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KRISLAI
Šveicarų laikraštis apie 

Lietuvą.
Bendradarbiavimas tarp 

krikščionių ir marksistų.
A. Laurinčiukas Montrealyje. 
Apie du mirusiuosius.

Rašo R. Mizara

Clevelando tautininkų laik
raštis praneša, kad apie įvy
kusius pasikeitimus Lietuvoje, 
plačiai rašė ir “žymiausias 
šveicarų laikraštis” “Neue 
zS/ėricher Zeitung” bal. 24 d. 
Ridoje.

Paleckio pasitraukimas iš 
Lietuvos prezidento vietos, 
laikraštis sako, nereiškia jo 
“pažeminimą”, o greičiau pa
aukštinimą, kadangi jis iš
rinktas visos Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos 
(parlamento) Tautybių tary
bos pirmininku.

Paleckis išbuvo Tarybų Lie
tuvos prezidentu ilgiau negu 
kurios kitos tarybinės respub
likos prezidentas.

A. Sniečkus, Tar. Lietuvos 
Komunistų partijos C K pir
masis sekretorius, tame poste 
tebetarnauja ilgiau negu ku
rios kitos tarybinės respubli
kos pirmasis sekretorius.

Tai rodo gerą gaspadoriš- 
kumą!

Įdomu, kad permainomis 
Iftetuvos vyriausybėje susirū
pino net ir Šveicarijos dien
raštis !

Neseniai Čekoslovakijoje įvy
ko konferencija krikščionių te
ologų ir marksistų-komunistų.

Ar gali būti bendras darbas 
tarp katalikų ir komunistų, 
tarp protestantų ir komunis-

J
?
Konferencijoje buvo įrody- 

> jog galimas, tik reikia ge- 
i norų ir pastangų.
Ar JAV katalikai, pavyz

džiui, negali bendrai su komu
nistais kovoti prieš karą Viet
name? žinoma, jog gali, ir 
jau atsiranda vienas kitas ka
talikų bažnyčios dvasininkas, 
atvirai stojąs už tokį bendra
darbiavimą. Tokie dvasininkai 
^merkią kardinolo Spellmano 
^telitiką.

Neseniai man teko būti Wa
shingtone ir kalbėtis su aukš
tais metodistų bažnyčios dva
sininkais,— pav.,« su vyskupu 
Lordu. Jie pasiryžę kovoti 
prieš persekiojimą sveturgi- 
mių dėl jų politinių pažiūrų. 
Jie smerkia valdžios pastan
gas A. Bimbą nupilietinti.

Tikiu, jog skaitytojai skaitė 
laišką JAV generaliniam pro
kurorui Ramsey (Clark, tilpusį 
“Laisvėje” š. m.gegužės 2 d. 
laidoje. 7

Kanadiečių Expo-67 atsida- 
■MF Pranešimai iš Montrealio 
P|ligia, kad žmonių į paroj! ą 
* lankosi daugiau negu rengėjai 

tikėjosi.
Į parodos atidarymą buvo 

atvykę ir keletas Lietuvos 
dailininkų, ypatingai tų, ku
rių darbai eksponuoti Tarybų 
Sąjungos pavilione.

Parodoj darbuojasi ir mums 
labai gerai žinomas publicis
tas Albertas Laurinčhikas.

šiemet į Montrealį žada at- 
^yykti daug Lietuvos piliečių, 
įfejfcje, kiek tai liečia parodo- 
Mį^®ietuviškus reikalus”, jiems 
jHKovauja Ksaveras Kairys, 
?Warybu 'Lietuvos ministrų pir

mininko J. Maniušio padėjė
jas.

Prezidentas nežada tuojau 
siųsti daugiau kariuomenes

"Norime susitarti,"
sako Willy Brandt

Washington. — Gegužės 
3 dieną prezidentas John
sonas turėjo pasikalbėjimą 
su spaudos, radijo ir tele
vizijos korespondentais. Tai 
įvyko Baltuosiuose Rūmuo
se.

Užklaustas, ar preziden
tas galvoja apie pasiunti
mą daugiau amerikinių ka
rių į Vietnamą, atsakė, kad 
bėgyje keleto sekamų dienų 
negalvojus siųsti ten dau
giau amerikinės kariuome
nės.

Šis klausimas iškilo čia 
dėl to, kad JAV karinių 
pajėgu komandierius, ir ka
ro vadas Vietname genero
las Westmorelandas, kain 
skelbė snauda, grįžęs iš 
JAV į Vietnamą, pasakė, 
kad iam esą reikalinga anie 
600.000 amerikiniu kariu, 
“jei norim laimėti karą.”

Kiti šaltiniai skelbia, jog 
generolas Westmoreland a s 
reikalavęs, kad su 1968 me- 
timviduriu, turįs turėti 
Virtime nemažiau 555,000 
karitlb

Balandžio 27 dieną, sako 
valdiniai šaltiniai, JAV 
Vietname turėjo 470.000 ka
rių, t. y., kareivių ir kari
ninkų.

Prezidentas sakė, kad bė
gyje sekamų kelių savaičių, 
jis gerai pagalvosiąs apie

Negrai eis į teisiną 
dėl rinkimą

Sunflower, Miss. — Gegu
žės 2 dieną čia įvyko mu
nicipaliniai rinkimai, ku
riuose buvo tvirtas negrų 
kandidatų sąrašas. Bet ne
grai pralaimėjo.

Taigi dabar pralaimėju
siųjų advokatas sako, kad 
rinkimuose buvo atliktos 
didelės suktybės, ir jis dėl 
to eisiąs į teismą.

Neseniai Stoughtone, Mass., 
ąnirė i IgZm e t i s “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas Juozas 
Petrukaitis. Nuoširdi mūsų vi
sų užuojauta mirusiojo žmo
nai, vaikams ir visiems arti
miesiems!

Miamyje staiga mirė Jurgis 
Mikitas, mūsų darbuotojas, 
buvęs Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdybos 
narys.

1930 metų rudenį, atmenu, 
kai organizavome Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą, va
žinėjau po Niujorko valstijos 
lietuvių kolonijas, įrašinėda
mas “tūkstantinius” narius į 
LDS.

Keletui dienų buvau apsi
stojęs pas J. ir H. Mikitus 
Rochesteryje, ir mudu abudu 
su Jurgiu jo mašina važinėjo
me te namų į namus pas žmo
nes, prašydami, kad jie stotų 
į LDS.

Jurgio ilgai mes nepamir
šime. O Tau, Helen, liūdesio 
valandoje, mūsų visų nuošir
di užuojauta!

siuntimą daugiau kariuo
menės į Vietnamą.

Be to, valdžia galvoja, iš
traukti iš Vakarų Vokie
tijos apie 35,000 amerikinių 
karių. Bet, prezidentas pri
minė, tai neturi nieko bend
ra su Vietnamu.

Kriminalyste tebeauga
New York.—Šiame mies

te šiemet smarkiai padidėjo 
krimin ai y sčių skaičius, 
Tarp š. m. sausio men. 1 
ir kovo mėnesio 31 dienų 
Niujorke buvo kriminališ- 
kai nužudyti 164 asmenys.

Praėjusiais metais per tą 
patį laikotarpi buvo nužu
dyta “tik” 123 asmenys.

Kenya grasina karu
Nairobi, Kenya. — Šios 

šalies valdžia pasiuntė ašt
rią notą Somalijai. Joje sa
koma: jei Somalija tebe- 
rems Somaliu partizanų 
veiklą šiaurės Kėny j o ie, tai 
Kenva imsis karo žygių 
prieš savo kaimyną.

Toledo, Ohio. — Čia tapo 
suimtas Robert H. Smith, 
kaltinamas našovime trijų 
detektvvu Brooklyne. Su
imta ir jo žmona Beverly 
Watson.

Neleis streikuoti 
iki 1969 mėty

Washington. — Preziden
tas Johnsonas pasiūlė Kon
gresui sumanymą, kad jis 
pravestų įstatymą, sulyg 
kuriuo JAV geležinkelie
čiai dirbtuvių darbininkai 
neturėtų teisės streikuoti 
iki 1969 metų sausio 1 d.

Johnsonas sako: reikia 
paskirti tam tikslui specia
lią komisiją, kuri “taikytų’’ 
darbininkus su samdytojais 
ir draustų darbininkams 
per minėtą laikotarpį skelb
ti streiką.

Geležinkeliečių unijos 
tam sumanymui labai prie
šingos.

Geležinkeliečių streikas
Washington. — Praėjusią 

savaitę turėjo įvykti visos 
šalies geležinkeliečių strei
kas. JAV Kongresas, ta
čiau, praleido įstatymą, rei
kalaujantį, xkad streikas 
būtų nukeltas iki birželio 
19 d., vadinasi, daugiau 
kaip 40 dienų. Prezidentas 
bilių pasirašė.

Dabar valdžia ir Kongre
sas bandys pravesti tūlus 
sumanymus, pagal kuriuos 
gali “streikui priežastis 
prašalinti” ir streiko gali 
nebūti.

O

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų mi
nistras Willy Brandt pa
reiškė, kad Vakarų Vokieti
ja norinti susitarti su Tary
bų Sąjunga daugeliu klau
simų, tarp kurių yra ir 
“atsisakymas jėgos varto
jimo.”

Brandtas tai pat sakė, 
jog Vakarų Vokietija nuta
rė nieko neatsakyti į vė
liausią TSRS/'notą, kuria 
kaltinama Vakarų Vokieti
ja. Minėtoje’’notoje Tary
bų Sąjunga, sako praneši
mai, kaltina Vakarų Vokie
tiją už tai, kad ji siekiasi 
“dalykus spręsti jėga,” kad 
Vakarų Vokietijoje plačiai 
veikia neo-nacizmas.

Kancleris Kurt Georg 
Kiesingeris bandė atsakyti 
i kaltinimus; rašė jis rašė, 
bet nieko iš to neišėjo. Tai

Prasidėjo teismo procesas 
karo kaltininkams teisti

i

Stockholmas. — Gegužės 
3 dieną čia prasidėjo Tarp
tautinis teismo procesas nu
sikaltėliams dėl karo Viet
name teisti. Jį suorganizavo 
95 metų amžiaus anglų 
mokslininkas Ber t r a n d 
Russell, bet jis pats, dėl se
no amžiaus ir pašlijusios 
sveikatos,, nebegali jame da
lyvauti.

Teisme vyrauja įžymus 
prancūzų rašytojas ir vi
suomenininkas Jean - Paul 
Sartre. Numatoma, kad šis 
teismas suras kaltu prezi
dentą Johnsoną ir kitus, at
sakingus už karą Vietna
me asmenis.

Šis teismas turėjo susi

Bolivijos 
partizanai

La Paz. — Bolivijoje šiuo 
metu yra gerokai sustiprė
jęs partizanų judėjimas, ko
vojąs už demokratinę Boli
viją.

Aną dieną Bolivijos Ko
munistų partijos veikėjas 
Jorge Kolle įCueto sakė, jog 
nekomunistinė jaunų žmo
nių grupė, susirišusi su šios 
šalies darbo unijomis, stojo 
į partizanų gretas — kovo
ja raistuose ir kalnuose.

Cueto priminė spaudos 
korespond e h t a m s ; “Kai 
žmogus kovoja prieš da- 
dabartinį Bolivijos režimą, 
tai jam tenka pasirinkti 
vieną iš dviejų: kalėjimą 
arba džiungles. Ką jūs pa
sirinktumėte?”

Kolle Cųeto sako: Bolivi
jos Komunistų partija su 
savo vadovu Mario Mpnje 
stoja už Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos politine 
liniją. Bet yra nedidelė 

gi dabar bandys tą notą 
priimti nutylėjimu.

Brandtas sako, Vakarų 
Vokietija pasiryžusi tartis 
ir dėl santykių su Rytų Vo
kietija.

Šiuo metu Hanoveryje 
vyksta metiniai “fėrai,” ku
riuose yra išstatyti Vaka
rų Vokietijos pramoniniai 
ir agrikultūriniai gaminiai. 
I šiuos fėrus Rytų Vokie
tija prisiuntė savo delega
ciją susipažinti su Vakarų 
Vokietijos pasiekimais ir 
tartis dėl prekybinių ryšių 
Sutvirtinimo.

Washington. — Preziden
tas Johnsonas reikalauja, 
kad Kongresas paskirt ų 
$75,000 kovai su skurdu, ir 
kad tie pinigai būtų panau
doti sekamą vasarą.

rinkti Paryžiuje, bet Pran
cūzijos valdžia neleido. Šve
dijos valdžia irgi nenoriai 
priėmė, bet sakosi, neturi 
įstatymo, pagal kurį galėtų 
tdkius teismus uždrausti.

Teismo nariai susirinko 
Folkets Hus (Liaudies Na
mai) auditorijoje.

Tūlas Stockholmo advo
katas, Frank Hallis Wal
lin, pareiškė, kad jis sutin
kąs nemokamai teisme gin
ti Jungtines Valstijas.

Richmond, Va.—Šio mies
to Riverview kapinėse, kur 
ligi šiol buvo laidojami tik 
baltieji, aną dieną buvo pa
laidotas pirmas negras.

Vidujinėje 
Mongolijoje
Pekinas.—Vidurinė Mon

golija priklauso Kinijai. Jos 
vadovu ligi šiol buvo, Ulan- 
fu. Jis buvo ir partijos va
dovas, ir gubernatorius, ir 
Vidujinės Mongolijos gink
luotų jėgų komandierius.

Dabar Prancūzų žinių 
agentūra skelbia, kad Pe
kino valdžia Ulanfu iš tų 
visų pareigų atstatė. Sako
ma, Ulanfu Vidujinę Mon
goliją norėjęs padaryti “ne
priklausoma karalyste.”

Ulanfu vieton, sako toji 
pati žinių agentūra, Pekino 
valdžia paskyrė Liu Hsiang 
-čuan. Jam įsakyta sudary
ti revoliucinį komitetą Vi
dujinei Mongolijai valdyti. 
Liu padėjėju paskirtas Wu 
Tao. ' 

grupė ir tokių, kurie pri
taria Pekinui, sako jis, ta
čiau toji grupelė nieko ne
reiškia.

Graikijoje siautėja baisus 
reakcinis teroras

Žinių agentu r a TASS 
praneša iš Belgrado, Jugos
lavijos sostinės, apie baisų 
karinį-fašistinį terorą Grai
kijoje. TASSas rašo:

Graikijos kariškiai pradė
jo šaudyti į grupę Salonikų 
gyventojų, kurie mėgino 
priartėti prie miesto stadio
no, paversto po karinio per
versmo politinių kalinių sto
vykla. Keli asmenys buvo 
sužeisti. Tai įvyko balan
džio 27 d. |

Kaip rašo Jugoslavijos 
laikraštis “Politika”, apie 
tai jos korespondentui pa
pasakojo anglas turistas S. 
Šerberis, atvykęs su grupe 
anglų turistų* iš Graikijos 
į Jugoslaviją.

Policija, toliau pasakė 
Šerberis, apsupo gyvena
muosius namus aplink sta- ’ 
dioną ir suėmė keliasdešimt! 
gyventoju, jų tarne kai ku
riuos užsienio piliečius. Bu
vo kruopščiai iškratvta taip 
pat ir buvusi netoliese an
glu turistų grupė, kuriai 
priklausė Šerberis. Aplink 
stadioną, toliau sakė Šerbe
ris, patruliuoja tankai ir 
šarvuočiai. Nakti sargybi
niai, kurie saugo ia stadio
ną, šaudo i bet kokį įtar
tina taikini/ A

Kariškiai, pasakė Šerbe
ris, Salonikuose nusiaubė

Amerikiečiai paėmė 
tris kalnus

Saigonas. — Amerik i n ė 
karo vadovybė Vietname 
skelbia, kad po ilgų ir kru
vinų mūšių su Šiaurės Viet
namo kariuomene, jie ame
rikiečiai, paėmė tris kalnus, 
dėl kurių buvo paaukota 
daug žmonių gyvybių.

Ta pati vadovybė skelbia, 
kad, nors amerikiniai bom
bonešiai kasdien sėja ugnį 
ant Šiaurės Vietnamo mies
tų ir geležinkelių centrų, 
šiauriečių kariuomenės ju
dėjimo nesulaiko. Vis dau
giau ir daugiau Šiaurės 
Vietnamo ginkluotų jėgų 
pasiekia frontą.

Ragina kinus budėti
Hong Kong. — Pekino 

valdžia ragina visas savo 
ginkluotąsias jėgas uoliai 
budėti. Įsakymas padarytas 
po to, kai, sakoma, ameriki
niai bombonešiai pradėjo 
sėti bombas ant Kinijos te
ritorijos.

-Viename karinome n ė s 
laikrašty rašoma:

“Niekad nesulėtinkite sa
vo kovingo ryžto, ir visuo
met būkite pasiruošę sut
riuškinti bet kokį netikėtą 
JAV imperializmo ir jo 
sėbrų užpuolimą.”

