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KRISLAI Skubiai eiti prie
10 milijoną baduolią!
Cenzūros nagaika
Sveikinimas poetui
Sunkus kelias
Staiga nutilo
Baisus čia daiktas!

Rašo A. Bimba

Beveik tomis pačiomis 
nomis, kai vidurvakarinių

die- 
val- 

jstijų farmeriai kiaules skerdė 
-.;r naikino, savo pranešimą ~ 
skelbė automobilistų un 
prezidento Walter Reut 
vadovaujama Piliečių Taryba 
Alkiui ir Nedavalgymui T: 
Mažiausiai dešimt 
amerikiečių šiandien badai 

Tiems, kurie dar esame 
čiai pasivalgę, sunku, 
tuo net tikėti. Bet Tarybos 
ktai nepalieka jokios abejo
nės.

Jau to vieno fakto tui 
užtekti amžinam kapital eti
nės santvarkos pasmerkirpui. 
Deja, daugelis ir skurdžių 
tebetiki, jog tai geriausia 
žmoniškiausia sistema.

pa
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rti. 
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ja! 
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fa-

etų

dar 
, ir

orsMatote kaip yra: Kas ir 
parašė knygą apie mūsų vice
prezidentą Hubert Humph 
Joje jis jo neišgyrė. Na, o 
nas Humphrey norėtų būti bre- 
zidentu. Tokios knygos p 
rodymas jam pakenktų.

i 4 Ir štai ateina iš viršaus 
kymas, kad leidykla nė neį 

jknuotų tokią knygą išleisti.
atrodo, kad ji dienos švie 
nepamatys. Knygos autop 
Robert Sherill pyksta ir 
vuojasi, bet su juo niekas 
siskaito.

•ey. 
po-

asi-

įsa- 
ap-

If 
‘SOS 
fius 
lęr- 
ne-

Gautame iš Vilniaus siunti
nėlyje tarp kitų knygų į 
įkrito kišeninio formato 
puslapių “Vasarvidžio ' 
mos“. Tai lyrinių eilėrsĮ: 
rinkinys. Jų autorius—įžy 
sis Tarybų Lietuvos poetas 
genijus Matuzevičius.

Jei vietos būtų, galėčiau 
veik iš kiekvieno

į akį 
325 

įolu- 
ščių 
mu- 
Eu-

pasitarimą
Jungtinių Tautų genera

linis sekretorius U Thant 
ragina Washingtoną ir Ha
nojų nieko nedelsiant pra
dėti derybas, kartu su dery
bomis sumažinti mūšius 
Vietname.

Dėl vietos, kur susitikti 
tartis, neturėtų būt didelių 
ginčų. Jeigu Varšuva nepa-

tai kodėltinka Amerikai, 
nesusitarti dėl Paryžiaus, 
sako Thant. Nesusitarimas 
dėl vietos gali d 
paaštrinti karą.

U Thant sako, / 
Vietname turi k|< 
šia baigtis, nes ji 
gas taikai visamh pasauly
je.

ar labiau

<ad karas 
ogreičiau- 
3 pavojin-

Atsidarė Jungtinių Tauty
Asamblėja New Yorke

Balandžio 24 d. atsidarė 
Jungtinių Tautų 22-troji 
asamblė j a New Yorke. Iš vi
sų šalių, kurios yra Jung
tinių, Tautų narės, atvyko 
delegacijos.

Pirmas tarimas buvo pa
darytas priimti naują vals
tybę, buvusią Anglijos kolo
nija Maura tius, kaip 124 
J. T. narę.

Rumunijos užsienio rei-

kalų ministras Corneliu Ma- 
nescu, išrinktas Ąsamblėjos 

atidarė 
pasiliko

prezidentu 1967 
šią sesiją. Jis ir 
toliau prezidentu.

22-oji Asamblėj. 
siskirščiusi 1967

, buvo iš- 
m. gruo

džio 19 d.,' tai dafbar ji vėl 
susirinko tęsti nebaigtų 
darbų ir daugelio naujų 
problemų svarstyti.

a

40 šalių komunistai tariasi kada
šaukti konferenciją Maskvoje '
Budapeštas, Vengrija. — 

40 šalių kompartijų atsto
vai suvažiavo čia pasitarti 
apie šaukimą visasvietinės 
kompart i j ų konferencijos 
Maskvoje.

Šiame pasitarime nusta
tys laiką konferencijai. 
Taipgi jie pasitars tais 
klausimais, kurie bus kon
ferencijoje svarstyti.

, Svarbiausias konferenci-

jai klausimas 
imperialistinių je 
girnas kovai prie 
lizmą, prieš karą

visų prieš? 
gų apjunk 
š imperįą- 
Vietname.

Italijos studentai tęsia kovą 
daugelyje miestų

Roma. — Italijos studen
tų protestai tebesitęsia. Še
šiuose miestuose ištiko su 
policija susikirtimai. Stu
dentų boikotas dominuoja 
universitetus.

Valdžia pripažįsta, kad 
universitetuose chaosas 
(netvarka) siautėja per pa
staruosius šešetą mėnesių. 
Studentai reikalavo moksle 
reformų, o dabar jie eina 
prie revoliucijos pravedimo 
universitetuose.

Kai kuriuose universite- užėmę administracijos na- 
tuose studentai palaiko sė- mą per 12 valandų. Jiems 
dėjimo streikus, kurie su- pažadėta reikalavimus pa- 
trukdo pamokų tęsimą.

Padeda Rodezijai prieš 
partizanus

Afrikos nacionalistu or
ganizacijos, kariaujančios 
Rodezijoje prieš baltųjų re
žimą, kaltina Pietų Afri
kos paramą Rodezijai. 1, 
700 P. A. kareivių ten ka
riauja.

Negrai studentai laimėjo
Bostono universitete, apie 

300 negrų studentų išlaikė

tenkinti.

Veiklą prieš skurdą prasidėjo 
balandžio 29 d. Washingtone

‘Naujasis negrų vądpvas 
Abernathy jau paskelbė 
planą, kaip bus pravesta 
programa kovai su skurdu.. 
Toji' programa buvo suda
ryta paties dn Martino Lu- 
therio Kingo pirma jo nu? 
žudymo. * Ji buvo aptarta 
įvairiose orgapižaėijose, h 1

^Masinės ved. k 1 o s < prieš 
skurdą ’ ’Pradžia tpądaryta 

i balandžio; ' 29 d., kuometJ 
Washihgtoflą susirinko šim
to žmonių :•delegacija, ku
rion įeina (nacionaliniai va
dovai ir j skurdžių atstovai.

Jie pridavė vyriausybės 
viršininkams ir Kongreso 
vadams savo reikalavimus. 
Tada jie pasiliko Washing
tone ir laukia atsakymo.

Gegužės 1 d. Abernathy 
šaukia masinį susirinkimą 
Mepiphis mieste, kur buvo 
Užmušta? (įr; Kingu Ten, bus 
■taipgi, šudąrytą; delegacija 
.vykti Wašhingtonan ir £en 
.apsigyventi ’palapinėse. / 

1 Vėliau bus siunčiama Wa,- 
shingtonan daugiau ir dau
giau delegacijų, kovojančių 
prieš skurdą.

Prez. Johnson sakė
laimėsiąs taiką

Chicago. — Kalbėdamas 
4,000 demokratų, susirinku
sių į banketą, prez. John- 
sonas užtikrino visiems, kad 
jis laimėsiąs taiką.

“Aš pašvęsiu visas mano 
dienas, visas mano jėgas ir 
visas mano energijas laimė
ti taiką”, jis pareiškė.

Apie karo padėtį Vietname

jis nekalbėjo, tik [atžymėjo, 
kad šiuo metu Amerikai 
reikia vienybės, kurios da
bar trūksta.

Užmušė 14 partizanui
Bangkok.— Tailando mi

licija giriasi mūšiuose su 
partizanais užmušusi 14-ką 
žmonių.

Pennsylvanijos demokratai 
balsavo už McCarthy

Philadelphia, Pa. — Ba
landžio 23 d. įvykę pirmi
niai (primary) rinkimai 
praėjo su dideliu senatoriui 
McCarthy laimėjimu.

Eugene McCarthy gavo 
iš kiekvienų 10 demokratų 
balsuotojų 9 balsus. Žino
ma, jam buvo geriausia 
proga tiek laimėti, kadangi 
jis vienas tebuvo ant balo
to, o kitų kandidatų vardus

turėjo patys balsuotojai 
įrašyti.

Paskiausi pranešimai ro
do, kad McCarthy gavo 
daugiau kaip 400,000 balsų, 
o republikonas Nixonas — 
tik apie 135,000.

Dabar Pennsylvanijos de
mokratų delegacija Demok- 
ratųj Partijos konvencijoje 
Chicagoje balsuos už Mc
Carthy.

80 Lietuvos jaunuolių dalyvaus, 
pasauliniame jaunimo festivaly j i

be- 
eilėraščio 

pateikti po didelio- poetinio 
grožio punktą, bet neįm|ano- 
ma, nes į rinkinį sudėta 
giau kaip 170 eilėraščių, 
užtenka tik šių poros posme
lių tik iš vieno eilėraščio 
“žmogaus svajonė“:

4 Alsuoju aš pavasariu 
Ir svajone —

į, Apie žaliuojančią ir sodrią 
žemę,

Kur nėra mirties...
Apie sodus, 
Paskendusius žiedų tvane, 
Apie girias,
Kur aukštos eglės šlapia, 
Apie namus,
Kur nėr mirties...

Taip, ir:
Kad niekados nebus j 

žemė kruvina. ..
Ji kvepia man
žiedais, statybų kalkėijn, 

duona.
Yra

‘Tiktai gyvybė, saulė b 
žiedai.

• Yra viltis, 
Mūs rankų saugoma šventai.
Tai svajonė ir viltis kia 

no blaivaus proto ir tyrcfs šir
dies žmogaus!

Noriu šių puikių eilė 
rinkinio pasirodymo 
mieląjį poetą nuoširdži|ausiai 

pasveikinti ir palinkėt 
didelės sėkmės jo tolimesnėje 
kūryboje.

Spaudos streikas Ceilone
Cįilone laik- 

kai buvo 
paskelbtas spar dos darbi
ninkų streikas. Darbininkai 
reikalauja grąžinti darban 
vieną paleistą iš 
terį.

Colombo.
raščiai neišėjo,

darbo mo-

Budapešte vėl jvyko

dau-
Lai

U

kvie-

aščių
>roga

jam

comu-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

nistinių partijų pasitarimas. 
Jame, sakoma, dalyvavo tik
tai apie 50 partijų atstovai. 
Na, o buvo kviestos 88 parti
jos.

Kaip nekalbėsime, tai reiš
kia gilų pasaulio komunistų 
gretose pasidalijimą. Yra pa
vojaus, kad to pasidalijimo 
pašalinimui perspektyvos šiuo 
tarpu nėra šviesiausios. O šian
dien, kaip niekados pirmiau, 
pažangiųjų pasaulio jėgų vie
nybė yra degantis reikalas.

Kareivis užmušė moterį
Grafenwoehr, 

kietija. — Amerikietis ka
reivis T. L Kelly prisipaži
no užmušęs seržento Har- 
rimano žmoną.

Vak. Vo-

Spocko

' Balandžio 27 d. visoje šalyje ir užsienyje vyko de
monstracijos prieš karą Vietname. Bene bus žymiausia 
demonstracija New Yorke. Į Centralį Parką susirinko 
daugiau kaip 100,000 žmonių.

Kita demons traci j a—Loyalty Parade—visai nepavy
ko. Ji buvo rengta užgirti karą Vietname. Fifth Ave. 
maršavo tik apie 5,000 žmonių.

Vice prezidentas Hubert H. Humphrey pagaliau pa
siskelbė, kad ir jis bus kandidatas prezidento vietai. Tai 
dabar demokratai turi tris stiprius kandidatus: McCar
thy, Kennedy ir Humphrey.

Vilnius. — Universit e to 
aktu saleje pasibaigė ge
riausių respublikos meninių 
kolektyvų’ — kandidatų į IX 
pasaulinį jaunimo festivalį 
koncertas-peržiūra. Visasą
junginė komisija gerai įver
tino respublikos jaunimo 
pasiruoš i m ą pasauliniam 
forumui ir atrinko daugiau 
kaip 80 žmonių grupę į Ta
rybų Sąjungos delegaciją.

Tarybų Lietuvos respub
likai, Kultūros ministerijos 
meno reikalų valdybos vir
šininkas V. Indrikonis, pa
sauliniame festivalyje ats
tovaus “Lietuvos” ansamb
lio - kamerinė jaunimo gru-

pė, pučiamųjų orkestras 
“Trimitas”, konservatorijos 
studentė vokaliste G. Kau
kaitė, “Estradinių melodi
jų” kolektyvo solistas J. 
Žukauskas ir dvi pramogi
nių šokių atlikėjų poros — 
J. ir Č. Norvaišos, D. ir V. 
Kamaičiai

Kandidatais į Tarybų. Są
jungos delegaciją numatyti 
nusipelniusio artisto S. Son
deckio 
merinis 
dramos 
grupė
studentų styginis kvarte
tas.

vadovaujamas ka- 
orkestras, Kauno 

teatro pantomimos 
ir konservatorijos

Prieš kokias trejetą savaičių 
buvo paskelbta, kad Pietų 
Vietname Saigono apylinkėse 
net vienuolikpje provincijų 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
amerikiečių pradėjo prieš 
liaudiečius mirtiną ofensyvą. 
Jie būsią medžiojami be jokio 
pasigailėjimo ir išvalyti iš vi
sos apylinkės.

Bet staiga viskas nutilo, 
šiandien apie tą ofensyvą nė 
vienu žodžiu niekur neprisi
menama. Kas pasidarė ?

Koks ten vyrukas vardu Ju- 
ri V. Maltzev, 36 metų am
žiaus, viešai pareiškė, kad jis 
atsisako tarybinės pilietybės ir 
nori pabėgti į užsienį. Vaje, 
kiek komercinė spauda prisi
džiaugė, tarytum Maltsev visą 
žemę būtų pajudinęs.

Tuo tarpu tūkstančiai jaunų 
amerikiečių atsisako Jungtinių 
Valstijų pilietybės ir .persike
lia gyventi į Kanadą. Tačiau 
apie tai nieko nesakoma.

TSRS išleis 
knygą apie vaikus
Maskva. — T 

jungoje bus išleista dr. 
Benjamino Sp<Į)cko knyga 
apie kūdikius i 
jimą. Tuo bus 
amerikietis kovotojas prieš 
karą Vietname.

Dr. Spock yra
v a 1 d ži o s persekiojamas. 
Prieš kiek laikcj) jis su ki
tais trim karo 
vo areštuotas 
dabar laukia tei

arybkji Są-

jų auklė- 
pagerbtas

federalinės

priešais bu- 
Bostone ir 

smo.

Viešėjo gimtinėje
Lietuvoje viešėjo žinoma 

arheologė, Los Angeles uni
versiteto profes 
rija Alseikaitė ■ Gimbutienė 
su trylikamete dukra Rase
le.

Palikusi dukrą pas gimi
naičius Vilniuje, M. Gimbu
tienė išvyko Maskvon į Ta
rybų. Sąjungos 
etnografų konferenciją.

orė dr. Ma

archeologų

Studentų protesto prieš karą demonstracijos, vyku
sios balandžio 26 d., buvo sėkmingai pravestos tiek Jung
tinėse Valstijose, tiek ir kituose kraštuose.

New Yorke buvo užstreikuotos vidurinės mokyk
los, kolegijos ir universitetai. Columbia universitete. sė
dėjimo streikas tęsiasi antrą savaitę.

Washington. — Labor departmentas skelbia, kad 
pragyvęnitno reikmenų kainos kovo mėn. pakilo ketu
riais vieno procento dešimtadaliais, bet tai daugiau kaip 
pirmiau pakildavo.

Vaikas prisipažino 
padegęs namą

Newark, N. J. — 13 metų 
vaikas prisipažino, kad jis 
padegė vieną namą, nuo 
kurio gaisras persimetė į 
kitus namus.

Gaisras sunaikino 35 na
mus, paliko be pastogės 500 
žmonių negrais apgyventa
me rajone.

Medikų ansamblio 
kelionė
X '* ’ 4

Kaunas, —- Į turistinę ke
lionę užsienin išvyko res
publikos nusipelnęs kolek
tyvas Kauno medicinos dar
buotojų profsąjungos .klubo 
dainų ir šokių liaudies an
samblis.

Apie 140 saviveiklininkų 
dvi savaites keliaus po Bul
gariją, Čekoslovakiją, Len
kiją, Rumuniją ir Vengriją.

Mexico City. — Visi po? 
litiniai kaliniai paskelbė ba
do streiką balandžio 8 d.

Policistai daužė 
arabą moteris

Jeruzalė. — Izraelio po
licistai puolė ir daužė arabų 
moter i s, protestuojančias 
prieš Jeruzalės okupaciją, 
reikalaujančias pasitraukti 
iš okupuotų žemių.

Moterys sudarė didžiulę 
protesto demonstraciją, ku
rią policija išvaikė.

Pasitarimai vyko
Washington.— Valstybės 

departamentas skelbia, kad 
pasitarimai tarp Jungtinių 
Valstijų ambasadoriaus W. 
Sullivan ir Šiaurės Vietna
mo atstovo Nguyen Chan 
vyko Laoso sostinėje Vien
tiane.

Pasitarimai, sakoma, bu
vę dėl vietos deryboms, bet 
negalėję susitarti.

-3 Brazilijos valstijų dar
bo žmonės išėjo į demons
tracijas prieš aukštas pra
gyvenimo reikmenų kainas 
ir prieš policijos terorą.

