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KRISLAI
Lenino 100-asis gimtadienis 
Nepasiektas tikslas 
Pakvaišimo apsėsti 
Gal valdžios agentai. . . 
Nelaukiamas svečias

— A. Bimba —

Rytoj, balandžio 22 dieną 
V. Lenino 100-asis gimtadie
nis. Apie tai daug rašoma, 
daug kalbama visame pasau
lyje. Lenino, kaipo revoliu
cionieriaus, kovotojo ir huma
nisto milžnišką vaidmenį žmo

nijos istorijoje pripažįsta ne 
tik jo šalininkai, bet ir jo 

r griežčiausi priešai. Visi pri-
pažįsta, kad šiandien pasau
lis atrodytų kitaip, jeigu ne
būtų buvę Lenino, jeigu ne
būtų įvykusi Bolševikų parti
jos su Leninu priešakyje va
dovaujama Socialistinė Spalio 
Revoliucija. Šiandien nebūtų 
ne tik Tarybų Sąjungos, bet ir 
viso Socialistinio pasaulio.

Šios dienos “Laisvėje” skai
tytojas ras keletą straipsnių, 
kuriuose plačiai apibūdinamas 
Lenino charakteris ir jo idė
jų suvaidintas vaidmuo ilgose 
ir sunkiose dirbančiosios liau
dies kovose už laisvę ir švieses
nį rytojų. Bent jau tuo ir mes 
prisidedame prie to gimtadie-^ 
nio atžymėjimo.

Su šviesiausiomis viltimis ir 
visos žmonijos nuoširdžiausiais 
linkėjimais prieš keletą dienų 
Texas valstijos lygumose į 
erdvę pakilo trys drąsūs mū- 
ęų astronautai — James A. 
Lovell, Fred W. Haise ir John 
L. Swigert. Jų misija buvo nu
sileisti į Mėnulį ir plačiau -su 
juo susipažinti.

Deja, jau pasiekus Mėnulio 
apylinkę, kas nors atsitiko su 
erdvėlaiviu, ir Apollo 13 turė
jo, nepasiekęs tikslo, sugrįžti 
į žemę. Nusivylimas didelis.

Sakoma, kad dėl šios kelio
nės nesėkmės bandymas vėl 
nusileisti į Mėnulį turės būti 
ilgam laikui atidėtas. Tuo 
tarpu mokslininkai turės “gra
žaus” darbo surasti nelaimės 
priežastį.

Gal kas nors sugedo erd
vėlaivio viduriuose, o gal erd
vėje skriejantis koks nors ki
tas kūnas į jį pataikė ir su
gadino. Kas žino...

Sunku ir bepasakyti, kokio 
pakvaišimo liga yra apsėdusi 

iChicagos menševikų dienraš- 
rčio redaktorius. Kuo jiems nu
lydėjo įžymusis Lietuvos ope
ros solistas, jaunas, didelio 
talento dainininkas Vaclovas 
Daunoras, arba garsusis Lie
tuvos šokių vadovas, liaudies 
artistas Juozas Lingys? Pa
žįstu abudu šiuos lietuvių tau
tos sūnus. Malonesnių ir ta
lentingesnių žmonių reikėtų 
gerai paieškoti.

Bet štai “N” bal. 14 dienos 
laidoje įdėtas jų bendradarbio 
I. N. iš Los Angeles ilgiau
sias straipsnis prieš Daunorą, 
o jie patys ilgiausiame veda
majame storiausiai apspjaudo 
Lingį.

Sunku ir įsivaizduoti, ką 
šitie menševikiški sutvėrimai 
tikisi -pasiekti, šitaip nepagrįs
ta ir įnirtusiai plūsdami ir 
niekindami talentinguosius 
taetuvos menininkus.
i — '

Balandžio 15-toji su prieš
karinėmis demonstracijomis

(Tąsa 6-me puslapyje)

Vietnamo karas-
tragiška klaida

V. Bovinas

LENINUI ŠIMTAS METŲ...
Gyveno 1870-1924

Republikonai puola 
Teisėją Douglas

Washingtonas. — Louis 
B. Lundborg, vyriausias di
džiausio pasaulyje privati
nio banko, Bank of America 
galva, pasakė, kad Vietna
mo karas “tragiška klaida”, 
kuri pakenkė JAV ekono
mijai.

Lundborgas liudijo atvi
roje senato užsienio reikalų 
komiteto sesijoje sušaukto
je apsvarstyti karo įtaka į

Patėvis kaltinamas užmušime
3 metų mergaites

Bronx, New York. — Su 
patinusiomis lūpytėmis, iš
sigandusi mergytė 5 metų 
Paula Diaz policininkams 
pasakojo: “Jis spyrė Joan
ne į krūtinę. Jis ranką už
dėjo ant jos burnytės. Jis 
mušė ją per veidą”. Visa 
tai pasakojo Paula apie sa
vo trijų metų sesutę, kurią 
patėvis Michel Rodriguez 
nužudė. Bekalbėdama Paula 
negalėjo suvaldyti ašarų.

Nori grįžti į TSRS 
iš Izraelio

New Yorkas.—A. M. Fiš- 
kinas, kuris paeina iš Mins
ko apylinkės, pasiuntė laiš
ką į TSRS misiją prie Jung
tinių Tautų, prašydamas jų 
pagalbos grįžti į Tarybų 
Sąjungą.

Laiške jis rašo: “ Prieš 
aštuonerius metus aš pada
riau baisiausią klaidą, pa
likdamas Tarybų Sąjungą 
ir vykdamas su savo sūnum 
į Izraelį. Maldauju Jus pa
gelbėti mums grįžti į tėvy
nę kuo greičiausia”.

Astronautai laimingai
sugrįžo

Penktadienio vidurdienį 
astronautai Lovell, Haise ir 
Swigert laimingai sugrįžo iš 
nepasise k u s i o s kelionės į 
Mėnulį. Visas pasaulis buvo 
susirūpinęs jųjų sugrįžimu. 
Astronautai pergyveno daug 
rūpesčių, vienok, neatsižvel
giant į nepasisekimus, visi 
džiaugiasi jųjų laimingu 
nusileidimu.

Newton, Mass. —Studen
tai išėjo į streiką prieš Jė
zuitų valdomos Boston Col
lege vadovybę, prieš pakėli
mą įstojimo duoklių pen
kiais šimtais dolerių.

Kyoto, Japonija.—Didele 
balsų dauguma vėl išrink
tas naujam terminui mark
sistas gubernatorius Mamo- 
ra Shibata. Tai Ihikoma di
deliu valdžios pralaimėji
mu, nes jos kandidatas tapo 
skaudžiai supliektas.

nacionalinę ekonomiją.
Jis pasakė, kad baigimas 

karo būtų geras, o ne blogas, 
Amerikos bizniui dalykas. 
Lundborgas pareiškė: “Mes 
turime užtenkamai faktų 
įrodyti, kad karo eskalaci
ja rimtai pakenkė Ameri
kos ekonomijai, užliepsnojo 
infliacijos spaudimą, išsėmė 
resursus, kurie nesvietiškai 
reikalingi...”

Paulos mama, Martha, 
buvo išėjusi į krautuvę pirk
ti pieno. Mažytė Joanne, sa
ko Paula, “prisišlapino lovo
je”, tai patėvis ją “baudė”.

Kada sugrįžo mama, pa
tėvis neleido jai eiti į mer
gaičių kambarį per visą 
naktį. Anksti ryto Paula 
paspruko iš stubos ir pa
prašė kaimynų pašaukti po
liciją.

Rodriguez suimtas ir kal
tinamas žmogžudyste. .

Nickerson pasitraukė 
iš kandidatūros

New York, N.Y.—. Euge
ne H. Nickerson, kuris bu
vo paskelbęs savo kandida
tūrą į demokratų partijos 
gubernatoriaus pirmin i u s 
rinkimus, pasitraukė.

Nickersonas pasitraukda
mas pareiškė, kad reikia 
“būti turtingam kandida- 

Ituoti į gubernatorius”.
Dabar pirminiams balsa

vimams pasiliko trys demo
kratu kandidatai— Howard 
Samuels, Robert M. Mor- 
genthau ir Arthur J. Gold
berg. Kuris iš jų liks demo
kratų kandidatu į guberna
torius sunku pasakyti.

Pablo Casals pagerbtas
New Yorkas.—Balandžio 

15 d. Filharmonijos salėje 
buvo suruoštas koncertas 
“Salud Casals”. Koncertą 
surengė Amerikos simfoni
jos orchestras vadovaujant 
88-mečiui Leopold Stokows- 
kiui. Čia pagerbtas 93-metis 
šelistas Pablo Casals.