Šalies Saugumo ministe
rija praneša, kad keturi 
amerikiniai F-105 lėktuvai

bneveik visus kairiosioms jė
goms priklausančius klubus. 
/Ant pastatų sienų iškabinti 
plakatai, kuriais įspėjama, 
kad kiekvienas pilietis, ku
ris “slepia” įtartinus ele
mentus, bus “patrauktas
karo teisman”.

Kaip praneša TANJUG-o 
agentūra, iš Atėnų gautais 
pranešimais, Graikijos karo 
teismas nuteisė mirti Ma- 
noli Glezą, Vieningosios 
kairiniu demokratų parti
jos (EDA) Vykdomojo ko
miteto narį, žinomą anti
fašistinį kovotoja, žymų 
C raikijo^pasinriešin i m o 
judėjimo vėtkeia. žmogų, 
kuris nuplėšė fašistinę vė
liava nuo Atėnų Akropolio.

Graikijos generolas Ka-
cotas — pasipriešinimo ka
ro dalyvių ir parlamento 
deputatas nuo “Centro są
jungos” partijos buvo nu- 
žudvtas suėmimo metu, nra-
n

n

p 
b

i ?šė Belgijos 1 ai k r a š ti s 
Suar”. Tas pats laikraštis 
a reiškė, pranešė agentūra 

AP iš Briuselio, kad 7 EDA 
arti jos nariai Solonikuose 
uvo nubausti mirtimi.
šiuo metu laikomi suimti 

181 žmogus, pare i š k ė 
raikiios vidaus reikalu

n
6.

ministras Patakas. Pasak 
io, nn karinio perversmo iš 

radžiu šalvje buvo suimti 
509 žmonėse

Graikijoje uždarytos 
kairiiijy “grupės”

Athenai. — Graikijos ge
neralinis kariuomenės šta
bas išleido įsakymą, pagal 
kurį turi būti uždarytos 
visos Graikijoje “liberalų 
ir komunistų” organizaci
jos bei klubai.

Iš viso tokių organizuotų 
grupių esą apie 279 ir vi
sos jos bus uždarytos, o jų 
tirtas—konfiskuotas. Val
džia turtą 
rankas.

paims į savo

Andrejui Papandreau fa
šistinė valdžia įsakė ruoš
tis stoti į teismą, kurio pro
cesas prasidės šią savaitę.

! V

k
č

ANGLAI TRAUKIASI 
Iš ADENO

Aden. — Britų valdžia 
radėjo ištraukti iš čia sa- 
o kariuomenės dalinius ir 
ariu šeimas.
Kadangi Adeno sričiai 

yra pažadėta, kad su 1968 
npetais ji bus paskelbta ne^ 

riklausoma, tai dabar ang- 
li ir ruošiasi palikti šį 
raštą ramybėje. Žmonės 
ia neseniai buvo sukilę 
rieš anglus ir reikalavo, 
ad jie tuojau išsikeltų iš 
ia.

n

kv c

buvo užpuolę K v a n g s i 
čuang autonominį rajoną. 
Jie ten numetė keletą bom-

medžiaginiųbj ir padarė 
nuostolių.
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Komunistai už Europos vienybę
I

BALANDŽIO mėnesio 24-26 dienomis Čekoslovaki
jos miest 
nių partijų konferencija. Apie ją nemažai rašė komer
cinė spauda, storai pavaizduodama, kad konferencijoje 
nedalyvavo Rumunijos, Albanijos ir Jugoslavijos komu
nistų partijos. Tai, girdi, parodo Europos komunistų 
gretose “gilų” pasidalijimą. Žinoma, šių trijų partijų 
nedalyvavimas į konferenciją atsiliepė neigiamai, bet 
jos nesutrukdė. Ir be jų dalyvavimo konferencija pačių 
komunistų skaitoma labai sėkmingu istoriniu sąskry
džiu.

Konferencija buvo sušaukta pasitarimui europiniais 
reikalais ir suteikimui didesnės paramos Vetnamo liau
džiai.

Ką tais reikalais konferencija nutarė, pilnai pasako 
jos išleistas į visą Europą kreipimasis “Suvienykime 
jėgas, dar labiau išplėskime kovą Vietnamo liaudžiai 
paremti.”

Kreipimasis skamba taip:
“Už tūkstančių kilometrų nuo Amerikos pusė mili

jono kareivių JAV vyriausybės įsakymu žudo Vietnamo 
vyrus, moteris ir vaikus, mėgindami parklupdyti didvy
rišką liaudį, kuri nori gyventi taikiai, be svetimų ki
šimosi statyti savo tėvynę ir todėl narsiai kovoja už savo 
laisvę už svetimšalių grobikų išvijimą. Daugelio kartų 
darbo vaisiai barbariškai naikinami. Jungt. Amerikos 
Valstijų šiuolaikinė karinė technika paverčia miestus 
ir kaimus Vietnamo Šiaurėje ir Pietuose pelenais ir dy
kumomis. Pasaulis mato, kaip plečiama grubi agresija, 
kaip su beatodairišku žiaurumu paminamos žmogaus 
teisės. Daugiau kaip 10 metų Amerikos imperialistai 
sistemingai pažeidinėja 1954 metų Ženevos susitarimus 
Vietnamo klausimu, kišasi į šios šalies vidaus reikalus. 
JAV vyriausybei tenka sunki atsakomybė už karą Viet
name. Jos atsisakymu priimti Vietnamo Demokratinės 
Respublikos pasiūlymus besąlygiškai, galutinai nutraukti 
bombardavimus ir kitus 'karo veiksmus prieš Vietnamo] 
Demokratinę Respubliką—kas įgalintų vesti derybas— 
atvirai patvirtinamas avantiūristinis siekimas žūt'būt 
ginklo jėga išspręsti Vietnamo klausimą ir sustiprinti 
karinę bei politinę JAV įtaką Pietryčių Azijoje.

Amerikos imperializmas siekia nuslopinti naciona
linio išsivadavimo judėjimą, atimti tautoms neginčijamą 
teisę savarankiškai spręsti savo likimą ir pasirinkti sa
vo vystymosi kelią, atitinkantį jų lūkesčius. Kaip tik 
todėl šiandien dar tebevyksta karas, kuris diena iš die
nos vis žiauresnis vietnamiečių tautai ir kelia vis didesnę 
grėsmę taikai visame pasaulyje. Tebevykstantis karas 
ir stiprinami agresyvūs veiksmai nepaneigiamai demas
kuoja melagingus ir klastingus JAV vyriausybės pareiš
kimus, kad ji pasirengusi vesti derybas dėl Vietnamo 
problemos išsprendimo. Priešingai, Vietnamo liaudies 
atstovai visu stavo elgesiu įrodo, jog jiems ir visai Viet
namo liaudžiai labiausiai rūpi ginti šalies laisvę ir ne
priklausomybę, užtikrinti saugumą jos gyventojams.

Jungtiniu Amerikos Valstijų kariaujamas karas 
Vietname, veiksmai prieš Laosą ir Kambodžą visiškai 
ciniškai išreiškia agresyvią Amerikos imperializmo po
litiką, kuri prieštarauja tarptautinei teisei ir tarptauti
niams susitarimams, kuria atvirai pažeidžiamos pagrin
dinė^ tautų teisės į laisvę ir nepriklausomybę, įrašytos 
Suvienytųjų Nacijų Organizacijos įstatuose.

Griežtai smerkdami agresyvų Amerikos imperia
lizmo karą Vietname, mes, Karlovi Vhrų konferencijos 
dalyviai, žavimės didvyriška Vietnamo liaudies kova 
ir karštai sveikiname jos šauniuosius sūnus ir dukteris.

Pasiaukojamai priešindamiesi agresoriams, Vietna
mo liaudis įneša indėlį į tautų laisvę ir taiką visame 
pasaulyje. Mes visiškai remiame žinomus pasiūlymus, 
išdėstytus keturiuose Vietnamo Demokratinės Respubli
kos vyriausybės punktuose ir penkiuose Pietų Vietnamo. 
Nacionalinio išsivadavimo fronto pareiškimo punktuose, 
būdami tos nuomonės, kad ’jie visiškai atitinka 1954 me
tų Ženevos susitarimų principus ir sudaro teisingą pa
grindą Vietnamo klausimui sureguliuoti.

Mes reiškiame savo tvirtą pasiryžimą aktyviai pri-. 
aidėti, kad agresyvi Amerikos imperializmo politika būtų 
izoliuota ir pralaimėtų, siekti, kad iš Vietnamo būtų 
išvesta visa užsienio kariuomenė ir kad Vietnamo liau
džiai būtų suteikta teisė pačiai spręsti savo vidaus rei
kalus.

Europoje, visose pasaulio šalyse, taip pat ir Jungti
nėse Valstijose, plečiasi pagalbos Vietnamui ir protesto 
prieš JAV agresiją judėjimas. Didėja politinė, ekono
minė ir karinė parama, kurią Vietnamo liaudžiai teikia 
socializmo šalys. Mes pareiškiame, kad esame tvirtai 
pasiryžę teikti dar didesnę paramą masinėmis politinė
mis kampanijomis, rinkdami pinigines lėšas ir medicini
nę medžiagą, siųsdami savanorius tuo atveju, jeigu Viet

arlovi Varų įvyko visos Europos komunisti-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
LENINAS IR LIETUVOS 
LIAUDIES KOVOS 
Už NAUJĄ RYTOJŲ

Lietuvos žinių agentūros 
“Eltos” korespondentas tu
rėjo labai įdomų pasikalbė
jimą su Partijos Istorijos 
Instituto direktoriumi ir se
nu kovotoju Romu Šarmai
čiu. Jam buvo pastatytas 
klausimas: “Kaip moksli
nio socializmo idėjos padėjo 
Lietuvos darbo žmonėms 
kovoti už išsivadavimą, kaip 
mūsų krašte plito V. Leni
no mokslas?” Šarmaitis pa
aiškino :

Šiandien marksizmo-leniniz
mo klasikų veikalai leidžiami 
lietuvių kalba masiniais tira
žais. . Išleista V. Lenino raštų 
40 tomų, daug tematinių rin
kinių, kuriuose pakartotinai 
spausdinami jo darbai. Per 
Tarybų Lietuvos gyvavimo lai
kotarpį, 1940-1966 metais, 
lietuvių kalba išleista 119 Le
nino raštų rinkinių bendru 1 
milijono 966 tūkstančių eg
zempliorių tiražu.

Nm-isi priminti V. Leninę 
ryšius su Lietuva dar Didžio
jo Spalio priešaušryje. V. Le
ninas 'palaike ryšius su Vilniu
je buvusiais marksistų rate
liais, pirmųjų socialdemokra
tų organizacijų nariais. 1894 
metų pabaigoje V. Leninas 
įteikė vienam tokios organi
zacijos atstovui savo veikalą 
“Kas yra “liaudies draugai” 
ir kaip jie kariauja prieš so
cialdemokratus ?” Hektografu 
išspausdinta knyga buvo stu
dijuojama Vilniuje.

Grįždamas iš užsienio, 1895 
pi. rugsėjo 7 d. V. Leninas už
važiavo į Vilnių ir susitarė su 
vietos marksistais, kad jie. pa
dės išleisti neperiodinį straips
nių rinkinį “Rabotnik,” trans
portuoti į Rusiją iš užsienio 
marksistinę literatūrą.

Su Lenino veikalais Lietu
vos darbo žmonės pradėjo 
plačiau susipažinti pasirodžius 
laikraščiui “Iskra.” Leninas 
Iskros” numeriai ėmė plisti 
Lietuvoje nuo 1901 metų. 
Vienas lenininės “Iskros” 
transportavimo iš užsienio į 
Rusiją kelias ėjo 'per Lietuvą. 
Pernešti laikraštį per sieną pa
dėjo vietos socialdemokratai. 
Lenininė “Iskra” buvo platina
ma ir skaitoma darbininkų ra
teliuose Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje, Ukmer- 
g ė j e , Jonavoje, Molėtuose 
ir kituose miestuose. Atski
rus lenininės “Iskros” straips
nius Prapuolenių pradinės 
mokyklos (Vilkaviškio apskri
tis) mokytojas A. Serbentą 
vertė į lietuvių kalbą, ir juos 
skaitė valstiečiai, nemokėję 
rusų kalbos. Apie lenininės 
“Iskros” ryšius su Lietuva 
liudija kelios dešimtys kores
pondencijų apie įvairius įvy
kius Lietuvoje, kurios buvo iš
spausdintos “Iskroje.”

Kartu su leninine “Iskra” į 
Lietuvą patekdavo ir atskiri 
V. Lenino veikalai.

1905 metų lapkričio mėnesį 
pasirodžius pirmajam lega-

liam bolševikų laikr a š č i u i 
“Novaja Žizn,” kuris ėjo Pe
terburge ir kurį redagavo V. 
Leninas, Vilniuje buvo orga
nizuotas laikraščio įplatinimo 
skyrius, šešiolikoje to laikraš
čio numerių buvo išspausdin
tos 29 korespondencijos ir ži
nutės apie\ 1905 metų revoliu
cijos įvykins Lietuvoje.

Straipsnyje “Socialdemokra
tai ir žemės klausimas,” iš
spausdintame 1907 metų ge
gužės mėnesį lai k r a š t y j e 
“Skardas,” V. Kapsukas pasi
sakė už Lenino idėją dėl dar
bininkų klasės ir valstietijos 
sąjungos revoliucinėje kovoje 
už patvaldystės nuvertimą, 
pasisakė už caro, dvarininkų, 
bažnyčios ir cerkvės žemių 
konfiskavimą.

Vėliau 1905-1907 metų re
voliucijos dalyviai, emigraci
joje gyvenę lietuviai social
demokratai užmezgė Kroku
voje ryšius su V. Leninu. 1914 
metų pavasarį čia įvyko lietu
vių socialdemokratų pasitari
mas nacionaliniu klausimu, 
kuriame dalyvavo V. Leninas.

1917 metais “Tiesoje” buvo 
išspausdinta 12 V. Lenino vei
kalų, jų tarpe “Balandžio te
zių” išdėstymas, eilė V. Le
nino parašytų bolševikų 'parti
jos CK rezoliucijų, dekretas 
apie taiką, dekretas apie že
mę ir t. t.

Kitas periodinis lietuvių bol
ševikų leidinys “Komunistas” 
taip pat išspausdino nemaža 
V. Lenino straipsnių ir veika
lų..

Nuo 1918 metų V. Lenino 
veikalus pradėta leisti lietuvių 
kalba atskirais leidiniais. Lie
tuvos reikalų komisą r i a t a s 
1918 metais atskira brošiūra 
išleido “Laišką Amerikos dar
bininkams,” laišką Piterio 
darbininkams “Apie badą” 
straipsnių rinkinyje ‘‘‘Brangu- 
mas, maišto stoka, spekuliaci
ja.”

Lemiamą įtaką lietuvių tau
tos likimui turėjo Didžioji 
Spalio socialistinė revoliucija. 
V. Kapsuko vadova ujamos 
Laikinosios revoliucinės dar
bininkų ir valstiečių vyriausy
bės manifestu 1918 metų 
gruodžio 16 d. buvo paskelbta 
apie Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos įkūrimą. Jos 
egzistavimas ir nepriklauso
mybė buvo pripažinti 1918 m. 
gruodžio 22 d. Tarybų vyriau
sybės dekretu, kurį pasirašė 
RTFSR Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininkas V. Leni
nas.

Per visą 20 metų lietuviš
kosios buržuazijos viešpatavi
mo laikotarpį Lietuvos darbo 
žmones įkvėpdavo kovai už 
savo išsivadavimą nemirtingos 
marksizmo - leninizmo idėjos. 
Lietuvos komunistai steigė 
darbininkų profsąjungas, or
ganizavo streikus ir demonst
racijas, leido ir nelegaliai pla
tino K. Markso, F. Engelso ir 
V. Lenino veikalus. Nuo 1918 
iki 1940 metų lietuvių kalba 
išėjo 35 rinkiniai ir atskiros 
knygos su V. Lenino veikalais. 
Daugelis V. Lenino veikalų 
buvo išspausdinta periodikoje.

Iš šių veikalų komunistai mo
kėsi organizuoti darbininkų 
klasės 'partiją, vadovauti dar
bo žmonių kovai prieš buržu
azijos viešpatavimą, už Tary
bų valdžią.

Jau beveik 27 metus lietu
vių tauta su marksizmo-leni
nizmo vėliava, Komunistų par
tijos vadovaujama, kuria sa
vo šviesų gyvenimą. Dabar 
naujomis darbo pergalėmis ji 
ruošiasi ’sutikti Didžiojo Spa
lio 50-ąsias metines ir V. 
nino gimimo šimtmeti.

Le-

TIK NENORI 
PROVOKACIJOS

Kanadiečių pabėgėlių 
“Nepriklausoma Lietuva” 
irgi piktai bara Kanados 
valdžią. Prašome:

“Kanados administracija 
nepaprastai susirūpinusį, 
kad sovietininkams nebūt 
iškrėstas koks nors pokštas, 
kuris sudarytų jai nemalo
numų. Iš to kyla ir kai ku
rie Lietuvių Dienos rengi
mo nesklandumai: nepaski
riama Parodoje vieta, į pro
gramas neįrašoma data ir 
net neminimas lietuvių var
das, Saugumas jau apklau
sinėj o kai kuriuos Lietuvių 
Dienos ruošimo Komiteto 
narius. Čia skrupulingumas 
nepaprastas”.