Nauja valdžia Venezueloje
Caracas. — Prez. R. Leo

ni suorganizavo naują ka
binetą iš kelių partijų.

9 valstybės sudarė 
ekonominį bloką
Monrovija, Liberija. — 

Devynios Vakarų Afrikos 
valstybės atsiuntė savo at
stovus pasitarti dėl bend
rųjų ekonominių interesų.

Atstovaujančios 83 mili
jonus gyventojų, valstybės 
pasirašė sutartį dėl sukūri
mo bendro ekonominio blo
ko.

Mirė partizaną vadas 
kunigas Felix Kir

Paryžius. — Mirė kanau
ninkas Felix Kir, t u r ė d a - 
mas 92 metus amžiaus. Jis 
buvo partizanų grupės va
das Prancūzijoje Hitlerio 
okupacijos metu, taipgi bu
vo patekęs į nacių kalėjimą.

Iš pogrindžio jis grįžo, 
kai amerikiečiai išvarė iš 
Prancūzijos nacius. Buvo 
išrinktas į parlamentą, taip
gi buvo daug metų Dijon 
miesto meru.
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Gegužes Pirmoji šiemet...
KAIP kasmet pirmiau, taip šiemet visas socialisti

nis pasaulis iškilmingai 
šventę—Pirmąją Gegužės 
kraštų dirbantieji didelėniis masėmis džiaugsis savo pa
siektais laimėjimais. Nusikratę priespaudos ir išnau
dojimo jungą, jie su pasit 
į vis skaistėjantį savo gy

Bet ir kapitalistinėse 
kų Šventė bus plačiai ir tinkamai atžymėta. Neatsiliks 
ir Jungtinių Valstijų’dirt, 
tomi masiniai susirinkimą. _______ ,__________  ___
šalies darbo žmonės teisingai didžiuojasi, kad kaip tik 
čionai jie buvo pirmutini 
savo švente. Žinoma, gai' 
bo žmonių judėjimas su savo biurokratine vadovybe yra 
tos kovingos tradicijos a 
nėms demonstracijoms ne 
Amerikos darbininkų klasjės dalis su komunistais prieš
akyje iškilmingai tęsia t 
susirinkimus bei demonstracijas.

Nereikia nė kalbėti, jog šiemet tiek mūsų Amerikoje, 
tiek visame pasaulyje, ki.r tik susirinks žmonės savo 
Tarptautinės Šventės proga, vyriausias klausimas ir šū
kis bus barbariškasis Vietnamo karas ir kaip jį ko 
greičiausiai užbaigti. Ypač tuo klausimu sunkiausia at
sakomybė krinta ant Amerikos žmonių, nes šis karas 
yra Amerikos imperialistinė-militarinė agresija prieš 
Vietnamo liaudį. Raktas į taiką Vietname yra Amerikos 
vyriausybės rankose. Tiktai ir tiktai mūsų vyriausybė 
su prezidentu Johnsonu priešakyje gali nutraukti šį 
baisų kraujo liejimą Pietrytinėje Azijoje ir atsteigti 
taiką.

Taigi, ir per šią darbo liaudies šventę reikalinga 
kuo galingiausia demonstracija, kad Amerikos vyriau
sybė būtų priversta tuojau karą užbaigti ir išsikraus
tyti iš Vietnamo. '

Nereikia pamiršti, jog ten toli kraujas liejasi ne! 
tik ’vietnamiečių, bet it amerikiečių tautos ŠsunųJ Tiek 
viso pasaulio, tiek Amerikos geriąusi interesai reikalau
ja, kad tam' viskam būtų padalytas galas ir kad tie 
mūsų sūnūs būtų iš ten ištraukti ir sugrąžinti namo 
pas savo artimuosius.

Tegu Pirmoji Gegužės pagreitins nutraukimą karo 
ir atsteigimą taikos!

švęs Tarptautinę Darbininkų 
Gatvėse ir salėse socialistinių

ikėjimu ir aukšta viltimi žiuri 
venimo rytojų.
šalyse Tarptautinė Darbinin-

antieji. Didmiesčiuose numa-
i tai salėse, tai aikštėse. Šios

ai paskelbti Gegužės Pirmąją 
a, kad platusis Amerikos dar

tsižadėjęs ir šiandien geguži- 
bepritaria. Tiktai pažangioji

garbingą tradiciją ir rengia

Argi toks valdžios atsakymas?
PRAĖJUSIĄ savaitę mūsų šalies vyriausybė pra

nešė, kad yra nuskirta ir bus specialiai išlavinta ir pa
ruošta dar 10,000 reguliarios armijos kareivių riaušėms 
malšinti. Pasirodo, kad be specialaus paruošimo karei
viai tam darbui netinkami. Jais negalima pasitikėti, 
kad jie, atsiųsti į didmiestį, galės su “riaušininkais” su
sidoroti. Niekados nereikia pamiršti, kad čia eina kal
ba apie susidorojimą su mūsų juodaisiais žmonėmis, nes, 
kol kas, nesitikima baltųjų riaušių.

Kodėl negalima pasitikėti tik karui paruoštais karei
viais? Kam reikalingas specialus paruošimas?

Tai svarbūs ir įdomūs klausimai. Mat, vienas da
lykas jauną vyrą dvasiniai nustatyti, kad ten ir ten eina 
arba gali kilti karas, kad mūsų šalis yra užpulta ir turi 
gintis. Juk panašiai kalbama ir apie dabartinį Viet
namo karą, būk ten agresloriai esame ne mes, ne Ame
rika, bet vietnamiečiai. T 
dėl juos reikia sunaikinti.

Bet riaušėms anas kareivio apmokymas nebetinka. 
Juk čia reikia šaudyti savo tautos žmogų—gal net tėvą, 
seserį, brolį, motiną, kaimyną ir tt. Praktika yra pa
rodžius, kad kareivis, atsiųstas į miestą riaušes mal
šinti, rimtai paabejoja, ar reikia šaudyti į tą gatvėje 
bėgantį, arba protestuojantį, arba policijos įsakymo ne- 

vo širdyje jis jaučia baisų prieš-

bdėl jie yra “priešai,” ir to-

klausantį žmogų? 
taravimą...

Tai va kodėl Aeikalin^as specialus kareivių paruo
šimas riaušėms malšinti, 
voje ir širdyje įskiepyti 
“riaušininkas” 
šas ir tu turi be pasigailė 
pasiekti, pasirodo, nelengva, 
nusi Johnsono vyriausybe 
išskirti tūkstančius kareivių toms nepaprastoms parei
goms.

Tai jau prie to mūsų jAmeriką yra privedusi dabar- 
tinė šalies vadovybė su Jo

Reikia juos užgrūdyti, jų gal- 
tą supratimą, kad nors tas 

būtų tavo tikras brolis, jis yra tavo priė
jimo su juo susidoroti O tą 

, Matyt, tuo yra susirūpi- 
ir yra pavedus Pentagonui

insonu priešakyje!

Naudingas kilius

Spalvotas asfaltas
Reguliuojant miestuose 

transportą, y r a nemaža^ 
ženklų važiuojamoje gatvės r 
dalyje. Pėsčiųjų perėjimai,^ 
judėjimo eilės žymimos daž
niausiai paprastais dažais. 
Tačiau tokie ženklai greit 
nusitrina, o atstatyti juos 
ir nepatogu, ir brangu.

Spalvotame asfalte bitu
mą atstoja sintetinės der
vos. Jos atsparios tepalų 
veikimui, stiprios.

Vengrijoje pradėtas nau
doti spalvotas asfaltas. Jo 
gamybos technologija su
kurta Budapešto kelių mo
kslinio tyrimo institute.

Ant paruoštos asfaltuoti 
gatvės reikiamose vietose 
padedami metaliniai kelio 
ženklų šablonai. Po to gat
vė asfaltuojama įprastu bū
du. Sukietėjus bituminiam 
asfaltui, šablonai išimami, 
pasilikę kelio dangoje įdu
bimai (ženklų formos) už-^ 
pildomi spalvotu asfaltu. 
Jis stipriai susijungia su 
juoda danga, sudarydamas 
vientisą masę.

“GUMINIS” METALAS
Guminį siūlą galime iš

tempti trigubai ir net pen
kiagubai, ir jis netrūksta. 
Su metalais yra kitaip. Tik 
retais atvejais pavyksta iš
tempti metalą 1.5 karto. Pa
sirodo, išlydžius vieną me
talą kitame (pavyzdžiui, 
cinką aliuminyje), gaunami 
nuostabių savybių lydiniai. 
Jie tampa ypatingai plastiš
ki. Siūlus, pagamintus iš to
kio lydinio, galima ištemp
ti 15 kartų. .

, —y--------——

Ligų detektorius
f Vašingtono medikų gru-4'^ 

pė iPšra^d o ligų -detektorių. 
NaujūčrjŪ prietaisu priima-^- 
mi laisvųjų radikalų (labai 
aktyvių dalelių, atsiskirian
čių nuo stambiųjų moleku
lių, vykstant biocheminiams 
procesams) siunčiami para- 
magnetiniai signalai, kurie 
nėra vienodi — sveiki audi
niai siunčia vienokius, o li
goti — kitokius signalus.

Amerikiečiai medikai 
tvirtina, kad diagnostiniu 
detektorium galima nusta
tyti geltą, inkstų susirgi
mus, širdies ydas ir net an
kstyvas vėžio stadijas.

Nedidelio su kolegija mies
tuko 60 metų amžiaus va
das atsako reporteriui: “Ne
klausk manęs, kokios per
mainos vyksta mūsų mieste, 
nes aš labai jaudinuosi, kai 
pamislinu apie tai. Mieste 
plinta bedievybė. Nigeriai, 
hippies, komunistiniai pro
fesoriai ir studentai vyrau
ja visur. Tik, dėl dievo ma
lonės, nedėk mano vardo į 
laikraštį, nes, tokiu atveju, 
esu tikras, kad mane ir ma
no įstaigą susprogdintų!”

Tai yra supratimas, nuo
monė ir baimė ne tik to 
vieno žmogaus, bet daugu
mos ' to miestuko senosios 
kartos žmonių. Pažvelgus 
plačiau, mes tą patį rasime 
ne tik tame mieste, toje 
valstijoje, bet visose pieti
nėse valstijose ir šiaurėje. 
Tos gi nuomonės yra nea- 
pykantos baltosios rasės 
žmonių nuomonės juodo
sios rasės žmonėms.

Liūdniausia, kad toji nea
pykanta kerėja ne tik aukš
tuosiuose luomuose, bet ir 
tarp paprastų darbininkų, 
biedniokų. Toji neapykan
ta yra priežastimi nūdienių 
riaušių su visomis jų pasė
komis.

Tik šimtas metų skiria 
mus nuo Amerikos Civilinio 
karo pabaigos — nuo neg
rų išlaisvinimo iš absoliu
čios vergijos. Per tą karą 
Atlantos miestas buvo su- 
griautas-sudegintas. Didžio
ji to miesto aikštė buvo iš
tisai nuklota sužeistais ir 
mirštančiais kareiviais^ gi
nusiais sau teisę pirkti ir 
parduoti vergus kaip bile 
kitą prekę. ;

Šiomis dienomis, po šim
to metų,, tąja pačia’j aikšte 
ir tomiš pačiomis gatvėmis 
maršavo dušimttūkstantinė

minia žmonių. Tai zbuvo 
laidotuvių procesija, laido
janti nužudytąjį negrų va
dą Martin Luther Kingą, 
kovojusį taikiu būdu už ne
grų teises. Toje procesijoje 
maršavo juodieji ir baltie
ji, skarmaloti skurdžiai ir 
šalies galingieji.

Kas juos į čia supūtė?
Aišku, didžiųjų ten buvu

sių politikierių, didžiųjų 
turčių ir juodųjų biedniokų 
tikslai buvo skirtingi. Poli
tikieriai ir turčiai suprato, 
kad už tą žmogžudystę jiems 
teks brangiai užmokėti; gi 
negrai, laidodami savo- my
limąjį vadą, sudėjo vienin
gą priesaiką jam tęsti jo 
nebaigi kovą tol, kol juo
dasis žmogus bus pripažin
tas lygiu visiems kitiems 
žmonėms.

Oficialioji spauda, pagal 
valdžios organų įsakymą, iš 
sykio buvo pradėjusi (for
muluoti apologetiką, kad 
toji žmogžudystė įvykinta 
vieno pamišėlio, kad tai 
vieno žmogaus darbas. Da
bar jau ir ji pripažįsta, kad 
tai ne vieno žmogaus dar
bas. Tik vieno dalyko spau
da ir politikieriai, apverk
dami Martin Luther Kingo 
nužudymą, negali pripažin
ti, kad jo nužudymas yra 
daugelio metų baltojo žmo
gaus išnaudotojiškos sau- 
mylybės padaras.

Akivaizdoje riaušių, gais
rų ir žudynių, ar neąpykan- 
toje permirkę baltieji galų 
gale ras savo sieloje ki
birkštėlę sąžinės, atverian
čios jų akis,, kad jie yra di- 
džiausiais kaltininkais juo
dojo žmogaus j Amerikoje 
buvimu .tuo, kuo .J.^nyuą

S. Zavis

BUITINIO APTARNAVI
MO PROBLEMOS 
TARYBŲ LIETUVOJE

Prieš keletą dienų Vilniu
je įvyko Tarybų 
Aukščiausiosios 
septintojo šaukimo trečioji 
sesija. Joje, matyt, buvo 
ypatingo dėmesio 
į tolimesnį Lietuvos žmonių 
būklės gerinimą, 
šiai ir giliausiai 
buitinio aptarnavijno klau
simas.

Šiuo 
padaryti 
nešimai.
mą padarė Ministrų Ta
rybos pirmininko pirma
sis pavaduotojas K. Kairis, 
o papildomąjį pranešimą 
davė Gyventojų buitinio ap
tarnavimo komisijos pirmi
ninkas V. Astrauskas.

Pradėdamas ' savo platų 
pranešimą, K. Kairis pabrė
žė šio reikalo svarbą. Pa
sak jo:

Spartus tarybinės liaudies 
gerovės kilimas, penkių darbo 
dienų savaitė didina reikalavi
mus buities tarnybai, šiandien 
žmogus nori ir gražiau apsi
rengti, ir turėti gerai sutvar
kytą butą, jis pagrįstai reika
lauja, kad būtų kuo geriau ir 
greičiau tenkinami jo buities 
poreikiai.

Kuomet atidaromos vis nau
jos buities tarnybos įmonės, 
žmonėms suteikiama vis dau
giau 'paslaugų. Gerėja komu
naliniai ir transporto patarna
vimai, daugiau dėmesio ski
riama miestų ir gyvenviečią 
aplinkai tvarkyti. Visa tai pa-- 
deda žmogui našiau dirbti, 
daugiau laiko skirti mokymui
si, vaikų auklėjimui, geriau il
sėtis, dažniau lankytis teatruo-' 
:se, »riiuziejuose. • g
i Tarybų J’Lietuvoj#;) žiemėj? 
darbo žmonėms rėifcės atlikti 
įvairių ’ patarnavhūų už 50/ 
500,000 rublių, 1969 metais— 
už 61,000,000 rublių ir 1970' 
metais — už 73,300,000 rub
lių. Norint šį uždavinį sėk
mingai išspręsti, būtina visų 
pirma gerai išanalizuoti mūsų 
buities sferos įstaigų veiklą, 
didžiausią dėmesį skirti neiš
spręstoms problemoms.

Na, ir tiek pranešimuose, 
tiek paskui diskusijoje bu
vo kalbama apie įvairių įs
taigų veiklą ir apie neiš
spręstas problemas. O jų, 
aišku, dar yra apsčiai. Ge
rai, kad jos neslepiamos, 
kad jos drąsiai keliamos 

I aikštėn ir visiems parodo
mos. Savo pranešimuose 
Kairis ir Astrauskas palie
čia beveik kiekvieną gyve
nimo sritį. Jie parodo, kad 
nors daug, labai daug kas 
yra buitinio aptarnavimo 
veikloje pasiekta ir laimėta, 
bet dar visur susiduriama 
su nedatekliais ir trūku
mais.

Labai daugelis buitinio 
aptarnavimo ir paslaugų 
gyventojams trūkumų pa
reina nuo nepatenkinančios 
darbo kokybės. K. Kairis 
sako:

Vienas svarbiausių respubli
kos buities tarnybos uždavinių 
yra nuolat gerinti darbų koky
bę. Juk apie pusę visų prie
kaištų buitinio aptarnavimo 
įmonėms pateikiama dėl blogo 
darbo. Daugelyje kombinatų 
ir atelje dar nepakankamą! 
gerai siuvami ir taisomi dra
bužiai, avalynė.. Pagrįstai taip 
pat skundžiamasi dėl techniš
kai sudėtingų prietaisų remon
to, cheminio drabužių valymo. 
Antai Vilniaus cheminio dra
bužių valymo ir dažymo fab
rikas pernai išmokėjo užsako
vams nęmažą sumą pinigų už 
sugadintus drabužius. Patik
rinus šiemet “Bato” fabriko 
produkcijos kokybę, buvo nu
statyta, kad ketvirtadalis nau-

Lietuvos 
Tarybos

atkreipta

Plačiau- 
aptartas

pra-
Ast-

k 1 a u s i pi u buvo 
du išsamūs pra- 
V i e n ą praneši-

lygis

jai pasiūtos av.alynės neatitin
ka techninių sąlygų.

Pribrendo laikas rimtai su
sirūpinti patarnavimo kokybes 
gerinimu, jos kontrolės stipri
nimu. ši kontrolė turi būti sis
teminga, reikia operatyviai ša
linti priežastis, trukdančias 
gerai aptarnauti gyventojus.