Dalyvavo 100 čelistų, at
vykusių iš visų Amerikos 
kampų, ir net iš užsienio—Į 
kaip Danijos ir Japonijos. 
Visi sumokėjo už savo ke
lionę patys, visi Casalo mo
kiniai. Iššauktas Casals di
rigavo čelistams savo kom
poziciją “Sardana,” kurią 
jis sukūrė prieš 40 metų.

Osaka, Japonija.— “Expo 
70” pradėjo antrą mėnesį 
savo šešių mėnesių termino 
su jau beveik 9 milijonais 
lankytojų. Expo oficialai 
norėtų turėti tarp 50 ir 60 
milijonų lankytojų per šešis 
mėnesius.

Su Lenino vardu yra su
sijusi visa pasaulinė epocha. 
Lenino asmenybė ir šian
dien yra kelrodis socialisti
niam pasauliui. Jeigu Mark- 

1 sas ir Engelsas išvystė 
mokslinio socializmo teori
ją, tai Leninas, buvo pirmo
sios pasaulyje -socialistinės 
revoliucijos ir valstybės kū
rėjas, kuri 1917 nWais “su
krėtė pasaulį”'. T;(s sukrėti
mas vyksta ir ■ šiandien.

Šiuo metu vyksta Lenino 
gimimo šimtasis jubiliejus, 
jo mokslo ir darbų apžval
ga. V. Lenino' raštai skaito
mi daugiau kaip 56 kalbo
mis ir leidžiami šimtais mi
lijonų tiražu. Mūsų amžiu
je nėra kito žmogaus, ku
ris taip plačiai būtų žino
mas, vaizduojamas filmuo
se, teatruose, literatūroje, 
poezijoje, operoje ir dar 
plačiau skulptūroje. Ir tai 
nenuostabu, nes Lenino 
gimtadi e n i s socialistinėse 
šalyse vainikuojamas di

Demonstracijos prieš 
karą pavyko puikiai

Bostonas.— 100,000 minia 
susirinko į Boston Common 
protestui prieš Vietnamo 
karą, prieš karinius taksus. 
Tai buvo didžiausia balan
džio 15 d. demonstracija iš 
visų miestų JAV.

New Yorkas.— Antras po 
Bostono skaičium demonst
ruotojų buvo New Yorkas 
— čia suplaukė 25,000 de
monstrantų.

Detroitas. — Užėmė tre
čią vietą su 15,000 maršuo- 
tojų už taiką.

Chicago.—Čia 12,000 pro
testuotojų suėjo į Chicago 
Civic Center Plaza Loop.

Ir taip vyko demonstraci
jos visur, visuose miestuo
se, miesteliuose. Visi kaip 
vienas reikalavo TAIKOS, 
žinios iš Kambodijos žudy* 
niiį dar daugiau sukėlė pa
sipiktinimą triašėse.

džiais laimėjimais. Socialis
tinėje santvarkoje suklestė
jo mokslas, industrija, kul
tūra, menas ir kasdienis 
gyvenimas. i

Nuo 1903 metų iki pat' 
mirties, Leninas buvo socia
lizmo teoretikas Ir BolševL 
kų partijos vadovas. Negai
lestingai įr moksliškai Le
ninas sukritikavo menševi
kų revizionistines “te o r i- 
jas”, jis atmetė Trockio 
“permanentinę” revoliuciją 
ir ėjo į mases su bolševikiš
ka programa, kuri sakė: 
“socializmo tikslas (ir esmė) 
yra žemės, fabrikų ir t. t., 
apskritai gamybos priemo
nių, perėmimas visos visuo
menės nuosavybėn ir kapi
talistinės gamybos pakeiti
mas gamyba pagal bendrą 
planą visos visuomenės na
rių, jų visiškos gerovės už
tikrinimui ir laisvo visiško 
vystymosi interesais”.

(Tąsa 3-ame pusi.)

Visi kalbėtojai aistringais 
žodžiais demaskavo JAV 
karinę politiką Vietnamo ir 
Kambodijos klausime. Visi 
iškėlė blogumus karo reika
lams taksų naštos, uždėtos 
ant Amerikos žmonių.

Žymėtina, kad visur vy
ravo jaunimas, studentai. 
Taipgi matėsi didelės masės 
jaunųjų negrų.

Neapsieita ir be susikirti
mų, provokacijų iš pro-ka- 
rinių jėgų pusės, bet tai bu
vo mažmožiai, ir demons
trantų masės visa tai nu
stelbė.

Nicosia, Cyprus. Policija 
suėmė šešis graikus, kalti
na juos kėsinimuisi užmušti 
prezidentą Makarios ir nu- 
ve r s t i dabartinę valdžią. 
Trys iš suimtųjų policinin
kai.

Washingtonas. — Repub- 
likonų vadas, Atstovų buto 
pirmininkas Gerald R. Ford 
sukėlė audringus debatus, 
kai jis savo kalboje sugesta- 
vo, kad Teisėjas William O. 
Douglas galėjo turėti ry
šius su blogų užmojų figū
romis. Jis pareiškė, kad 
Teisėjas Douglas “netinka-

Taryby Lietuvos pirmūnams - 
jubiliejiniai garbes raštai

Vilnius. — Gausus būrys 
Lietuvos įmonių, organiza
cijų, kolūkių ir tarybinių' 
ūkių kolektyvų gavo aukš
tus apdovanojimus — leni
ninius jubiliejinius Garbės 
raštus. Tai — Akmenės ce
mento ir Vilniaus “Žalgi
rio” gamyklos, Kauno P. 
Ziberto šilko kombinatas, 
Vilniaus “Pergalės” kondi
terijos fabrikas ir dar ne
maža kitų įmonių, kurios 
gamina labai gerą produk
ciją, garsėja savo gaminiais 
ne tik Tarybų šalyje, bet ir 
užsienyje.

Lenininiais Garbės raštais 
apdovanota ir .didelė grupė 
žemės ūkio kolektyvų.;. Jų 
tarpe — Prienų, rajono Gra
žučių, Šakių — “Didžiojo

Šimtai vietnamiečiu lavomj
Neak Leung, Cambodia.— rie nuvertė princą Noro-

Mekong upėje rasta šimtai dom Sihanouk praėjusį mė- 
lavonų, daugelis jų surišto-1 nesį, pradėjo vesti prieš 
mis rankomis. Atrodo, kad Vietnamą didžiausią agita- 
tai aukos masinių žudynių., ei ją. Ši agitacija ne tik

I prieš Šiaurės Vietnamą bei 
jVietcongą, bet ir prieš 600, 
>000 vietnamiečių, kurie gy-

Vienas policininkas sakė 
suskaitęs 400 lavonų, ir vis 
dar daugiau jų plaukė upe.

Matėsi ir keletas moterų. 
Didžiumoje vyrai dėvėjo tik 
juodomis apatinėmis kelnai
tėmis. vienoje grupėje buvo 
aštuoni surišti lavonai.

Kambodijos vadovai, ku-

Mijė Geo. H. Soule Jr.
South Kent, Conn. — Ba

landžio 14 d. mirė George 
H. Soule Jr., buvęs redakto
rius liberališkos pakraipos 
žurnalo “The New Repub
lic” nuo 1924 iki 1947.

Soule mirė sulaukęs 82 
metų. Jo sveikata buvo silp
na per paskutinius metus 
su puse.

Soule buvo gausus rašy
tojas, parašęs nemažai kny
gų, strai p s n i ų įvairiems 
žurnalams ir laikraščiams, 
daugiausia socialiniais-eko
nominiais klausimais. Jis 
mokytojavo įvairiuose uni
versitetuose.

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas pranešė, 
kad gegužės mėnesį bus 
draftuojama 15,000 vyrų. 
Vasario, kovo ir balandžio 
mėnesiais buvo imamą po 
Į9,000. Visi gegužės mėnesį 
draftuoti skiriąmi armijai. 

mas ir turi būti atšauktas. 
Aš dabar balsuočiau už ap- 
kalt i n i m ą jo (impeach
ment)”.

Liberalai demokratai sa
ko, kad šis užpuolimas 
Douglaso niekas kitas, kaip 
tik “atakavimas JAV Aukš
čiausio Teismo garbingumo 
ir nepriklausomybės.”

Spalio,” Telšių — “Lenino 
keliu” kolūkiai Molėtų rajo
no Giedraičių, Raseinių — 
Skaraitiškės, Kauno—Pane
munės tarybiniai ūkiai, Sta- 
niūnų, Vilniaus paukštynai. 
Šiuose ūkiuose kasmet iš
auginami gausūs derliai, lai
komi labai produktyvūs ir 
gerų veislių gyvuliai bei 
paukščiai.

