidimą 
ten apsigyventi?

Kaip atsikviesti iš Lietu
vos Amerikon giminę sve- 
čiuosna; kaip apsigyveni
mui?

Kaip gauti metrikus? 
Taipgi apie palikimus, apie 
siuntinius. Ir eilę kitų gre
timų (ir ne gretimų) klau
simų nušvietė. Paskiau at
sakė kiekvieno specialius 
klausimus.

Publika labai įvertino šią 
netikėtą progą.

Jonas Grybas parodė ke
lis įdomius filmus.

Po programos vyko bab- 
kos ir kavos vaišės, ir pa
šnekesiai. Teko malonumas: 
susitikti R. ir O. Žiugždas.! 
Onutė sakė, jog ilgesys ta
rybinės Lietuvos spaudos 
ir noras savo tautiečius su- 
sitikti jiedu čia atvedė.

Pagaliau, laikas būtų pa
sakyti jog tą didžiulę pa
rodai antrašte “Lietuvos 
spauda šiandien” padarė 
dailininkė Tise Bimba. Ji Į 
pati, patyliukais, ir tą spau
dą parodai išdėstė. Gi kuo- 
pietės Albina Mikalaus ir 
Ona Kazlauskienė atliko 
darbą prie vaišių.

Re p.

Mirė advokatė
Blanch Freedman

New York. — Balandžio 
16 d. Flower Fifth Avenue 
ligoninėje mirė advokatė 
Blanch Freedman. Tai bu
vo ilgametė kovotoja už 
persekiojamųjų darbo žmo
nių laisvę. '

Pastaruoju metu Blanch 
Freedman palaikė artimus 
ryšius su Amerikiniu Sve- 
turgimiams ginti Komite
tu; kartu su adv. Ira Gollo-
bin Blanch Freedman gynė 
Antana Bimbą.

Jos mirtis — didelis nuo
stolis darbininkų judėji
mui.

Salomėja Nėris and 
Lydia Koidula

I very often think about 
the Lithuanian famous and 
beloved poetess Salomėja 
Nėris. And every time I 
think about her I 
think about the Estonian 
famous poetess Lydia Koi
dula. Both of them reached 
the heights of their poetical 
productivity and fame at 
an early age, and both of 
them died rather young— 
Salomėja Nėris at the age 
of 41, and Lydia Koidula— 
at 43.

Koidula was Estonia’s 
“awakening age” writer and 
poetess. She was a. great 
patriot and fighter for the 
independence and freedom 
of Estonia. No other Esto
nian poet has accomplished 
so much in such a short life 
as did Lydia Koidula. She 
will live in the hearts of 
the Estonian people for
ever. Forever we will love 
and cherish her brilliant 
mind, her talent, her great 
love for her country.

Salomėja Nėris is to 
Lithuanians wlhat Lydia 
Koidula is to Estonians.

Just the other day I was 
reading an article in Esto
nian paper where the name 
of Salomėja Nėris is men
tioned. She was among 
others who have translated 
the works of Estonian 
writer Johanness Semper. 
She was interested in Esto
nian literature and in Est
onian people. She is one 
of the greats who are 
known and loved lleyond 
the limits of their own 
country. ,

Ike

New Yorko didžioji spau
da labai entuziastiškai at
siliepia apie tarybinę dain
uos solistę Galiną Višnevs- 
kają. Sako: ji nuostabiai 
valdo savo galingą, talen
tingą balsą.

DAINOS AITE NEMUNĄ
Lietuvos upių tėvas Ne

munas, per amžius liaudies 
apdainuotas. O kiek sukūrė 
apie Nemuną poezijos ir 
dainų Lietuvos poetai ir 
kompozitoriai! ?

Ateinančiam Aido choro 
koncerte, aidietis — solistas 
Augustas Iešmantą, tarp 
kitko, padainuos kbmpozit. 
Gorbulskio kūrinį “Nemu
no Žiburiai”. Jam pritars 
Moterų choras. Daina me
lodinga ir žavinti, pritinka 
Augusto bosui.

A. Iešmantą — profesio-
nalas dainininkas, ilgai mo
kėsi dainavimo Buenos Ai
res mieste.

Jis gerai žinomas Argenti
nos lietuvių kolonijoje, jis 
gerbiamas ir mūsų tarpe.

Aido solistas 
Aleksandras Velička

Mūsų ilgametis tenoras 
Alekas Velička, daug, daug 
dainavo ir vaidino Aido 
chore. Jis padainuos ir šia
me koncerte porą dainų so
lo, pritariant chorui.

Aido choro koncertas 
įvyks gegužės 7 d., “New 
National Hali” lenkų salėje, 
261 Driggs Ave. Greenpo
int, N. Y. Pradžia 2:30 vai. 
po piet. Bilietas tik $1.50. 
Prašome atsilankyti ir at
sivesti savo pažįstamus bei 
draugus.

II. F.

Aido choro pamokos
Aido svarbioji pamoka 

pirm koncerto (su akompa- 
niste) įvyks šio trečiadie
nio vakarą, balandžio 26 d.