O kad buitinis žmonių ap
tarnavimas vaidina didžiau
sią vaidmenį, tai kiekvie
nam aišku. Ypač storai šio 
klausimo svarbą savo 
nešime pabrėžia V. 
rauskas. Jo žodžiais:

Buitinio aptarnavimo
turi didelę įtaką gamybinei 
veiklai. Nuo to, kaip žmogus 
pasiekė darbavietę, o iš jos na
mus, papietavo, praleido lais
valaikį, sugebėjo sutvarkyti 
savo buitinius' poreikius —pri
klauso jo darbingumas, nuo
taika, aktyvumas. Gerai su
tvarkyta buitis dideliu mastu 
veikia darbo resursus, kadrų 
stabilumą visose liaudies ūkio 
šakose.

Su įvairiomis buities tarny
bos grandimis kiekvienam 
žmogui tenka susidurti kas
dien. Ir kiekvienam ši tarny
ba palieka savo poveikį — ar
ba daro gyvenimą patogesnį, 
arba jį neretai dargi apkarti
na.

Dirbtuvių, atelje, skalbyklų 
buitinio aptarnavimo 
tinklas dar nepakan- 
ypač kaime. Vis dar 
uždelsiami užsakymų 

dalis pa-

ir kitų 
įmonių 
karnas, 
dažnai 
atlikimo terminai,
slaugų savo kokybe nepaten
kina klientų, Buitinio aptar
navimo įmonėse dar pasitaiko 
nesąžiningumo, neatidumo ir 
net grubaus elgesio ^u žmonė
mis faktų.

Nė valandėlei netenka 
abejoti,1 ‘jog šio, Aukščiau
siosios Tarybos posėdžio 
nutariihai iš j tikrųjų buiti- 
hid Lietuvės žmonių aptar
navimo1 1 lyįį'hxgreičiausioje 
ateityje smarkiai pakels. Iš 
diskusijų ir pranešimų aiš
ku, kad tuo pasitikėti yra 
visos šąlygbk1‘ Tuo reikalu 
susirūpinusi tarybinė Lietu
vos vyriausybė, susirūpinu
si yra partija ir, matyt, su
sirūpinusi yra visa liaudis. 
Tai garantija, kad į pasi- 
brėžtų uždavinių vykdymą 
įsitrauks visa šalis.

i
Mes tik galime Lietuvos 

vadovybei ir liaudžiai pa
linkėti didžiausios sėkmės 
tose šauniose pastangose.

že- 
ėjo

nu-

JŲ RAKETO BIZNIšKOS 
BĖDOS

“Vilnies” redaktorius že
maitis L. Jonikas rašo:

Dar niekas nebuvo girdėjęs 
apie “Lietuvos laisvintojūs” ir 
kitokius “veiksnius”, kai 
maitijoje iš lūpų į lūpas 
populiari patarlė:

“Pakilo kaip sakalas, o
tūpė kaip vabalas.” O kaip 
toji patarlė šiandien tinka lie
tuviškiems ‘“veiksniams”.

Bubnijo kiek įmanydami 
“Kultūros kongresą,” vėliaus 
“Marą” ii’ “Mindaugą”. Tai 
būsią “pasaulį stebinantys įvy
kiai.”

O dabar iš “Maro” ir “Min
daugo” liko tik... “du veika- 
liukai.”

Dar blogiau su “Kultūros 
kongresu”. Anas užmojis įlin
do į skylę lygiai $6,000.

Dabar jau patys “veiksniai” 
bėdavo j as i (“Naujienose”), 
kad tokie' kermošiai perdaug 
brangiai atseina.

šiandien?,!{

VARLĖS-MILZ1NA1
jie tapo varlėmis. Nuo 
to laiko šie amfibijai perei
na iš žolėdžių (herbivora) 
į mėsaėdžių (carnivora) 
klasifikaciją. Joms išauga 
ilgas greitai veikiantis lie
žuvis, kuriuo, tupėdamos 
vandens pakrantėje, jos 
gaudo vabzdžius. Jų liežu
vis būna prikibęs ne prie 
gerklės, kaip kitų gyvulių, 
bet prie snukio priešakyje. 
Dėlto jos gali juo, kaip bo
tagu, greitai vabzdžius gau
dyti. Pajutę pavojų, jos 
neria į vandenį, kuriame 
gali ilgai išbūti nekvėpavę. 
Vietos žmonės jas vadina 
“niamos” (“motinos vai
kai”) dėl to, kad jos pana
šios į nedidelį kūdikį.

Lietuvos varlės kurkia, 
ypatingai x ramiais vasaros 
vakarais jos skardenas!. 
Amerikoje yra irgi gana 
didelių varlių, apie 12-kos 
colių ilgio, vadinamų “baub
liais” (“bullfrogs”), kurios 
ne kurkia, bet baubia, kaip 
bulius. Gi Afrikos milžinai 
jokio garso neskleidžia, jos 
neturi tam reikiamos pa
kaklėje pūslės, dėlto jos ra
miai tūno upės pakraštyje; 
tai savisaugos instinktas. 
Amerikoje “baublių” šlau
nis bei pėdas irgi valgo; 
jas galima pirktis skardi
nėse ar stiklinėse. Jų mė
sa labai skani, kaip vėžio.

Dr. A. Petriką

Kad yra varlių-milžinių, 
sveriančių 12 svarų (6 ki
logramus) ir daugiau, tai 
ne mitas ar pasaka. Vaka
rinėje ekvatorinės Afrikos 
pakrantėje, Ispanijos val
domose provin c i j o s e Rio 
Muni ir Cameroon, yra 
daug džiunglių - raistų, ku
rių vanduo upėmis nuteka 
į Atlanto vandenyną. Kaip 
tik tose srityse, ir niekur 
kitur pasaulyje, galima ras
ti varlių-milžinų, kurių il
gis (nuo nosies iki paskuti
nių kojų galūnių?) siekia 
apie tris pėdas (vieną met
rą) ar daugiau. Vietos 
žmonės, aboriginal, jas la
bai mėgsta valgyti, tik re
tai kąda sugauna: jos turi 
gerą klausą ir labai baugš
čios. Jų užpakalinių kojų 
šlaunys yra didesnės, negu 
didelio kalakuto, o prieki
nės kojos prilygsta žmo
gaus rankos storiui ties rie
šu.
' Savo geneologija ir mor

fologija šios varlės niekuo 
nesiskiria nuo kitų savo 
brolių ar sesių, tik jos yra 
gigantinio dydžio. Jos pri
klauso Conraus varlių gi
minei, kurių yra 250 rūšių. 
Jos deda negiliame, ramia
me vandenyje kiaušinius, 
kuriuos aptikęs patinėlis 
apvaisina (žuvys irgi vei
siasi tolygiu būdu). Iš kiau
šinėlių išsirutulioja buožgal

viai, kurie gyvena vandeny
je ir minta augmenimis. 
Po trijų ar keturiųf mėne
sių buožgalviams išauga 
kojos, išsivysto plaučiai, 
uodega nuvysta ir jie išei
na gyventi į orą.

Jų metamorfozė baigta:

ŽUVŲ VAMZDYNAS
Trijų šimtų kilometrų žu

vų vamzdynas — žuvotiekis 
— pradedamas statyti Vo
kietijos Demokratinėje Re
spublikoje. Jis jungs Rosto-, k 
ką, uostą prie Baltijos jū
ros, su Berlynu. Baltijos jū*^ 
roję sugautos žuvys vamz
dynu bus pergabenamos į 
Vokieti j o s Demokratinės 
Respublikos sostinę per 5 
valandas.

Iš laiškų
Gerbiama
“Laisvės” Redakcija:

Kreipiuosi į jus šiuo klau
simu. Aš norėčiau važiuoti 
į Lietuvą. Ar būtų galima 
visai ten apsigyventi, jeigu 
man patiktų? Esu nepilie- 
tis. O jeigu nepatiktų, ar 
galėčiau atgal sugrįžti? Bū
siu jums dėkingas už infor
maciją. (

Hartford, Conn.
Peter Sluckis

Nuo Redakcijos: Tuo rei
kalu kreipkitės į Tarybų 
Sąjungos ambasadą Wash-^ 
ingtone. Iš ten gausite rei
kalingus patarimus. Galite 
rašyti lietuviškai, angliškąją 
bei rusiškai.

Smerkė karą ir rasizmą
New Yorkę kalbėdamas, 

sen. Eugene McCarthy pa
smerkė karą ir rasizmo 
“moralinį vėžį”, kuris turi 
būti sunaikintas.

Biliuje įrašyta reikalavi
mas, kad federalinė valdžia 
ant visų cigarečių pokelių 
atžymėtų, kad cigaretės su
kelia mirtinas ligas, kaip

Washington. — 60 kong- 
resmanų pasiūlė bilių, ku
ris priimtas galėtų regu- 

t skelbimus! vėžį ir kad cigaretėse niko-liuoti cigarečių 
ir jų atžymėsimus. tinas žaloja sveikatą.

Renidami > “Laisvę” pa* 
remsite judėjimą už taiką.

Kirviu užmušė dvį moteris
Worcester, Massi— Areš

tuotas F. Anderson ir kalr 
tinamas, kad jis kirvių už
mušė mokytoją Aila Pus- 
kula ir Maria Putkisto.



Antradienis, Balandžio (April) 30, 1968 LAISVE 3 pusi

R. ŠARMAITIS

GEGUŽES PIRMOJI LIETUVOJE
SENIAU IR DABAR

rbo

ieš- 
lai-

liū
nu- 
liu- 
au- 
au- 
•ub- 
nių

ne- 
bu-

rti-

(Pabaiga)
Reakcijos laimėjimas
Pirmasis Lietuvos da 

žmonių mėginimas nusikra
tyti išnaudotojų jungą, bur
žuazijos ir dvarininkų v 
patavimą pasibaigė prs 
mėjimu. Užsienio interven- 
tai ir vietos kontrrevc 
cionieriai 1919 metais 
slopino proletarinę revc 
ciją Lietuvoje, išžudė c 
gelį jos kovotojų, pasu 
gė Tarybų Lietuvos resj 
liką — jos darbo žmc
valstybę. Užsienio imperia
listams padedant Lietuvoje 
įsistiprino buržuazijos val
džia.

r Tačiau darbo žmonės 
užmiršo laiku, kada jie

y vo šalies šeimininkai. Įvailrio- 
' mis progomis, tame tarpe ir 
Gegužės Pirmosios švenčių 
metu, pogrindyje veikusios 
Lietuvos Komunistų pa
jos> vadovaujami, jie nekar
ta demonstravo pasirvž 
vėl sugražinti savo vald 
Štai kodėl buržuazija ir 
reikalų gynėjai taip ne 
kentė Gegužės Pirmosios, 
biioio visko, kas jiems 
mindavo tos dienos revo 
cines tradicijas.

žiaurus susidorojimas
Kai 1920 m. Kauno ge

ležinkelininkai, iškėlė rau
donas vėliavas, giedod 
Internacionalą, Marsai; 
Varšuviete, patrauk 
miesto centrą, demonsti 
tus užpuolė karo komen
danto J. Mikuckio šute 
žandarai ir geležiniais rim- 

* bais, kardais ir nagaikc 
ėmė juos mušti.., Deniopst- 

X racija buvo išvaikyta;
diena demonstravo taip 
Marijampolės ir Roki 
darbininkai.

Sekančiais. 1921 me 
ypač įspūdingą gegu 
demonstracija surengė 
kaviškio darbininkai. < 
dalyvavo apie 1,000 žmo 
jų tarpe nemaža žemės 
darbininku profsą j u n 
narių — dvarų darbininkų.

Demonstracijos priešaky
je žengė profsąjungos 
dovas, 
Matulaitis. Darbininką 
kėlė devvnias raudonas 
liavas. Kareivinėse užd 
ti kareiviai iškabino 3 
donas vėliavas ant karęivi- 
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nių stogo. Susitelkę n 
to aikštėje, rinkoje dem 
trantai surengė mitin 
Susirinkus i u s darbinii 

^užpuolė policininkai, san
darai, karininkai iš komen
dantūros kuopos ir išvrikė.

Tą pat dieną 40 0 Mari- 
mpolės darbininkų, iškėlęjampolės darbininkų, 

5 raudonas vėliavas, su 
voliucinėmis dainomis t rie
jo prie kalėjimo, kur b 
kalinami revoliucinio ji 
iimo dalyviai. Politiniai 
liniai pasveikino demoĮnst- 
rantus iškeldami rauc 
vėliava pro kalėjimo Įaugą. 
Kalvarijos darbininkai 
gūžės Pirmosios dieną 
lankė proletarinės revoliu
cijos metu žuvusiu kovo 
už Tarybų valdžią ka 
tame tarpe 1919 m. miru
sio Kalvarijos Darbini akų 
atstovu tarybos pirmininko 
Vytauto Aleksos kapą.

Buržuazijos pastangos 
Gegužinę su koneveikė

Kadangi Gegužės Pirmo- 
>sios šventė darbo žmc nių 

tarpe buvo labai populiari, 
^Lietuvos buržuazinė vy
riausybė po proletarinės re

re-

»uvo 
idė- 
ka-

oną

Ge- 
ap-

. )US,

voliucijos nuslopinimo ne
drįso iš karto jos panaikin
ti. Iki 1928 metų Gegužės 
Pirmoji buržuazinėje Lietu
voje buvo laikoma ne dar
bo diena. Tačiau buržua
zija visaip stengėsi iškrai
pyti Gegužės Pirmosios 
šventės revoliucinį turinį. 
Antai nuo 1922 metų bur
žuazinėje Lietuvoje gegužės 
1 dieną buvo rengiamos dar
bininkams, moksl e i v i a m s 
specialios pamaldos bažny
čiose, jaunimas buvo išve
damas į mišką medelių so
dinti, gatves valyti.

Nors buržuaziniai veikė
jai daug gudravo, apgaudi
nėjo liaudį, bet atitraukti 
darbo žmones nuo Gegužės 
Pirmosios šventės jiems ne
pavyko. 1924 metais susi
rinkę prie Liaudies namų 
Kauno darbininkai susiri
kiavo ir patraukė Laisvės 
alėja įvairiomis kalbomis 
giedodami Internacion a 1 ą. 
Pakeliui buvo platinami ko
munistiniai atsišau k i m a i. 
Demonst rantų priešakyje 
ėjo susikibę augaloti stiprūs 
vyrai— geležinkeliečiai ko
munistai Jonas Vilčinskas. 
Juozas Stimburvs ir kiti. 
Petras Šivys nešė raudoną 
vėliavą su i rašų “Tegvvuo- 
ia Gegužės Pirmoji! LKP.” 
Komjaunuoliai taip pat ne
šė savo vėliavą.

Demonstrantams kelią pa
stojo policijos būriai prie 
Įgulos bažnyčios. Pasigirdo 
šūvių salvės. Užpulti de
monstrantai paslėpė raudo
nas vėliavas ir neleido jų 
policijai atimti. 148 de
monstrantus policija suėmė 
ir visus iuos policijos nuo
vadoje skaudžiai nagaiko- 
mis sumušė.

Policijos tardytojai prisi
spyrę reikalavo, kad darbi
ninkai liudytų, jog demons
traciją organizavo Tarybų 
Sąjungos atstovybė Kaune. 
Kai ši provokacija nepasi
sekė, 46 demonstrantai bu
vo nubausti administracine 
tvarka kalėti, o kiti paleisti. 
Vienas šios demonstracijos 
organizatorių buvo > Karolis 
Požėla.

Ir kituose miestuose
Tais pat metais Gegužės 

Pirmosios demonstra c i j o s 
ivyko Šiauliuose ir Tauragė
je. Po mitingo Šiaulių mies
to salėje “Fantazija,” ku
riame kalbėjo komunistai 
Kazys Preikšas, Aizikas Lif- 
šicas ir kiti, darbininkai, 
nepaisydami policijos truk
dymų, išsiveržė i gatvę ir, 
iškėlę raudoną vėliava, pra
dėjo demonstraciją. Darbi
ninkus parėmė vietos įgulos 
kareiviai, iškėlę vėliavas ka
reivinėse. Negalėdama su
sidoroti su daugybe de
monstrantų, policija išsišau
kė ugniagesius, kurie ėmė 
laistyti darbininkus van
dens čiurkšlėmis. Tik po to 
demonstracija buvo išsklai
dyta.

Ypač žiauriai Gegužės 
Pirmosios šventimas buvo 
nersekioiamas po 1926 me
tu fašistinio perversmo. Fa
šistinė vvriausvbė sutelkda
vo miestų gatvėse policijos 
rezervus, fašistinės teroristi
nės organizacijos “Geležinis 
vilkas” narius, kurie viso
mis priemonėmis sklaidyda
vo besibūriuojančius darbi
ninkus.

Vis dėlto Gegužės Pirmo
sios švenčių išvakarėse ko
munistai ir komjau n o 1 i a i 
slapta platino gegužinius

bino me-atsišaukimus, k 
džiuose ir ant telefono lai
dų raudonas vėliavas su re- 
voliuciniais šūkiai 
zavo darbininkų mitingus ir 
demonstracijas, 
vyriausybei neleidai 
viešų mitingų, komunistai 
ir komjaunuoliai 
davo į fabrikus 
pertraukų metu ir pasibai
gus darbui kreipdavosi į 
darbininkus, aiškindami Ge
gužės Pirmosios 
šaukė juos išeiti 
dieną į demonstr

Ir kalėjimuose
Gegužės Pirmosios šventę 

minėjo ir politini 
kalėjimuose. 1927 
Varnių koncentracijos sto
vyklos kaliniai šventės die
ną išėjo į pasiva 
kiemą, prisisegę 
ženklelius, ir sugiedojo In
ternacionalą. Stovyklos ad
ministracija sur 
niams pogromą: 
kalinių mušimas 
dienas. Daugelis 
pasodinti i karcerius, 
politiniu kalinių?
duoti karo teisrjnui. kuris 
penkis suimtuosius Telšiuo
se nuteisė sušau 
tus—ilgus mb^us 

Nuteistųjų ta
Adolfas Butkus. Bronė Bab- 
rauskaitė, Emilij 
tė, Jonas Grigai 
Kazlauskas ir kii 
ta mirti Greifer 
laikėsi ypač drą: 
sisakė prašyti, k^d jai būtų 
pakeistas mirties 
dis. Tik Lietuvo 
nio darbo žmonii 
prieš žiaurų su:
su politiniais kaliniais Var
niuose privertė f 
riausybe mirties 
di pakeisti 15 
jimu.