Greta kitų kolektyvų, ju
biliejiniais raštais apdova- 
notast Vilniaus Valstybinis 
V. Kapsuko universitetas, 
Mokslų akademijos Ekono
mikos institutas, Kėdainių 
centrinė rajono ligonine, 
Šiaulių vidurinė mokykla, 
Kauno “Trijų mergelių” 
restoranas.

vena Kambodijoj
Mažiausia 73 vietnamie

čiai, kurie buvo suimti Pra- 
sat miestelyje dėl saugumo 
patikrinimo, užmušti. Sako
ma, tai atliko Kambodijos 
kariuomenė.

Javits reikalauja 
“Medicare” visiems
Washingtonas. — New 

Yorko senatorius Jacob K. 
Javits pasiūlė bilių nacio^ 
nacionalės sveikatos apdrau- 
dos programai, kurijy pra
plėstų “medicare’>YkLj973 
metų visiems žmonėms?)

Mr. Javits pasakė: “Nqrs 
mes praleidžiame daugiau 
pinigų negu bile kita kuri 
šalis pasaulyje sveikatos 
reikalams, pinigų padalini
mas ne lygus ir daugeliui, 
ypatingai netu r t i n g i e m s 
nesvietiškai mažai tenka, o 
kai kurie visai negauna”.

Programa būtų finansuo
jama, uždedant mokestis 
darbininkams ir d a r b d a- 
viams plius subsidijas iš 
federalinės valdžios.

Maskva. — Balandžio 13 
d. Tarybų Sąjunga paleido 
į erdves 332 satelitą.
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Jis buvo revoliucionierius 
visur ir visada...
BALANDŽIO 22 d. V. Leninas švęstų 100-ąjį gim

tadienį, jeigu jis būtų gyvas. Deja, jis mirė 1924 metais, 
būdamas tiktai 54 metu amžiaus. £

V. Lenino 100-asis gimtadienis minimas visame pa
saulyje. Jo, kaipo revoliucionieriaus, kovotojo, liaudies 
vado ir humanisto milžinišką vaidmenį žmonijos istori
joje yra oficiališkai pripažinusios ir Jungtinės Tautos, 
šiuos metus paskelbusios “Lenino metais.” šiandien 
marksizmo - leninizmo idėjų pagrindais savo gyvenimą 
tvarko apie šeštadalį žmonijos.

“Žmonijos istorijoje yra buvę nemaža revoliucijų ir 
revoliucinių veikėjų,” sako TSKP CK sekretorius B. Po- 
nomariovas savo straipsnyje “V. Leninas—didysis revo
liucinės epochos vadas,” “kurie sukildavo prieš engimą 
ir savivalę, prieš vergišką gyvenimą, vergovinį darbą ir 
išnaudojimą. V. Lenino jėgą ir didingumą sprendžia 
tai, kad jis, kaip niekas kitas, sugebėjo suprasti gyvybi
nius visuomenės vystymosi poreikius tuo momentu, kai 
subrendo sąlygos ir prielaidos socialistinei revoliucijai.

Lenino vardas, Lenino veikla neatskiriami nuo Di
džiosios Spalio socialistinės revoliucijos, užtikrinusios es
minį persilaužimą žmonijos vystymesi: persilaužimą iš 
kapitalizmo — išnaudojimo ir engimo santvarkos — į 
socializmą—tikros laisvės santvarką, kurioje nėra nei 
socialinės, nei nacionalinės priespaudos.

Nepaprastai svarbus yra tas faktas, kad Lenino idė
jų jėga, jo sukurtų partijos ir .socialistinės valstybės ga
lia, nugalėjusios, jam vadovaujant, revoliucijos įtaka, lai
kui bėgant, didėja. Istorijos vystymosi raida ne silpni
na, o stiprina viską, kam pradžią davė didysis komuniž-t 
mo genijus, dar ir dar kartą patvirtina jo minčių if 
veiksmų teisingumą. 0 tai teikia naujų jėgų visiems 
marksizmo-leninizmo šalininkams. ' ■ \

’ X

Mėginant išskirti V. Lenino, kaip didžio istorinio vei
kėjo, asmenyje pagrindinį, būdingiausią bruožą, galima 
pasakyti, kad jis pirmiausia buvo revoliucionierius, re
voliucionierius visur ir visada. Tai buvo revoliucingu
mas, būdingas didžiam kovotojui už darbininkų klasės, 
visų darbo žmonių ir engiamųjų reikalą.”

• *

Šios dienos “Laisvėje” rasite visą eilę straipsnių, 
kuriuose plačiau apibūdinami V. Lenino charakteris ir 
vaidmuo istorijoje.

Du amerikiečiai Tar. Sąjungoje
TAIP jau atsitiko, kad tomis pačiomis dienomis 

Tarybų Sąjungoje pasirodė net du gan žymūs amerikie
čiai—vienas stambus kapitalistas, kitas garsus politikas. 
Henry Ford 2nd yra didžiulės Henry Ford kompanijos 
pirmininkas ir atstovas. Jo apsilankymo misija trumpa 
ir aiški: jis ieško galimybės sumegzti pelningus biznis- 
kus ryšius. Gal gi Tarybų Sąjunga galėtų tapti jo kom
panijos automobiliams gera rinka. Kodėl nepasiteirauti? 
Na, tai jis, matyt, tuo tikslu ir nuvažiavo. Nežinia, ką 
jis ten laimėjo...

Bet Theodore C. Sorenson, New Yorko Demokratų 
partijos komiteto iškeltas į kandidatus Senato vietai, jau 
kitas reikalas. Jis pilnas ambicijų. Jis turi naudotis 
visomis progomis. Tai jis nepamiršo ir atvykęs į Maskvą 
kaip JAV Instituto pakviestas svečias. Jis nepamiršo, 
kad New Yorko valstijoje yra daug žydų piliečių, ku
rių balsus jam reikia laimėti. Todėl jis prabilo Maskvoje 
apie žydus, — žinoma, ne New Yorko, bet Tarybų Są
jungos. Jis žino, kad tas labai patiks New Yorko žy
dams nacionalistams (sionistams). Tai jis ir išstojo su 
“patarimu” tarybinei vyriausybei plačiai atidaryti savo 
šalies duris žydams išvažiuoti į Izraelį.

Kad gi dar to būtų šiam politikui iš mūsų New 
Yorko užtekę! Jis taipgi “patarė,” kad Tarybų Sąjunga 
iš visoj&ivo žmonėms duotų “daugiau laisvės.”

Juk tai netaktiška ir nediplomatiška, negražu ir 
neleistina svečiui kištis į šalies reikalus. Bet Mr Soren- 
sonui tai nesvarbu. Nors jis pats ant sienų liptų prieš 
tarybinį veikėją, atvykusį į svečius, kuris mokytų mus 
amerikiečius, kaip mes turime gyventi ir tvarkytis, kam 
kokias laisves mes turime duoti, o kam jų neduoti, bet 
jam pačiam leistina tarybinius žmones mokyti!

Bet gal Mr. Sorensonui reikia atleisti už tokį na- 
chališkumą, nes paskui, atsipeikėjęs, jis pats prisipaži
nęs, kad ši jo kalba turėjo būti pasakyta New Yoflce, 
o ne Maskvoje...

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Kas ką rašo ir sako
GRAŽUS, GARBINGAS 
VILNIEČIŲ 
PASIRODYMAS j

Malonu imti į rankas spe
cialųjį dienraščio “Vilnies” 
numerį, išleistą balandžio 8 
dieną, penkiasdešimt metų 
sukakties proga. Laikraš
tis žymiai padidintas, net 
dvylikos puslapių. Jame 
daug t r u m p ų straipsnių. 
Ypač dėmesio vertas redak
toriaus Vinco Andrulio 
straipsnis, nes jis jame nu
šviečia tuos “kryžiaus” ke
lius, kuriais “Vilniai” teko 
eiti per tuos 50 metų. Na, 
o sveikinimų iš Tarybų Lie
tuvos didžiulis pluoštas. 
Nuoširdūs sveikinimai su 
nuoširdžiausiais linkėjimais. 
Specialiąją laidą labai pa
įvairina ir pagyvina daugy
bė nuotraukų.
Vedamajame “Po 50 metų” 

redakcija sekamai trumpai 
apibūdina praeitį ir ateitį:

Šiandien minime “Vilnies” 
50 metų sukaktį — 50 ilgų ir 
nelengvų metų.*’

“Vilnis” gimė didelių kovų, 
masinamų Rusijos Revoliuci
jos, laiku. Pabūgę to, šios ša
lies valdonai griebėsi gan 
griežtų priemonių slopinimui 
darbininkų judėjimo.

1920 metų pirmą dieną, pa
darytas puolflpas ant JAV 
Komunistų partijos. Ji buvo 
nuvaryta pogrindin. Daug 
žmonių buvo suareštuota. Ne
mažai iš jų buvo deportuoti į 
TSRS, iki tas buvo galima.