Mokytoja ir Valdyba

Spaustuvininkai įvedė 
deryboms naują būdą
New Yorko Daily News 

spaustuvės darbininkai ne
streikuoja. Jie ateina į 
darbą. Bet ten pat viso
mis trimis darbo pakaito
mis jų unijų vadovai su
stabdo darbą. Vadovai ra
portuoja apie derybų eigą, 
o darbininkai pasako savo 
pastabas. Atrodą, jog abi 
pusės nori pamatyti, kas iš 
to išeis.

Įdomi popietė jau 
tik už savaitės

Literatūros Draugijos 1- 
osios kuopos žadėta kultū
rinė popietė jau netoli. Ji 
įvyks balandžio 30 dieną, 
Laisvės salėje, Liberty Avė. 
ir 102 St., Ozone Parke 
(Lefferts' traukinio Oxford 
Ave. stotis). Pradžia 2:30 
popiet.

Rojus Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, kalbės. Jo kal
bos tema: “Kas šiandien- 
darosi plačiame pasaulyje.” 
Tema svarbi, girdėkime jo 
kalbą.

Jonas Siurba rodys spal
votas nuotraukas (slides), 
darytas Lietuvoje ir čia. Jis 
nutraukė visa seriją balan
džio 15-ą įvykusios didžio
sios demonstracijos New 
Yorke paveikslų spalvose. 
Rodvs ir vėliausias nuo
traukas. Gal ir save pa
matysite demonstruojant? 
Bus įdomi programa.

Visus prašome matvti-gir- 
dėti šia programą. Ne daž
nai tokios programos yra 
rengiamos.

Po programos rengėjai 
dalyvius žada pavaišinti py
ragu ir karšta kava.

Rengėjai

REIKALAUJA, KAI) 
ŽMONA JĮ IŠLAIKYTŲ
Graikas S. Anastasiadis, 

moksliu inkas, kreipėsi į 
teismą, kad jis įsakytų jo 
žmonai kas savaitę sumo
kėti jam po $75 jo pragy
venimui. Jo žmona Janine 
yra mokytoja. Ji uždirban
ti $10,000 metams, o jis 
vargstąs gyvenant iš valdi
nės pašalpos.

NUĖMĖ VANDENS 
DRAUSMĘ

Pastaruoju metu rezervu
arams prisipildžius vande
niu, nuimtos dvejus metus 
veikusios drausmės. Leista 
laistyti daržus, plauti auto
mobilius. Majoras Lindsay 
pataria daržus laistyti tarp 
6-8 ryto ir 9-11 vakaro.

Gavrilovich sveiksta
Vedamas reikalų, aną die

ną atsiradau rajone, kur 
gyvena Leonas Gavrilovich. 
Susitikome atsitiktinai. Ra
dę patogią vietą, pasikal
bėjome apie sveikatą ir ki
tais klausimais. Sakė, žaiz
dos, autoavarijoje įgytos, 
jau baigia išgyti. Jis vaikš
čioja dar ramstydamasis su 
kriukiais, bet skausmai ne
bekankina.

Jis patenkintas, kad su
rado kaltininką, kuris va
žiuodamas ji parmušė ir, 
palikęs gulintį, pabėgo. Po
licija jau pridavusi jam kal
tininko vardą ir kitas in
formacijas. Ką daryti, tai 
jis matys, ką patarėjai sa
kys.

Daba)* jis gyvena bute. 
Gydytoms ir ligoninės slau
gė ateidinčja jo sveikatą 
patikrinti. Už patarnavi
mą ligoninė atskaitų dar 
nedavus.

Leonas yra Literatūros 
Draugijos narys. Jis dabar 
pridavė duokles už 1967 m. 
Ačiū už punktualumą!

i Draugas

Įtaria žmogžudystėje
Alvin Wellander, 25 me- 

i tų, 15 Filbert Street, Val- 
i ley Stream gyve n t o j a s , 
! įtartas užmušime Dianos 
i Della Jacova, 23 metų.

Alvinas, pastar a. i s i a i s 
d v e j a i s metais Sunday 
School mokytojas to mieste
lio Luteronų bažnyčioje, su 
Diana neseniai susidrauga
vęs. Sekmadienį jiedu bu
vo išplaukę pasivažinėti ne
toli Ocean side, L. I. Ties 
ta vieta rado plūduriuojan
tį merginos kūną.

įtarime sakoma, kad jis, 
“užsikarščiavęs.” ją primu
šė buteliu ir iš laivuko iš
metė. Jo mėlyna akis ir su
tinusi lūpa rodė, kad mer
gina prieš jį kovojo.

New Yorke areštuotas 
h ra n gu m vn a i s n rėki au toj as 
ir io paslas, įtartas šmu
gelio keliu iš Meksikos ive- 
žant 75 tūkstančių vertės 
auksinių gražmenų.