Už Gegužės 
šventimą daug kartų karce- 
rine padėtimi bu 
ti Kauno ir Šiaul 
ges ir Panevėžį 
kalėjimų politini

Panevėžyje
Pirmą kartą 

nio perversmo Gi 
mosios demonstr 
rengė Panevėžio 
kai. Demonstra 
nizatorių tarne 
las Rotomskis. Tuvija An- 
binderis ir kiti 
ir komjaunuoliai 
darbininkų 1928 
1 d. vakare susi] 
re, ikėlė raudobą vėliavą 
giedodami Internaci o n a 1 ą 
nuėjo prie kalė ji 
ja ėmė šaudvti. Užgirdę šū
vius Panevėžio kalėjimo po
litiniai kaliniai per langus 
iškabino raudonas vėliavė
les ir taip pat ėmė giedoti 
Internacionalą. Sutelkti po
licijos ir žvalgybininku bū
riai demonstrantus išsklai
dė. Trys suimtieji buvo nu
teisti kalėti.

Uždraudimą sulaužė
Artinantis 1929 metų Ge

gužės Pirmajai fašistinė vy
riausybė iš anksto paskelbė, 
kad tą dieną jokios šventės 
nebus ir visi privalo dirbti, 
o kas neateis į darbą, bus 
atleistas. Darbininkai fašis
tų isakymo nepaklausė. Ge
gužės Pirmosios dieną ne
dirbo Lietuvos fabrikai, ne
išėjo nė vienas laikraštis.

Rengdamiesi Gegužės Pir
majai fašistai dar šventės 
išvakarėse Šiauliuose suėmė 
130 darbininkų judėjimo ak-

is, organi,
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m. gegužės 
anko skve-

mo. Polici-

tyvistų. Panevėžyje — 60. 
Buvo suimtų ir Kaune. Ta
čiau Kaune įvyko gegužinė 
demonstracija. Ir šį kartą 
demonstrantus gatvėje žiau
riai mušė policija ir Gele
žinio vilko organizacijos 
nariai. 60 demonstrantų bu
vo suimta.

Ir sekančiais metais dar
bininkai nepaisė fašistinės 
vyriausybės nurodymų, kad 
gegužės 1 d. yra darbo die
na — jie strei kuodavo. 
Valstybinės “Spindulio” 
spaustuvės vadovybei tek
davo ieškoti streiklaužių, 
kad galėtu išleisti bent su
mažintą fašistinės vyriau
sybės organą “Lietuvos ai
dą.” .

Gausi Gegužės Pirmosios 
demonstracija Kaune įvyko 
1935 metais. Policija žiau
riai sumušė nemaža de
monstrantų, o 13 suimtųjų 
perdavė kariuomenės teis
mui nubausti. Demonstra
cijos dalyvis Jonas Bartke
vičius buvo nuteistas 12 me
tų kalėti, raudonos vėliavos 
nešėja G. Petrikienė — 8 
metus. Ilgiems metams bu
vo nuteisti Juozas Selest- 
rinskas, Abelis Sinjoras, 
S t a s v s Sutkevičius. Ona 
Stimburienė ir kiti de
monstrantai.

Gegužinė ir studentai
Gegužės Pirmąja minėda

vo Kauno universiteto stu
dentai, pažangiosios inteli
gentijos atstovai. Šventės 
programa universitete ne 
kartą buvo atlikta pažan
giųjų studentu — bendro 
fronto pagrindais. Už Ge
gužės Pirmosios šventimą 
1934 metais policija buvo 
suėmusi 150 Kauno univer
siteto studentų.

Antifašistini darbą, stu-i 
dentų tarpe dirbo. Gęgųzjėą 
Pirmajai, skirtą, literatūrą 
redagavo ir nelegaliose 
spaustuvėse spausdino Vla
das Niunka. Juozas Banai
tis, Juozas Buląva, Boleslo
vas Matuzevičius, Petras 
Mikutaitis, Juozas Pajaujis. 
Michalina Meškauskienė. 
Vladas Taurinskas ir dau
gelis kitu, vėliau plačiai ži
nomu inteligentų.

Dailininkai Stepas užkas. 
Vytautas Mackevičius, Bo
leslovas Matuzevičius. Bro
nius Žekonis, Irena Trečio- 
kaitė-Žebenkienė dalyv a v o 
leidžiant .satyrinį pogrindi
ni leidinį “Šluota,” piešė ir 
daugino daugeli antifašisti
niu, tame tarpe ir Gegužės 
Pirmajai skirtų plakatų.

Rašytojai Petras Cvirka, 
Tonas Šimkus, Antanas 
Venclova, Kostas Korsakas, 
Juozas Baltušis dalyvauda
vo Gegužės Pirmosios susi
rinkimuose, antifašistiniuo
se literatūros vakaruose.

Salomėja Nėris, atėjusi j 
darbininku surengtas gegu
žines, skaitė susirinkusiems 
savo antifašistines eiles. 
Darbininkų gegužinėse 
skambėjo revoliucinės dai
nos, kurias lietuvių poetai 
buvo patys sukūrę ar išver
tę iš rusų kalbos.

Kokiomis nuotaikomis gy
veno darbininku jaunimas, 
rodo ketvirtojo dešimtmečio 
antroje pusėje Kauno dar
bininkų gegužinėse dainuo
tos dainos tekstas*

Prof. A. Čyras grįžo
Vilnius. — Iš Čekoslova

kijos grįžo technikos moks
lų daktaras profesorius A. 
Čyras.

Jis tarptautiniame pritai
komosios matematikos ir 
mechanikos kongrese Pra
goję skaitė pranešimą.

Sukilkit, dirbtuvės; pirmyn proletarai! 
Žygiuokit, žygiuokit į kovą sutarę! 
Aukštyn vėliavą, užtaisyki! ginklus! 
Pirmyn, proletarai, už savo tikslus! 
Geriausius mūs draugus kalėjimuos pūdo, 
Kankina. Žvalgyba juos šaudo ir žudo. 
Bet mūs nenugązdins fašistų siautimas, 
Liepsnos sukilimas pasaulį apims. 
Liepsna leninizmo mums nušvietė taką. 
Pirmyn, proletarai, pirmyn!
Į ataką stojame visi didžiąja banga, 
Nes mūsų Tarybų yra Sąjunga.

Gegužinės minėjimų 
vaidmuo

Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos. 1918-1919 
metų proletarinės revoliuci
jos Lietuvoje tradicijos, il
gametė Komunistų partijos 
vadovaujama Lietuvos dar
bo žmonių kova dėl savo 
išsivadavimo, Tarybų Są
jungos. sėkmingai lenininės 
tautų draugystės sąlygomis 
statančios socializmą, įkve
piantis pavyzdys, komunis
tų dirbtas auklėjamasis dar
bas proletarinio internacio
nalizmo dvasia — išugdė 
tūkstančius kovotojų dėl 
naujos, socialistinės Lietu
vos sukūrimo. Gegužės Pir
mosios minėjimai šiame 
Lietuvos liaudies revoliucio- 
nizavimosi procese suvaidi
no reikšmingą vaidmenį. 
Kai susidarius palankioms 
vidinėms ir tarptautinėms 
sąlygoms 1940 metais Lie
tuvos darbo žmonės nuver
tė fašistinę diktatūra. Lie
tuvoje buvo visos reikalin
gos objektyvios ir subjekty
vios prielaidos socializmo 
statybai išplėsti.

Pirmą karta pilnoje 
laisvėje

Pirmą kartą laisvai ir iš
kilmingai Gegužės Pirmoji 
Lietuvoje buvo švęsta 1941 
metais. Tik Tarybų valdžia, 
darbo žmonių , valdžia sutei
kė Lietuvos darbininkams, 
valstiečiams, inteligentams 
galimybę Gegužės Pirmo
sios dieną laisvai išeiti j 
gatves, nesibaiminant, kad 
jie bus sumušti, suimti, iš
tremti ar įkalinti. Dešimtys 
tūkstančių darbo žmonių 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje, visuose apskri
čių ir valsčių centruose vy
ko džiaugs m i n g o s darbo 
žmonių demonstracijos, iš- 
kilmmgi mitingai ir susi
rinkimai. Demonstrantų ko
lonose šoko saviveiklinin
kai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, visur plevėsavo 
nešamos raudonos vėliavos 
ir transporantai, kuriuose 
švytėjo išsivadavusios liau
dies pasiekti spartuoliško 
darbo rodikliai. Tai buvo 
tikra visaliaudinė pergalės 
šventė.

Okupantų siautėjimas
Žiauraus teroro sąlygomis 

Lietuvos darbo žmonėms 
teko švęsti Gegužės Pirmą
ją vokiškos i o s fašistinės 
okupacijos metais. Bet dar
gi šiais sunkiais laikais bu
vo platinama dešimtys tūk
stančių antifašistinių atsi
šaukimų, iš lūpų į lūpas bu
vo perduod amas Tarybų 
Lietuvos vyriausybės 1942 
m. gegužinis kreipimasis: 
“Su nauja jėga kilkite į 
sprendžiamą kovą prieš 
pikčiausią lietuvių tautos 
priešą — ruduosius kryžiuo
čius ir tautos išdavikus ku- 
biliūnus. Nei gramo mais
to ir metalo okupantams”. 
Ir iš tikrųjų okupuotosios 
Lietuvos gyventojai sabota
vo žemės ūkio produktų 
pristatymus okupantų val
džiai. Geriausieji lietuvių 
tautos sūnūs ėjo į partiza
nų būrius ir su ginklu ran
kose kovojo dėl savo kraš
to laisvės.

1944 metų Gegužės Pir
mosios atsišaukime Tarybų 
Lietuvos vyriausybė drą
siai pareiškė: “Triuškinda
ma fašistines gaujas Rau
doniji Armija neša mūsų 
tautai išvadavimą iš hitle
rines vergovės, mūsų vals
tybės atstatymą, mūsų kra
štui taiką ir laisvę. Raudo
nosios Armijos išvaduoto
jos eilėse žengia ir mūsų 
broliai lietuviai, susibūrę į 
lietuvišką tautinį junginį. 
Hitlerio dienos suskaitytos. 
Prieš jį kyla visos Europos 
tautos... Jokios “totalinės 
mobilizacijos”, jokios tero
ro ir smurto priemonės ne
beišgelbės Hitlerio nuo pra
žūties”. Praėjo dar keletas 
mėnesių ir Tarybinės Armi
jos sutriuškinti vokiškieji 
okupantai buvo priversti 
apleisti visas tarybines že
mes, tame tarpe ir Tarybų 
Lietuvą. Ilgai laukta išva
davimo valanda atėjo. 
Liaudies iškovota tarybinė 
santvarka Lietuvoje vėl bu
vo atkurta.

Nuo tų istorinių! didvy
riškų kovos žygdarbių die
nų praėjo jau daugelis me
tų. Tarybinė liaudis išsiva
davimo kovose sudėjusi mi
lijonines aukas, patyrusi 
milžiniškus materialin i u s 
nuostolius, pakėlė priešo 
nuteriotą šalį iš griuvėsių, 
atstatė ir toliau išvystė jos 
liaudies ūkį ir kultūrą, !
Gegužės Pirmosios prasmė 

šiandien
Rengd a m i e s i paminėti 

Gegužės Pirmąją Tarybų 
Lietuvos kaip ir visos Ta
rybų šalies, darbo žmonės 
išvysto socialistinį lenkty
niavimą,- kad geriau įvyk
dytų gamybinius planus. 
Švenčių išvakarėse suveda
mi lenktyniavimo rezulta
tai, jų rodikliai demonst
ruojami šventiniuose plaka
tuose. Dabar tarybiniai 
darbininkai, kolūkiečiai ir 
inteligentai jaučiasi šalies 
šeimininkais, o Gegužės 
Pirmoji jiems valstybinė 
šventė, visaliaudinio 
džiaugsmo ir socialistinės 
bei komunistinės statybos 
laimėjimų šventė.

Štai kodėl Tarybų! šalyje, 
kaip ir kitose socialistinėse 
šalyse, Gegužės Pirmosios 
demonstracijose dalyvauja 
milijonai žmonių, šventiš
kai išsipuošusių, su muzika 
ir dainomis praeinančių pro 
vyriausybines tribūnas ir 
tuo pabrėžiančių visos liau
dies, tarybinės vyriausybės 
neišardomą vienybę.

Džiaugdamiesi savo šaly
je pasiektais laimėjimais, 
tarybiniai žmonės neuž
miršta, kad dar milijonai 
darbininkų kapitalistinėse 
šalyse velka išnaudojimo ir 
politinės priespaudos jun
gą. Užtat šventiniuose pla
katuose, gegužiniuose šū
kiuose tarybiniai žmonės 
reiškia savo klasės broliams 
buržuazinėse šalyse, impe
rialistinės agresijos aukoms 
proletarinio solidarumo 
jausmus.

Iškilmingai švęsdami Ge
gužės Pirmąją 1967 metais 
Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės prisiminė, kad ši 
seniausioji tarptautinio 
žmonių solidarumo diena

Lietuvoje minima jau 75- 
eri metai. Per tuos tris 
ketvirčius amžiaus Lietu
vos darbininkai, valstiečiai 
ir inteligentai, žengdami 
mokslinio socializmo kūrė
jų nurodytu keliu, pasiekė 
išsivadavimą iš dvarininkų 
ir buržuazijos priespaudos, 
likvidavo šalyje išnaudoto
jų klases, sukūrė visuome
nę, besiremiančią socialinės 
lygybės ir tautų draugys
tės principais. Tarybiniais 
metais lietuvių tautos pa
siekti laimėjimai vystant 
krašto ekonomiką ir kultū
rą, keliant darbo žmonių 
materialinę gerovę ir švie
timą yra ryškus socialisti
nės santvarkos pranašumo 
prieš kapitalistinę santvar
ką įrodymas.

Kilnūs idealai, kurie įkvė-. 
pė Gegužės Pirmosios mi
nėjimų organizatorius per 
daugelį buržuazinės prie
spaudos metų aukotis en
giamųjų išvadavimo reika
lui, šiandien triumfuoja so
cializmo šalyse. Prieš akis 
nauji didingi socializmo pa
statymo užbaigimo ir ko
munistinės visuomenės su
kūrimo. uždaviniai. Juos 
sprendžia nauja kovotojų 
už visuomeninę pažangą 
karta.

Vėl garinis automobilis
Garo automobilius pradė

jo gaminti viena amerikie
čių firma. Savo išvaizda jie 
nesiskiria nuo įprastų. Ki
toks tik jų varyklis. Jį va
ro ne benzinas, o vandens 
garai. Mašinos užpakalyje 
yra nedidelis katilas, kurį 
šildo benzino purkštuvas, 
visas mechanizmas labai 
paprastas: nėra nei sanka
bos, nei greičių dėžės, nei 
starterio. Norint pajudėti 
iš' ;vietos, reikia atidaryti 
klapaną. Po 10 s. ' mašina 
gali pasiekti 100 km/val. 
greitį. Jos tūkstančio kubi
nių centimetrų variklis tu
ri 230 AJ. Mašinos greitis 
—iki 200 km/val. Su 50 1 
vandens galima nuvažiuoti 
1,500 km.

Naujasis variklis turi sa
vo privalumų — yra patiki
mas, labai galingas.

Dar prieš pirmąjį pasau
linį karą Amerikoje buvo 
pasirodę puikūs aukštesnės 
klasės automobiliai su garo 
varikliais. Tačiau firma ne
pastūmėjo toliau reikalų dėl 
kapitalo stokos. Ir dabar 
garo varikliams teks išlai
kyti rimtą konkurenciją, 
stoti į dvikovą su rotori
niais turboreaktyviniais va
rikliais.

Arabai kaltina Izraelį
Teheranas, Iranas.—Ara

bų valstybių atstovai ir jų 
talkininkai priešinasi Izra
elio dalyvavimui Tarptauti
nėje Žmogiškumo Teisių 
Konferencijoje.

Jie nurodo, kad Izraelis, 
okupuodamas arabų žemes 
ir iš jų nepasitraukdamas, 
sulaužė visas žmogiškumo 
teises ir todėl tokioje kon
ferencijoje negali dalyvau
ti.