Galbūt taipgi paveikti re
voliucinio judęjupo, mes ne- 
nusigandome. Kiek .palūkėję 
pradėjome rūpintis savo laik
raščiu Čikagoje. “Naujienos” 
vadinosi socialistų laikraščih, 
bet socialistinės idėjos buvo 
atsižadėjusios'' j au1 ankščiau-— 
laike pirmoj# pašaulimo karė,'

Pradžia mums buvo sunki. 
Daug ko teko pergyventi.

Priešai tampė po teismus— 
Jurgelionis, Montvidas, Eval
das. Visi jau mirę. Mūsų re
daktoriams ir dviems adminis
tratoriams teko pabuvoti ka
lėjimuose.

Padėtis buvo sunki.
Bet apie tai rašo ir mūsų 

bendradarbiai, tai čia pasiten
kinsime su tuo, kiek jau pa
rašyta.

Kas atsiekta per tuos 5 0 
metų ?

Politinė atmosfera pasikeitė.
Mes 

saciją 
siekta, 
cialinę
pajuokimo net ir iš save va
dinančių socialistais. Socialinė 
apdrauda jau yra gyvas fak
tas.

Mes gelbėjome kuo galėjo
me Lietuvos žmonėms anks
čiau nusikratyti carizmo jun
go, vėliau nusikratyti fašizmo 
jungo. Lietuvos žmonės tai 
atsiekė.

Mes kovojome prieš visokią 
apgaulę, kas buvo paplitę ir 
tarp lietuvių, dėl to susilaukė
me bylų, bet laimėjome.

Mes skleidėme apšvietą, ko
vojome už savo ir kitų teises. 
Gelbėjome bedarbiams praša
linti alkį. Dėka to, ir dabar 
turime gerų prietelių ir tarpe 
katalikų.

Visa tai stiprino mūsų ryž
tą, didino energiją, toliau tęsti 
tą darbą.

O kad “Vilnies” skaityto
ji! gerai tai įvertina, rodo 
dąugybė jubiliejui sveikinimų 
ir| gausios aukos stiprinti mū
sų dienraštį.

Po 50 metų mes gerai jau
čiamės, tikėdami atlikę gerą 
50 metų kelionę ir ryžtamės 
toliau tai daryti, tuo keliu 
eiti.

Sveikiname visus “Vilnies” 
darbuotojus—vajininkus, ben
dradarbius, materialinius r lė
mėjus, visus skaitytojus, “Vil- 

I niai” įžengus į 51-sius metus.

kovojome už kompen- 
bedarbiams. Tas at- 
Mes kovojome už so- 
apdraudą ir gavome

LENINO PAVEIKSLAS 
LIETUVOS TEATRE

Įžymusis Tarybų Lietuvos 
aktorius Jonas Kavaliaus
kas savo straipsnyje “Teat
ras žvelgia į ateitį,” tūpu
siame “Literatūra ir me
nas” (vasario 14 d.) rašo:

šiais metais, pažymėdami 
didžiausio mūsų epochos žmo
gaus V. Lenino gimimo 100- 
ąsias metines, pirmiausia mąs
tome apie tai, kokie mes esa
me šiandien, ;ką iš lenininių 
idėjų mes pasisėmčme sau ir 
ką duodame visuomenei. Be
tarpiškai i š r e i š kę lenininių 
idėjų artimumą mūsų žiūro
vui, buvo ir tebėra tie spek
takliai, kuriuose Lietuvos te
atrai parodė Lenino paveikslą. 
Kiekvienas aktorius visuomet 
svajoja sukurti kažkokį jam 
labai brangų charakterį, kuris 
būtų pats artimiausias jo šir
džiai ir žiūrovui. O koks gali 
būti patrauklesnis mūsų pa
veikslas, jei ne genialaus re
voliucionieriaus ir nuostabiai 
paprasto žmogaus — V. Le
nino.

Lietuvos teatrai turi šio pa
veikslo kūrimo tradicijas, nors 
ir nelabai dideles. Mūsų sce
noje V. Lenino paveikslą pir
masis sukūrė LTSR akademi
nio dramos teatro aktorius J. 
Siparis dviejuose veikaluose— 
N. Pogodino “Kremliaus ku- 
rantuose” V., VišnevsKio “Ne
užmirštamuosiuose 1919 me
tuose.” Pastarajame spektak
lyje estafetę iš J. Sipario per
ime to paties teatro aktorius 
P. Zulonas, kuris pirmą kartą 
mūsų teatro istorijoje sukū
rė V. Lenino paveikslą operos 
spęKtaklyję ■— T. Chrenikovo 
“Audroje.” šį paveikslą dar 
yi;a sukūrę, aktoriai H. Ku- 
rauskas — Kauno dramos te
atre paestatytoje M. šatrovo 
pjesėje “Liepos šeštoji.” * Ir 
man pačiam! šavo kūrybiniame 
gyvenime teko susitikti, su 
šiuo mums visiems brangiu pa
veikslu N. Pogodino “Krem
liaus kurantuose” ir “Trečiojo
je patetinėjf:”

Pastaruoju metu tarybiniai 
dramaturgai lenininei temai 
skiria didelį dėmesį. Ir nors 
pjesių pasirodo vis daugiau, 
tačiau gerų — mažai. Dažnai 
pasikartoja tie patys faktai, 
ne visuomet lenininė mintis 
pokankamai apibendrinama, 
ir tuo pačiu ji praranda fi
losofinį pagrindą. Šiandieni
niam mūsų žiūrovui ypatingai 
svarbu, kad pjesėse su Leni
no paveikslu revoliucinė aistra 
neprarastų filosofinės esmės.

Labai teisingos mintys buvo 
pareikštos Maskvoje vykusia
me sąjunginiame kūrybinių 
organizacijų plenume, kad 
spektaklius su Lenino paveiks
lu turi teisę, kurti tik subren
dęs, idėjiškai stiprus teatro 
kolektyyas. . Būtina sąlyga — 
gerai pasiruošęs šiam kūrybi
niam darbui režisierius ir, 
svarbiausia,’ visapusiškai tin
kamas V. Lenino paveikslo 
kūrėjas — aktorius, šio pa
veikslo sukūrimas saviveikli
nėse ir, liaudies teatrų scenose 
yra visiškai neįmanomas, nes 
vietoje tikro meno kūrinio, 
šiuo atveju pilnakraujo sceni
nio paveikslo, žiūrovas yra 
priverstas tenkintis tik užuo
mina į meną.

1955-1966 metais daugiau
sia knygų buvo išleista Ta
rybų Sąjungoje-—72,977, to
liau seka JAV—58,517, Ja
ponija — 30,451, Anglija — 
28,789, Prancūzija — 23,823, 
VFR — 22,720, Ispanija — 
19,040, Indija — 12,123, 
Olandija—10,582, Lenkiją— 
9,001. šių šalių išleistos 
knygos’ sudaro 63 procentus 
pasaulinės knygų produkci
jos.

ROMAS ŠARMAITIS

Liaudies kova del pažangos
(šimtosioms Vladimiro Lenino gimimo metinėms)
Didis Karlo Markso ir (santvarkos sukūrimui V. 

Fridricho Engelso nuopei- Leninas priėjo išvados, kad 
nas yra ne tik tai, kad jie imperializmas yra sociali- 
ištyrė buržuazinės visuome- nes 
nės sandarą, atskleidė jos 
pasiskirstymą iį dvi pagrin
dines klases — buržuaziją 
ir proletariatą. Svarbiau
sia yra tai, kad K. Marksas 
ir F. Engelsas moksliškai 
įrodė, jog buržuazijos ir 
proletariato interesai yra 
nesutaikomi, kad buržuazi
jos viešpatavimas yra ne 
amžinas, kad išnaudojimu 
paremtą burž u a z i n ę san
tvarką neišvengiamai su
griaus pačio kapitalizmo 
pagimdyta darbininkų kla
sė ir, kad darbininkai, ei
dami drauge su visais kitais 
darbo žmonėmis, sukurs ne- 
klasinę komunistinę visuo
menę.
Idėjinis darbininkų ginklas

Dar nuo XIX amžiaus vi
durio tapo idėjiniu darbi
ninkų klasės ginklu. Kovo
dami prieš išnaudo tojus,

V. Leninas kalba į liaudies minią
darbininkai iš savo pačių 
patyrimo ėmė įsitikinti 
marksizmo mokslo teisingu
mu. Tas patyrimas moko, 
kad darbininkams nepakan
ka laimėti vieną ar kitą 
streiką kovoje prieš fabri
kanto išnaudojimą, kad ne
pakanka vieno ar kito darbi
ninkams naudingo įstaty
mo, kurį darbo žmonių ko
vos prispirtas išleidžia 
buržu a z i n ė s šalies parla
mentas.