Klerikaliniai 
žiburiai” šaukia: 
taip . stengiasi 
įtikti?”

Nieko čia baisaus nesi
mato. Kanados valdžia, mą
styt, rūpinasi, kad parodoje 
neįvyktų jokia provokacija, 
kurią buvo dar prieš paro
dos ątidarymą suplanavę 
lietuviai, latviai, estai, ven
grai ir kiti fašistiniai “vei
ksniai”. Jiems tapo nušluo
styta nosis, tai jie dabar ir 
verkia, ir barasi.

“Tėviškės 
“kodėl jie 
sovietams

namo Demokratinės Respublikos vyriausybė to papra
šys — teisingai didvyriškos Vietnamo liaudies kovai už 
savo laisvę ir nepriklausomybę. '

Mes kreipiamės į Europos darbo žmones, į visas tau
tas, politines partijas, ypač į socialdemokratų, socialistų 
ir katalikų partijas, į visus tikinčiuosius, į visus, kam 
brangi taika ir laisvė, ir raginame išplėsti kovą už tai, 
kad besąlygiškai Amerika nutrauktų Vietnamo Demo
kratinės Respublikos bombardavimus ir kitus agresijos 
aktus prieš Vietnamo liaudį. ...

Mes raginame visas antikarines jėgas, nepriklauso
mai nuo politinių ir ideologinių įsitikinimų, dar plačiau 
imtis bendrų veiksmų už Amerikos karo nutraukimą 
Vietname ir tuo pačiu padėti stiprinti taikius tautų san-. 
tykius, neleisti, kad Vietnamo konfliktas ’ peraugtų ' į 
naują pasaulinį karą. '

Tegul visos demokratinas jėgos, visos Europos tau
tos suvienija savo veiksmus ir suaktyvina kovą didvy
riškai Vietnamį liaudžiai remti.”

Struma ir kaip ją gydyti j 
reikalinga toli gražu nfljfcį- 'j 
suomet. 
racija gali pagelbėti 1155*

Ši liga žinoma jau labai 
seniai ir yra paplitusi vi
same pasaulyje. Struma 
arba gūžys — tai skydinės 
liaukos padidėjimas.

Skydinę liauką turi kiek
vienas sveikas žmogus. Ji 
yra kaklo apatinėje dalyje, 
abiejuose gerklės šonuose 
ir iš priekio. Todėl padidė
jusi skydliaukė tuoj pat pa
stebima.

Visame pasaulyje struma 
sergančių žmonių šiuo me
tu priskaičiuojama beveik 
200 milijonų. Ypač paplitu
si ši liga kai kuriuose kraš
tuose. Pavydžiui, aštuoniom 
se Meksikos valstijose gū
žio lio*a serga daugiau kaip 
2 milijonai žmonių, o iš vi
so gyventojų ten tik 10 mi
lijonų. Šios ligos pabūdis 
dažniausiai priklauso nuo 
atskirų žemės vietovių ypa
tybių (jodo nepakankamu
mas žemėje, vandenyse, 
maisto produktuose ir kt.).

Lietuvoje dažniau šia liga 
serga žmonės Panevėžyje, 
Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiau
liuose.

Klaidingai galvoja tie, 
kurie įsitikinę, jog gūžį 
gali pagydyti tik opera
cija. Tiesa, kai kuriais 
susirgimų atsitikimais ope
racija reikalinga. Bet ji

SAKO, KANADAI BŪTŲ 
SVEIKIAU BŪTI 
RESPUBLIKA

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” vedamajame “Kodėl 
atsiranda respublikonų” di- 
skusuoja Kanados ateitį. 
Pasirodo, kad Kanadoje jau 
rimtai keliamas klausimas 
apie atsipalaidojimą nuo 
Anglijos ” monarchijos ir 
pasiskelbimą savarankiška 
respublika.

Klausimas įdomus.
Laikraštis sako:

Kanadoje jau seniai disku- 
suojamas respublikos klausi
mas. Tai yra, kad Kanada at- 
sirubežiuotų nuo karalienės 
ir pasiskelbtą respublika. Už 
šią idėją pasisako net Toron
to Daily Star, vienas iš did- ( 
žiausių dienraščių Kanadoje. 
Bet, iš kitos pusės, yra ir lai
bai priešingų. Šitie sako, ką 
mes laimėsime, jei atsikraty
sime karalienės? Ar pakitęs 
mūsų gyvenimas?

žinoma, jeigu -laikytis posa
kio, kad kas buvo gerai mano 
tėvui, tai bus gerai ir man, 
tai neverta ir kalbėti apie 
respubliką. Bet gi visi mato
me, kad niekur niekas nenori 
stovėti vietoj. Ir kiekvienas 
žingsnis reiškia šį tą geresnio 
žmonių gyvenime. Daug kas 
pakeista Kanados ir Britani
jos santykiuose. Savo laiku 
Kanada buvo Britanijos kolo
nija. Ir. tada buvo tokių, ku
rie sakė, ikad viskas gerai, 
kaip yra.

Savo laiku karalienė Kana
dos gyventojmas daug reiškė, 
žinoma, ne visiems. Franco-, 
zai mažai paisė karaliaus ar 
karalienes- pirmiau, >dar ma
žiau įpaišo dabar. Prie francū- 
zų prisidėjo milijonai ateivių 
iš įvairių šalių, kuriems ka-

Ne visuomet

iui. Todėl kur kas geriau į 
asirūpinti, kad būtų iš- 
engta susirgimo, žinant 
ėl ko galima susirgti. «.
Nustatyta, jog tose pačio- 

ę vietovėse šia liga suser- .
Atski-

i žmonės dėl jų organizmo 
pakitusių savybių gali su
sirgti gūžiu ir nesant jodo 
nepakankamumo aplinkoje.

Gūžiu dažniau serga mo
terys. Šis susirgimas susi
jęs su kitų endokrininių 
liaukų veikimo didesniais 
svyravimais brendimo metu 
ir subrendus. Pavyzdžiui, 
nėštumo metu skydliaukė 
padidėja. Svarbu yra ir ra
mios gyvenimo sąlygos na
muos bei darbe, pakanka
mas miegas, tinkamas dar
bo ir poilsio režimas, tin
kamas maitinimasis.

Tai ypač svarbu žmogaus j 
augimo laikotarpyje. Pine 
valgomosios druskos gali 
Imti pridedama jodo arba 
gali būti naudojamos anti- 
strumino tabletės. Bet, pa
stebėjus gūžį arba kitus li- 
; luistus reiškinius, reikia 
būtinai pasitarti su gydy
toju.

M. Krikštopaitis 
Medicinos mokslų kandidatas

S 
ga ne visi žmonės.

Emigracija j Kanadą didėja
“Look” magazinas kovo 

mėnesio laidoje plačiai ra
šo apie jaunų vyrų, ypatin
gai moksleivių, emigravimą 
į Kanadą, kuris, kaip ma
toma, yra tampriais ryšiais 
surištas su .drafto išvengi
mu. Tai yra vienas geriau
sių būdų, ir kartu neprasi
žengiant prieš įstatymus, 
išvengti drafto. Jeigu tik 
ekonomines sąlygos tam 
yra palankios. Abelnai, .emi
gracija į Kanadą yra žy
miai pakilusi. Nuo pabai
gos Antrojo pasaulinio ka
ro iki 1968 metų į Kanadą 
iš visų šalių emigravo 2,- 
700,000 žmonių, jų tarpe bu
vo 225,000 amerikiečių.

Paskutiniais keliais me
tais ypatingai keturi stam
biausieji Kanados konsula
tai specialiai rekrutavo ir 
skatino Amerikos jaunus 
moksleivius vykti į Kanadą, 
ką aiškiai patvirtina ir se
kamos statistikos: 1963 me
tais drafto amžiaus studen
tų emigravo! į Kanadą 11,- 
736, o 1966 metais jau sie
ke virš 18,000.

Tai kiekvienam supran
tama, kad taip gali daryti, 
tai yra persikelti į kitą ša-

Lį ir tęsti mokslą, tik pasi- 
Eurinčių tėvų sūneliai, o 
iriedui dar ir išvengti ka

rinės tarnybos. Gera jų da
lis, tuo j padaro pareiški
mus, kad jie. nori paliki 
Kanados piliečiais .(kas ga
li įvykti • tik už 5 metų). 
Tą padarę jie gali laisvai 
bile kada sugrįžti, aplanky- 
kyti savuosius visai nekliu
domi. To nepadarę gali bū
ti areštuotais ir tuoj paim
tais į kariuomenę. Žinoma, 
jeigu jie jau buvo šaukti į 
tarnybą.

Kanados parlamentas ga
na plačiai diskusavo šį 
klausimą. Pirmesnis prem
jeras John Diefenbaker bu
vo linkęs šiek tiek suvar
žyti tuos bėglių reikalus, 
bet dabartinis Lester Pear
son žymiai švelniau žiūri į 
tą klausimą. Galima su
prasti, kiek tokių emigggn- 
tų atvežti doleriai priside- 
da prie gerinimo šalies (W- 
nomikos, ką kiekviena šalis 
stengsis su džiaugsmu pri
imti. *

J. žebrys

ralienė neturi jokios reikšmės. 
Anglų kilmės kanadiečiai te
sudaro vos trečdalį Kanados 
gyventojų. Bet ir jų tarpe yra 
daug respublikos šalininkų.

Pačiai karalienei nėra jokio 
malonumo būti karaliene, nors 
tik formalumo dėlei, kuomet 
ji gerai žino, kad mažai kam 
ji apeina. Bet ji juk nesakys, 
kad geriau ją paliuosuotų.

Ar Kanadoje gyvenimas pa
sikeistų pasiskelbus respubli
ka, sunku pasakyti. Bet daug 
kas mano, kad paskelbimas 
respublikos prisidėtų prie ka
nadiečių vienybės sutvirtini
mo. Jeigu būtų prezidentas, 
jis vaidintų didesnį vaidmenį 
Kanados gyvenime, negu ka
ralienės vietininkas.

Kai kas sako, kad kam čia 
kalbėti apie respubliką, jeigu 
laikui bėgant Kanada taps 
Jungtinių Valstijų valstija, ži
noma, ir tas yra galima, jeigu 
kanadiečiai nesistengs išsilai
kyti nepriklausomai.

Karachi. — Baisi audra 
iškilo viršuj Dacca miesto, 
Rytiniame Pakistane. Apie 
50 žmonių audroje žuvo, o 
šimtai tapo sužeista.

St. Petersburg© lietuvių 
stambi auka

A. Bimbos gynimo k 
tetas gavo iš St. Petersbu?- 
go, Fla., lietuvių labai gra
žią auką, net $510. Prisiun
tė Lietuvių Literatūros 
Draugijos 45 kuopos sekre
torius J. J. Sholūnas.

Kaip viskas rodo, taif A. 
Bimbos nupilietinimo is- 
mas turėtų įvykti ateinantį 
rudenį.

Širdingai ačiū St. Peters 
burgo lietuviams už tųjci 
stambią paramą.

Komitetas:
G. Bready, piril 
J. Grybas, sekr.
B. Keršulienė, ižcL
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Pažangioji lietuvių 
a literatūros kritika
P Dr. A. Petriką

1966 m. Vilniaus leidykla
“Vagą” išleido labai svar- 
bią ir įdomią rašytojo-kriti- 
ko K. Ambraso — “Pažan
gioji lietuvių kritika”. Vei
kalas paskirstytas į keturis 
pagrindinius skyrius: 1) Li
teratūra ir tikrove, 2) Li
teratūra ir visuemeninis 
gyvenimas, 3) Literatūros 
kūrinys ir 4) Literatūra ir 
kritika. Knygoje nagrinė
jami kritikos darbai tokių 
įžymių rašytojų kaip K. 
Korsakas - Radžvilas, A. 
Venclova. J. Šimkus, P. 
Cvirka, J. Boruta, V. Žilio
nis ir kiti.

K. Korsakas buvo pirmas 
pažangiosios lietuvių lite
ratūros kritikas. Labai 
anksti, Kaune ėjusiame 
“Kultūros” žurnale, jis pra
ėjo nagrinėti literatūros 
reikšmę, jos formą ir pa
skirtį. Jis statė autoriams 
tam tikrus marksistinės es
tetikos reikalavimus ir iš
kėlė kritinio realizmo pra
dą pažangiosios literatūros 
fronte. Korsakas gynė Že- 
maitės-Žymantienės realis
tinius kūrinius, kai buržua-

meninės minties istorijoje...
Tuo tarpu buržuazinėje 

Lietuvoje, siautėjant fašis
tinei reakcijai, pažangie
siems būdavo nelengva, o 
dažniausiai ir visai neįma
noma/atvirai ir nuosekliai 
remtis marksistine metodo
logija ir marksistinės este
tikos principais, vartoti 
marksistinę terminologiją”.

Literatūra ir tikrovė
Literatūra, kaip ir visa 

gyvenimo filosofija, atsto
vauja tam tikrai žmonių 
klasei. Buržuazija laikosi 
idealistinės pasaulėžiūros, 
ji skelbia “menas menui” 
pradą. Ji teigia, kad viso
kia kūryba paeina nuo die
vo ir kas tik priešinasi die
vybės sąvokai, tas yra prie
šingas ir visokiam grožiui. 
Pažangieji žmonės laikosi 
materialistinės pasaulėžiū
ros. Jie sako, jog viską nu
lemia gyvenimo sąlygos, 
nors jie nepaneigia ir rašy
tojo talento, jo sugebėjimų. 
Literatūra turi būti tikro
vės atspindys. Pirmajame 
skyriuje autorius sako:

žiniai kritikai ją puolė ir 
niekino kaip “fotografę” ar 
“gyvenimo žalotoją”. Ypa
tingą dėmėsi jis kreipė į be
sielius. tuščiavidurius ke- 
turvėjininkų (1924 metais) 
straksėjimus, o kai 1930-31 
m. pasirodė pažangiųjų ak
tyvistų žurnalas “Trečias 
frontas” •— Korsakas buvo 
vienas jo pagrindinių ben
dradarbių. Jo knygos — 
^‘Strainsniai apie literatū- 
1&” “Kritiką”, “Rašytojai 
ir knygos” ir kt. atidarė 
daugeliui rašytojų 'aklš ‘ ir 
parodė, kas yra formalisti
nė, o kas realistinė kūryba. 
Jis nuplėšė kaukę nuo bur
žuazinių rašytojų puoselė
jamos idėjos “menas me
nui” ir priešpastatė pažan
gų šūkį—menas gyvenimui! 
Korsakas supažindino lie
tuvius ir su tokiais įžy
miais rusu rašytojais-kriti- 
kais kaip M. Gorkis, V. Bie- 
linskis. G. Plechanovas, Lu- 
načarskis. Černiševskis ir 
kiti, kuriais jis pats rėmėsi.

Apie kritinio realizmo 
propagavimą ikitarybinėje 
Lietuvoje K. Ambrasas sa- 
v#knygos Įvade teigia:
^“Kova dėl kritinio realiz
mo pagilinimo lietuvių lite
ratūroje, dėl demokratinės 
antifašistinės lietuvių lite
ratūros idėjiškumo ir liau
diškumo, kova dėl to, kad 
būtų suintensyvintas jos vi
suomeninis-politinis vaid
muo, pakeltas jos meninis 
lygis, kad jos pasiekimai 
būtų populi a r i n a m i pla
čiuosiuose visuomenės slog- 

' sniuose, o taip pat materia
listinės pasaulėžiūros, rea
listinės, o neretai ir mark- 

| sistinės estetikos propaga- 
vĮmas ir skiepijimas ir ly- 

greta — kova prieš re- 
Mkcijos pasireiškimus lite

li ratūriniame gyvenime, 
‘ prieš nacionalistine ir kle

rikalinę literatūra bei kriti
ką, prieš idealistinę esteti
ką, prieš dekadentizmą, 
prieš vadinamojo “grynojo” 
meno praktiką ir teorines 
’koncepcijas,— štai kas, 
trumpai kalbant, sudarė 
pagrindinį pažangiosios 
.kritikos veiklos turinį ir jos 

; dJkMDtis, ir štai kas šian- 
k geriausai apibūdina 
!nuopelnus tiek lietuvių

■ ^Jleratūros, tiek ir apskri
tai lietuvių estetinės, visuo-

“Pažangiosios lietuvių 
kritikos idėjinių-estetinių 
koncepcijų analyzę reikia 
pradėti nuo literatūros san
tykio su tikrove problemos. 
Pagal marksistinę-lenininę 
atspindžių teoriją, norint 
atskleisti bet kurios visuo
meninės sąmonės, ideologi
jos formos esmę, visų pir
ma reikia nustatyti jos san
tykį su tikrove, su realiu 
pasauliu, egzistuojančiu ne
priklausomai nuo mūsų są
monės, kuri tėra to pasau
lio, tos tikrovės atspindys. 
Literatūros ir tikrovės san
tykio klausimas turi lemia
mos reikšmės, keliant ir 
sprendžiant kitus literatū
rinės kūrybos klausimus”.