‘MAGNETINIS’ VANDUO
Visiškai netikėtas savy

bes įgauna vanduo, paveik
tas magnetinio lauko. No- 
vočerkasko politechnikos in
stituto elektrochemijos ka
tedros moksliniai bendra
darbiai pastebėjo, kad tokia
me vandeny užmaišytas be
tonas būna dvigubai tvir
tesnis. “Magnetinis” vanduo 
pagreitina rūdų ir anglių 
sodrinimo procesus.
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Menas ir jo prasmė
Šiandien sunku rasti žmo

gų, kuris nė karto nebū
tų susidūręs su meno kū
riniu. Jei jis nenueina į 
teatrą, kiną ar filharmo
niją, t a i skaito laikraš
čius, žurnalus, klauso radi
jo laidų. Taigi, kalbėdami 
apie meną, mes paliečiame 
daugiau ar mažiau visiems 
pažįstamą žmogaus veiklos

Įvairiaip suprantamas ir 
vertinamas

Ir vis dėlto svarstyti šiuos 
klausimus — nelengva. Me
nas — vienas sudėtingiau
sių ir subtiliausių visuome
ninių reiškinių. Visi žino — 
menas gali būti tobulas 
ginklas, bet mažai kas pa
galvoja, koks jis beginklis, 
jei kas nors atsisako jį su
prasti. Nėra nieko lengves- 
n i o , kaip pavadinti kokį 
nors meninį sprendimą 
menkniekiu, ir nieko nėra 
sunkesnio, kaip atskleisti 
tokio “vertinimo” autoriui 
jo klaidą.

Čia, aišku, reikia nepa
miršti to, jog beveik neį
manoma rasti meno kūri
nio, kurį visi suprastų ir 
vertintų vienodai. Tačiau 
greta individualaus kūrinio, 
suvokimo, netrukdančio o 
jektyviai jį įvertinti, nėr 
tai išryškėja nevienodas s 
vokų supratimas. Čia re 
kia būti ypač atsargiem 
Mat, žmogui būdinga tokja 
silpnybė: verčiau neigti tą,i, 
kas neatitinka įprastinių jo 
sąvokų, negu patikslinti ar 
patikrinti sąvokų reikšmę. 
Dėl to dažnai ir atsiranda 
tendencija ignoruoti mei 
kūrinio individu ai u m 
sprausti jį į išankstini 
(kartais netgi* trafareti
nius) rėmus.

Įsigilinkime į bet kurį vi
siems žinomą meno kūrinį 
ir pamatysime, kad jame 
slypi žymiai daugiau mi 
čių, negu tai telpa į įpn 
tinį ar trafaretinį jo ver
tinimą.

Krylovo pasakėčia
Be abejonės, visi žino 

Krylovo pasakėčią “Žiogas 
ir skruzdėlė:” Atrodo, 
mintys v i s iš k a i aiškios. 
Darbšti skruzdėlė priešpa
statoma nerūpestingam ž 
gui, pradainavusiam v 
vasarą. Tačiau vaikas, fir
mą kart išgirdęs pasakė
čią, atkreipia dėmesį n> į 
šias mintis, o į skruzde 
žiaurumą, 
skolinti net menką grū 
lį nelaimėn patekusiam žio
gui.

Mes retai laukiame iš nai
vaus vaiko genialių atradi
mų, bet šiuo atveju jis, at
rodo, bus bene arčiau šiai 
tiesos, negu suaugęs, pri
imąs pasakėčią pagal 
fratematinę moralę, 
kreipkime dėmesį, kaip r 
bodžiai nuskamba skruzdė
lės pamokslas, kurį ji sako 
žiogui, kokia pagieža ir ūk
tas džiaugsmas blyksteli 
žodžiuose, kada ji ra 
progą pabrėžti savo gyve
nimo pranašumą. Įsik 
sykime į Krylovo kalbą, į 
pasakėčios ritmą ir pajusi
me, jog autoriaus simpati
jos aiškiai žiogo pusėje, 
nors gal jis ir nesiekė tq są
moningai pasakyti. R 
to jas tarytum sako, jog 
riau viena džiaugsmi 
akimirka, negu ilgas, mono
toniškas ir nuobodus gyve
nimas. ..

Taigi, prieš pradėč; 
kalbėti apie atskiras rt 
šakas ir lietuvių meno
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siekimus jose, iš pradžių 
pasistenkime atidžiau pa
žvelgti į meno kūrybą ir jos 
esmę aplamai.
Meno kūryba ir jo esmė

Atrodo, apibūdinti meno 
kūrybos tikslus yra labai 
paprasta: visi žino realizmo 
estetikos teiginį, jog menas 
atspindi tikrovę. Tačiau 
nepamirškime, kad tikrovės 
atspindėjimas yra bendra 
žmogaus sąmonės funkcija. 
Schemos, pojūčiai, moksli
nės teorijos — visa tai irgi 
tikrovės atspindys. Taigi 
apibrėžti šiuo bendru teigi
niu meno uždavinius būtų 
tas pats, jei pasakytume, 
kad meno kūryba yra žmo
gaus sąmonės veikla, t. y. 
nepasakytume nieko 
kretaus.

Apibūdinant meno 
vinius bei kūrybos 
svarbiausia nusakyti 
nio tikrovės atspindžio spe
cifiką, nurodyti jo skirtu
mą nuo kitų tikrovės at
spindėjimo būdų, visų pir
ma nuo mokslinio pažinimo. 
Sakome “visų pirma,” nes 
mokslinio ir meninio tikro
vės atspindėjimų sutapati
nimas yra bene dažniausiai 
pasitaikanti klaida, aiški
nant meno esmę. Teorijoje 
toks sutapatinimas vadina
mas intelektualiniu meno 
aiškinimu.

Neretai dar tenka išgirsti 
nuomonių, kad menas turi 
mums papasakoti apie neži
nomų šalių ar žmonių gy
venimą, poetas — aprašyti 
miškus, kalnus, žvaigždes, 
saulę ir t. t. Kitaip sakant, 
iš meno laukiama to paties 
aprašymo, kaip iš mokslo, 
tik vaizdingesnio ir labiau 
suprantamo.

Tokios nuomonės šalinin
kai dažniausiai nė nepagal
voja, kad šiuo atveju menas 
padaromas mokslo priedu. 
Juk menininkas neturi geo
grafo, istoriko ar astrono
mo žinių, taigi, negali būti 
kompetentingas minėtų 
reiškinių pažinime. Šiuo at
veju jam liktų tik dar kar
tą vaizdingai papasakoti 
tai, ką jau vieną kartą pa
sakė mokslininkas.

Keldami menui mokslo 
reikalavimus, intelektualis- 
tinio požiūrio šąli n i n k a i 
dažnai suprastina meno 
prasmę ir prašauna pro ša
lį. Štai vienas kritikas ap
kaltino Krylovą, jog šis ne
teisingai pavaizdavo gulbės, 
lydekos ir vėžio pastangų 
rezultatus. Minėto kritiko 
nuomone, gulbė, būdama 
žymiai stipresnė už kitus, 
turėjo pakelti į orą visą ve
žimą kartu su lydeka ir vė-

■ žiu.
Menininko sukurtas 

vaizdas
Pakanka detaliau apsisto

ti ties bet kuriuo meno kū
riniu, ir mes įsitikinsim, 
kad menininko sukurtas

kūri

užda- 
esmę, 
meni-

vaizdas skirias nuo moksli- namas meno kūrinys. Meno 
ninko aprašymo ne vaizdin- santykis su tikrove yra žy- 
ga forma, bet savo esme:

“Iš negandingų vakarų, 
Audrų, perkūnijų

prikrauti, 
Lingavo debesų laivai. 
Tada graži, graži buvai, 
Akim tylių jų >žerų... 
Lyg eidama linelių rauti.”
Šiame S. Nėries eilėraš

tyje vaizduojama Lietuva 
karo išvakarėse. Vargu ar 
kuris nors skaitytojas pra
dės tvirtinti, kad tai nėra 
tikras Lietuvos paveikslas, 
nors kūrinyje nieko nesako
ma apie geografinę Lietu
vos padėtį, gamtos ypaty
bes, žmones ir kita.

Palyginkime šį S. Nėries 
eilėraštį su skulpt o r i a u s 
Juozo Mikėno kūriniu 
“Lietuva” (1939). Jame pa
vaizduota paprasta mergai
tė su balandžiu rankoje ir 
javų pėdu.

Jautrus skaitytojas pasa
kys, kad, nežiūrint skulptū
ros ir poezijos priemonių 
skirtumo, S. Nėries mintis 
yra labai artima J. Mikėno 
minčiai. Abu kūriniai skir
tingi, bet tuo pačiu metu 
panašūs ir abu teisingai iš
reiškia Lietuvą, kuri tada iš 
tiesų buvo panaši į gražią, 
beginklę merginą, stovinčią 
grėsmės iš Vakarų akivaiz
doje.

Menininkui — tėvynė
Geografui Lietuva'— ob

jektyviai egzistuojanti teri
torija. Menininkui — tėvy
nė. Mokslininkas tiksliai 
nurodys teritorijos ypaty
bes, gyventojų bruožus, nu
sakys Lietuvos gamtą, bet 
neatskleis tėvynės gamtos 
grožio, negalės Lietuvos 
vaizde rasti tėvynės meilės 
bruožų. Tuo tarpu meni
ninkas parodo gimtąjį kraš
tą lietuvio akimis, kitaip sa
kant, vaizduoja tikrovę per 
žmogaus emocinį santykį su 
ja. Tik meno sukurtame 
paveiksle mes išskaitysime 
tėvynės meilę, įkūnytą Lie
tuvos vaizduose. Taigi emo
cinis prasmingumas visų 
pirma ir skiria meną nuo 
mokslo.

Galima būtų pasakyti: 
kuo mokslas bešališkesnis—

1 tuo geriau. Tuo tarpu me-
■ nininkas niekuomet negali 

būti bešališkas. Jis vaiz-
1 duoja tikrovę, įvertindamas
■ ją iš tam tikrų pozicijų, 

smerkdamas arba gėrėda
masis tais ar kitais j oš reiš
kiniais. Nesunku įsitikinti, 
kad šis emocinis įvertini
mas ir yra meno idėjišku
mo pagrindas.

Iš to mes drąsiai galime 
daryti išvadą, kad emocio
nalus meno kuriamų vaiz
dų prasmingumas ne tik 
nusako meninio tikrovės at
spindėjimo specifiką, bet 
yra svarbiausias meno sie
kis.

Pagal tai, o ne! pagal pa
našumą į tikrovę, ir verti-

Bankų ir bankininkų

Ljos 
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Lietuva skaičiuoja 
mašinomismiai sudėtingesnis ir subti

lesnis, negu atrodo iš pir
mo žvilgsnio. Meno kūri
nys savo įvykių raida gali 
ne tik neatitikti, bet dargi 
prieštarauti tikrovės įvykių 
logikai, gali jos požiūriu 
būti nesąmonė.

N. Gogolio “Nosis,” pasa
kojanti apie nebūtus įvy
kius, savo emocine prasme 
yra nemažiau teisinga už 
tikrais įvykiais paremtą B. 
Polevojaus “Apysaką apie 
tikrąjį žmogų.” Ar nėra 
absurdas Gogoliui tinka
miausias būdas atskleisti to 
meto gyvenimo santykių 
absurdiškumą? Juk būtent 
tokius santykius demaskuo
ja. Gogolis, parodydamas, 
jog nosiai, užsivilkusiai ge
nerolo milinę, visi atiduotų 
pagarbą, o generolas be mi
linės taptų tuščia vieta.

Beje, juk rašytoją B. Po- 
levojų irgi domina visų pir
ma emocinė jo aprašomų 
įvykių prasmė. Jei tarsime, 
kad Maresjevo nebuvo ir 
negalėjo būti, minėtasis me
no kūrinys vis tik bus- tei
singas. Toji mintis, kad 
kovos už tėvynę metu iš pa
prastos liaudies išeina žmo-)ieviZOrius. Jo ekrane iš apa- 1 
nes, sugebantys atlikti mil- čios į viršų slenkantieji : 

skaičiai rodo akcijų kursus j 
šiuo momentu, įvairių va
liutų kursus. Bet kuriuo , 
metu prie šių “biržų”' ekra
nų būriuojasi akcijų savi
ninkai ir norintieji pasipel
nyti iš greitai kintančio va
liutų kurso. . /. ‘ ' 

Bankus čia apspitusios 
parduotuvės. Ne veltui Ciu
richas garsėja ir kaip tarp
tautinio turizmo centras., 

Per miesto centrą tekanti
Lima t o upė dalija Ciurichą 
į dvi dalis. Ant dešiniojo 
krąnt.o . įsikūrę turtingų ko- 
tedžių kvartalai, prabangūs 
viešbučiai, ant kairiojo gy
vena daugiausia darbinin
kų klasė. Namai čia ištisai 
pilkos spalvos, aptrupėjęs 
daugelio jų tinkas liudija, 
jog namų savininkai mąžai 
rūpinasi pastatų remontu. 
Ir parduotuvės, ir smuklės 
šioje miesto dalyje kur kas 
prastesnės, negu ten, ana
pus.

Ciurichas garsus didžiau
siu šalyje istoriniu muzie
jumi ir paveikslų galerija, 
įdomiais viduramžių archi
tektūros paminklais. Čia 
gyveno daug įžymių kultū
ros veikėjų, jų tarpe švei- 
c a r ų pedagogas-demokra- 
tas Johanas-Heinrichas 
Pestalocis, vokiečių filoso
fas ir poetą/s Johanas Volf
gangas Gėtė, kompozitorius 
Richardas Vagneris...

Mes, tarybiniai žmonės, 
ypač jaudinomės eidami pa
žiūrėti namo, kur emigraci
joje gyveno Vladimiras Le
ninas. Nuo miesto centro 
iki Špigelhasės — vos ke
lių žingsnių pločio skers
gatviuko — nuėjome per 10 

‘ minučių. Malonus šveica- 
. ras privedė mus prie nedi

delio keturių aukštų namo 
smailu stogu. Taip, čia ir 
yra tas namas, kur gyveno 
ir dirbo Iljičius. Maždaug 
ties trečiu aukštu pritvir
tinta atminimo lenta. Jau- 
dindamasis užsfrašiau 
bloknote: “Šiame name nuo 
1916 metų vasario 21 die
nos gyveno V. Leninas—ru
sų revoliucijos vadas.”

Palyginti neilga viešnagė 
Ciuriche neleido mums ap
lankyti gamyklų, fabrikų ir 
dirbtuvių. Bet pokalbiai su 
įvairių specialybių žmonė
mis liudijo tą didžiulį švei
carų domėjimąsi tarybinės 
liaudies gyvenimu ir pasie
kimais.

Sidabru žvilgantis reak
tyvinis laineris perskrodė 
tankią debesų skraistę ir, 
lengvai supdamasis ore, ėmė 
leistis. Pro iliuminatorių 
apačioje matyti loma, pana
ši į dubenį, kurį iš visų pu
sių juosia snieguotos Alpių 
viršūnės, o jos viduje juo
duoja Ciuricho ežeras. Mes 
artėjome prie Ciuricho — 
didžiausio Šveicarijos mies
to, turinčio arti pusės mili
jono gyventojų.

Ciurichas — tai, visų pir
ma, bankų ir bankininkų ci
tadelė. Čia beveik kas žings
nis į akis krinta kokio nors 
banko iškaba: centrinio, 
pramonės, komercinio ir 
pan. Ciuricho bankų indė
lininkai yra vos ne kas tre
čias kapitalistinio pasaulio 
finansininkas. Matyt, ne
atsitiktinai anglų svaro 
sterlingų devalvacija vieti
nėse fondų biržose sukėlė 
karštligišką aktyvumą. Mes 
ne kartą buvome tarybi
niam žmogui neįprasto 
vaizdo liudininkais. Par
duotuvės viduryje stovi te-

Baigdamas negaliu nepri
siminti pokalbio su atvy
kusiu Ciurichan uždarbiau
ti italų darbininku M. (jis 
prašė neminėti jo pavar
dės). Papasakojęs, jog be
galinis skurdas privertė jį 
palikti gimtąją Siciliją, kad 
išmaitintų šeimą, jis su kar
tėliu tarė: “Ir nors Ciu
riche aš uždirbu truputį 
daugiau, negu Italijoje, ne
galiu reikiamai pritaikyti 
čia savo žinių ir patirties. 
Juk svetimtaučiams darbi
ninkams Šveicar i j oje pa
prastai skirtas “juodas dar
bas 
tis

ir gero uždarbio tikė- 
netenka.”

I. Ivanovas

žiniškus žygdarbius, lieka < 
istorine tiesa. :

Menas ir tikrovė
Taigi meno kūryba — ne 

fotografiškas tikrovės at
spindėjimas, o greičiau jos 
apmąstymas, kurio metu 
dailininkas išreiškia savo 
požiūrį į ją, vertina ją šiuo 
požiūriu. Jis tarši įkompo
nuoja savo pasaulėžiūrą, 
save patį į sukurtą tikrovės 
vaizdą.

Visos meHininko dispozi
cijoje esančios priemonės— 
spalva, ritmks; linija, gar
sas irgi yra’ k i 1 u s i o s iš 
tikrovės. Tačiau nereikia 
painioti linijos, kaip tikro
vės fragmepto, su linija, 
kaip ’ meno .priemone. Li
nija, spalva ir t. t. mene vi
sų pirma perduoda ne tik
rovės kontūrus ar daiktų 
charakteristiką, bet sutei
kia meniniam sprendimui 
tam tikrą ritmą, melodiją 
ir nuotaiką. Būtent šis su
gebėjimas — sugebėjim a s 
įgyti tam tikrą emocinį 
krūvį, įtampą, ir tuo pačiu 
veikti, žiūrovą emocionaliai 
—ir padaro jas meninėmis 
priemonėmis.

Galima sakyti, kad meno 
kūrinys yra savotiškas tar
pininkas, kurio pagalba me
nininkas pasidalina su žiū
rovu savo mintimis apie 
tikrovę ir jos sukeltus jaus
mus, drauge su juo .pasigė
ri ar pasipiktina kuriais 
nors jos reiškiniais.

G. Vaitkūnas
Dailės instituto dėstytojas 

(“Mūsų žodis”)

Lawrence, Mass.
Metas pasiruošti vasaros i 

parengimams
Na ir vėl vasara čia pat. 