Visus tuos darbininkų lai
mėjimus buržuazija pasi
stengia greitai atimti, apei
ti ir vėl savo pelnus didinti. 
Norint, kad darbininkų iš
naudojimas būtų galutinai 
likviduotas, reikia pakeisti 
pačią visuomeninę santvar
ką, likviduoti išnaudotojų 
ivešpatavimą ir sukurti so- 
cilistinę santvarką.

Besisvystydamas kapita
lizmas XIX amžiaus pabai
goje — XX amžiaus pra
džioje peraugo į savo aukš
čiausiąją imperialistinę sta
diją. Imperializmo laiko
tarpiui būdingas monopoli
jų viešpatavimas. Remda
masis Karlo Markso, Frid
richo Engelso mokymu, nau
jausiais visuomenės ir gam
tos mokslų pasiekimais, Vla
dimiras Leninas ištyrė im
perializmo epochos vysty
mosi dėsningumus ir moks
liškai įrodė, kad imperializ
mas yra aukščiausia ir pas
kutinė kapitalizmo vysty
mosi stadija. Pačios mono
polijos, didžiai suvisuome- 
nindamos materialinių ver
tybių gamybą, parengia ob
jektyvias sąlygas pačių ga
mybos priemonių suvisuo- 
meninimuį ir socialistinės

revoliucijos, esminiu 
buržuazinės santvarkos pa
keitimų išvakarės.

Šią V. Lenino 1916 metais 
padarytą mokslinę išvadą 
netrukus patvirtino pats 
gyvenimas. Iš v a r g i n- 
ti imperialistų sukurstyto 
pirmoj o paša ulinio karo, 
įkvėpti marksizmo - leniniz
mo idėjų, vadovaujami V. 
Lenino sukurtos bolševikų 
partijos, Rusijos darbinin
kai ir valstiečiai įvykdė 
Spalio revoliuciją, nuvertė 
kapitalis.ų ir dvarininkų 
viešpatavimą, paėmė politi
nę valdžią į savo rankas, 
vienoje šeštojoje žemės ru
tulio dalyje sukūrė tarybi
nę respubliką. Didžiojo Spa
lio pergalė buvo leninizmo 
mokslo triumfas, pirmas 
reikšmingas žmonijos žings- terburgo tekstilės darbini 
nis į socializmą ir komuniz
mą.

bininkų politinės ir ekono
minės kovos patyrimas.

Pirmasis Vladimiro Lėni* 
no veikalas, patekęs į Lie
tuvą, buvo jo knyga “Kas 
yra ‘liaudies draugai’ ir> 
kaip jie kariauja prieš so
cialdemokratus?” 1894 me
tų pabaigoje pats V. Leni
nas Peterburge įteikė ją 
Vilniaus marksistų atstovui 
parvežti į Lietuvą. Sekan
čiais 1895 metais V. Leni
nas, grįždamas iš Vakarų 
Europos, kur jis buvo nu
vykęs pasimatyti su G. 
Plechanovu ir kitais rusų 
marksistų “Darbo išsivada
vimo” grupės nariais, užva
žiavo į Vilnių, čia V. Leni
nas susirišo su Vilniaus 
marksistais, susitarė su jais 
dėl paramos, pervežant iš 
užsienio į Rusiją marksisti
nę literatūrą.

Apie savo apsilankymą 
Vilniuje V. Leninas rašo 
laiške P. Akselrodui, pa
skelbtame jo raštų 34 tome 
(Vilnius, 1955, p. 1). Už
megzti ryšiai nenutrūko i£ 
vėliau. Pažymė darni Pe- y 
terburgo tekstilės darbinin
kų laimėjimus streikų ko
voje, Lietuvos socialdemo
kratų partijos Vilniaus or
ganizacijos nariai 1897 m. 
sausio 26 d. pasiuntė leni
ninei “Kovos sąjungai dar
bininku klasei išvaduoti” 
laišką, kuriame jie Lietuvos 
darbininkų vardu rašo:

“Jūs pirmieji pasiekėte to
kių didžiulių laimėjimų; dėl 
to kaip tik jūs, o kartu ir 
Jūsų veiklioji “Sąjunga” 
stojo į pirmąją vietą mūsų 
bendroje kovoje”.

Kai V. Leninas ir jo ben
dražygiai 1900 metais pra
dėjo leisti laikraštį “Iskra” 
(“Kibirkštis”), kuri suvai
dino .labai svarbų vaidmenį 
sukuriant Rusijos marksis
tinę naujo tipo darbininkų 
(klasės partiją, Lietuvos r^-z 
voliucionieriai F. Gusaiyo-' 
rovas, I. Klopovas, O. Piat- 
nickis padėjo gabenti leni
ninę “Iskrą,” Lenino ir ki
tų marksistų raštus. Visi 
šie raštai plito Lietuvoje, 
skleidė proletarinio solida
rumo, bendros visų tauty
bių darbininkų kovos prieš 
carizmą ir kapitalistus idė-

Nuo istorinių Didžiojo 
Spalio dienų praėjo jau dau
giau kaip penkiasdešimt 
metų. Tarptautinė reakci
ja per tą laiką ne kartą mė
gino nuslopinti pirmąją pa
saulyje darbininkų ir vals
tiečių valstybę — Tarybų 
Sąjungą. Karinė interven
cija, ekonominė blokada, 
kontrrevoliucinių sąmokslų 
organizavimas, pagaliau 
hitlerinės Vokietijos užpuo
limas — viską išmėgino im
perialistai savo kovoje prieš 
socializmo šalį ir pralaimė
jo.

Šiandien prieš imperia
listinių valstybių bloką 
stovi jau nebe viena socia
listinė šalis, o ištisa socia
listinių šalių stovykla — 
svarbiausias tarpta utinio 
p r o 1 e t a riato iškovojimas. 
Šia stovykla remiasi visų 
šalių darbininkai, kovodami 
prięš išnaudotojus; ja re
miasi viso pasaulio engia
mosios tautos savo kovoje 
prieš imperialistinį jungą.
Pirmieji V. Lenino raštai 

Lietuvoje
Marksizmo-leninizmo idė

jos buvo ir lietuvių tautos 
pažangiųjų sluoksnių socia
linio ir nacionalinio išsiva
davimo kovos vėliava. Ka
da XIX amžiaus paskuti
niajame dešimtmetyje Lie
tuvos darbininkų judėjimo 
pionieriai A. Domaševičius, 
F. Dzeržinskis, S. Trusevi- 
čius ėmė kurti darbininkų 
klasės politinės organizaci
jas — Lietuvos socialdemo
kratų partiją ir Lietuvos 
darbininkų sąjungą, juos 
įkvėpė K. Markso ir R. En
gelso raštai, kitų šalių dar-

Lenininių idėjų įtaka
Ypač plačiai G. Markso, 

F. Engelso, V. Lenino raš
tai paplito Lietuvoje 1905- 
1907 metų revoliucijos lai
kotarpiu. Lietuvoje -buvo 
platinami V. Lenino reda
guoti bolševikiniai laikraš
čiai “Vperiod” (“Pirmyn”) 
“Proletary” (“Proletaras”), 
“Novaja žiznij” (“Naujasis 
gyvenimas”), V. Lenino veų 
kalai “Į kaimo varguonM 
nę,” “Dvi socialdemokra^- 
jos taktikos demokratinėje 
revoliucijoje,” “Žingsnis 
pirmyn, du žingsniai atgal” 
ir kiti.

Lietuvos revoliuciniai so
cialdemokratai V. Kapsu
kas, Z. Anga rietis ir 
daugelis kitų revoliucijos 
metu vykdė leninizmo idė
jų padiktuotą kovos prieš ca
rizmą taktiką. Revoliuciniai 
sociademokratai propagavo 
ginkluoto sukilimo prieš ca
rizmą šūkį, gamino ir su
pirkinėjo ginklus, kūrė ko
vos būrius.