K. Korsakas laiko gyveni
mo tiesą vienu pagrindinių 
literatūros vertinimo krite
rijų, o A. Venclova sako, 
jog tik meninė teisybė tega
li skaitytoją įtikinti ir ža
vėti. Nagrinėdamas ir plės
damas šį klausimą knygos 
autorius teigia:

“Plačiai, giliai ir teisin
gai atspindėdama gyveni
mą, perteikdama vaizduoja
mosios epochos dvasią, ten
dencijas, duodama objekty
vų vaizduojamosios tikro
vės, vaizduojamojo laiko 
vaizdą, grožinė literatūra 
tuo pačiu tampa ir savotiš
kų dokumentu, šaltiniu, pa
dedančiu mums pažinti gy
venimą, visų pirma — ge
riau pažinti, pajusti ir su
prasti žmogų, jo visuome
ninius siekimus, jo darbus 
ir kovas, jo vidinį, dvasinį 
gyvenimą, jo psichologijos 
gelmes, jo moralinjus-eti- 
nius savumus. Pažangioji 
kritika gerai suprato, kad 
vieną esminių meninio vaiz
davimo. meninės tiesos ele
mentų bei požymių sudaro 
žmonių paveikslai, persona
žai, charakteriai.”

Pažangiuosius kritinio re
alizmo eksponuotojus prieš
karinės Lietuvos buržuazi
niai rašytojai visaip smer
kė, niekino, provokavo, net 
žvalgybai skundė (p. 86:

“Fašistinė-nacionalistinė 
kritika naująją literatūrinę 
kryptį sutiko tikra kulko
svaidžių ugnimi... Kritinis 
realimas, pagal nacionalisti
nės kritikos tvirtinimus, 
įnešąs į naująją lietuvių li-

teratūrą idėjinio anarchiz
mo, padrikumo, atsitiktinu
mo, paviršutiniškumo”.

Vieton kritinio realizmo, 
jie siūlė “pozityvųjį realiz
mą”, užgiriantį dabartį su 
visomis jos ydomis: išnau
dojimu, politiniu suvaržy
mu, žvalgybininkų teroru, 
ponų savivale, buržuazinės 
tikrovės idealizmu, klasine 
diferencija ir kt.

? Pažangioji kritika stojo 
ir už literatūros liaudišku
mą. Tokios literatūros pa
vyzdžiais ji rodė raštus Že
maitės, Vaižganto, Daukan
to, Donelaičio ir kitų. Bur
žuazinė kritika neigė “tam
sią, nekultūringą” liaudį, 
sakė, kad iš jos nieko gero 
negalima tikėtis, kad ją rei
kia ignoruoti, kad ji paseno 
ir lietuvių kultūrai nieko 
nereiškia. O tuo metu K. 
Korsakas rašė, jog — “To
limesnį mūsų kultūros au
gimą reikia pagrįsti plačiai 
suprastu liaudiškumu.”

Turinys ir forma
Plastinio meno-tapybos 

ar grožinės literatūros at
veju pirmiausia iškyla for
mos ir turinio klausimai. 
Formalistai, kurie mėgsta 
vadintis “modernistais”, tu
rinį neigia. Jie sako, jo p* 
mene prasmės neturi būti, 
jog ten, kur yra prasmė, — 
nėra meno, jog menas tai 
tik grožis. Kitaip sakant— 
“menas menui”. Knygos 
autorius (pusi. 191) sako: 
“Pažangieji kritikai buvo 
įsitikinę, kad literatūros 
kūrinio turinio negali būti 
be meninės formos, o meni
nės formos — be turinio. 
Turinio ir formos dialekti
nis ryšys bei sąveiką suda
rė vieną pagrindinių pažan
giosios kritikos vertinimo 
kriterijų”. Jis cituoja Kor
sako teze, kad “turinys yra 
‘kas’, o forma ‘kaip’, kad 
meno kūrinys visuomet yra 
tam tikras vienetas, bet tas 
vienetas dialektiškas, tai 
sintezė”.

Kalbėdamas apie naujas 
formas, knygos autorius 
(pusi. 194) sako:

“Vadinasi, nauja forma 
tik tada prasminga ir save 
pateisina, jeigu ja . iškelia 
naujo turinio reikalavimai. 
Formos naujumas, nesirū
pinant idėiinio'-tematinio 
turinio naujumu, veda į 
formalizmą. Ir priešingai: 
formos sustingimas, archa
izmas dažnai atspindi idėii- 
nio-tematinio turinio nepil
navertiškumą ar net reak- 
cingumą”.

Kai kurie naujieji poetai 
buvo pradėję niekinti lyri
ko Maironio toninę-siliabi- 
nę forma kaip pasenusią. 
Tačiau V. Kapsukas, kalbė
damas apie Maironio (kuni-

go) klasinės poezijos, sakė, 
kad jos darbininkams yra 
svetimos, nepriimtinos, bet 
jo formą jis neatmetė. Na
grinėdamas J. Janonio poe
ziją, jis teigė, kad “Mairo
nio forma ir gamtos vaiz
davimas padarė į Janonį 
didžiausios įtakos”.

Buvo tuo metu pažangių
jų kritikų, ypatingai kai- 
rioliškojo dogmatinio sek- 
tantizmo epechoje, kurie 
formą visai neigė, o žiūrėjo 
tik turinio. Z. Angarietis 
sakė, kad jam eilėraščio 
forma visai nesvarbi, bile 
tik turinys geras. Jonas 
Šimkus 1934 m. “Lietuvos 
žiniose” rašė: “Poezija,kol 
ji turi tvirtą idėjinį ir dina
mitinį turinį, ji nesirūpina 
labai savo forma. Nėra rei
kalo. Auksas ir pelenuose 
žiba”. Tai kita kraštutiny- 
bė, kurios seniai atsisakyta! 
Tuo metu ir amerikiečiai 
eilininkai bei prozininkai 
retas bandė apvilkti savo 
kūrinį kiek pakenčiamesniu 
rūbu — “bile tik turinys 
geras”, jie samprotavo. 
Korsakas 1936 m. “Kultū
roje” rašė, kad viena for
ma, kad ir gera, be pažan
gaus turinio yra tik “berg
ždžias meistriškumas”, o ne 
meno kūrinys.

Susumuodamas to meto 
(ypatingai šio amžiaus 4-jo 
dešimtmečio) pažangiųjų 
kritikų kovą už brandaus 
turinio ir tobulos formos 
kūrybą, knygos autorius 
(pusi. 201) sako:

“Kova dėl literatūros idė
jiškumo, dėl turiningos for
mos, kova prieš formos kul
tą, prieš formos priimto 
nropagavima literatūros 
kūrinyje, prieš formalizmo 
pasireiškimus, — tai buvo 
didelis ir nuolatinis visų 
pažangiosios kritikos atsto
vų rūpinimasis idėjiniu ir 
meniniu literatūros progre
su.”

Taigi tik vienos formos 
ar vieno turinio meno kūri
niui nepakanka — reikia jų 
abiejų darnios sintezės.

KIJEVIEČIŲ SCENOJE
Aušra baigė Lietuvos 

Valstybinėj konservatorijoj 
tris kursus ir išvažiavo to
liau mokytis į Kijevą. Per 
metus ji paruošė spektaklį 
ir maloniai nustebino kije- 
viečius savo meniniu bran
dumu. Kijevo konservatori
jos profesoriai pasiūlė Auš
rai paruošti lietuviškos mu
zikos koncertą.

Philadelphia, Pa. — Mirė 
Walter B. Lister, buvęs 
“Philadelphia Evening 
and Sunday Bulletin” re
daktorius. Jis buvo 67 me
tų amžiaus.

Z V

Kultūrinė kronikai

M. MIRONAITĖS VAKARAS 
TALINE

Estijos teatro draugijos 
pakviesta Taline viešėjo 
Lietuvos liaudies artistė 
Monika Mironaitė. Talino 
aktorių namuose įvyko M. 
Mironaitės kūrybinis vaka
ras. Estų raiškiojo skaity
mo meno mylėtojus ji su
pažindino su Maironio, A. 
Baranausko, S. Nėries ir 
kitų lietuvių poetų kūryba.

Geografijos Ratelis 
Gamykloje

Kapsukas. — Praėjusių 
metų pabaigoje Kapsuko 
maisto pramonės automatų 
gamykloje pasirodė skelbi
mai, kviečiantys vaikus už
sirašyti į įmonės klubo or
ganizuojamą choreografi
jos ratelį. Norinčių mokytis 
šokio meno atsirado1 dau
giau kaip trisdešimt.

Inžinierius Juozas Tu
mas ėmėsi nelengvo darbo 
mokyti vaikus meniško šo
kio. Kiekviena savaitę po 
tris kartus į klubą rinkda
vosi vaikai . Repetuodavo 
po 2-3 valandas, mokėsi lai
kysenos, pagrindinių ran
ku ir kojų judesių, sukinių. 
Kiekvienas ratelio narys tu
rėjo įsisavinti pagrindinius 
šokio elementus.

Gamyklos choreografijos 
ratelis jau surengė pirmąjį 
koncertą.

Naujos premijos
Kaunas.— Didelio popu

liarumo Lietuvoje susilau
kė poetės ir dramaturges 
Dalios flJrnevičiūtės veika
lai. Vien Kauno Dramos te
atras dvieju metų laikotar
pyje pastatė 3 jaunos rašy
tojos kūrinius.

Paskutinioji D. Urnevi
čiūtės 2 dalių dramos “Ty
lu va — 2 km” premjera į- 
vyko visai neseniai. Spek
taklyje pasakojama apie 
šiuolaikinį kaimą bei 
problemas.

Kauniečiai šią dramą 
sirinko tddėl, kad joje D. 
Urnevičiūtė liečia naujas 
nūdienes /temas, drąsiai iš
kelia. kai/kurias negeroves, 
ieško i domių, išraiškos for
mų. šviežių charakterio 
bruožu, perteikia gyvus, ti
krus žmonių jausmus. Ak
toriams patiko dramos per
sonažai dėl turtingo vidi
nio pasaulio.

ka. Ypač jis įdomiai su
vaidino mergaitės vaidme
nyje. Grakštumas, lengvu
mas, mergaitiškas koketa
vimas, o drauge ir komiš
kosios padėties supratimas 
— geriausi ir būdingiausi 
vaidmens ypatumai. Perso
nažo įtikinamumai padėjo 
ir aukštas A. Domeikos te
noras.

Spektaklį dirigavo jaunas 
dirigentas S. Čepinskas.

Šiauliečiai šiltai sutiko 
savo teatro premjerą —Jo
kūbo Josadės “Užupio dra
ma.” Joje pasakojama apie 
darbo liaudies kovas už ge
resnį gvvenimą. Spektak
lyje vaidina Lietuvos nusi
pelnęs artistas S. Paska, 
aktoriai R. Gudas, N. Mi- 
rončikaitė. E. Rupšys, D. 
Cinauskaitė ir kiti.

“Užupio dramą” režisavo 
M. Karklelis.

A. VASILIAUSKAITĖ 
KIJEVIEČIŲ SCENOJE

Verdžio operoje

autorių, kurie žiūro-

jo

pa-

Kauno Muzikinis teatras 
sutraukė daug žiūrovu į 
Franko Zunė operetės “Do
na žuanita” premjerą.

Pagrindinį Žuano, vėliau 
tapusio “dona” Žuanita, 
vaidmenius įsimenančiai 
sukūrė solistas A. Domei-
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NAUJI “MINTIES” 
LEIDINIAI

Tarybų Lietuvos penk
is”—tai vaizdinių prie
dų aplankalas, kuriame 
ičiais ir vaizdais supa- 
linama su visomis Ta- 
ų Lietuvos liaudies ūkio
omis, materialinės gero- 

ir kultūros kilimu.
Meniškai paruoštas 22 la- 

nedidelio formato ap
kalas skiriamas ne tik 
ividualiniam skaitytojui, 
pri t a i k y t a s ir sten- 

organizaci-

pų 
lan 
ind 
Jis 
dams įmonėse, 
jose, kultūros -švietimo 
įstaigose.

V. Merkio monografijoje 
qarodnikai ir pirmieji 

remiantis nau- 
archyvine medžiaga, na

grinėjama pirmųjų narod
niku rateliu veikla Lietuvo- 

XIX amžiaus aštuntaja- 
dešimtmetyje, vietinių 

navodo v o 1 c u organizacijų 
kla 1879-1887 metais, so- 
Idemokratu ratelių susi- 
’imas 1886-1894 metais, 

mokslinio socializmo idėjų 
plitimo Lietuvos darbinin- 

klasės tarne pradžia.
K. Plesevičiaus knygutė 

Tręšimo žinvnas brigadi- 
kui” supažindina skaity- 
oia, kain pasigaminti su- 
ūkvie daugiau ir geres- 
trašu, kaip efektyviau 

idoti vietines ir pramo
nei trąšus.

Autorių kolektyvo pa
ruoštame vadovėlyje “žuvi- 

įkystė” yra bendru žinių 
e žuvis, apibūdindama 

vų ligos ir kova su jomis, 
vu veisimo ir veislinin

kystės darbas, rašoma apie 
svarbiausias verslinių žuvų 
rū sis.

Autorių kolektyvo knyga 
Miškininkvstė” pritaikvta 

ne-miškininkystės profilio 
studentams ir moksleiviams.

Išleista K. Balčiūno kny
ga “žemes ūkio technikos 
remonto įmonių projektavi
mo pagrindai.”

Jauna, sudėtinga, labai 
dinamiška pramonės šaka 
nagrinėjama V. Baranaus- 

knvgoje “Lietuvos TSR

maĮrksistai,” 
ja
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pateikė 80 nuotrau-1 *u
Šiltai parodos lanky- 
atsiliepia apie vilnie-

ma, pranešanti apie puikų 
Aušros Vasiliauskaitės de
biutą 
“Traviata” ji atliko Viole
tos partiją.

PARODA APIE GAMTĄ
Vilniaus teatre atidaryta 

paroda “Gamtos fotomėgė- 
jų akimis.” Parodoje da
lyvauja daugiau kaip de
šimt 
vams 
kų. 
tojai
čių V. Ylevičiaus, P. Bluz- 
mos, K. Verbicko nuotrau
kas. Ypač išsiskiria K. 
Verbicko darbai, gana įtai
giai užfiksavę smulkiąją 
fauną.

Stambioji medžiojam o i i 
fauna vaizduojama P. 
Bluzmos nuotraukose.

Gausiai parodoje dalyvau
ja Kauno fotomėgėjai. Jų 
dar b u o s e atsispindi pui
kiosios Kauno apylinkės, 
Nemuno vingiai. Punios ši
las. Savo nuoširdumu ir 
giedra nuotaika pasižvmi 
J. Kalvelio nanoraminės 
nuotraukos. Sėkmingai de
biutuoja kauniečiai A. 
Kažemėkas. V. Butyrinas, o 
taip pat foto mėgėjai iš 
Tauragės ir kitų rajonų.

Milžiniškas šviesos 
stiprintuvas

Japonų firma “Tošiba” 
išrado fotomultiplikator i ų, 
kuris sustiprina šviesą net 
200,000 kartų. Televizijos 
kamerą su šiuo prietaisu, 
pavyzdžiui, gali fotografuo
ti vietoje, apšviečiamoje tik 
televizoriaus kineskopo iš
spinduliuojama šviesa. Mė
nulio pilnatis duoda šimtą 
kartų daugiau šviesos, negu 
jos reikia, fotografuojant 
vietovę su naująja ‘Tošibos’ 
kamera.

Baltieji tigrai
Per pastarusius penkias

dešimt metu Indijoje buvo 
pastebėti aštuoni balti tig
rai. Deja, jie buvo nušauti. 
1951 metais, prasidėjus me
džioklės sezonui, medžioto
jai aptiko tigrę su ketu
riais tigriukais. Vienas pa
tinėlis buvo baltas. Praėjo) 
keleri metai, ir viena tigrė 
atvedė baltus tigriukus. 
Jaunikliai paveldėjo tėvo 
spalvą. Jie turi vos įžiūri
mus pilkus pelenų spalvos 
dryžius, akys — raudonos. /

zu

a

ko 
ietaisu gamvbos pram o- 
p vvstymas ir specializa-

Zinkevičiaus monogra- 
fiioie “Lietuviu kalbos dia
lektologija” duodamas du

rtiniu lietuviu kalbos tar- 
U lyginamasis fonetikos 
morfologijos anrašvmas. 

Jame apibendrinti ikišioli- 
niai tyrinėjimai, pateikia
ma daug daug nauju duo
menu. kuriuos autorius su- 

upė kartu su studentais 
□anistais. Pridedama 76 
mėlaniai (nespalvoti, pus-

Pi’ 
nė 
vimas.

ba 
mi 
ir

ze
lanio formato).

He 
di

Monografija skiriama 
lir(gvistams. kurie domisi 

tuviu kalbos istorijos bei 
dektologijos klausimais, 
identams filologams ir

: tuviu kalbos mokvtoiams. 
Knvga galės atstoti lietuvių 

Ihos dialektologijos vado
vėli. kurio dar -neturime.