žolė sudarė kilimą ir bai
gia žemės paviršių užkloti. 
Gėlės sužydo ir paleido sa
vo aromatą į orą. Maple 
parko klevai sukrovė pum
purus ir iš jų laša saldus 
lietuviškas midus. Patsai 
parkas išvalytas švarutėliai 
ir laukia svečių. O kad sve
čius priimti ir pavaišinti, 
tai mes tam turime būti 
pasiruošę.

Maple parko atidarymas 
įvyks sekmadienį, gegužės 
19 d. Svečius pradėsime 
vaišinti pirmą vai. Law- 
rencaus gaspadinės laikosi 
savo tradicijų, kad valgiai 
būtų skanūs, kad kiekvie
nas būtų pilnai pavalgęs ir 
apleistų parką pakilusiu 
ūpu. '

Spaudos piknikas įvyks 
birželio 16 d. Apie jį bus 
parašyta vėliau.

Kaip matome, prieš mus 
stovi milžiniškas darbas, o 
mūsų veikėjų eilės išretėjo, 
kas verčia mus daugiau pa
siaukoti tiems darbams, ku
riuos atlikdavo Penkaus- 
kas, Kralikauskas, Čiuladai 
ir eilė kitų draugų. Lai jie 
ilsisi ramiai, o mes, suglau
dę turimas jėgas, sekdarųi 
mirusiųjų gerų darbuotoją 
pavyzdžiais, savo užduotis 
atliksime.

Gegužės 4 d., 6 vai. vaka
re, yra šaukiamas pasitari
mas, kaip mes tuos darbus 
atliksime, juos pasiskirsty- 
sime. Ta^ LLD, LDS na
riai ir “Laisvės” skaityto
jai, būkite laiku Maple par
ke.

Prisidėdami savo darbu 
arba auka jūs atliksite kul
tūringą darbą ir kartu pa
gerbsite tuos, kurie minėtus 
darbus atlikdavo, o dabar 
amžinai ilsisi

LLD ir LDS
' apskr pirmininkas

L. Griunbinaitė
A. Tumėno (Eltos) nuotr.

Respublikos sociologai ir 
ekonomistai teigia, kad jau 
artimiausiais metais buhal
terį ir sąskaitininką pakeis 
inžinierius - operat orius. 
Sparčiai augantys skaičia
vimo centrai, aprūpinti 
šiuolaikinėmis elektroninė-^ 
mis mašinomis, perims vi\ 
sas sąskaitybos darbuotoji 
funkcijas. Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos sesijoje 
buvo pranešta, kad netoli
moje ateityje informacija, 
reikalinga visų respublikos 
liaudies ūkio šakų planavi
mui, bus apdorojama elek
troninėmis skaičiavimo ma
šinomis. Jos, šitos mašinos, 
vertins stambiausių pramo
nės įmonių ir daugelio fir
mų ūkinę ir finansinę veik
lą. Jau dabar elektroninės 
skaičiavimo technikos pas
laugomis naudojasi kai ku
rie respublikos kolūkiai.

Mokslininkams pasiūlius, 
respublikoje šiemet steigia
mi penki nauji skaičiavimo 
centrai. Pirmą kartą juose 
sudėtingus paskaičiavimus 
atliks lietuviškos elektroni
nės skaičiavimo mašinoj 
“Rųta-110, kurių serijinę 
gaipybą; įsisavino “Sigmos’! 
susivienijimas.

, v
Lietuvos ankstosios mo

kyklos ir technikumai kas
met paruošia daug skaičia
vimo technikos specialistų. 
Jų gretas papildys ir Vil
niaus elektromechaninio te
chnikumo elektroninių skai
čiavimo mašinų ir prietai
sų specialybės moksleivė L. 
Grumbinaitė, kurią matome 
šioje nuotraukoje. Dabar ji 
atlieka praktiką Vilniaus 
.skaičiavimo mašinų gamyk
loje. Jeigu tūkstančiai jos 
kolegių šiuo metu dar skai
čiuoja skaitliukais ir arit- 
mometrais, tai ateities bu
halteriai, tarp kurių bus ir 
L. Grumbinaitė, sėdės prie 
elektroninių mašinų valdy
mo pultų. V

B. Bučelis f

Amerikieč i ų psichiatrai 
neseniai priėjo išvadų, kad 
policininkai dažniau už ki
tų profesijų žmones serga 
persekiojimo manija. z

Daugiau įvairių parengi 
mų “Laisvės” naudai.

-

I

Šiaulių autotransporto kontoros skaičiavimo biure. ■— A. Dilio nuotrauka

i
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Ekonominis bendradarbiavimas
Mišrios Tarybų Sąjungos 

ir Anglijos atskirų šakų 
darbinės grupės sudarytos 
sutinkamai su TSRS ir An
glijos mokslinio - techninio 
bendradarbiavimo susitari
mu, kuris buvo pasirašytas 
šių metų sausio mėnesį.

Maskvoje ką tik įvyko 
pirmieji mokslinės prietai
sų gamybos, juodosios me
talurgijos, vandens ir oro 
baseinų valymo darbinių 
grupių posėdžiai.

Londone susitiko stan
dartizavimo ir metrologijos 
specialistų delegacijos.

Artimiausiu metu įvyks 
pirmieji automobilių pra
monės, geležinkelių trans-

porto ir patentų darbinių 
grupių posėdžiai. Metų pa
baigoje bus surengti pakar
totiniai posėdžiai.

Rusk ir Rostow nori 
karą plėsti

Washington.— Valstybės 
sekretorius Rusk ir prezi
dento patarėjas Rostow ti
krai nori ir toliau Vietna
mo karą plėsti.

Jie turi savo pusėje Pen-. 
tagoną ir kitas galingas jė^ 
gas, kurios esančios strate
ginėse vietose sabatuoja bet 
kokias pastangas derybonrc 
su Šiaurės Vietnamu.
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Novelė iš duonos kortelių gadynės Lietuvoje
Anė dar mieguista ir p k- 

ta tik sukinėja didelėje, ant 
durų kabančioje spynoje 
raktą (šiandien kažkodėl 
ilgai neatsirakina); pask 
įėjusi vidun, atsuka grioz
diškas veržles nuo ilgų, ge
ležinių langinės virbalų, 
Taubė nužvarbusi, pašiu 
pusi prie duonos parduotu
vės jau stovi visa valanda. 
Šiandien Anė pavėlavo. Kai 
tik atsiveria parduotux 
durys, Taubė, kaip neatsilte
kantis šešėlis, įslenka pąs- 
kui Anę į parduotuvę 
įžūliai prilenda prie preky
stalio. Čia guli keletas nuo 
vakar dienos likusių duonos 
gabalėlių. Juk sąžininga 

pardavėja kiekvienam tiks- 
o-

Lli,

o

ės

ir

Žai atsvėrė kortelėje nu 
y tą gramų kiekį: nei vie

nam, nei daugiau, nei ma
žiau. Niekas neis skųsĮtis 
aukščiau ir nepriekaišta 
Dėl to čia ir guli tie gaba
liukai nuo “nubuožintų” ke
palėlių. Šiandien juos r 
kės..., juos reikės pridė
lioti prie gausių šeimų duo
nos normų.

Taubė duonos kortelės ne
turi, nes ji niekur negali 
rodytis ir dirbti. Ji ;ik 
žiūri alkanomis akimis į va
karykštę duoną ir iš v 
jėgų laiko burnoje seil 
kad jos neimtų varvėti. IfLol 
Anė atidarinėjo langinę 
prikabinti reikėjo išeiti lau
kan), Taubė jau spėjo ; 
kišti vyriško švarko užan 
porą tokių gabaliukų, o p 
kui, paseilėjusi pirštus, j 
paliesti trupiniuotą preky
stalį ir perbraukti liežt 
Dabar ji soti ir, kai Anė 
jįHeina už prekystali^ Tau
bė visai nesivaržydama p ra- 
deda:

—Parduok man, An 
nors vieną kepalėlį duon 
Vaikai atsikels, o namie 
nieko: nei bulvės, nei kruo
pos, nei miltų dulkės...

Anė piktai nukerta jos 
skundą:

—Kortelę.
—Juk žinai, kad aš ne 

riu jos. Kurgi aš?... Kad 
ne vaikai...

Anė suirzusi ir vis dėb
čiodama į duris, skubiai nu
traukia nuo lentynos ma
žiausią kepalėlį ir pati grū
da jai užantin:

—Imk ir eik greit naipo. 
Tamsu dar...

Ilgas ir tikrai tamsus 
jau 
su

sispaudę vienas prie kito 
krūvoje skarmalų. (Tokį

pa-

^iemos rytas. Vaikai 
nemiega, tik taip tūno

is.

ei-

sų 
es,

ją

si
tin 
as
ais

vi

p
OS.

tu-

guolį negalima vadinti 
taline.) Žarijos tarp kėlių 
plytų jau seniai išblėsę. 
Baigia atšalti ir jų guqlis. 
O kas jį sušildys, kad .2 
sų pilvukai pasislėpę kaž
kur tarp šonkaulių ir nuo 
šalčio jie spaudžiasi prie 
nugarkaulio. Ten fcral 
srovelė gyvesnė ir dėl 
šilčiau.

Tiesa, vakar, dar šv:.< 
vaikai pasrėbė šiltos 
kliobkos”—ne “pakliobkos, 
o tik vandens su due nos 

.kvapu — alkiui apgąuti.
Šiandien jie vėl alkani, 
kei nuo to alkio net g 
skauda, o Esterai no r 
vemti, bet nėra kuo; 
žiausiam Meiškei akyse 
dosi gražiausi miražai: 
džiausios krūvos bulvių 
kęptukų, duonos riekių ir 
"Sfet pilna lėkštė mėsos ga
balų. Jam nuo šitų vaizdų 
nesulaikomai teka seilės 
ir skuduras po Me: škėsir skuduras po Me

LA ISV®

vi-

skruostu visas šlapias.
Dunks, dunks, dunks, 

dnnks ateina žeme tolimas 
žingsnių aidas. (Vaikai gu
li ant žemės.) Priebuty tin
giai sumykia šeimininkės 
karvė. Vaikai, kaip mažos, 
bailios pelytės pastato au
sis, kilstelia smakrus ir su
laiko kvėpavimą.

Dunks, dunks pro pat lan
gelį. Mamytė, taip, mamy
tė. Kas gi kitas eis taip 
anksti pro pat langelį? Jie 
įtempia kur-ne-kur po oda 
pasislėpusias plonas raume
nų sruogeles, pasiruošę su 
durų-pakeliamos lentos mu
zika pašokti iš guolio ir 
nutverti laukiamą grobį- 
duoną. Tačiau durys-lenta 
prasiveria, kaip tik galima, 
tyliai ir lėtai. Kodėl?

* Mamytė jų taip niekada 
neveria. Gal koks vagis 
Kodėl mes tos lentos neuž- 
rėmėm, kai išėjo mamytė? 
O štai ir baimę užmušantis 
balsas:

—Taube, Taube, ar mie
gi ? Taube, aš avį... Sa
kau šitos trobos nuošaliam 
miestelio pakrašty, kas čia.... 
Bus ir tau naudos.

—Mamos nėra. Ko čia?.. 
—atžariai atsiliepia Afkė. 
Lenta tik klaptelia, rodos, 
nė nepakilusi. Prieangy- 
tvarte girdėti žodžiai, kaip 
senų popierių šiugždėjimas. 
Bet kas? Apie ką? Paga
liau kambary - landynėj pa
žįstamas, bet nepatenkintas 
balsas:

—Kur čia pas mus? Ir 
taip nėr kur apsisukt. Pa
sivogė, o paskui nori ki
tam... Išduoti!..

Vaikus dilgina smalsu
mas, kas čia, ką ir kur pa
sivogė?, bet jie nepakyla iš 
savo skudurinių guolių: 
nekrusteldami tyso lyg po 
operacijos, nusivylę; o Es
teros akys, kaip du maži 
lietaus prisodrinti debesė
liai, iš kurių tuojau ^pra
truks dvi šiltos srovelės. 
Kodėl mamytė įėjusi, kaip 
paprastai būdavo, vietoj la
bas rytas nepasakė: “Ga
vau, vaikučiai, vėl gavau!” 
Bet ji kažką ten padėjo ant 
pakrypusio staliuko ir eina 
artyn zsu tamsoj boluojan
čiu baltu skudurėliu. Jis 
kvepia duona.

— Imkit po gabaliuką. 
Prarykit. Bus stipriau atsi
kelti.

Sutartinai išsitiesė, kaip 
trys gyvačiukai, trys plonos 
rankutės, linksmai blykste
lėjo trys poros žiebtuvėlių- 
akių ir nuskambėjo trilin
kas žodis “Duona !”

Vakare motina ilgai rau- 
sėsti maiše: vis ką ištrauk- 
dama, pavartydama, pa
kraipydama ir vėl kimšda- 
ma atgal. Paskui kažką rū-

ujo 
to

esy 
pa-

Af- 
nlvą 
i s i 
ma- 
ro- 
di-

E. VINKŠNA

jo, kaip

žiū-

peštingai suvynic 
brangų daiktą į baltą, mar
linę skarelę, užkišo laisvai 
ant jos, kaip ant šakos, ta
baluojančio švarko užantin 
ir išėjo.

—Ane, turiu tai. suknelę. 
Gražią, grynos vilnos su 
papuošimais suknelę, 
rėk, koks pasiuvimas!
tokios tik dabar ateina į 
madą, — gundančiai leme
na Taubė.

Anė tvirta ir vi 
ta, kaip akmuo, 
kodėl jai nepasipuošti ? Kur 
į pobūvį. O gal 
rą reikės? Ne, nė! Puoš
tis ji negali. Ir dar tokia 
suknele! Sakys: j 
iš savo algos. Ji Spekuliuo
ja duona!

Iš pradžių Anė 
žiūri abejingai ir 
tai. bet ir tas pikt 
nis lyg prilipo prię jauko ir 
tiek. Ranka jau 
pačiupinėti, bet vė| atsitrau
kė.

—Ne, ne. Ant 
gūros netiks.

—Kaip tik, kai 
aš lygiai tokia b 
siuvo. Na, apsiv

sada kie- 
tačiau...

ir į teat-

negalėjo

į suknelę 
net pik

as žvilgs-

išsitiesė

mano fi-

n tik. Ir 
uvau, kai 
ilk,, apsi-

vilk, — masinantis Taubės 
balsas, kaip ir tos sukne
lės atšvaitai gręžiasi į vi
sas emocijas. Labiausiai į 
akis. (O koki papuošimai!) 
—kad ir neimsi, man negai
la.

Anė tyli, tačiau priešta
ringos mintys, viena kitą 
sumušdamos, niršta, galvo
je:

“Tegu sako. Ko tu bijai. 
Lyg atėmei iš ko? Ne iš al
gos? O kodėl? Juk duona 
tau nekainuoja. Susitaupei 
ir...” v

“Ar tai tau šitokia? Par
davėjai? Ji tinka tik kil
mingai damai.”

“O kodėl tu negali būti 
kilminga dama? Darbštu
mas ir sąžiningumas argi 
nedaro žmogų kilmingu?! 
Kortelių ir duonos karalie
nė, cha, cha...”

“Ar kas nepatenkintas 
manimi?”

“Kai apsivilksi šita suk
nele, bus daug nepatenkin
tų.”

“Gana!” — ir Anė pato
giai nutaiso stalinį veidro- 
dį.

Mergina, kuri šypsoda
mos žįūri iš veidrodžio, la
bai graži. Suknelės spal
va nuostabi. Jos ir papuo
šimų atspindžiuose veidas, 
rodos, ne tik pražydo, bet 
ir kvepia kažkuo viliojan
čiu ją, kaip bitę, kvapu. 
Anė pasisuka kairiu šonu, 
paskui dešiniu, ištiesia rau
ką, atsitraukia porą žings
nių atgal; apžiūrinėja apa
čią. Kaip, užsakyta geriau
sioj madų atelje.

—Matai. Ar aš nesakiau. 
Kaip apgijus —tvirtina pu-

siau laiminga Taubė, nes 
jaučia, ikad žygis ne veltui. 
Nors truputį gaila ir pavy
du. Jai dabar jau nieko 
vertingo neliko. O jeigu iš
tiks didesnė bėda?

—Tai kiek? — rodos, tik 
dėl visa ka klausia Anė.— 
Gal labai daug, tai 2..—bet 
kaip nors išsimokės. Tegul 
žiūri, tegul pavydi, tegul 
apkalba.
vogė.

—Man 
Duonai, 
vaikas eis dirbt į lentpjū
vę,— nuolaidžiai sako Tau
bė.

Anė suraukia kaktą ir jau 
nebežiūri į veidrodį. Kor
telių? Tai sukels betvar
kę pardavime. Bet kas čia 
vienas žmogus? Sakysim, 
kas nors atvažiuoja, išva
žiuoja, apsiriko, apsiskai
čiavo. Argi padėti nelai
mingai ir badaujančiai šei
mai nusikaltimas? Suknelė 
tarp kitko. O gal čia pa
vojinga rizika, ką gali žino
ti? Et, jau jeigu jot į pek
lą, tai bent ant gero arklio, 
drąsina save Anė prietarin
gu posakiu. Atsargiai nusi- 
vilkdama suknelę klausia:

—Ant kiek?
—Nors ant šimto kilogra

mų. — Ir Taubė vietoj suk
nelės jau mato save vidury 
didelio maišo su duonos ke
palėliais.