Savo straipsniuose, pas
kelbtuose “Naujojoje gady
nėje” (1906) m.), “Skarde” 
(1907 m.), V. Kapsukas 36 
leninių pozicijų aiškina Lie
tuvos valstiečių pasiskirsty
mą į mažažemius, viduti
nius ir turtinguosius (buo-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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V. Leninui šimtas metų

V. Leninas ir imperializmas
( Leninui priklauso istori
nis nuopelnas, kad jis suge
bėjo dialektiškai analizuoti 
ir spręsti ekonomikos ir po
litikos vystymąsi imperia
lizmo epochoje. Veikale “Im
perializmas kaip aukščiau
sia kapi t a 1 i z m o stadija,” 
Leninas įrodė, kad monopo
linė kapitalizmo epocha su
kuria objektyves sąlygas 
socialistinei revoli u c i j a i. 
Imperializmas gimdo karus, 
pavergia silpnas tautas ir 

(valstybes, ugdo fašistines 
į (reakcines) valdžias ir, 
\tuo pačiu, sukelia darbo 
klašes mases kovai už socia
lizmą. Imperializmo sukelti 
I ir II pasauliniai karai, 
tautų ir valstybių pavergi
mas Europoje, Azijoje ir 
Afrikoje, vėlesnės JAV in
tervencijos Lotynų Ameri
koj ir dabar Vietname, kaip
tik liudija Lenino teorijoslją reikšmę 
teisingumą. ininis didys

* O ypač hitlerinis imperia
lizmas visu brutališkumu 
griebėsi ne tik pavergti, bet 
ir žudyti silpnas tautas. Ir, 
kaip Leninas numatė, im-į 
perializmo nuožmios agre
sijos rezultate, kilo naujos 
revoliucijos ir gimė eilė so
cialistinių valstybių. Todėl 
Tarybų Sąjungos KP CK 
tezės, Lenino gimimo 100- 
tųjų metinių paminėjimui, 
socialistinės revoliucijos ge
nijų vertina:

“V. Leninas visapusiškai 
išnagrinėjo visuomenės vys
tymosi dialektiką, ekonomi
kos ir politikos sąveiką, vi
suomeninės būties ir visuo
meninės sąmonės savitarpio 
ryšį daugelį kitų klausimų. 
Visuomenės vystymosi pro
blemų nagrinėjimas buvo 
glaudžiai susijęs su revoliu- 

| cinės praktikos ir ideologi
nės kovos poreikiais. Kriti- 
kuoda m a s subjektyvizmą 
filosofijoje ir ideologijoje, 
Leninas smogė ryžtingą 
smūgį idėjinėms politinio 
voliuntarizmo ir avantiūriz
mo ištakoms. Principinę 
reikšmę turi jo pasisakymai 
prieš fatalizmo ir stichišku
mo koncepcijas kaip teorinę 
dešiniojo oportunizmo tak
tikos bazę”.

Po 1917 metų pergalės
1917 metu vasario revo

liucija nuvertė Rusijos caro 
monarchiją, tačiau valdžia 
pateko į buržuazijos rankas. 
Su Kerenskiu priešakyje, 
valdžia tęsė reakcinę politi
ką, karas buvo tęsiamas, 
Leniną gaudė policija. Kai 
kurie bolševikai vadai sua- 

> bejojo socialistinės revoliu
cijos pergale. Menševikai 
^propagavo buržuazinės de
mokratijos “laisve”. Tačiau 
Leninas kritikavo visokias 
pesimistines tendėncijas, jis 
reagavo į darbininkų ir val
stiečių revoliucinį kovingu
mą.

Dėka Leninui ir Bolševi
kų partijos vadovybei — 
Spalio revoliucija buvo lai
mėta. Bet revoliucijos lai
mėjimas buvo tik kertinis 
akmuo socializmo statybai. 
Leninui ir partijai kilo šim
tai problemų. Teoriškai ir 
praktiškai reikėjo pertvar
kyti naujos valdžios siste
mą, žemės ir industrijos so- 
cializacija, o tuo pačiu—ko
joti prieš imperialistinę in
tervenciją ir savo šalies so- ; 
dializmo priešus.
, Tokiose sąlygose, be pir- < 
mesnio patyrimo, gimė pir
moji socialistinė valstybė ;

pasaulio istorijoj. Darbo (ir anglai gražiai sugyvena, 
žmogus, nugalėjęs dvari
ninkus ir kapitalistus, ėmė 
šalies gamybos priemones 
į savo rankas. Leninas tuo 
metu paėmė naujosios Ru
sijos valdžios vairą, kuomet 
ji buvo:

Tu ir nuskurusi, tu ir 
—turtinga,

Tu ir galinga, tu ir 
—bejėgė, 

—Motute Rusija!
(Nekrasovas)

Tik po Spalio revoliucijos, 
naujoji socialistinė valdžia 
turėjo pasirašyti, kaip Le
ninas sakė, jai primestą 
“Tilžės” taiką. Tai irgi bu
vo istorinis posūkis. 1918 
metų kovo mėnesį, nušvie
tęs taikos sutartį, Leninas 
sakė: “Žmonijos istorija 
daro mūsų dienomis vieną 
iš didžiausių, sunkiausių po
sūkių, turinčių neaprėpia
mą pasaulinę, išvaduojamą- 

;”. Tai buvo leni
ninis didysis “perėjimas nuo 
karo tarp gruobonių, siun
čiančių į skerdynes milijo- 
nusišnaudojamų ir dirban
čių... į engiamųjų karą prieš 

j engėjus, už išvadavimą iš 
■Ikapitalo jungo... į visuoti- 
i nes gerovės ir patvarios tai

kos ateitį”.
Tuo metu Leninas per

matė, kad tarp socializmo 
ir kapitalizmo vyks ilga po
litinė ir ideologinė kova. 
Jis sakė, kad “su baisiu 
triukšmu ir trenksmu lūžta 
ir griūva sena, o greta ne
apsakomose kančiose gims
ta nauja”. Todėl “kaip kam 
svaigsta galva”. Svaigo tie, 
kurie griuvo, nes Leninas 
sakė: “Per keletą dienų 
mes sugriovėme vieną iš se
niausių, galingiausių, bru- 
tališkiausių ir žvėriškiau
sių monarchijų”.

Tiesa, monarchijos ir bur
žuazijos šalininkai puolė 
jauną socialistinę šalį iš 
lauko ir vidaus, bet Spalio 
revoliucija laimėjo visuose 
frontuose. Tačiau Lenino 
numatyta politinė ir ideolo
ginė kova taip dviejų pa
saulių vyksta ir dabar.

Nacionalinės laisvės 
klausimas

Nacionalinės laisvės ko
vą Leninas pradėjo dar ank
sti prieš 1917 metų revoliu
ciją. Rusijos imperija savo 
pakraščiuose buvo pavergu
si nemaža tautybių. Kaip 
žinome, lietuvių tautai per 
daugelį metų caristinės Ru
sijos valdžia draudė spaus
dinti lietuviškus laikraščius 
ir knygas. Kitos imperialis
tinės valstybės engė ir te
beengia kitas pasaulio tau
tas ir rases. Dar 1913 me
tais Lenino vadovaujama 
Bolševikų partija reikala
vo: “Nė vienos privilegijos 
nė vienai nacijai, nė vienai 
kalbai. Nė mažiausios pries
paudos, nė mažiausio netei
singumo mažumos atžvilgiu 
— štai darbininkų demok
ratijos principas”.

Leninas pabrėžė, kad tik
ra nacionalinė laisvė galės 
vystytis tik socialistinėje 
santvarkoje. Naciona 1 i n į 
klausimą Leninas siejo su 
klasine kova, nes kapitaliz
mo sistemoje kiekvienoje 
tautoje yra dvi klasės ir dvi 
kultūros — dvarininkų, ka
pitalistų ir darbininkų. Le
ninas smerkė nacionalinį 
šovinizmą — statymą vienos 
tautos ar rasės prieš kitą. 
Jis žymėjo, kad didžiųjų 
monopolijų akcininkai ru
sai, lenkai, žydai, vokiečiai

kur juos vienyja bendri ka
pitalo interesai.

Prieš kapitalistinį inter
nacionalizmą, Leninas statė 
darbininkų klasės interna
cionalinę vienybę, kaip sako 
marksistinė premisa: “Visų 
šalių proletarai, vienykitės”. 
Leninas nurodė 1905 metų 
revoliucijos pamokas, kai 
Lenkija ir Suomija turėjo 
prielankias sąlygas atsiskir
ti nuo Rusijos imperijos, 
bet tų šalių kapitalistiniai 
nacionalistai atsisakė revo
liucinės kovos ir taikstėsi su 
Rusijos monarchija prieš 
savos tautos darbininkų 
klasę.

Leninas apie literatūrą 
ir meną

Ir šiandien yra labai gy
vas ir naudojamas Lenino 
teorinis palikimas literatū
rai ir menui. Jo teoriniai 
raštai praturtino ir papildė 
pirmesniųjų marksistų este
tinės teorijos darbus. Prie 
Plechanovo, Černyševsk i o, 
Belinsko ir kitų literatūros 
estetikos puoselėtojų, Leni
nas padėjo paskutinį taška. 
Jis įprasmino literatūros ir j 
meno idėjiškumą ir partiš
kumą.