Pasirodė V. Aurvlos va- 
vėlin “Lietuviu vaikų li
gatūra” nirmoii dalis.
L. Barauskienės knygelėje 

“Skonis, stilius, mada” ke
liami mados ir standarto, 
drabužiu nasirinkimo įvai
raus amžiaus žmonėms, kul
tūringo poilsio ir dar daug 
kibi klausimu.

E. Drasutienė. O. Radai- 
tienė. E. Starkiene. A. Sli- 
žiene knygoje “Valgių ga
minimas” supažindina šei
mininkę su racionalios mi
tybos pagrindais ir maisto 
bt dais. Pateikiama daug 
šaltų ir karštų patiekalų bei 
kepinių receptų.

k?

de
te



Joan Isserman

PANERIU VARNOS

beveik 
žydiškoje

tą'senąjį 
15-20 nu

(Pabaiga)
Bet tėvų veiduose. nepa

sirodė prisiminimo ženklo, 
kai mes ėjome gatve, va
dinama Lenino prospektu, 
ir kai atsidūrėme didžiojoje 
Gedimino aikštėje su sena 
pilimi ant aukšto kalno. Gal 
tai buvo todėl, kad 60 me
tų yra per ilgas laikas at
siminti, o ai ir todėl, kad 
daug pasikeitimų įvyko, pa
keisti buvo visų gatvių var
dai, o gal ir todėl, kad jie 
retai būdavo šioje miesto 
dalyje ir praleido savo vai
kystę ir jaunystę 
išimtinai senoje 
miesto dalyje.

Mes nuėjome į 
žydų rajoną, apie
nucių nuo miesto centro. 
Dabar tėvo ir motinos vei
duose sušvito atsiminimo 
kibirkštis. Tėvas pradėjo 
eiti greičiau, jis ieškojo na
mo, kuriame jis gimė, “Žu
ko namo” Pylimo gatvėje.

Priėjome prie didelės si
nagogos, ir vėl aš pastebė
jau atpažinimą tėvų veiduo
se. Nustebę jie žiūrėjo į ne
didelę grupę vyrų, besikal
bančių prie sinagogos durų. 
Tėvas priėjo arčiau ir pa
klausė žydiškai, ar tai seno
ji Zavaįnaja (Pylimo) gat
vė, ar jie nežino, kur yra 
Žuko namas”?

Vienas iš jų, žilas, tiesus, 
dar gražus vyras smalsiai 
pažiūrėjo į tėvą. Kitas, lie
sas, gal penkiasdešimties 
metų, be vienos rankos, su 
veidu, liudijančiu apie išgy
ventas kančias, taip pat žy
diškai atsakė mano tėvui, 
jog jis nesąs tikras. Bet 
kaimynystėje gyvenanti 
viena senutė, kuri turėtų ži
noti. Ji žinanti viską apie 
senus laikus, jis galįs ją at
sivesti, tai čia visai netoli... 
Netrukus jis grįžo kartu su 
Slova.

Kaip aprašyti Slovą? Ji 
turėtų būti mano tėvų am
žiaus, apie septyniasdešimt, 
bet jos eisenoje jautėsi jau- ’ 
nystės tvirtumas. Kai aš 
žiūrėjau į ją iš arti, aš ne
galvojau apie metų jaunys
tę, bet apie šilimą ir gaivu
mą, kuris dvelkė iš jos pla
čių, besišypsančių lūpų, jud
raus veido su plačiais 
skruostais,- iš jos gilių mė
lynų akių, spindinčių, smal
sių, kupinų jumoro.-

“Labas,” aš Slova. Kaip 
galėčiau Jums padėti?,” pa
klausė ji rusiškai. Tėvas jai 
paaiškino, jog buvęs ilgą 
laiką išvykęs, užmiršęs rusų 
kalbą. Ar negalėtų ji kal
bėti žydiškai?

Ji širdingai nusijuokė: 
“Aš visą savo gyvenimą 
kalbėjau ta kalba.” 

• Mes susipažinom. “Ar ne
pažįstate Jūs ko nors pa
varde Baron?” — paklausė 
tėvas, pakartodamas savo 
pavardę.

“Baron, Baron...” pa
traukė ji lėtai.

4<Gal Jūs žinote mano 
pusbrolį Grišą Baron?”

“Grišav” sušuko ji, “žino
ma., Griša... Bet jis ta
da buvo dar vaikas. Jį pa
ėmė į kariuomenę, dar prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą. Jis 
niekad nesugrįžo į Vilnių.:.”

Lyg norėdama paguosti 
tėvą dėl nusivylimo, Slova, 
pusiau juokdamasi, tarė: 
“Gal aš Jus pažįstu? Leis
kit man į Jus pažiūrėti.”

Ji atidžiai Žiūrėjo į tėvo 
veidą, o jis—-į jos. Jie abu

(Lietuvos Babi Jar)
palingavo galvomis. “Ne.” 

“Gal Jūs pažįstate ką 
nors vardu Nochomovski,” 
paklausė motina. Tai buvo 
jos mergautinė pavardė, ir 
Vilniuje buvo pasilikę jos 
dėdės ir tetos, ir kiti gimi
naičiai tos pačios pavardės.

“Nochomovski,” pakartojo 
Slova. “Taip aš prisimenu, 
kad buvo Nochomovskiai. 
Palaukit. Taip, aš tikrai at
simenu, kažkas man pasa
kė. Buvo vienas Nocho- 
movskis pas partizanus. Jie 
kovojo su fašistais miškuo
se apie Vilnių. Pagaliau jis 
atėjo į Vilnių su Raudonąja 
Armija. Ištisas dienas vy
ko baisūs mūšiai, baisios 
žudynės.”

“Ir Nochomovskis buvo 
užmuštas” ?

“Taip, jis buvo užmuš
tas.”

Ir vėl, lyg norėdama pa
kelti motinos nuotaiką, Slo
va staiga pakeitė temą: 
“Man pasakė, Jūs ieškote 
Žuko namo Pylimo gatvė
je?”

“Taip,” atsakė tėvas.
“Jūs dabar esate Pylimo 

gatvėje. Jūsų namas tebe- 
stavi, čia visai netoli. Aš 
parodysiu.”

Namas buvo kampinis, 
trijų ar keturių aukštų, nu
dažytas geltonai. Mes įėjo
me į akmenimis grįsta kie
mą. Tėvas atsistojo kiemo 
vidury ir . pažvelgė aplink. 
“O kur šulė?,” paklausė jis 
Slovos, rodydamas į kiemo 
galą, kur turėjo būti maža 
sinagoga.

“Jos nebėra.”
Tėvas pažvelgė į pastatą 

kairėje kiemo pusėje, pas
kui į viršų. “Namas atrodo 
kitaip,” pasakė jis.

“Dalis namo buvo sugriau
ta, vėliau jį atstatė,” pa
aiškino Slova.

Tėvas vis žiūrėjo į viršu
tinį namo aukštą. “Taip, 
manau, kad tai čia. Čia aš 
gyvenau,” kalbėjo jis abejo
damas. Staiga nauja min
tis dingtelėjo jam. “Ten 
kitoje gatvės pusėje buvo 
tabako fabrikas.”

Slova tuoj pat pasakė jam 
buvusio fabriko pavadini
mą.

“Taip, taip, tas pavadini
mas, “jaudinosi tėvas. “Da
bar aš esu tikras. Čia aš 
gimiau, čia gyvenau! žiū
rėkit, ten tiesiai po stogu!” 
Bet kas atsitiko su šule?”

“Fašistai ją sugriovė. Jie 
sugriovė visas sinagogas 
Vilniuje, išskrus tą vieną, 
kurią jūs tik ką matėt. Ši
tą jie naudojo savo' ark
liams. ..”

Pamačiusi mūsų akyse 
klausimą, ji paaiškino. “Aš 
buvau išvykusi, kai jie atė
jo į Vilnių. Buvau toli, Ru
sijoje. Bet mano vaikai pa
liko čia. Turėjau tris vai
kus, berniuką ir dvi mer
gaites. Jie visi buvo suaugę, 
turėjo savo šeimas, vaikus. 
Viši buvo nužudyti. Aš grį
žau čia, kai jau viskas bu
vo baigta. Aš nieko nebu
vau girdėjusi, nežinojau, 
kas atsitiko. Tik grįžusi su
žinojau, kad visi nužudy
ti...”

Jos balsas skambėjo ty
liai, blankiai. Kad jis tik 
verktų, kad tik verktų, gal
vojau aš.

“Ar Jūs atsimenat seną
ją Didžiąją gatvę, Vokiečių 
gatvę?” paklausė ji tėvų.

Jie linktelėjOo

vieno pa-

Panepuo-

tik šian-
Mūsų

Jie sukišo tenai, į tą ra
joną, visus miesto žydus, 
padarė ten “Vilniaus Get- 
to.” Joks žydas negalėjo 
iš tos vietos išeiti, jei tik 
jo iš ten neišvedė. Fašistai 
išsivesdavo šimtus, kartais 
tūkstančius, ir niekas neži
nojo, kur juos veda. Žino
jo tik, kad žydai, kuriuos 
išsivesdavo, niekad nesugrį
žo. Tai tęsėsi trejus me
tus, kol neliko nė vieno. Ta
da naciai sudegino visą šią 
miesto dalį. Neliko nė vie
no žmogaus, nė 
stato.”

“Ar buvote 
se?”

“Dar ne, mes
dien atvažiavome, 
gidas nuveš mus ten ryt iš 
ryto.”

“Ten, Paneriuose, nėra nė 
vienos žemės pėdos, neper
sunktos mūsų krauju.”

Tyliai mes stovėjome kie
me.

“Kiek dabar Vilniuje žy
dų?,” paklausė mano vyras.

“Apie 25,000.”
“Bet kokiu būdu?;”
“Kai kurie grįžo su par

tizanais. Tas vyras su vie
na ranka, Josėr, kurį Jūs 
matėte, buvo part i z a n u. 
Daug žydų buvo pas par
tizanus, ir daug buvo po
grindyje, ir Raudonojoje 
Armijoje. Žilasis vyras, 
kurį matėte prie sinagogos, 
buvo armijoje. Ir buVo to
kių, kaip aš, išvykusių ir 
sugrįžusių. Kiti, kurie ste
buklingai išsigel bėjo ma
žuose miesteliuose, atvyko 
čia ir apsigyveno Vilniuje.”

“O kaip dabar?”
“Dabar gerai.”
“O kaip Jūs gyvenate?” 
“Aš?” <

jos akys nesišypso jo. “AŠ 
gyvenu gerai. Kodėl ne? 
Aš gaunu pensiją, turiu pa
dorius drabužius, pakanka
mai maisto. Kiek man rei
kia? Turiu butą gyventi...”

“Jūs gyvenate viena?”
“O kaip kitaip aš gyven

čiau?’ Juk aš esu viena!”
“Jūs turite draugų?”
“Draugų...” — jos vei

das minutėlei apsiniaukė.” 
O taip, aš turiu daug drau
gų. Bet maniškiai...”

Ateikite pas mane pie
tums rytoj, ir sutiksite ke
lis mano draugus,” tęsė ji. 
Jos 
u 

kius 
filte
Jūs kada nors esate valgę, 
ir knedlach, lengvus, kaip 
pūkas, ir viščiuką, irku-

gelį, kokio Jūs niekad ne
ragavote, ir taip, macų, 
kiek Jūs tiktai galėsite su
valgyti.”

Jumoras vėl švitėjo jos 
kyse. “Pasakykite savo 
draugams Amerikoje, kad 
jie nesijaudintų. Mes turi
me macų tiek, kiek nori
me.” Į .

“Ateikite Jūs pietums 
pas mus į viešbutį,” pasiū
lė tėvas, taktiškai norė
damas, kad'Slova neeikvotų 
savo kuklių išteklių tik ką 
jos aprašytai “puotai.”

“Ne, Jūs pas mane at
eikite,” pasakė Slova. Bet 
tėvas nenusileido, ir Slova 
pagaliau sutiko ateiti se
kančią dieną į viešbutį ir 
pietauti su Į mumis.

Tėvas paklausė, kur mes 
galėtume rasti taksi, ir Slo
va nuvedė mus prie taksi 
stovėjimo vietos.

“Pasimatysime rytoj 
penktą valandą,” pasakė 
tėvasY.

“Taip,” atsakė Slova, ir 
mes tylėdami laukėme at
važiuojant taksi. Atrodė, 
kad nėra apie ką aklbėti, ir 
Slova, sena moteriškė, sto
vėjo tiesi ir tivrta, ir kaž
kaip nutolusi nuo mūsų.

Atsisveikindama ji mus 
pasakė: “Jeigu tauta gali 
iškentėti tiek, kiek išken- 
toėjome mes, ji niekad 
numirs.”

Atvažiavo taksi, mes 
vykome į viešbutį.

-:-Į- -:-
Dabar, grįždama iš

nerių į Vilnių, aš prisimi
niau Slovos žodžius, pasa
kytus, vakar. Jos, vardas 
“Slova”—tai žydiškas var
das. Rusų kalboje yra žo
dis “slovo,” reiškiąs “žodį.” 
Ir tuo momentu žydiškas 
vardas Slova ir rusiškas žo
dis “slovo” man reiškė vie
ną ir tą patį: žodį, teigi
mą, gyvybę. Jeigu tauta 
gali iškentėti tiek, kiek iš-

ne-

nu-

Pa-

Ji nusijuokė, betj kentėjome mes, ji niekad
nenumirs.”

“Babi Jar” tarybinio rašy
tojo Anatolijaus Kuzneco- 
vo dvi dalys, išverstos Joah 
Isserman, pasirodė N W R
1966 m. gruodžio mėn. ir
1967 m. sausio mėn. Da- 

dabar publikuojamos.
Iš “New World Review” 

išvertė
Irena Vladimirovienė

egužes (May) 9, 1967

LLD re
Iš Centre

Balandžio 10 dieną Cent
ro Komitetas laikė savo po
sėdį, kuriame dalyvavo al- 
ternatai ir “šviesos” redak
toriai. Posėdis buvo gyvas, 
ūpingas. Svarbiausias klau
simas buvo tai, kad nariai 
šiais metais dar negavę 
knygų. Turime užsakę ir 
vedame derybas gavimui 
trijų knygų, tad turėkite 
kantrybės, o knygos tikrai 
pradės ateiti. Laukiame 
Juozo Baltušio “Tėvų ir 
brolių takais,” Jono Gasiū- 
no knygos iš atsiminimų ir 
bandome gauti Alberto 
Laurinčiuiko “Trečioji dole
rio pusė,” jeigu tik bus 
spausdinama kita šios kny
gos laida.

ikalai
raštinės '

V. Šapranauskas iš Phila
delphia, Pa., aukojo $6; A. 
Staniulis iš Elizabeth, N. J., 
$5. i i . . ;i. ‘

Po $3 aukojo: Kalifornie- 
tis; K. Daugėla iš Worces
ter, Mass.; Charles Jaselun 
iš Clyde, Canada. Juozas 
Terza, Detroit, Mich., $2.50.

Po $2: E. Kasparienė, 
Plymouth, Pa.; J. P. Kama
rauskas, Girardville, Pa; J. 
To toris (per A. Bimbą), 
Rochester, N. Y.

Po $1: Andrius Vinaitis, 
Detroit, Mich.; 106 kuopos 
nariai (Ambridge, Pa.) J. 
Briedis, L. Vasiliauskienė 
ir P. Kavaliauskas; Helen 
žukienė iš Binghamton, N.

Tautinė Vėliava
Kiekviena valstybė turi 

tau ‘ 
didi 
ari 
na

tinę vėliavą. Greta 
elėss valstybės dar 
rijos, laivyno, orlaivy®, 
ir žymių vadų vėliavas.

Daugiau, kaip prieš du 
tū I stančius metų, kada Per
sija buvo didelė ir galinga, 
ji turėjo saulės ir aro pa
veikslų vėliavą.

Komos imperijoje kiek
vienas legionas turėjo savo 
vėliavą. Viduramžiais feo
dalai, dideli dvarponiai, ku- 

turėjo ginkluotų jėgų, 
turėjo savo vėliavas. 1410 

tais Žalgirio mūšyyje 
uvių ir jų sąjungininkų

me
liel
armija paėmė 96 vokiečių 
vėliavas, kurios visos buvo 
skirtingos.

•ĮTungtinių Valstijų vėlia
va

nuotaika vėl pakilo. 
Aš padarysiu Jums į>ui- 

žydiškus pietus. Ge- 
fiš, geriausius, kokius

Muzikos Atsiradimas
Apie muzikos atsiradimą 

yra labai daug legendų. 
Tiek žinoma, kad ji yra la
bai sena. Atrasti žmonės 
ant salų, kurie atsilikę kul
tūroje, o turėjo savotiškus 
muzikos instrumentus.

Muzika, šokiai, dainos 
atsirado labai gilioje seno
vėje.

Telšių taikomosios dailės direktorius V. 
Monkevičius apžiūri G, šerytės darbus.