—Daug, lyg perdaug..., 
tačiau Anė atsidaro sun
kias, geležinėmis juostomis 
kryžmai apkaltas spintos 
duris ir, ištraukusi pluoštą 
duonos kortelių, ima skai
čiuoti kilogramais: vienas, 
du, trys..., d e š i m t, pen
kiolika. .., vieni atvažiuoja, 
kiti išvažiuoja..., dvidešimt, 
d v i d e š i mt penki, trisde
šimt..., apsiriko, apsiskai
čiavo. ;. ,4 penkįąsdešimt, še
šiasdešimt, vienį atvažiuo
ja, kiti išvaž...., devynias
dešimt, šimtas.;

—Tik pirk dtioną mieste 
B. Ten didesnė apyvarta.

Juk nieko neap-

tik kiek kortelių...
Gal paskui jau

Sveikinu visus “Laisvės” veikėjus, skaityto
jus čia Jungtinėse Valstijose ir T. Lietuvoje 

Gegužės Pirmosios šventės proga, su nuošir
džiausiais linkėjimais—laimės, sveikatos, ramy
bės, taikos, ilgiausių metų, sėkmės visiems dar
buose ir gyvenime. Viso geriausio veikloje!

—JONAS SMALENSKAS
Miami, Fla.

Bridgeport, Conn.
Ruošiamės į pietus 

ir koncertą
Teko pastebėti “Laisvėje”, 

kad Hartfordo Laisvės cho
ras, vadovybėje mokytojos 
Wilma TĮollis, mokosi daug 
naujų gražių dainų iš Lie
tuvos. Visi choristai yra 
pasirįžę greitai išmokti ir 
gražiai sudainuoti pavasa
riniame koncerte, kuris 
įvyks gegužės 19 d., 157 
Hungerford Str., Hartford, 
Conn.

Sakoma, bus pietūs ir 
koncertas. Pradžia vieną 
valandą po pietų. Pirma 
bus duodami pietūs, o pa
valgius bus koncertas, dai
nuos patsai choras. Žada 
turėti iš kitur pagelbinin- 
kų.

Mes, bridgeportiečiai, jau 
pradėjom rengtis prie tos 
pavasarinės iškilmės. Būtų 
gražu, kad ir kitos koloni
jos mūsų pavyzdį pasektų 
— New Havenas, Waterbu
ris ir kiti miestai. Lai būna 
tą dieną visi keliai atviri į 
Hartfordo choro parengi
mą.

Būtų labai smagu iš visų 
miestų Connecticut valsti
jos matyti progresyvius ir 
šiaip gerus lietuvius tuose 
pietuose ir koncerte. Ir aš 
įsitikinęs, kad Conn, valsti
jos lietuviai tai padarys. 
Taipgi bus svečių ir iš kai
myniškų valstijų. .

J. Strižauskas

So. Boston, Mass.
Massachusetts Moterų 

Konferencija įvyko balan
džio 21 d., 2 vai. Ją atida
rė N. Grigaliūnienė.

Perskaitytas ir priimtas 
pereitų metų konf. proto- < 
kolas. Peržiūrėti mandatai; 
18 delegačių atstovauja 8 
klubus bei kuopas sekamai:

Montello Moterų Apšvie- 
tos klubo Ann Markevičie
nė, K. Čereškienė; LLD 6 
kuopos K. Kalvelienė.

Cambridge Moterų klubo 
N. Grigaliūnienė, V. Kviet- 
kas, H. Belekevičienė.

So. Boston, LLD 2-ros kp. 
Moterų skyriaus E. Repšie
nė, J. Rainardienė, S. Šu
kienė, EL Likienė, (H. Tama
šauskienė.

Lawrence, LLD 37 kp. A. 
Kodienė, Z. Penkauskienė.

Norwood LLD 9 kp. S. 
Budrevičienė, M. Trakima- 
vičienė.

Worcester, LLD kuopos 
M. Sukackienė

Delegatės raportavo iš 
savo miestų veikimo.

Suvažiavimą sveikino su 
parama sekamai:

Po $5: Montello Apšvie- 
tos klubas; Norwoodo LLD 
9 kp.; So. Bostono LLD 2 
kp.; montellietė Mariana 
Gutauskienė.

Po $2: K. Kalvelienė, V. 
Žilaitis.

Po $1: N. Grybienė, A. 
Račkauskienė, M. Kazlaus
kienė, An. Markevičienė, E. 
Likienė, H. Tamošauskie
nė, M. Grigaliūnienė, E. Be
lekevičienė, S. Budrevičie
nė, Olga Zarubienė, M. Tra- 
kimavičienė, A. Kodienė, K. 
Čereškienė, B. Čiuberkięnė, 
J. Plutienė, E. Freimantie- 
nė, P. Žukauskienė, V. 
Kvietkas, W. Račkauskas.

Konferencija nutarė tu
rėti pikniką po stogu rude
nį, Mantello, L. T. N. Pali
ko mont’ėllietems jį sureng
ti.
Turėsime piknikuose stalus
Kalbėta kas link pikni

ko, kuris įvyks birželio. 16, 
Lawrence. Moterys turės 
savo stalą. Jį tvarkyti ap
siėmė ®. Repšienė. (Drau
gės, atvežkite stalui

Help Wanted Male

WE NEED YOU FOR 
THESE JOBS 

if 
are 1st class Welders,You

Heliaric Sheet Metal Mechanics.
Journey man, 2nd & 3rd class 

considered also.
Press brake operator. Capable 

of. setting up and running close 
tolerance work.

Refrigeration man work from 
print, schematics and sketches.

—All benefits—
ANGELO COLONNA, INC.

1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770

(32-41)

DISHWASHING MACHINE 
OPERATORS

Full time or part time positions 
available in Dietary Dept, of modern 
suburban hospital. Good wages, 
fringe benefits. Call Mon. thru 
Fri., Personnel Dept.

HOLY REDEEMER HOSPITAL 
1648 Huntington Pike 

Meadowbrook, Pa.
WI 7-4449

(32-38)

MALE or FEMALE

Male & Female. No Experience 
necessary, but textile background 
pref. ,

Vacancies exist in various depart
ments. Modern factory.

Ex. rates and benefits.
ELASTIC FABRICS

OF AMERICA
Fort Washington Industrial

643-0707
Park

(32-38)

Help Wanted Female

COOK
Experienced. Sleep in small 

summer resort in New Hope. 
Full time, permanent, 

year round. 
862-2288

(31-33)

dova-

kuris 
Mon- 
turės

“Laisvės” piknike, 
įvyks Ramova Parke, 
tello, moterys taipgi 
stalą. Tą tvarkyti apsiėmė 
Olga Zarubienė.

Kitą suvažiavimą nutar
ta laikyti toje pačioje vie
toje, 318 Broadway, South 
Boston. Mass. i

Ta pati valdyba apsiėmė 
būti ir kitiems metams; vie
na nauja, Anna Markevi
čienė apsiėmė būti pirmi
ninke; Elzb. Repšienė fi
nansų sekretore, N. Grybie
nė kasininke, K. čereškie
nė nutarimų raštininke.
Pajamos ir parama spaudai

Sveikinimais pajamų $44. 
Metinis mokestis $8. Iš 
praeitų metų buvo kasoj 
$181.50. Pelno iš pikniko 
po stogu $110.
, Išaukota sekamai: Apsi
gynimo Komitetui Bostone 
$50, Women Strike for 
Peace $50, “Laisvei” $25, 
“Vilniai” $25, LLD $20, 
“The Worker” $20, “Liau
dies Balsui $15, rugva j aus 
“Darbui” $15, Meno Sąjun
gai $10.

Išmokėjus už svetainę ir 
sekretorių išlaidas kasoje 
dar liko $103.50.

K. čereškienė

5 pust

Help Wanted Male

AUTO Clean-up man. Excel, work
ing cond. Top pay for right man. 
Piece work and incentive.
JOHN KENNEDY RAMBLER-JEEP

117 Bustleton Pk., Feasterville.
HO 4-0600 or EL 7-6603.

(32-36)

Unskilled dependable middle age 
man. 
paper 

PM

FACTORY HELP
Night and Day shifts.

Must be over 18.
Apply at 

LUDLOW CORP.
c Maple Sts., Lansdale, Pa.

(28-34)

ELEVATOR OPERATORS. Cen
ter City Luxury Apt. Hotel has 
openings for matured presentable 
individuals. Full or part time, free 
Blue Cross, Blue Shield, life insur
ance and other benefits. For infor
mation call Mrs. Lex. KI 5-6742.

(32-37)

' AUTOMOTIVE Machinist & 
Engine mechanic.

PHILADELPHIA DIESEL CORP. 
2525 Orthodox St. — 743-3773 

Ask for Mr. Smith or Mr. O’Brien.

OPPORTUNITY. You are wanted 
at once if you are good FIREMAN. 
Black Seal in charge or better. Boi
ler Rm. Duty & gen’l maintenance 
Hospital exp. pref. Call Mr. Iversen. 

609-845-0100. (32-38)

METALMAN. Dynamically grow
ing Company has openings for men 
with 11 or 12 yrs. education, me
chanical ability and the ability to 
progress. Benefits include a good 
starting salary, Blue Cross & Blue 
Shield (totally paid), 10 paid holi
days and accident and health insur
ance. Contact Mr. Robert Bennett, 
Personnel, at LU 3-0300. (32-34)

Willing to learn to operate* 
slitting machine. For 3-11 
shift. Steady employment.
Good fringe benefits.

FIBER YEARNS & FILLER INC.
5th & Somerset St., Phila., Pa.

(31-37)

MACHINIST. A great opportunity 
for you in a small clean shop. Some 
knowl. of Hand Turret Lathe & 
Drill Presses is a “Must." Don’t 
be just an operator. We will give 
you a chance to set up your own 
jobs even if you have no exp. Apply 
in person.

MULTI-FLOW DISPENSERS
52 S. Keswick Ave., Glenside, Pa.

(29-35)

ACCOUNTING CLERK
For aggressive Company.

Advancement potential, good 
starting salary and paid hospitaliz
ation and other Company benefits.

GR 7-1445
'(31-33)

8th

AUTOMOBILE MECHANICS
New Car Get-Ready (2) 

Service Line Mechanics (4)
! Move yourself to a better po

sition! We are looking for mechan
ics for our service & new car prep, 
dept. Busy modern shop offers 
free uniforms, paid holidays and 
vacations, plus 50-50 pay plan. GM 
exp. desired, but not necessary. 
Call Mr. Wilkie, Service Manager 
bet. 9 & 5 P. M.

• SUNNY STEIN CHEVROLET
6501 Market St., Upper Darby, Pa. 

FL 2-8000 JA 8-6860
(29-33)

FIGURE Clerk, bright individual 
to work on diversified clerical duties. 
Good starting salary and all emp
loyee benefits. Must be good with 
figures P like a working challenge.

GR 7-1445
(31-33)

PARDAVIMAI
Parduodu namą (su dvejais mie

gamais kambariais). Kaina prieina
ma. Vyras mirė. Namas randas mie
sto viduryj, viskas arti, krautuvės, 
bažnyčios, ligoninės, gydytojai. Kas 
norėtu gyventi Floridoj, prašau 
kreiptis į pas: Mrs. Sophie Nichols, 
118 West 8th St., Ocala, Fla.

t (33-36)

IEŠKOJIMAS
Ieškau moters, kuri norėtų gražiai 

gyventi. Esu vienas, nuobodu, ir ne
smagu vienam gyventi. Esu doras ir 
linksmo būdo,vyras. Kuri norėtų su 
manim susipažinti, prašau rašyti 
laišką, arba telefonuokite nuo 8 v. 
iki 12 vidurnakčio. Daugiau apie sa
ve tuomet pranešiu per laišką ar 
telefonu. Peter Sluckis, 192 Affleck 
St.,. Hartford, Conn. 06106. Tel. 
524-1734. (33-35)

Ligoninė uždraudė tabaką
Neptune, N. J.—The Jer

sey Shore Medical Center 
uždraudė jo patalpose par
davinėti tabaką, kaip žalin
gą žmonių sveikatai.

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimų žema.

POLISHERS 
to work in job plating shops. 

Union shop with full benefits. 
Night work only.

Apply—
J. BERENATO METAL 

FINISHING CO.
44 E. Allen St., Phila., Pa.

(31-36)

Tokijas. — Japonijos ge
ležinkelių darbininkai strei
kavo 12 valandų, reikalau
dami aukštesnių algų.

WESTWOOD, MASS.

Kazimieras Žukauskas
Mirė Balandžio 27, 1962

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo draugą nuo manęs ir tėvą nuo duk
relės. Jau 6-eri metai kai mes jo liūdįmę. Labai 
mums jo gaila. Jis buvo geras vyras ir tėvas.

Petrone Žukauskienė, žmona
Helen, dukra
Wilfred Bond, žentas 
Rodney, anūkas.
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Gegužes Pirmąją iškilmingai 
minėsime Union Square

Gegužes 1 d., kaip 5:30
popiet įvyksta trad cine 
darbo žmonių šventės Ge
gužės Pirmosios .demonst
racija Union Square.

šioje didžiulėje demonst
racijoje bus pasisakyta 
prieš karą Vietname, prieš 
rasinę diskriminaciją, prieš 
skurdą, kuris jaučia
New Yorke tarp bied 
menės.

Kalbės žymūs kalbėtojai:

Komunistų Partijos gene
ralinis s e. k r e t o ri u s Gus 
Hali, jaunuolių Du Bois 
klubų pirmininkas Jarvis 
Tyner, kovotojas už Puer
to Riko nepriklausomybę 
Dixie Bayo ir kiti. Bus ir 
muzikalė Programa.

mas
nuo-

Kaip ir kitais metais, lie
tuviai taipgi skaitlingai da
lyvaus šioje didžiulėje de
monstracijoje.

Puikus paminklas P. Augiui
Prieš mus guli graži pra

bangiai išleista knyga: di
delis formatas, apie 3 00
puslapių, apie 250 repro
dukcijų, Telesforo Valiaus
parašyta biografija, A Ku- 
rausko parašytas įvertini
mas (abu raštai lietuvių ir 
anglų kalba), smulkmeniš
ka bibliografija, dokumen
tacija, ir t. t.

Tai knyga apie lietuvį
dailininką-grafiką Paulių
Augių (Augustinav čių), 
kuris po karo atvyko Ame
rikon ir mirė 1960 metais
Čikagoje.

Knyga taip kruop 
skoningai ir, galima sakyti, 
liuksusiniai išleista, ka 
kio paminklo paprasta 
silaukia tik pasaulinio 
to dailininkai, jeigu k 
išleidžia visuomeniška, 
dykla. Bet šios knygo 
deja yra Danutė Rug 
mirusio dailininko na

ščiai,

d to- 
i su- 
mas- 
fiygų 

lei- 
5 lei- 
ienė, 
šlė,

kuri su tikra meile ta. pa
minklą pastatė.

Puiku. Puiku, nes vieto
je sakyti, kad gal propor- 
cionaliai per didelis pamink
las pastatytas, pasakykime, 
kad kiekvienas dailin 
turėtų tokio paminklo 
laukti.

nkas 
susi-

Pau-
1909

Taigi, trumpai apie 
lių Augių. Jis gimė 
metais Žemaičių! Kalvarijo
je, lankė Telšių gimnaziją, 
1929 metais įstojo į Kauno 
Meno mokyklą, kur studija
vo šešerius metus. Jį la
biausiai domino graĮfika, 
medžio ir lino raižiniai 
mokyklos draugas buvo da
bar Lietuvoje kuriantis Vy
tautas Jurkūnas.) 193 
Augius išvyksta studi 
Paryžiuje, kaip tai vienu 
ar kitu laiku darė beveik 
kiekvienas žymesnis Lietu
vos dailininkas. Čia jis 
studijavo trejus metus. Kaip 
tai teisingai sako biografi
joje Telesforas Vilius, 
“Paulius Augius yra 
vęs vienas retų dailin: 
kuris išliko neįsijung 
Paryžiaus pulsą. Jis yiską 
stebėjo,^ matė, tačiau 
mis savo dvasinėmis 
talkomis liko ištikimas 
tojo krašto g a m t o v 
džiui.. .”

(Jo

5 m. 
juoti

bu- 
nkų,

viso- 
nuo- 
gim- 
aiz-

Lie- 
rafi-

1938 metais jis grįžo 
tuvon, kur reiškėsi g 
kos parodose. Po Antrojo 
pasaulinio karo pasitraukė 
į Vakarus, gyveno Vokieti
joje iki 1949 metų, kuomet
atvyko į J A V, kur figūra
vo naujosios išeivijos gailės 
gyvenime.

Biografija, kaip matome, 
beveik “tipiška.” Bet kaip 
su kūryba?

Ji visų pirma giliai lietu
viška. Užtektų pažvelgti į 
turinį, į pavadinimus: “Bi
rutė ir Kęstutis,” “Pieme
nukai,” “Rugių rinkėja,” 
“Bažnytkaimis Lietuvoje,” 
“Piemenė” ir taip toliau. Be 
to, iliustra c i j o s — V; įlan- 
čiaus “Žemaičių vestu

vėms,” žemaitės “Petrui 
Kurmeliui,” S. Nėries “Eg
lei, Žalčių Karalienei” ir 
t. t.

Žodis “iliustracijos” čia 
sukelia mintį: o kokio žan
ro, kokio styliaus, kokios 
krypties yra likusi Augiaus 
kūryba? Man atrodo, kad 
nenusidėsime tiesai, jeigu 
pasakysime, kad pamatiniai 
visa Pauliaus Augiaus kū
ryba yra iliustracinio po
būdžio, nors intencija galė
jo būti kitokia. Man atro
do, kad tokiuose darbuose kaip 
“Malda”, “Piemenė” arba 
“Žemaičių kalvarijos” cik
le dailininkas siekė ekspre
sionistinės nuotaikos. Bet 
faktas, kad neįstengta eli
minuoti trukdančias natū
ralistines detales, kad neįs
tengta padaryti formą la
biau taikliu ir distiliuotu 
nuotaikos-ekspresijos įran
kiu, mus verčia tuos dar
bus vadinti iliustracijomis.