Leninas buvo didis groži
nės literatūros mėgėjas. Di- 
dyjį rašytoją L. Tolstojų 
Leninas kritikavo ir vertino 
kaip revoliucijos “veidrodį”. 
Rusų literatūros ir poezijos 
klasikus — Puškiną, Ler
montovą, Dostojevskį, Tur
genevą, Nekrasovą, Gogolį 
ir kitus — Leninas studija
vo ir vertino. Su M. Gorkiu 
jis palaikė artimus ryšius. 
Vakarų (Europos) literatū
rą Leninas skaitė prancūzų, 
vokiečių, italų ir anglų ori
ginaluose. Leninas pabrėž
davo, kad ir kapitalistiniam 
pasaulyje yra pažangių ra
šytojų ir geros literatūros. 
Leninui šimtas metų

Pabaigoje 1905 metų Le
ninas parašė dažnai kritikų 
minimą straipsnį “Partinė 
organizacija ir partinė lite
ratūra.” Straipsnyje Leni
nas kritikavo buržuazinius 
ideologus, kurie propagavo 
menininko “laisvę” izoliuotis 
nuo visuomeninio gyvenimo 
vaizdavimo meno kūriniuo
se. Teisingai Leninas sakė: - .------ —--------------- .
“Gyventi visuomenėje ir bū-j laikų žmonijos vystymosi 
ti laisvam nuo visuomenės 
negalima.”

Kituose straipsniuose ir 
kalbose jis nubrėžė meno 
reikšmės principus. Anot 
Lenino, “bet koks menas 
yra partinis, kadangi bet 
koks menas išreiškia tų ar 
kitų klasių bei partijų in
teresus.” Tai logiška ir tei
singa. Juk ir tas “neparty- 
viškas” pilietis (ar meninin
kas), kuris atsisako nuo bet 
kokios partijos ar ideologi
jos, savo veiksmuose, raš
tuose ar kalbose—išreiškia 
kaip tik partines, morali
nes ideologijas, kurios yra 
gyvos jo laiko visuomenėje.

Leninas moksliškai pa
grindė pažintinę ir atspin
dėjimo meno' teoriją. Tuo 
atveju marksistinis meno 
kūrinio verti n t o j a s sako, 
kad “gyvenimo atvaizdavi
mo mene teisingumas yra 
pagrindinis meninio kūrinio 
vertės kriterijus”. Lenininį 
meno idėjiškumą ir liaudiš
kumą pabrėžė ir šiuolaikinis 
Tarybų Lietuvos kūrybinių 
sąjungų valdybų plenumas, 
kurio atspindžiu laikraštyje 
“Literatūra ir menas” V. 
Kadaitis konstatuoja:

JUSTAS PALECKIS

Išėjom j Lenino kelią
—Kokios naujienos? Ką 

Leninas sako apie susitai
kymą? — taip mane dažnai 
klausinėdavo Andrejus Vi
nokurovas.

Tai buvo 1917 metų ga
le. Kaizerio kariuomenei 
užėmus Rygą, kur aš tuo
met gyvenau, vokiečiai paė
mė mane, aštuoniolikametį 
vaikiną, į priverstinus dar
bus. Pirma mūsų grupę pa
siuntė į Šiaulius, paskui į 
Tukumą, o iš ten į nedidelę 
stotelę Slampę, esančią tarp 
Latvijos miestų Tukumo ir 
Jelgavos. Slampėje dirbau 
dailide drauge su rusų karo 
nelaisviais, kuriems laikyti 
buvo įrengta nedidelė sto
vykla netoli stoties.

Kadangi Andrejus Vino
kurovas buvo prityręs dai
lidė, mums abiem buvo pa
vesta suremontuoti spragą, 
kurią pramušė rusų sviedi
nys medinėje stoties sieno
je. Daug patyręs kareivis 
iš Smolensko gubernijos 
valstiečių, Andrejus Vino
kurovas pateko į nelaisvę 
per pasitraukimą 1915 me-

fr [tais. Kaip du kartus ban
dęs pabėgti iš nelaisvės, jis 
tapo “kryžeiviu,” tai reiš
kia, kad ant jo švarko nu
garos buvo įsiūta ne tik
tai išilga, bet ir skersinė 
drūžė iš šviesios medžiagos 
kryžiaus pavidalu.

Andrius buvo sumanus 
vyras, viskam tikęs meis
tras, mėgėjas paplepėti ir 
padainuoti. Kai kurias jo 
dainas prisimenu ligšiol.

Kadangi gaudavau lietu
viškus, vokiškus, latviškus 
laikraščius, aš papasakoda
vau išskaitytas nauj ienas 
apie įvykius. Ypatingai mus 
domino žinios iš Rusijos,

“Nuolatinis dėsnis lenini
niams estetiniams princi
pams socialistinėje visuome
nėje yra skatinimas ne ko
kio nors dogmatinio prie
raišumo, o todėl, kad šie 
orincipai moksliškai pagrin
džia objektyvius naujos so
cialistinės kultūros vysty
mosi dėsningumus. Kas at
meta šiuos principus, tas iš 
esmės užkerta sau kelią di
alektiškai vertinti ir pažin
ti meno santykius su mūsų

vyksmu.”
Minint Lenino gimimo 

šimtąją sukakti, pastebi 
šiuolaikinės Tarybų Lietu
vos poezijos kritikas Vitas 
Areška — “didėja ir tragiš
ki pasaulio sukreti mai.” 
Vyksta “gigantiškos dviejų 
visuomenių dvikovos.” Bet 
“protas dar nepajėgia pa
stoti kelio tokiam absurdui, 
kaip masiškos, šlykščios ir 
jokiais protingais motyvais 
nepateisinamos žmonių žu
dynės.”

Taigi, poetas, menininkas, 
kaip ir visa sąmoninga 
žmonių masė, neprivalo 
bėgti “nuo gazdinančios XX 
a. realybės”. Dvasine ir fi
zinė kova gali pašalinti 
“žmonių žudynes.” Lenininė

, kur valdžią paėmė bolševi
kai. Žinoma, vokiečių cen
zūros praleisti laikraščiai 
patiekdavo viską iškraipy
tame pavidale. Tačiau iš tų 
prasimanymų išaižų apie 
nepaprastą chaosą Rusijoje 
ir piktus pranašavimus apie 
tarybų valdžios greitą žlu
gimą galėjo išlukštenti ti
krus faktus. Jie liudija apie 
dideles permainas, vykusias 
šalyje, kur pirmą kartą kru
vinose kautynėse, sunkiose 
kančiose prasidėjo socializ
mo era. Ir nebuvo dienos, 
kad nepasikartotų vardas 
to žmogaus, kuris vadova
vo Spalio revoliucijai, kuris 
stovėjo bolševikų partijos 
priešakyje ir pirmininkavo 
tarybų vyriausybei — Le
nino vardas.

— Leninas pažadėjo tai
ką, žemę ir laisvę! — džiu
ginančia žinia skambėjo tie 
žodžiai nelaisviams, uždary
tiems už spygliuotų vielų. 
Kas gi gali būti brangesnio, 
kaip taika kariams, kaip 
laisvė nelaisviams, kaip že
mė valstiečiams!

Kas toks Leninas, iš kur 
jis, kaip jis sugebėjo sukel
ti liaudį tokiai revoliuci
jai?— tie klausimai biro iš 
visų pusių tuo metu, kai 
man drauge su nelaisviais 
tekdavo dirbti valant gele
žinkelį nuo sniego pusnių. 
Atsakydamas aš galėjau pa
pasakoti kai kurias nuo
trupas iš to įvairiausių 
spalvų laikraščių srauto, 
kuris paplūdo po vasario re
voliucijos. Tačiau tarpe tų 
laikraščių buvo ir kaikurie 
Rygoje leistojo karių belais
vių laikraščio “Oko p n a j a 
Pravda” (“Apkasų Tiesa”) 
numeriai, kuriuos teko man 
skaityti. Kai kurias žinias 
galėjau pasemti ir iš okupa- 
pacijos ėjusių laikraščių.

Sunku aprašyti džiaugs
mą ir susidomėjimą, apėmu
sį mane, kai galėjau pra
nešti Andrejui Vinokuro- 
vui, o per jį ir kitiems ne
laisviams apie tai, kad Leni
no pažadas pildomas, kad 
Lietuvos Brastoje prasidės 
taikos derybos •..

Tie prisiminimai apėmė 
mane šiuo metu, kai artėja 
didingos Lenino gimimo 
šimtmečio sukaktuvės.

Tačiau tikra Lenino ga
lingųjų minčių ir įtikinamų 
žodžių įtaką aš pajaučiau 
1919 metais. Tai buvo ne
užmirštamieji metai, kada 
didžiojoje Pabaltijo dalyje 
darbo liaudis galėjo imtis 
savo tarybų valdžios kūri
mo, žlugus vokiečių okupa
cijos priespaudai. Tuomet 
man teko dirbti lietuvių ko
munistiniame laikr a š t y j e 
“Darbininkų Kova,” ėjusia
me Rygoje.