Gegužės ir birželio mėne
siais dar neperkaršta. Būtų 
galima surengti prakalbas 
bei paveikslų rodymą. Štai 
Binghamtono kuopa kviečia 
J. Grybą ir A. Bimbą gegu
žės mėn. atvykti jų miestan. 
Pereitą mėnesį Elizabethe, 
N. J., įvyko “juokų va
karas,” kur buvo vaidinti 
J. Juškos veikalai, o po to 
A. Bimba pasidalino su lan
kytojais savo įspūdžiais iš 
Lietuvos. Beje, A. Bimba 
parvežė po egzempliorių 
Lietuvoje leidžiamų laikraš
čių. Galima prie paveikslų 
ir prakalbų turėti ir laik
raščių parodą. Tai padarė 
niujorkiečiai, elzabethiečiai 
ir Naujoje Anglijoje, kur 
Bimba buvo nuvykęs.

Praėjusią savaitę LLD 1 
kuopa, Niujorke, turėjo 
“slides” rodymą ir R. Mi- 
zara kalbėjo bėgamais tarp
tautiniais klausimais. Vi
siems patiko J. Siurbos pa
rinkti slidžiai —< jis turi jųrinkti slidžiai —< jis turi jų 
daug. Aš manau, kad Siur- 
ba neatsisakytų pavažiuoti 
su jais ir apylinkės koloni
jose.

Reikalai eina neblogai, 
bet, man atrodo, galėtų ei
ti sparčiau. Dar yra daug 
kuopų, neprisiuntusių duok
lių nė už vieną narį Pavie
niai nariai irgi nesiskubi
na mokėti duoklių, o pavie
niams negi galima visiems 
atskirai rašyti. Taigi pra
šau per laikraštį — prisiųs- 
kite duokles.

Stambiausia Dra u g i j a i 
auka nuo to laiko, kai pas
kutinis mano raštas tilpo 
laikraštyje, atėjo per A. 
Bimbą nuo Toronto, Kana
dos, parengimo—$20. J. J. 
Deltuva iš Baltimore, Md., 
prisiuntė $10 ir prašo siun
tinėti “Šviesą” jo giminai
tei Kaune.

Neseniai apgynęs medicinos mokslų daktaro 
. disertaciją A. Biziulevičius (kairėje) su bi
ologijos mokslą kaiididatū J. Kazlausku.

(Newark, N. J.) J. Stanelis 
ir J. Kunickas.

Smulkiais gauta (likę per
viršiai nuo, duoklių) $1.30.

Ačiū visiems.

įsteigta Kongreso nuta- 
rirįu 1777 metais birželio 

dieną.

Naujų narių per sį laiką 
gavo: 2 kp., So. Boston, 
Mass. —1 (dabar turi 2); 
5 kp., Newark, N. J.—1; 10 
kp., Philadelphia, Pa. 
11 kp., Worcester, Mass 
25 kp., Baltimore, Md. 
29 kp., Rockford, Ill. — 2 
39 kp. Scranton, Pa. — 1 
45 kp., St. Petersburg, Fla. 
—4 (dabar turi 20); 54 kp.,! 
Elizabeth, N. J.—1; 77 kp.,( 
Cliffside, N. J.—1; 79 kp., 
Chicago, Ill. — 1; 81 kp. 
(Moterų klubas) — 1 (dabar 
turi 6); 86 kp., Chicago, 
Ill.—1; 185 kp., Ozone Park, 
N. Y.—*2 (dabar turi 3).

Viso iki šiol gauta 61 na
rys. Dar labai toli stovime 
nuo pasiskirtos kvotos — 
250 narių.

sai 
dž 
bu

Kada prasidėjo Antrais 
pasaulinis karas, visas pa- 

ilinis kapitalizmas nu- 
ugo, kad Hitlerio karas 
s nukreiptas į Rytus ir

ten komunizmas bus sunai
kintas. . Betgi viskas nuėjo 
kit aip.

Anglijos valdžios galva 
Churchillas, nepaisant kiek 

glija nukentėjo nuo bit
inio puolimo, visokius iš- 
ukinėjimus darė, kad tik 
atidarytų antrojo fronto, 
t kada pamatė, kad rau- 
noji armija arti Berlyno, 
. pasiskubino ir su ant-

Pilnai pasimokėjo meti
nius mokesčius šios kuopos: 
29 kp., Rockford, Ill.; 44 
kp., Lowell, Mass.; 53 kp., 
Gardner, Mass.; 54 kp., Eli
zabeth, N. J.; 97 kp., Wilkes 
Barre, Pa.; 106 kp., Am
bridge, Pa.; 145 kp., Los 
Angeles, Cal.; 187 kp., Chi
cago, in.

Iš viso už šiuos metus pil
nai pasimokėjusių k u o p u 
yra 22.

Prašau kuopų sekretorius 
patikrinti, ar visi nariai 
gauna “Šviesą.” Prisiųski- 
te adresus tų, kurie jos ne
gauna. Kiekvienas narys 
turėtų skaityti Draugijos 
žurnalą.

tęva Mizariene
Centro sekretorė

Jausmanerviai
✓

Žmogus turi du milijonus 
jausmanervių. Jeigu kas 
vedžios kokį daiktą žmogui 
po nugarą, tai jis žinos, ko
kis vedžiojamas daiktas: 
šaltas, karštas, bukas ar 
aštrus ir į kurią kryptį juo- 
mi vedama.

Karštų kraštų žmonės 
turi daugiau jausmanervių, 
kurie jaučia karštį, o šaltų

Žmogus skonio jausma
nervių turi apie 3,600. Kar
vė net virš 35,000.

Jei 
-sis 
Ine 
Be 
do 
ta 
ruoju frontu.

Ne komunizmui, bet hit- 
lerizmui tapo nusuktas m_j_ m----------
pa 
abu sugalvojo padirbti “ge
ležinę uždangų 
ti

randas. Tada Trumais 
sikvietė Churchillą ir

” ir užleis- 
ją ant Tarybų Sąjungos, 

s d badu ten išmarintų vi- 
s komunistus. Bet ir tą 
sumanymą nusinešė 

margis ant uodegos.
Eisenhoweris sugalvojo 

neleisti plėstis socializmui - 
munizmui, aptveriant jį 

Bet ir 
tų pelų nebuvo grūdų. 
Ponas Johnsonas eina to- 
i keliu, kokiu karo 

krankliai nori. Jis dažnai 
kalba už taiką, bet vis ple-

ko
karinėmis bazėmis.
iš

m

Pasirodo, kad Vašingto- 
ponai tiek apsvaigę’aša- 
militarine jėga, kad 

u savo nosies nieko ne
rto. Jie nemato, kad jų

elgesys lengvai gali privesti 
pasaulį prie sunaikinimo 
atominiais ginklais. Bet jie 
nepagalvoja, kad ir jie pa
tys susviltų atominėse lieps
nose.

Tautiniai Parkai
Dabar Jungtinėse Valsti

jose yra pusėtinai daug 
tautinių parkų (National 
Parks). Bet jie pradėta 
steigti tik 1870 metais.

1872' metais prezidentas 
Ulysšes S. Grant pasirašė 
įstatymą įsteigimui pagar- 
s^ušib Yellbwstone parko.

Kada tik užvesi radiją 
pasiklausyti žinių, tai dau
giausia tik ir išgirsi, kaip 
išgelbėti “amer i k o n i š k ą 
demokratiją” nuo komuniz
mo Vietname. Ir no
jau yra Amerikos mili 
nių jėgų 440,000, bet 
reikia ne mažiau 50,000, kad 
greičiau laimėjus taiką “A- 
merican way.” Nenoriu bū
ti jokiu pranašu, bet pagy
vensim — pamatysim, nes 
ne kartą jau esame girdėję 
panašias pasakas.

1 Vietnamiečiai nenori “de
mokratijos” su svetimųjų 
militarištų ginklu, 
į] jų krūtinę: Jie
turi pilniausią teisą 
Valdytis taip, kaip 
patinka.

I. Vienužis.
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Pasididžiavimo duomenys 
t apie Lietuvos spaudą

y Dabar Lietuvoje išeina! žurnalų “Mokslas ir gy
venimas,” “Tarybine mote
ris,” “Genys,” “Jaunimo 
gretos,” laikraščių “Valstie
čių laikraštis,” “Komjauni-

44 rajonų laikraščiai. Jų 
bendras tiražas — 390 tūks
tančių egzempliorių.

Keturių respublikoje lei
džiamų miestų laikraščių 
bendras tiražas—140 tūks-
tančių egzempliorių.

Pernai miestų ir rajonų 
laikraščių redakcijos gavo 
daugiau kaip 100 tūkstan
čių savo skaitytojų laiškų. 
Šioms redakcijoms nuolat 
talkininkauja daugiau kaip 
penki tūkstančiai darbinin
kų ir kaimo korespondentų.

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Įsaku įsteigtas “Lietuvos 
TSR nusipelniusio žurnalis
to” garbės vardas, kuris su
teikiamas žurnalistams, 'ne- 
jfriekaištingai išdirbusiems 
pe mažiau kaip dešimt me
tų žurnalistikoje, pasireiš- 
kusiems kūrybinėje ir or
ganizacinėje veikloje ir ak
tyviai dalyvaujantiems vi
suomeniniame gyvenime.

Respublikoje yra 572 Žur
nalistų sąjungos nariai.

• • •

Šiemet ketvirtą kartą pa
skirtos V. Mickevičiaus- 
Kapsuko vardo žurnalisti
nės premijos už geriausius 
1966 metų žurnalistų kūri
nius. Šios premijos laurea
tais jau tapo 18 geriausių 
respublikos spaudos, radijo 
bei televizijos ir telegramų 
agentūros žurnalistų.

Pastaraisiais metais už 
ilgametį nepriekaištingą 
darbą tarybinėje spaudoje, 
už aktyvią žurnalistinę 
veiklą TSRS ordinais ir me
daliais apdovanota 70 res
publikos žurnalistų, penkio
likai žurnalistų suteiktas 
LTSR nusipelniusio kultū
ros veikėjo ir nusipelniusio 
žurnalisto vardas.

Respublikoje tūkstančiui 
gyventojų tenka 1,399 eg
zempliorių laikraščių ir žur
nalų. Šiemet, lyginant su 
1966 metais, cčmrinių laik
raščių prenumerata padidė
jo 11.4 tūkstančio, centrinių 
žiucnalų — 86.1 tūkstančio, 
respublikinių laikraščių — 
®7.4 tūkstančio, respubli
kinių žurnalų — 231.7 tūks
tančio egzempliorių.

Laikraščių ir žurnalų, 
prenumeruojamų dabar res
publikoje, skaičius sudaro 4 
milijonus 130 tūkstančių 
egzempliorių.

♦ • •
Respublika^ pagal rirenu- 

meratą užima pirmą ] vietą 
broliškų respublikų tarpe. 
Lietuva tuo atžvilgiu žy
miai pralenkia tokias išsi- 

L vysčiusias kapitalistines ša- 
į||L|£kaip Anglija, Danija, 

SĮredija. .

Šiemet skaitytojai gavo 
du naujus respublikinius lei
dinius: laiiraštį “Gimtasis 
kraštas” ir literatūrinį-me- 
ninį ir visuomeninį-politinį 
žurnalą “Nemunas,” skirtą 
jaunimui. • • •

Šiandien tik trijuose ra- 
t-jonuose (Vilniaus, Varėnos, 
LOkgiČicmų) tūkstančiui gy- 
|■ Btojų tenka 600-1,000 eg- 
*SHBpli°rių laikraščių ir žur- 
BRMų. Visi kiti miestai ir 

rajonai žymiai viršija tūks
tantį.

mo tiesa,” “Lietuvos pionie
rius,” “Liaudies sargyboje” 
tiražai viršijo 100 tūkstan-
čių egzempliorių.

Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordinu apdovanoto laik
raščio “Tiesa” tiražas artė
ja prie ketvirčio milijono 
egzempliorių.

Philadelphia, Pa.
Pažangiųjų lietuvių judė

jime parengimų gal ir ne
būna tiek daug kiek jų tu
rėtų būti. Bet kuomet pa
rengimai prasideda, tai ne
betoli vienas nuo kito. Pir
masis šaunus parengimas 
įvyks gegužės 14 d. Al. Mer
kio salėje, 6024 Wayne Avė. 
Antrasis — linksmas auto
busu išvažiavimas į balti- 
moriečių tradicinį “Lais
vės” naudai pikniką birže
lio 11 dieną Slovak Nation
al parke. Į šį pikniką su- 
vyksta mūsų tautiečiai iš 
keliolikos miestų.

Tai malonu susitikti su 
savo bičiuliais ir seniai ma
tytais draugais.

Trečiąjį parengimą su
ruoš liepos pradžioje ūki
ninkai Ramanauskai Sell- 
ersvillyje, Pa. Tai bus di
džiulis banketas gražiame 
sode. Apie tai vėliau bus 
plačiau pakalbėta. Na, o 
kas vėliau? Aš manau, kad 
bus dar sugalvota kas nors.

Būna malonu stebėti, kai 
pažangiečiai ką nors sutar
tinai veikia. Nes organiza
cija be veiklos atrodo kaip 
vaismedis be vaisiaus.

•
Per porą dienų orui atši

lus, tūkstančiai philadel- 
phiečių prie Dailės Muzie
jaus ir Citrinos kalno gė
rėjosi pražydusiomis spal
vingomis gėlėmis, kurios 
atskleidė savo grožį žiūro
vams.

♦

Gegužės Pirmoji yra kil
mingai švenčiama daugely
je pasaulio šalių. Prieš kiek 
metų buvo švenčiama ir 
Philadelphijoje. Bet kažko
dėl valdančioji klasė įžiūrė
jo toje darbo žmonių šven
tėje sau baisų pavojų ir 
pradėjo Gegužės Pirmosios 
šventę persekioti. Miesto 
vyriausybė neišduoda de
monstracijoms leidimų.

Leonora

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Balandžio 27 vakarą įvy
ko Aido choro pirmos pa
mokos. Čia gražiai, melo
dingai dainavome (mokė
mės). Mat, visi gerai nuo 
praėjusio rudens ilgų ato
stogų pailsėjome.

Pertraukoje laikėme trum
pą posėdį. Čia buvo prisi
minta Hartfordo Laisvės 
choras, kuris ruošiasi atžy
mėti savo 40-ąsias gyvavi
mo metines. Aido choras 
nutarė pasveikinti Laisvės 
chorą' su kuklia dovanėle, 
su linkėjimais ilgiausių me
tų dar gyvuoti ir dainuoti) 
mūsų plačios apylinkes pa
žangiųjų lietuvių veikloje.

J. M. L. i

Worcester, Mass.
Žieminiai parengimai bai

giasi su Motinų Dienos pa
gerbimu ir tų motinų, kurios 
visą žiemos laiką rengė 
svetainėje kas sekmadienis 
pietus. Šio sezono paskuti
niai pietūs įvyks gegužės 
14 d. Nors mūsų motinos 
pavargo visą žiemą, bet 
prie šių pietų ruošiasi, kad 
jie būtų karališki. Visi bū
site puikiausiai patenkinti.

_ Į • [t , • •

Jonas Petkūnas su gru
pe jaunuolių jau pradėjo 
darbus Olympia Parke. To
ji šaltoji žiemužė pridarė 
daug darbo. Reikės parką 
nuvalyti, kad parko lanky
tojai ir šią vasarą juo gro
žėtųs!.

Parko atidarymas įvyks 
gegužės 28 d. su specialiai 
paruoštais pietumis. Aido 
choras irgi rengiasi parko 
atidaryme dalyvauti su 
dainomis.

• • • w *
Sukackų šeimos nelaimės 

žaizdos baigia gyti. Gruo
džio mėnesį V. Sukacką va
žiuojant pas tėvus patiko 
nelaimė ant kelio. Buvo ko
jos kaulai sulaužyti, o da
bar baigia gyti. A. Sukacką 
irgi patiko nelaimė. Einant 
laiptais į skiepą paslydo ir 
sunkiai susižeidė. Keletą 
savaičių išbuvo ligoninėje. 
Dabar randasi namie, eina 
geryn.

• “ “ • ♦

Praėjusios savaitės pra
džioje tapo supilti trys nau
ji kapai.

Mirė S. Morkūnas, pavie
nis, jokių giminių Ameriko
je neturėjo.

M. Lukas ir St. Bushas 
paliko šeimas nuliūdime.

Reiškiame mirusiųjų šei
moms širdingą užuojautą 
šioje liūdesio valandoje.

*" • ** "" • "*
Gegužės 23-24 dienomis 

LLD 11 kp. rengiasi prie 
senų daiktų išpardavimo. 
Kas turite iš mados išėju
sių drabužių ir auksinių 
daiktų, mes turime jiems 
pirkėjų. Daiktus galite pa
likti 29 Endicott St.
Olympia Parko kalendorius

Birželio 11 d. Aido choras 
rengiasi prie banketo su 
dainų programa.

Rugpiūčio 13 d. “Laisvės” 
piknikas.

J. Jaskevičius

Waterbury, Conn.
Kovo 12 dieną, po ilgos 

ligos, Waterburi o ligoninė
je miFė Petronė Kvedaras. 
Gyveno 46 N^Leonard St.