Atvyko Svetlana 
Aliliujeva-Stalinaitė
New York. — Balandžio 

21 d. į Niujorką (lėktuvu) 
atvyko iš Šveicarijos Svet
lana Aliliujeva - Stalinaitė. 
JAV vyriausybė davė jai 
vizą neribotam laikui,— ga
li ji būti čia, kiek tik nori.

Svetlana aerodrome sakė, 
kad ji į Maskvą nebegrį
šianti, nors ten gyvena jos 
sūnus ir dukra. Ji para
šiusi knygą, už kurią gau
sianti nemažą honororą ir 
sau galės gyventi.

Moteriškė turi apie 42 
metus amžiaus. Ji buvo, sa
ko žinovai, tris kartus ište
kėjusi, bet oficialiai naudo
ja savo motinos mergautinę 
pavardę—Aliliujeva.

Iš Šveicarijos Svetlaną 
atlydėjo kaž koks Alan U. 
Schwartzas, niujorkietis.

Giria lenkų ir rytų 
vokiečių filmą

New Yorke pradėta ro
dyti filmas “Naked Among 
the Wolves” (Nuogas tarp 
vilkų), gamintas bendrai 
rytų vokiečių ir lenkų. Vaiz
duoja nacių koncentracijos 
kempėje esančius karui bai
giantis, kada desperaciją 
keičia stiprėjanti viltis iš
likti gyviems.

Veiksmų centre yra ma
žas berniukas, Furį atsine
ša paslėptą valizoje iš Len
kijos atvaromas kempėn 
žvdas. Berniukas tampa lyg 
vilties simboliu, iššaukia 
belaisvių pasiaukojanti ryž
tą vaiką išsaugoti. Filmas 
nesiremia kempės baisu
mais.

Rodomas 34th S. East te
atre, užtrunka valandą ir 
40 minučių.

OZONE PARK, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės 

direktorių susi rinkimas 
įvyks ketvirtadienį, balan
džio 27, savame name. Pra
džia 2 vai. J. G.

Parengimu kalendori
Balandžio 30 d.

LLD 1-os kuopos kultūri- 
opietė, Laisvės salėje, 
le Parke. Pradžia 2:30 
i etų.

Gegužės 1 d.
Tarptautinio solidarumo 

ir takos demonstracija. 
Union Square aikštėje prie

Street, Niujorke. Pir- 
enį, 5 vai. popiet

nė p 
Ozon 
PO pi

17th 
madi 
vai. \7akare.

iki 7

Gegužės 7 d.
Aido Choro metinis 

certas, New National 
(Lenkų), 261 Driggs Ave., 
Brooklyn (Greenpoint), N. 
Y. Pradžia 2:30 v. popiet.

kon- 
Hall

Gegužės 20 d.
LDS 1-os ir 46-os kuopų 

banketas A. Gilmanui pa-
gerb ;i 5:30 vai. vakaro 
“Laisvės” salėje.

Teisme už padangę *
Nsw Yorko mieste Em

pire State pastatas yra pa
garsėjęs kaip aukščiausias 
pasaulyje — 102 aukštų. O 
dabar miestinis Port Au
thor, 
112-o 
Man 
je. Tai bus pasaulinės pre- 
kybo

ty, šelmis, nori statyti 
is aukštų pastatą 
nattan salos smailgaly-

s centras.
Empire State kreipėsi i 

N. Y*, valstijos teismą, kad 
Autoritetui uždraustų taip 
lenktyniauti. Sako, jog ta- 

ieina televizijos ir ki- 
liznio reikalai.

me 
kio

Majoras Lindsay pasiūlė 
laisniuoti cigarečių parda
vėjus tikslu mažinti . ci^ari 
pirkimą, už valstijos ribų^ 
ApsĮ ąįčiuoja, kad tas duo
tu'ir testui apie 60 milijonų
dolerių taksais.

Nj?w York. — JĄV Kn
istu parti jos genera- 
Sekretorius & u s Hali 

 

kad. io nuomone, ba

mun 
linis 
sako
landžio 15 d. Niujorke tai- 

šalininku žygiavo ne 
Pats Gus 

taip pat žygiavo Ko
stų partijos kontin-

kos
maži|au 500,000.
Hali 
mum 
gentį.

AIDO CHORO PAVASARIAIS KONCERTAS

fwjks Sekmadienį, Gegužės
Įėjimas $1.50, taksai įskaityti.Pradžia 2:30 valandą popiet

New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

. - '■'z .•

i iHfli

UKRAINŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ “DNIPRO”
Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, paruoštas dalyvauti programoje.

Programoj dalyvaus svečiai — Ukrainą choras “Leontovich”, vadovas Frank Ilchuk, Ukrainų 
Grupė “Dnipro” ir George Vedegis, gitaristas

Taipgi Aido Choras ir jo solistai, Moterų kvartetas, Vyrų Grupė, Moterų Grupė ir duetai
Nuoširdžiai kviečiame visuojnenę atsilankyt, pamatyti ir pasiklausyti šio koncert

šokėjų

o gražių dainų.