Paimkime tokį darbą kaip 
“Piemenė”. Č,ia dailininkas 
per pačios piemenės išraiš
ką ir pozą* per. pasvyrūsius 
kryžius, s, bakūžių, siluetus 
akiratyje, per stylizuotas 
karves, stengėsi ne įliušt- 
ruoti kokią pasaką arba 
įvykį, o perduoti tam tikrą 
mistikos nuotaiką. Bet tam 
kliudo iliustratoriaus pa
pročiai: piemenė laiko ran
koj šaką, j i apsirengusi dra
bužiais, kurių detalės trau
kia mūsų demėšį, jos pozi
cija nepakankamai lakoniš
ka, nepakankamai lakoniš
ka visa raižinio struktūra.

Taip, ir ekspresionizmui 
reikia lakoniškumo. Paly
ginkime Augiaus minėtą 
kūrinį su norvegų! dailinin
ko Edvardo Muncho kūri
niu “Balsai” — mergaitė, 
baltą skandinavišką naktį 
lyg klausosi balsų, kuriuos 
mistiškai pradeda girdėti ir 
stebėtojas! Palyginkime ir 
su dabartinio Lietuvos dai
li n i n k o S. Krasausko kai 
kuriais kūriniais, ypatingai 
“Rekviem” ciklium...

Bet gal čia perdaug rei
kalaujame. Munchas — ga
liūnas tarp dailininkų pa
sauliniu mastu, o Krasaus
kas ir mūsų pačių dailėje 
išimtis, o ne norma. Lietu
viška. grafika, išeivijos ir 
pačios Lietuvos, dar žymiai 
pasvirusi iliustravimo pu
sėn. Paulius Augius nege- 
resnis ir neblogesnis tarp 
klasės draugų, kurie 1935 
metais baigė Kauno Dailės 
mokyklą.

Tas nepaneigia to, ką sa
kėme pradžioje: puiku. Pui
ku, kad gražus paminklas 
šios monografijos pavidale 
pastatytas dailininkui, ku
ris kūrė, siekė, svajojo — 
ir nemažai atsiekė.

R. Baranikas

I Moterys kompozitorės
Muzikos kūryba — tra

dicinis vyrų užsiėmimas. 
Tačiau muzikos istorija iš? 
saugojo nemaža ir moterų 
kompozitorių va

Kompozitorės 
terims pirmą k 
žintas Italijoje 
Šis titulas, itališ 
mas “maestrą d 
būdavo suteik 
aukštos kvalifikacijos spe- 
specialistėms, išlaikiusioms 
specialius ir griežtus egza
minus. Moterų 
rių sugebėjimus 
komisijos iš žinomų muzikų 
vyrų. Kandidat 
gerai groti vai. 
provizuoti ir be pasiruoši
mo, vadinamu “ 
le” būdu, komis 
doje pagal duoi 
rašyti sudėtingiausią poli
foninės muziko 
fugą. Tik pra! 
sunkius išbandvmus, mote- 
ris galėdavo va 
pozitore.

Italų' XVI a. 
minkluose mini 
liolika moterų 
rių. Iš jų žymiausios yra 

iMadalena Kazulana iš Vin
cenzos, veneciji 
na Riči ir Kata: 
o taip pat Vitor 
Feraros ir Lau 
Bolonijos. Jų s 
rigalai renesanso gadynė
je buvo plačiaĮi atliekami 
Italijos didikų

Muzikos kūryba 
vyrų

rdų.
vardas mo- 
artą pripa- 
XVI amž. 
kai vadina- 
i cappella,” 
iamas tik

kompozito- 
tikrindavo

ės turėdavo 
gonais, im-

ėx tempora- 
i jos akivaiz- 
ą temą pa

kurinį — 
ėjusi šiuos

dintis kom-

raštijos pa- 
ma net ke- 
kompozito-

etės Čezari- 
i’ina Vilaert, 
ija Aleoti iš 
ra Bovio iš 
Likurti mad-

rūmuose.

Florencijo- 
linių dainų,

XVII a. pasižymėjo gar
saus italų kompozitoriaus 
Dž. Kačinio duktė Frances- 
ka. Gyvendama 
je, ji sukūrė sc
dvibalsių kantai 
pat pagarsėjusią intermedi
ją, — didelį kūrinį,. skirtį 
karalaičiui Vladislo.yui Vąr 
zaį, tuo metu ■ * 
pas-didikus Medičius., Kita 
kompozitorė — vepecijietė 
Barbara Stroci Išgarsėjo 
arijomis, madri 
tatomis ir duetais, išspaus
dintais 1614 m.

viešėjusiam

vepecijietė

galais, kan-

XVIII a. Ew 
populiari buvo 
metė “maestrą 
Marija Roža K 
1833). Jos gar 
rašė poetai ir 
riai Dž. B. K a 
Konstancas, Dž 
nis, kontrapunk 
Padrė Martinis, 
garsus dainininkas Dž. B. 
Farinelis. Plačiai pripažin-

•opoje labai 
penkiolik- 

di capella” 
očija (1795- 
•bei himnus 
kompozito- 
zalis, Ch.

A. Karpa- 
to meistras 

o taip pat

ta buvo didžiojo kompozi
toriaus ir smui 
Turtinio mokin
Laura Sirmen Lombardini, 
sukūrusi koncertų smuikui, 
styginių kvarte 
Ji taip pat buvo 
kininkė.

sininko Dž. 
ė Madalena

‘tų, sonatų, 
garsi smui-

Vėliau italų kompozitorių 
tarpe pasižymėjo Š. Guno 
mokinė Gabriela Ferari, ra
šiusi operas, orkestrinę mu
ziką, solines da nas, ir Eli- 
zabeta Odone. Pastaroji iš
garsėjo italų liaudies dainų 
rinkiniai, taip pat kame
riniais kūriniais ir opero
mis.

Jurkštas ,

SENIAUSIAS VYNAS

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.

Kasinėdami Ęryme seno
sios B o s p o r o 
sostinę Pantikabėją, arche
ologai Mitridat^ kalne ap
tiko vyno sande 
mis grįstas rūs; 
nas amforų. Tačiau susi
rinkusiems sma 
senovinio vyno 
neteko: jis iš a: 
kėjo — buvo vi: 
suakmenėjusia įnaše. Spe
cialistai nustatė vyno senu
mą — 2,300 metų.

karalystės

i į. Akmeni
us buvo pil-

Isuoli ams 
paragauti 

.nforų nete
kęs tamsia,

“Sudrumsta širdis”
Dešimtį metų kompozito

rius Pranas Balevičius ben
dradarbiavo su pažangie
čiais lietuviais, o ypatingai 
su newyorkieciais. Tame 
laikotarpyje jis parašė daug 
dainų ir sukūrė operetę 
“Sudrumsta širdis” — lib
reto Jono Juškos.

Aido choro koncerto pro
gramos pirmoje dalyje bus 
atlikta trumpa santrauka iš 
minėtos operetės, o antroje 
dalyje turėsime viešnių dai
nininkių. Dalyvaus progra
moje buvusi aidietė Elena 
Brazauskienė ir žinoma 
solistė Amelia Young.

Solistė Amelia Young
Talentingoji Amelia vi

suomet gėrėjosi Prano Ba- 
levičiaus melod i j o m i s tai 
dabar, Aido koncerte, bus 
jai gera proga jo muziką 
padainuoti.

Solistė Elena Brazauskienė
Per metų metus, gabioji 

Elena Brazauskiene daina
vo solo Aido koncertuose. 
Bus malonu ir vėl išgirsti 
buvusiąją aidietę, kuri šian
dien gyvena Hartford, 
Conn. Aidas pakvietė ją 
atvažiuoti ir jinai, nekreip
dama dėmesio į kelionės 
nuotolį, sutiko pas mus at
vykti.

Prano Bąlevičiaus pager
bimo koncertas įvyks jau šį 
sekmadienį !(geg. 5 d.), len
kų salėje l?ėw .National 
Hali, 261 Driggs Avenue, 
Greenpoint, Brooklyn, N. Y.

Tą pačią dieną prie ka- 
ąos bilietas kainuos $2.00, 
& perkant iš anksto—$1.75.

Pradžia 3 vai. p. p.
H. F.

Mirė Mussolinio duktė
■ ■ , v

Roma.—Mirė Anna Ma
ria Mussolini Negri, jau
niausia buvusio diktato
riaus Mussolinio duktė, tu
rėdama 38 metus amžiaus.

&
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Pirmutine tokia bendra Parengimų kalendorius
tapybos paroda Amerikoje
Visiems New Yorko dai

lės mylėtojams lietuviams 
ir kitiems auksinė proga 
pasižavėti puikiausiais ta
pybos kūriniais. Kas labai 
svarbu ir nepaprasta, tai 
kad ta proga bus bendra 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos dailininkų. 
Tai bus pirmutinė šioje ša
lyje tokia paroda. Čia bus 
demonstru o j a m a rinktinė 
54 keturių amerikiečių ir 
40 tarybinių dailininkų kū
ryba. Ir ją pamatyti bus 
galima be įžangos mokes
čio, tai yra, nemokama.

Paroda prasidės gegužės 
3 dieną nuo 6 vai. vakaro 
ir tęsis 4 ir 5 dienas, nuo

12 vai. iki 6 vai. vakaro. 
Vieta: Larcada Gallery, 23 
East 67th Street, Manhat- 
tane.

Mus, lietuvius, ši paroda 
domina dar ir tuo, kad tarp 
kitų geriausių Amerikos 
dailininkų mes matysime ir 
mūsų dailininkų Rudolfo 
Baraniko ir May Stevens 
(Baranikienės) tapybos 
pavyzdžių.

Parodą organizuoja ame
rikinė Nacionalinė Ameri
kos - Tarybų Sąjungos 
Draugystės Taryba.

New Yorko lietuviai 
kviečiami pasinaudoti šia 
nepaprasta proga.

Rep.

Gegužės 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su ištraukomis^ 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

Gegužes 11 d.
3 vai. po pietų, “Laisvės” 

salėje įvyks gedulo susirin
kimas, išlydint Rojaus Mi- 
zaros palaikus į Tarybų 
Lietuvą.

Gegužės 19 d. LLD 54 kp. 
rengia Tarybų Lietuvos fil
mų rodymą 3 vai. popiet, 
Rusų svetainėje, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Daugiau “Vilniai” 
sveikinimų

Dienraščio “Vilnies” su
važiavimą sveikina dar šie:

J. P. iš K. .. ............  $25
Jonas, Jr.................... 25
LLD 1 kuopa ........... 5
J. S............ • •............ 5
K. ir I. Levanai....... 5
S. Sasna .................... 5
M. ir E. Liepai^......... 3
Ona Kunevičienė $1. Jos

vardas buvo praleistas 23 d. 
atskaitoje.

Per LLD pirmosios kuo
pos darbuotojus ir talkinin
kus dienraščio Vilnies suva
žiavimui sveikinimų iki šiol 
surinkta $158.00.

Kuopa dėkinga visiems 
sveikinusiems konferenciją 
ir sveikinimus rinkusiems.

Vienas Jūsų

Svarbu visiems LDS 
13 kuopos nariams
Visi LDS 13 kp. nariai 

susiri n k i m e . trečiadienio 
vakare, geg. 8 d., “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke.

Tą vakarą rinksime LDS 
seimui delegatus ir Centro 
Valdybos narius. Tad atli
kime savo organizacinę pa
reigą, dalyvaukime rinki
muose.

Taipgi šiame susirinkime 
aptarsime savo organizaci
jos reikalus. Galėsime pa
reikšti savo nuomonę, kad 
delegatai seime pareikštų 
mūsų kuopos nusistatymą 
vienu ar kitu klausimu.

Po susirinkimo galėsime 
pasivaišinti kavute ir pyra
gu. LDS 13 kp. narys

Nesitrauks iš Europos
Londonas. — Jungtinių 

Valstijų valstybinis pasek- 
retorius N. Katzenbach čia 
pasakė, kad Amerika ir to
liau laikysis Vakarų Euro
poje, nepaisant karo Viet
name.

Jungtinės Valstijos teiks 
visokią militarinę ir ekono
minę pagalbą kovai “prieš 
komunistų agresiją” pana
šiai, kaip dabar Vietname.

Su Pirmąją Gegužės!
Gerbiami pažangūs tautiečiai! Nežiūrint kur 

esate, kuriame pasaulio krašte, sveikinu jumis 
su Gegužės Pirmąja, pasaulio darbo žmonių so
lidarumo ir brolybės diena.

Linkiu jums visiems įkuogeriausios sėkmės 
visuomeninėje veikloje, darbe ir gyvenime.

Motiejus Klimas,
Ramsey, N. J.

Misha Balanoff bus 
pagerbtas

šeštadienį, gegužės 4, d., 
Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas ruošia ce
lebraciją, kurioje bus pa
gerbtas 80 metų sulaukęs 
veikėjas Misha Balanoff.

Parengimas įvyks naujai 
išdekoruotoje Polonia Club 
salėje, 189 Second Street, 
Manhattane. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Bus muzika, šokiai, pa
kankamai alaus ir valgių — 
tik už tris dolerius asme
niui. Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti.

C. Nowacki
------------- f-—

Švietimo pareigūnas 
apleis darbą

Alfred A. .Giąrdino, New 
Yorkp miesto Board of 
Education prezidentas, sa
ko, kad jis nebepasiliks 
tose pareigose* ^antram ter
minui. Priežastis: miestas 
per/ mažai, skyrė piriiįgų 
švietimo reikalams iki šiol, 
o dabartiniai planai rodo, 
jog paskyros bus dar dau
giau apkapotos.

Miesto vyriasybės neda- 
tekliai paeina iš to, kad fe
deralinė ir valstijos iždinės 
iš miesto gyventojų suren
ka milžiniškas sumas tak
sais, o miesto reikalams 
grąžina tik trupinėlius.

Goldberg pasitraukė
Washington. — Prezid. 

^Johnsonas priėmė Jungti
nių Valstijų atstovo Jung
tinėse Tautose Arthuro J. 
Goldbergo rezignaciją. Ton 
vieton jis paskyrė buvusį 
valstybės pasekretorį Geor
ge W. Bali, kuris užims 
Goldbergo vietą birželio 
pradžioje.

Goldbergas pasakė, kad 
jis galės, kaip privatus pi
lietis, sėkmingiau darbuotis 
taikos reikalais.

Kaip žinia, Geo. Bali ne
sutikęs su valstybės sekre
torium Rusku. Bali stojęs 
už visišką Šiaurės Vietna
mo bombardavimo suląiky- 
mą, buvęs nepatenkintas 
Vietnamo karo plėtimu. Jis 
esąs Roberto Kenedžio ša
lininkas.

Gen. streikas Venezueloje
Maracaibo. — Apie 100, 

000 Venezuelos darbininkų, 
paremdami sanitarijos dar
bininkų streiką ir protes
tuodami prieš policijos bru
talumą, išėjo streikan. Ko
vose daugiau kaip 300 dar
bininkų sužeista.

LDS losios kuopos 
Susirinkimas i

LDS pirmos kuopos susį^ 
rinkimas įvyks antradienj, 
gegužės 7 d., 102-02 Liberty ' 
Avė., Ozone Park, N. Y., 
7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti, bus labai svarbus 
susirinkimas. Rinksime de- „ 
legatus į LDS seimą, kuris 
įvyks liepos 12 ir 13 dieno
mis,Worcester, Mass.

Apart delegatų rinkimo, 
išgirsite ir raportą iš įvy
kusio banketo.

Beje, po susirinkimo bus 
vaišės. Prašome nacius da
lyvauti, atsiveskite / ir savo 
draugus. /

— L. K—te, 
užrašų sekr.

(32-33)

Reikalauja atpildo už< 
riaušių nuostolį

Larry Sonboleh, pokario 
metais atvykęs iš Irano ieš
koti laimės Amerikoje, tu
rėjo įsitaisęs gan sėkmin
gą vyrams kai kurių drabu
žių ir aprangos smulkme
nų parduotuvę Brooklyne. 
Bet...

Rytą po riaušių jis atė
jęs į savo biznį 760 No- 
strand Avė., nebepažino. 
Geležinių grotų užtvara iš
laužta, viduje daug kas su
žalota, visa, kas vertinga, 
išvogta. Nustėręs, jis sakė 
netikėjęs, kad Amerikoje 
tokie dalykai galėtų įvykti.

Sonboleh kaltina miestą, 
kad jo biznio neapsaugojo, 
reikalauja 250 tūkstančių 
dolerių atpildo.

Babylon, L. I., gyventojas 
areštuotas kaltinimu, kafe' 
jis, naudodamas kredito 
kortą, telefonu prašaukio- 
jęs 146 tūkstančius dolerių 
sumai patarnavimų, bet nie
ko neatmokėjęs ir neketi
nąs atmokėti.

Studentų sėdėjimas 
uždarė Columbią

Balandžio 23 d. būrys 
Columbia universiteto stu
dentų paskelbė sėdėjimo 
protestą prieš planuojamą 
statyti 11-kos milijonų gym 
Morningside parke. Jie už
sėdo du pastatus. Sykiu 
buvo sulaikę ir grupę parei
gūnų, bet juos ne už ilgo 
išleido.

Sėdėjimui tęsiantis į ant
rą ir trečią dieną viršeny
bė nutraukė vakarines pa
mokas ir užrakino daugib 
mą vartų, paliekant tik du 
praėjimus, o balandžio 
visai nutraukė pamokas.