Laidotuvių direktorius 
buvo Thomas Deliniks. Bu
vo palaidota Kalvarijos ka
pinėse kovo/14 d. Paliko 
nuliūdime-'dvi dukteris : 
Mrs. Faymond Laurynaitis, 
gyvenanti Waterbury, ir 
Mrs. Lillian Gamble, gyve
nanti West Wyoming, Pa. 
Taipgi paliko seseris Lietu
voje, kelis anūkus ir kitus 
artimus gymines.

Atvyko į šią šalį iš Lie
tuvos apie 60 metų atgal. 
Pirmiau gyveno s u viena 
dukterimi. Per 25 metus 
dirbo Waterbury Compa
nies, iš kur išėjo į pensiją 
prieš .10 metų.

Prigulėjo prie Lietuvių 
Susivien ij i m o Amerikoje. 
Per daugelį metų buvo 
“Laisvės” skaitytoja ir rė
mėja. Lankydavo mūsų pa
rengimus kol galėjo ir svei
kata leido. Per paskutinius 
metus ją vargino visokios 
ligos, turėjo kelias operacį^ 

jas ir taip užbaigė savo gy
venimą.

Buvo labai draugiška ir 
gero būdo moteris ir su vi
sais gražiai sugyveno. Il
sėkis ramiai, Petronėle, šios 
šalies žemelėje, o artimiems 
giminėms gili užuojauta jų 
liūdnoje valandoje.

M. Svinkūnienė

Pittsburgh, Pa.
Drg. Miliauskienė telefo

nu pranešė, kad geras mūsų 
draugas Briedis gavo šir
dies ataką, yra nuvežtas į 
ligoninę.

Tai taip mūsų senųjų lie
tuvių gyvenimas yra spau
džiamas ligų ir kelione į 
amžiną poilsio vietą. V.

San Leandro, Calif.
Gegužes 4 d. mirė Anta

nina Balčiūnienė (po pir
mu vyru Baltrūnienė), Ksa
veros Karosienės mamytė.

“Laisvės” kolektyvas rei
škia. užuojautą J. Balčiu 
nui, Ksaverai ir Juozui Ka
rosams, anūkams, proanū- 
kams ir artimiesiems.

Netikėk savo 
akimis

Šis patarimas labai nau
dingas keliaujantiems dy
kuma. Kai prieš išvargu
sius keliautojus pasirodo 
oazė, visi žino, kad tai mi
ražas.

Ypač dažnai keliautojai 
tampa miražų aukomis Erg 
er Ravi dykumoje. Žmonės 
už dviejų trijų kilometrų 
mato oazes, iki kurių iš tik
rųjų ne mažiau kaip 700 
kilometrų. 1904 metais už 
360 kilometrų nuo Bir Ūla 
oazės miražo auka tapo ka
ravanas, kurį vedė Š. Juze
fas. šešiasdešimt žmonių 
ir devyniasdešimt kupranu
garių žuvo dykumoje, sek
dami miražą, nukrypę į ša
lį 60 kilometrų.

Seniau keliautojai, kad 
įsitikintų, ar mato miražą, 
uždegdavo laužus, ir, jeigu 
dykumoje būdavo nors 
menkiausias vėjelis, dūmai 
beregint išsklaidydavo mi
ražą.

Mūsų laikais karavanai, 
keliaujantieji per Sacharą 
į Šiaurę iš Timbuktu (Ma
lyje) arba iš Sokoto (Nige
rijoje), be geografinių že
mėlapių, pasiima su savimi 
ir miražų žemėlapius, ku
riuose nurodytos vietos ir 
laikas, kada jie pasirodo.

Mielės—ligų sukėlėjai
Žmonių ir gyvulių infek

cinių ligų sukėlėjais pa
prastai laikomos bakterijos 
(mikroskopiniai, daugiau
sia vienaląsčiai organizmai, 
neturintieji chlorofilio ir 
diferencijuoto branduolio), 
virusai (primityvios gyvy
bės formos, neturinčios ląs
telinės struktūros) ir riket- 
sijos (užimančios tarpinę 
padėtį tarp bakterijų ir vi
rusų) .

Tačiau ir mielių tarpe pa
sitaiko rūšių, kurios gali 
būti kenksmingos žmonėms 
ir gyvuliams. Dažniausiai 
mielės sukelia odos ir kvė
pavimo organų susirgimus, 
tik retais atvejais jos pa
žeidžia kitus kūno organus. 
Mielės jokių toksinių me
džiagų neturi ir kaip ligos 
sukėlėjai yra mažiau pavo
jingos, negu bakterijos, vi
rusai ar riketsijos.

ĮVAIR
Iš kavinių istorijos

Senų rankraščių žiniomis, 
Arabijoje ir Persijoje kava 
buvo žinoma jau 875 me
tais.

Pirmoji pasaulyje kavinė 
buvo atidaryta 1554 metais 
Konstantinopolyje. Tačiau 
vyriausybė, patyrusi, jog 
prie kavos puoduko užsi- 
mezgusios kalbos dažnai 
įgauna politinį pobūdį, už
draudė kavines.

Pirmieji kavos maišeliai 
buvo įvežti į Europą iš Tur
kijos 1615 metais Venecijos 
laivais.

I

Londone pirmoji kavinė 
atidaryta 1652 metais.

Prisiminė gerą globėją .
Praėjusią žiemą Pakruo

jo miesto gyventojas K. 
Aliošius miške surado jau
ną stirniuką. Pasiėmė me
džiotojas beglobį žvėrelį ir 
parsinešė į namus. Išaugi
no, išmaitino, o atėjus pa
vasariui, paleido į mišką.

Prasidėjus pirmiesiems 
žiemos šalčiams ir gausiai 
pasnigus, stirnaitė sugrįžo 
pas savo šeitiininlką. Sugrį
žo ne viena: parsivedė jau
niklį. Tad ir ši žiema žvė
reliams buvo soti ir jauki 
gero globėjo pastogėje.

Dirvožemis iš plastmasės
Kuveite neseniai sėkmin- 

gai baigti naujo dirvožemio 
bandymai. Jis pagamintas 
iš akytos plastmasės. Šiame 
dirbtiniame dirvožemyje 
pavyko pasodinti 6000 me
džių ir krūmų, ir jie prigi
jo.

Dirbtinis dirvožemis ge
rai sulaiko vandenį ir mi
neralines medžiagas. Jis ga
lės būti panaudotas dyku
miniuose ir sausringuose 
rajonuose.

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Kėlias į Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Prošvaistes
Parašė Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kąškįąučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Ave., Ozone Park 17, N. Y.

ŪMAI
Iš kur atsirado?

Pupos į Europą atkeliavo 
iš Egipto, svogūnai — iš In
dijos, rojaus obuoliai —iš 
Pietų Amerikos, špinatai-— 
iš Persijos, ridikėliai -— iš 
Anglijos, miško riešutai — 
iš Graikijos, abrikosai —- iš 
Amerikos, persikai — iš 
Persijos, o obuolius ir 
kriaušes kažkada atvežė ro
mėnai iš Vidurinių Rytų.

• • *
Ar nepritruks deguonies!
Pramonė ir transportas 

sunaudoja kasdien tiek de
guonies, kiek reikia 40 mi
lijardų žmonių. Mašina, nu
važiuodama 1000 kilometrų, 
sudegina tiek deguonies, 
kiek vienas žmogus sunau
doja per metus.

• • • .** • • “ •
Kaukės futbolininkams
Per praėjusių metų sezo

ną 649 švedų futbolininkai 
neteko dantų arba jiems 
sulaužė žandikaulius. Gydy
tojai reikalauja, kad futbo
lininkams būtų uždedamos 
kaukės, kurios apsaugotų 
veidą.

Automatas popieriniams 
pinigams

Švedų firma “Autotank” 
pagamino pardavimo auto
matą, “priimantį” popie
rinius pinigus. Automatas 
pardavinėja benziną auto
mobiliams ir priima 10 kro
nų vertės banknotus. Pini
gus tiikrina specialus moto- 
elementas.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
I įvyks šeštadienio popietį, ge
gužės (May) 13 d., toj pačioj 
vietoj. Visi nariai kviečiami 
į susirinkimą, kurie tik išga- 
lit atvykti. O reikalų mūsų 
veiklai susikaupė visa krūva. 
Gal kurie turite įrašyti į kuo
pą naujų narių.

Valdyba.

HELP WANTED MALE
AUTOMOTIVE 

TRUCK MECHANICS
Gas and Diemel Truck Rental 

Co. Excellent working conditions. 
Pension, Hospitalization, Life in
surance and salary. Call Mr. Noel 
or Mr. Lightcap. MI 9-5210.

(33-40)

1 PANTRY GIRL

£
HAIR 
Expd. 
WTD 
Salar 
cessai

Leip Wanted Female
DRESSER—European trained.

No American License nec. 
for leading Wig Salon. Top 

/ & benefits. No English ne- 
y. Call RA 5-4665 after 9 AM.

(31-37)

Excel 
WAN 
hold i 
famil; 
estate 
luxur; 
a mo 
395-31 
nish < 
Pa.

lent Opportunity. WOMAN 
FED to perform general house- 
vork assisting mother of young 
r on beautiful large suburban 
. Newly renovated 2 bedroom 
r apt. available on premises in 
>t breathtaking setting. Phone 
>81 for interview. Must fur- 
complete references. Allentown, 

(31-36

BOOl 
Accts 
ing c 
the c 
paid 
Conta 
Louis
Philat

^KEEPING Machine Operator.
Rec. Ige office. Good work- 

onds. Public transportation to 
oor. 5-day week. Company 
fringe benefits. Good salary, 
ct Personnel Department of
Burk Co., 3rd & Girard Ave., 

ielphia. PO 3-7111 (35-39)

to S(
Knitt

CA

WOMEN 
parate and spread goods, in 
ing Mill. Year round work. 

Must speak English.
PITOL KNITTING MILLS 
Westmoreland* & Collins 

Philadelphia, Pa.
(35-40)

1HALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

Experienced only

Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, P.
(35-48)

El: 
hold

zabeth, N. J. — Reich- 
Chemical Co. darbinin

kai paskelbė streiką, kai jų 
kontraktas baigėsi bal. 30 d.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

mūs paskutiniai žiemosĮdc 
sezopu pietūs. Antras sek- 
mad: 
yra 
gerbimui diena, kada pane
lė Jarvis kovą laimėjo pa
skyrimui vienos dienos me- 
tuosę motinų pagerbimui. 
Jos 
kad 
mas 
vadihimo. 
tiną 
jimąlsi, rūpestį, pastangas 
sieki

enis gegužės mėnesio 
skiriamas motinų pi

page id avimas buvo, 
kilnus žodis pagerbi- 
būtų vertas to pa- 

Pagerbti mo- 
už jos darbą, auko-

mo taikaus, giedro per
teklingo gyvenimo savo vai
kams ir abelnai visai žmo
nijai. Lietuvos Sūnų-Duk- 
terų Draugijos vyrai ren
giau us pietus gegužės 14 d. 
skiria motinų ir apskritų 
metų pietų rengimo gaspa- 
diniu pagerbimui.

Prašome visus atsilankyti 
ant šių pietų 1-mą valandą 
dieną į 29 Endicott St. Pa
pietausime ir išreikšime pa
garbą gražiam tikslui.

•Rengėjai (36-37)

£ ROCKTON, MASS.
Montello Moterų Apšvie- 

tos Klubas rengia savo me
tinę gegužinę išvyką (May
Walk) sekmadienį, gegužės 
28 č., K. Ustupo sode, 27 
Cleveland Ave. Kviečiame
visus dalyvauti. K. čereš- 
kienš. (36-37)
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Rašo /V. šalčius

Toli nuo gimtojo krašto
Nemunas, Seine, Hudsonas

Jaunos skulptorės Elenos 
Kepalaitės parodos, kuri 
įvyko praėjusiais metais 
lapkričio 18—19 dienomis, 
kataloge iš Druskininkų ki
lęs Jacques Lipchitz, vienas 
iš plačiausiai žinomų Va
karų skulptorių, rašė:

Buvau nustebintas tuo,

minklų Apsaugos Komisijos 
vedėjas, vienas ir Paminklų 
Apsaugos įstatymo auto
rių. Tuoj po karo Freibur- 
ge, Vokietijoj, įsteigė Dai
lės Akademiją, paruošusią 
visą laidą gabių menininkų 
Amerikai, eilės klasikinių 
knygų iliustratorius, o taip 
pat, kaip patys vokiečiai

Apie veikėją A. Gilmaną ir 
jam rengiamą banketą

Kaip jau yra pranešta, 
yra rengiamas drg. A. Gil- 
manui pagerbti banketas. 
Tai ir reikia nors skaityto-

darbai. Taigi sueikim visi 
ir visos į jo banketą ir pas- 
veikinkim šį plunksnos 
žmogų dirbusį mūsų darbi-

ką ji man atnešė parodyti 
ir jos ispiruojančiu nusitei
kimu. Man šis būdas pažįs
tamas. Iš jaunystės laikų 
prisimenu daug žmonių ši
tokiu būdu.

Čiurlionis, jo tėvas, kai 
kurie kelyje sutikti 'kaimie
čiai, tarytum iš kito pasau
lio, ir man ūmai parūpo jos 
kūriniai...”

Šio Jacques Lipchitz gar
bei, Hastings-on-Hudson, 
Niujorko kaimyninio mies
telio bibliotekoje, gegužės 
pradžioje buvo atidaryta 
paroda. 75 metų skulpto
rius jau 20 metų kaip gyve
na studijoj—viloj aukštoj, 
uolotoj šios milžiniškos 
upės pakrantėj, yra\išgai> 
sinęs pasaulyje šį mtfzą 
simpatišką miesteliuką. 
Niujorko dienraštis “New 
York Times” pažymi, kad 
jo nuostabai skulptoriaus 
karjera prasidėjo “nuo Ne
muno krantų Lietuvoj, tę
sės prie Senos Paryžiuj ir 
dabar prieHudsono upės...” 
Gegužės 7 dieną priešais 
miestelio rotušę, netoli bib
liotekos, buvo atidengta 
Lipschitzo dovana mieste-

sako, “gražiausių pašto 
ženklų Vokietijoj kūrėjas”. 
Per dešimtmetį Jonyno jau 
125 vitražinius - skulptori- 
nius dekoratyvinius darbus 
rasi nuo Kalifornijos iki 
Rhode Island. Čikagoje jo 
išpuošti lietuviški religinio 
kulto namai įtraukti Į “tu
ristų žinyną”, milžiniška 
skulptūra Vatikano pavili- 
jonui Pasaulinėj Parodoj, 
garsiam žurnale “Time” ro
dyta šalia meno istorijos 
klasikų, dabar pastoviai ta
no patapdinta tam pačiam 
Kennebunk Porto vienuoly- 
nej. Gaiviai jusdamas šio 
erdvių amžiaus kūrybinį al- 
s/avima, Jonynas. Lipschitzo 
'žodžiais, “lietuviškam kely 
sutiktų kaimiečiu nepails
tančiu įkvėpimu ir inspira
cija”, gabiai pajungia įvai
rias modernias medžiagas 
ir klasinio meno motyvus, 
nuikion vienon stilistinėn 
visumon.

' s
Teatro pasirodymas

Niujorko priemiestyje, Ja
maikoj, balandžio 29 įvyko 
lauktas New Yorko Lietu
vių Teatro pasirodymas.

A. Gilmanas

, Karo priešininkų 
neįsileisiu į parką

N. Y. parkų komisionie- 
rius paskelbė, kad ateityje 
kovotojams prieš karą Viet
name nebūsią vietos de
monstruoti Cent r i n i a m e 
Parke, kaip jie demonstra
vo balandžio 15 d., kur bu
vo susirinkę apie 400,000 
žmonių, c-

Pamatę tokią milžinišką 
demonstraciją, Vie t n a m o 
karo rėmėjai baisiai nusi
gando. Be abejo, jie kriti
kavo komisionierių, kodėl 
jis suteikė leidimą demons
tracijai susirinkti į Centri
nį Parką.

Tad ateityje jis būsiąs la
ba1’ atsargus, kam duoti lei
dimus.

Judzentavičiai 
išvyko į Lietuvą

Legionieriai irgi 
priešingi karui

Balandžio 29 d. “lojalu
mo demonstracijoje” nuo
stabiai mažai Amerikos le
giono narių tedalyvavo. Pa
sirodo, kad ir jų dauguma 
Vietnamo karui priešingi.

Vienas Legiono narys, nuo 
šaligatvio stebėdamas gru
pelę maršuojančių legionie
rių, išsireiškė, kad Manhat- 
tano poste yra 2,000 narių, 
o maršuoja tik 28 to pos
to nariai.

—Visas maršavimas at
rodo kaip laidotuvių mar
šavimas, — jis pridūrė. Vi
soje eisenoje tik apie 50 fa- 
šistėliu bandė rėkauti, tai-, 
kos šalininkus niekinti, bet 
ir jų balsas buvo mažai 
girdimas.

Buvo visai mažytė gru-

Mūsų aidiečiai labai

mū 
ma 
me 
kai 
žiu

puikiai pasirodė
'okio baisaus oro, kęU^ 
sų New Yorke buvo s$k- 
lienį, gal niekas neatsi- 
ia. Apie antrą valandą, 
žmonėms ręikėjo va- 

jti į Aido Chorb koncer- 
šaltas lietus kaip iš ki

biro pylė. Automobilį vai- 
rucjant tiesiog kelio neši
ma ;ė.

Aš maniau, kad niekas
neišdrįs tokiame ore vykti 
į parengimą. Todėl buvau 
tik’ai nustebęs, kai nuvy
kęs į Lenkų salę jau radau 
geroką būrį žmonių. Aišku, 
kad oras pakenkė, bet vis 
tiek labai džiugu, kad pub-

dikos susirinko vidutiniai.
Apie programą? Žinau, 

kad plačiau parašys kas 
•kitas. Aš tik tiek noriu

liui — 11 nėdų bronzinis pa
minklas “Tarp Dangau^ ir 
Žemės”.

Niujorko lietuviškuose 
sluoksniuose svarstoma, ar 
nebūtu nuoseklu, kad šiam 
Druskininku dar gyvenan
čiam genijui “nuostabiai 
kūrybingi lietuviai” suruoš
tų pagerbima—meno festi
vali naujai “inspiruoti” ir 
Lipschitza dar didesniems 
jo kūrybiniams užsimoji
mams?
Vilnietis populiarus Ameri

kos universitetuose
L. Vladimirovas. Jungti

niu Tautų Bibliotekos Di
rektorius, balandžio 19 gar
siajame Kolumbijos Uni
versitete Lyginamosios Bi
bliotekininkystės fakultete, 
skaitė Paskaita apie Tary
bines Bibliotekinystės mo
kyklas. o taip pat apie Do- 
kumentacinės bibliotekos 
vystymąsi. Netrukus po to 
jis buvo pakviestas skaityti 
paskaita dar platesnei aka
deminei auditorijai bendrai 
anie Aukštąjį Tarybini Mo
kslą. Tuo naciu metu žino
ma Amerikos knygų leidy
kla pakvietė jį parašyti kny
ga vardu “Amerikos Bib
liotekos Tarybinio Biblio
tekininko Akimis”. Tuo pa
čiu metu Vladimirovas jau 
dirba nrie rankraščio “Ame
rikos Bibliotekos” rusų kal
ba.
Lietuvis dievdirbvs puošia 

Amerikos žemę
Kovo pradžioje du Maine 

valstijos laikraščiai su di
džiausia nuostaba rašė apie 
lietuvi menininką, kuris 
Mg.ine nranciškonų vienuo- 
Hne. Ken n e n b u n k Porte 
pastatęs meno kūrinį. Tai 
Vytautas K. Jonynas, dzū
kas, Kurio 60 metų sukakti 
knvo 18 kukliai paminėjo 
Niujorko dailininkų grupė.

Jonynas išgarsėjo meno 
raižiniais K. Donelaičio 
“Metams”, dabar vis pla
čiau išsklystančiais į pa
saulį. Pirmaisiais Tarybi
niais metais jis buvo Pa

Suvaidinta Kosto Ostraus
ko vieno veiksmo vaidini
mas “Pypkė” ir A. Lands
bergio “Barzda”, — vieno 
veiksmo farsas. “Pypke” 
režisavo Dalia Juknevičiū
tė, dekoravo Romas Viesu
las. vaidino pati D. Jukne
vičiūtė, Vvtautas Valiukas 
ir Kazj^s Vasiliauskas.

“Barzdą” režisavo Valiu
kas, dekoravo Albinas Els- 
kus. Vaidino be anksčiau 
minėtu, Petras Sandanavi-
čius. Kazys Vasiliauskas, 
Albina Uknevičiūtė, Ed
mundas Vaičiulis.

Farso veiksmas vyko kiek
vieno herojaus gimtinėje ir 
už jos ribų: vakar, šiandien, 
r v to j.

Iš Chicagos specialiai vai
dinimui buvo atskridęs ak
torius P. Pilka, o įvairioj 
nublikoi matėsi Jungtinių 
Tautu Bibliotekos Vedėjas 
L. Vladimirovas ir kiti, gy
vai besidomi kiekviena lie
tuviška kultūrine apraiška, 
“Vienybės” red. V. Tyslia- 
viene su S. Narkeliūnaite, 
ir nemaža jaunosios j au 
Amerikoj mokslus' baigu
sios inteligentijos. Publikoj 
gyvai buvo komentuojamas 
impresarijaus S. Huroko 
pareiškimas televizijoj, kad 
jis šiais metais Niujorkan 
atsikviesias iš Lietuvos an
sambli “Lietuva.”

Religinio Meno Paroda 
Maspethe

Ankstyva pavasarį Balkū- 
no parapijos salėje, Mas- 
nethe. prie Niujorko, buvo 
suruošta dvieių dienų Re
liginio Meno Paroda. Dar
bus atrinko komisija, suda
ryta iš V. K. Jonyno, Vin
cės Jonuškaitės, J. Vytuvie- 
nės ir kunigo. Paroda su
ruošė Moterų Klubu Fede
racija. Parodoj išsiskyrė 
Vvtautas Ignas savo alieji
niais darbais, nuostabia sie
la. dvelkiančia Čiurlioniška 
mistika ir lyriškomis, lietu
viškomis spalvomis. Taipgi 
labai stipriai pasirodė savo 
darbais ar eskizais dailinin-

jus supažindinti su jo gy
venimu ir darbais, kuriuos 
jis dirbo per 50 metų liau
dies labui.

Adolfas Gilmanas (Gu
tauskas) gimė 18 9 6 metų 
gruodžio 5 dieną. Linkai 
čių kaime, Joniškio apylin
kėje, Lietuvoje. Paaugęs į 
vaikus tarnavo pas ūkinin
kus. Į mokyklą eiti jam 
nebuvo progos. Būda
mas 18 metų, 1914 metų ba
landžio 13-ą dieną atvyko į 
Ameriką. Čia jis pradėjo 
dirbti tai šen, tai ten, bet 
vėliau įsigijo kirpyklą ir iš 
to darė pragyvenimą sau, 
savo žmonai Onutei ir duk
relei Karolinai.

Taip gyvendamas, jis 'tuo 
pradėjo mokytis piešti ka
rikatūras, kurios neužilgo 
tilpdavo: “Laisvėje,” “Vil
nyje,” “Moterų Ba 1 s e,” 
“Raudonajame Artojuje” ir 
“Rankpelnyje.” Už kiek 
laiko taip pat pradėjo pats 
per save mokytis rašybos. 
Ir neužilgo pradėjo r ašy- 
ti koresp o n d e n c i j a s ir 
straipsnius į mūsiškius 
laikraščius — “La i s v ę , ” 
“Vilnį” ir kitus. Ir štai 
jam jau šiemet suėjo 50 
metų, kai jis rašo darbi
ninkiškai snaudai. Nes, 
mat, jis pradėjo rašyti 1917 
metais.

Prie to visko Adolfas bu
vo ALDLD Antrosios Ap
skrities pirmininku apie 20 
metų. Ir kartais buvo LiLD 
Centro Komitete ir “Lais
vės” Direktorių taryboje. 
Ir dabar jau yra apie 15 
metų, kai jis dirba finan
sų sekretoriumi 1-ajai kuo
pai. Ir tą viską dirbda
mas, jis mokėsi ir gavo 
vidurinės mokyklos (high 
school) diplomą.

Kiek mums yra žinoma, 
tai draugas Gilmanas labai 
greit rašo ir gana sklan
džiai ir meniškai parašo. Jį 
tik paprašyk aprašyti pa
rengimą arba programą, 
tai jis ir parašys.

Draugui A. Gilmanui šie
met sueina 70 metų amžiaus
ir 50 metų rašinėjimo su
kaktys. Reiškia, jo šiemet 
dvilypis jubiliejus, kuriame 
bus atžymėti jo nuveikti

kai V. K. Jonynas, Albi
nas Elskus, Vytautas Kašu
bą, Romas Viesulas, Elena 
Kepalaitė. Įdomūs buvo ir 
F. Raulinaitis, Ręgina In- 
gelevičienė, V. Krištolaitie- 
nė ir kiti.

(ALF News Service)

ninkiškai spaudai per 50 
metų.

Banketas įvyks šeštadie
nį, gegužės 20-tą dieną, 5:30 
vai. vakaro, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Bilietas $3:50 asmeniui.
Rengia ir kviečia visus 

LDS 1-mosios ir 46-tosios 
kuopų komisija

Aido choristams
Būtinai būkime šį penk

tadienį pamokose.
Po pertraukos turėsime 

mitingą — pasikalbę j i m ą 
choro bei buvusio koncerto 
reikalais. Turėsime ir dar 
kai ką aptarti prieš vasa
ros vakacijas.

: Pirmininkas

Mokyklos kenčia nedateklių
Ilgosios', salos (Long Is

land) mokyklos skelbia, kad 
jos jau nebegali išsiversti 
finansiškai, ’ kuomet viskas 
taip smarkiai pabrango. 
New Yorko miesto mokyk
los taipgi kenčia tokį pat 
nedateklių.

MIRĖ
Balandžio 27 d. mirė Al

fonsas Russel - Rūkštelis, 
sulaukęs 53 metų amžiaus. 
Buvo pašarvotas Queens 
Funeral Home, 7602 Rocka
way Blvd. Palaidotas ge
gužės 1 d. šv. Jono kapinė
se.

Alfonsas paliko nuliūdime 
žmoną Lorątą ir dvi jauna
me tęs dukras, Barbara ir 
Patricia.

Ramiai ilsėtis Alfonsui, o 
šeimai giliausia užuojauta.

Alfonso tėvas, Jonas Rūkš
telis, mirė 1965 m, rugpjū
čio 14, o motina Ona mirė 
1966 m. spalio 25. Rū'kšte- 
liai gyveno savame name, 
483 Ridgewood Ave., Brook- 
Jyne. M. S.

Praėjusi trečiadienį iš 
Kennedžio aerodromo SAS 
linijos lėktuvu (per Union 
Tours) išskrido į Lietuvą 
Vytautas ir Minnie Judzen- 
tavičiai-Yuden, čikagiečiai.

Abudu Judzentavičiai — 
geri veikėjai, malonūs, 
draugiški, svetingi. Teko 
juodu aerodrome sutikti ir 
pasišnekėti. ,

—Važiuojame viešnagėn, 
—sako Vytautas. — Atsi
minkite, dar mano motina 
tebėra gyva! Turiu brolį ir 
kitokių artimųjų...

Vytautas —dzūkas, kilęs 
iš Lazdijų rajono, netoli 
šeštoku. Minnė — Ameri- 
k^iė^gimusi ir augusi lietu
vaitė fgraž i ai kalba lietu
viškai, Apsišvietusi mote
riškė.

Jiedu žada Lietuvoje pa
būti daugiau kaip pusę mė
nesio. Vyksta per Lenin
gradą, o grįš per Maskvą 
ir Kopenhageną.

Vytautas užsakė savo 
broliui Lietuvoje mūsų laik
raštį “Laisve” ir tris dole
rius davė laikraščiui dova
nų. • .

Abudu griš atgal į Čikagą 
bene gegužės 23 dieną.

Laimingos jiems kelionės!
Ns

Suėmė 27 narkotikų 
naudotojus

Policija areštavo 27 jau
nuolius narkotikų cigarečių 
naudotojus. Areštuotų tar
ne buvo ir 12 metų vaikų. 
Jie buvo susirinkę į “parę” 
viename bute pasivaišinti 
narkotikais.

Laimėjo svarbią bylą
Federalinis teisėjas Mans

field nusprendė, kad Viet
namo karui priešingų or
ganizacijų lapelius ir kito
kią literatūrą galima ir 
įvairiose stotyse platinti. 
Už platinimą tokių lapelių 
pirmiau areštuoti dabar lai
mėjo bylą.

Mirus

Sofijai Rakauskienei
(Miami, Fla.)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos 
broliui Pranui Bukniui, “Laisvės” 
administratoriui ir jo žmonai Nastei.

“LAISVĖS” KOLEKTYVAS

nelė dipukų ivairių tautų. 
Visai mizernai jie pasirodė. 
Niekas į juos nekreipė rim
to dėmesio.

Laikraštis “Workeris” 
apskaičiavo, kad toje eise
noje dalyvavo ne daugiau 
3,000 žmonių, kurių tarpe 
buvo sumobilizuota grupės 
militariniai aprengtų vai
kų. Jaunimo beveik visai 
nesimatė.

Tai taip Vietnamo karo 
rėmėjai “pralenkė” balan
džio 15 d. prieškarinę de
monstraciją. kurioje daly
vavo anie 400.000 žmonių, 
kurių tarne buvo apie 90 
nrocentų jaunuolių.

Rep.

pasakyti, kad koncerto pro-
grama buvo viena iš pui
kiausių. Mūsų Aidas, vado
vaujamas mielosios Mįld- 
reą, dar kartą pasir 
ba

a-
puikiai.

Kitą pusę programos da
lį c.avė šaunusis ukrainiečių 
choras ir jų šokėjų grupė. 
Ypatingai mūsų publikai 

iko šokėjai.
(Į) vidurvie pasirodymas 

duetistų Viktoro Bekerio ir 
Vedegio su žavinga mu- 
.a ir dainomis susilaukė 
publikos smarkiausių ap- 
ismentu. Man atrodo, 

d šitie du vyrai vėl turė- 
dažniau mus pradėti

pa

Ignas Sutkus išėjo 
iš biznio

Daugeliui brooklyniečių 
gerai pažįstamas ilgametis 
biznierius praėjusią savaitę 
išėjo iš biznio. Jisai turėjo 
smuklę ant kampo Grand ir 
Hooper gatvių. Šiame biz
nyje jis išbuvo virš 20 me
tu. Nemažai lietuvių Čia 
užeidavo praleist savo liuo- 
są laiką.

Pirmiausia Sutkus turėjo 
valgyklą ant Lorimer gat
vės (“Laisvės name), vėliau 
valgyklą pardavė ir įsigijo 
maisto krautuvę (“groser- 
nę”) taip pat ant Lorimer 
gatvės. Po kiek laiko šią 
krautuvę pardavė ir įsigijo 
smuklę, kurią dabar užda
rė.

Svarbiausia šio biznio už
darymo priežastis — namo 
savininkas pardavė namą, o 
naujas namo savininkas ten 
turės savo kokį tai biznį.

Taigi, ųiūsų senos kartos 
užlaikomi saliūnai jau be
veik išnyko Brooklyne. O

zik 
iš 
loc 
kai 
tų 
linksminti didesniuose pa
rengimuose.

Viską sudėjus, man atro- 
kad aidiečių koncertą 

kia laikyti gražiai pavy
kusiu.

do, 
rei

Brooklynietė Edna Green
berg fekundžiasi policijai, 

d jos sūnaus automobi- 
per 7 savaites jau tre

čią kartą buvo pavogtas, 
s sūnus išvežtas Vietna-

ka 
lis

Jo 
mąn.

Rochester, N. Y.—Baltas 
i icmanas aną dieną pašo- 
jauną negrą, kuris būk 

grasinęs policmanui peiliu.

po
ve

Parengimų kalendorius
Gegužes 20 d.

LDS 1-os ir 46-os kuopų 
banketas A. Gilmanui .pa
gerbti 5:30 vai. vakaro 
“Laisvės” salėje. y

Birželio 10 d.
LDS 13 ir LLD 185 kuo

pos rengia banketą—išleis
tuves draugų Vinikaičių į 
Floridą — “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke.

seniau jų čia gana daug 
buvo.

Dabar Sutkus ims gerą 
poilsį kurio jam jau labai 
reikėjo.

Linkiu Ignui Sutkui lai
mingo ir smagaus poilsio.

; p.

Kova prieš reakciją 
daug kainavo

Hall-Davis Defense ko
mitetas praneša, kad ko
va prieš McCarrano aktą 
labai daug kainavo.

Dabar komitetas apskai
čiavo, kad įvairiems teis
mams ir advokatams išmo
kėjus susidarė nedatek- 
liaus apie $12,000.

Komitetas atsišaukia į vi
suomenę su prašymu padė
ti tą nedateklių išlyginti

PARDAVIMAI
FOR SALE

BAR & GRILL
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, 

N. Y. (Cypress Hills Section). 
Weekly gross income over $700. Ask
ing $9,000. For further information 
please call at above address any 
day, exept Saturdays. (34-36)

Daugeliui reikia paskdWts 
atmokėti.

Kova buvo labai sunki. 
Daugelis turėjo panešti la
bai sunkius nuostolius, kai 
jiems teko po daugelį me
tų kalėjimuose būti ir net 
teų sveikatą prarasti. Bet, 
pagaliau, kova buvo laimė
ta, reakciniai smūgiai buvo 
atmušti. . .ją

Bet kova tebėra nestig
ta. Reakcionieriai daPMįi- ( 
sokias pinkles, kad irWel 
galėtų kovotojus terorizuo
ti.