1919 metų kovo pradžią 
paženklino pasaulinio mas
to įvykis — III Internacio
nalo (Kominterno) įkūri
mu. Jo įkvėpėju ir Komin
terno pirmojo kongreso 
energingu vadovu buvo Le
ninas, dar 1914 metų lap-

pasaulio proletarus” — tai 
buvo labai įtikinantys, di
delio poveikio dokumentai, 
kurie turi pažadinti viso pa
saulio proletarus ir įkvėpti 
juos kovai už naują gyve
nimą, naują pasaulį.

Nepaprastai aiškiai ir pri
einama forma Lenino pareiš
kimuose ir Kominterno kon
greso dokumentuose buvo 
išdėstyti mokslinio komu
nizmo dėsniai, vystoma re
voliucinė marksistinė teori
ja visuotinos kapitalizmo 
krizės ir socialistinės revo
liucijos pradžios laikotar
piu, keliami konkretūs už
daviniai, iškylą viso pasau
lio darbininkų klasei.

Su dideliu susijaudinimu, 
lyg aukštos poezijos kūri
nius verčiau Lenino mintis 
ir žodžius, pajutęs kažkokį 
nušvitimą, įkvėpimą. Kilo 
troškimas propaguoti tas 
didžiąsias mintis, polemi
zuoti su abejojančiais, ko
voti su proletariato prie
šais.

Lenino mintys atrado gy
vą atbalsį mano širdyje ir 
sąmonėje, jaudino ir ragino 
aktyviai veiklai. Netrukus 
aš jau nebepasitenkinau 
vertimais, bet pradėjau ra
šyti straipsnius, kurti eilė
raščius “Darbi ninku Ko
vai.”

Tačiau trumpas tai buvo 
tarybinis laikotarpis Pabal
tijo tautų gyvenime. Tarp
tautinė karinė intervencija, 
susijungusi su vietos reak
cine buržuazija ir social- 
pardavikais, sužlugdė ta
rybų valdžią Estijoje, Lie
tuvoje ir Latvijoje. Apie 20 
metų tų respublikų tautas 
valdė buržuazija, netrukus 
pavartojusi fašistinius me
todus, numetusi bet kokias 
parlamentari n ė s demokra
tijos skraistes. Atviras

smurtas, teroras ir perse
kiojimai, nukreipti prieš ko
munistus ir pažang i ą s i a s 
jėgas, liaudies beteisišku
mas, valdžią pagrobusios 
buržuazijos viršūnės ko
rupcija ir sauvalė, klerika
lizmo ir obskurantizmo įsi
galėjimas—taip galima api
būdinti padėtį buržuazijai 
valdant Lietuvoje, kur aš 
persikėliau gyventi.

Nelengvas buvo inteligen
to kelias sudėtingose buržu- 
zinių sąlygų apystovose, 
įvairių grupių ir pasaulė
žiūrų verpete, aštrioje po
litinėje kovoje, buitinių rei
kalų varguose.
Ieškojome kelių tikrų— 

geriausiai kaip tarnauti 
žmonijai visai plačiajai 

ir darbo liaudžiai, tautai— 

rašiau aš kadaise apie tuos 
nelengvus ieškojimus.

Nemažai kryžkelių buvo ir 
mano gyvenimo kelyje. Ta
čiau niekada negeso sieloje 
kibirkštis, kurią įžiebė Le
nino žodžiai ir mintys. Vi
sose aplinkybėse ji priminė 
man, kad tiesa yra kairiojo
je, lenininėje pusėje. Tai 
padėjo man išsilaikyti anti- 
klerikalinėse, antifašistinė
se pozicijose, o su laiku už
megzti ryšius su nelegalia 
Lietuvos komunistų partija 
ir įsijungti į kovą už Leni
no idėjas.

Lietuvos darbo žmonių 
kovos istorijoje esama ne
užmirštamų epizodų, susiju
sių su Leninu. 1895 metų 
rugsėjo 19 d., grįždamas iš 
užsienio, Leninas buvo su
stojęs Vilniuje, susitiko su 
vietos marksistais ir tarėsi 
dėl marksistinio leidinio su
darymo. Tas istorinis Lie
tuvos darbininkų judėjimui 
susitikimas turėjo didelę

(Tęsinys 4-me psl.)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

tiesa rodo kelią i blaivesnį krity paskelbęs II Interna- « • • • • • 1 /i n I miniu /i*! m n i *V1 n mtAlpasaulį. Dviejų visuomenių 
kovoje menas turi būti aiš
kus. Iš meno kūrėjo ir kri- 
t i k o reikalaujama 1 e n i- 
ninės tiesos pažinimo įsisa
vinimo.

P. S. Informacija, cita
tos šiam straipsniui imta 
iš: “Leninas apie kultūrą 
ir meną”, “Pergalė”, “Kul
tūros barai,” “Literatūra 
ir menas,” Vilniads “Tiesa.” 
1970-11-20

cionalo sužlugimą ir pasvei
kinęs busimąjį III Komu
nistinį Internacionalą.

Vos žengusiam pirmuo
sius žingsnius žur n a 1 i s t o 
keliu, man teko vėrsti svar
biausius Kominterno doku
mentus į lietuvių kalbą. Le
nino kalba, jo pranešimas, 
teziai apie buržuazinę de
mokratiją ir proletariato 
diktatūrą, Kominterno plat
forma, Manifestas “Į viso

“Menas — Liaudžiai
Su tokiu devizu visoje 

Tarybų šalyje vyko TSRS 
Tautų meno šventė, skirta 
V. Lenino gimimo 100-ioms 
metinėms. Joje aktyviai da
lyvavo ir geriausieji lietu
viški kolektyvai. Valstybi
nis dainų ir šokiu liaudies 
ansamblis “Lietuva” kon
certavo Moldavijoje ir Uk
rainoje, Vilniaus pučiamųjų 
orkestras “Trimitas”—Bal
tarusijoje, atskiri meno 
meistrai — tolimame Azer
baidžane, Armėnijoje.

Kovo viduryje meno šven
tės dalyvius sveikino Lietu
vos darbo žmonės. Mūsų 
didžiuosiuose miestuose ir 
atokiuosiuose miesteli u o s e 
viešėjo įvairių tarybinių 
tautų muzika, dainos, šo
kiai. Didelio pasisekimo su
silaukė TSRS Valstybinis 
simfoninis orkestras, kuris 
neseniai grįžo iš sėkmingų 
gastrolių po JAV, Meksiką 
ir Kanadą, Vilniečiai irkap- 
sukiečiai nuoširdžiai plojo 
Estijos vyrų chorui, Naujo
sios Akmenės gyventojai — 
Ukrainos banduristų kape
lai, Šiaulių dainos mylėtojai 
— Sibiro Valstybiniam ru
sų liaudies chorui.

Tūkstančius kilometrų 
šventės dienomis nukeliavo 
ir respublikos dainininkai, 
šokėjai, rašytojai ir kompo
zitoriai. Koncertuose, vaka
ru o s e dalyvavo daugiau 
kaip 1,600 atlikėjų, jų tar
pe daugiau kaip trečdalis iš 
broliškųjų respublikų.

Margi dainų šventes 
drabužiai

Ne už kalnų respubliki-

nė Dainų šventė. Jai akty
viai ruošiasi visų miestų ir 
rajonų meno saviveiklinin
kai. Balandžio ir gegužės 
mėnesį galutinai paaiškės, 
kuriems kolektyvams bus 
suteikta teisė atvykti į Vil
nių.

Nemaža rūpesčių Dainų 
šventė sukėlė ir dailinin
kams R. Songailaitei ir J. 
Balčikoniui. Juk jiems ten
ka rūpintis, kaip bus pasi
puošę dainininkai, šokėjai, 
muzikantai. Dailininkai jau 
sukūrė žemaičių, aukštai
čių, suvalkiečių, dzūkų tau
tinių drabužių pavyzdžius.

Jiems pasiūti reikės ke
liasdešimt tūkstančių met
rų audinių, juostų. Kauno 
“Drobės”, “Kaspino”, Vil
niaus “Audėjo”, Kretingos 
“Laisvės” fabrikai atliks šį 
didžiulį Dainų šventės da
lyvių užsakymą.

Senove ir dabartis
TSRS Architektų sąjun

ga paskelbė senosios ir da
bartinės architektūros har
monijos konkursą, kuriam 
Lietuvos architektai patei
kė tris darbus. Tai — Paro
dų rūmai Vilniuje, Muzie
jaus gatvėje (autorius —V. 
Čekanauskas), senamiesčio 
kvartalas (V. Landsbergis- 
Žemkalnis, V. Dvariškis, V. 
Parčiauskas), S. Nėries vi
durinės mokyklos pastatas 
(projekto autorius — ar
chitektas L. Kazarinskis).

Į konkurso vertinimo ko
misiją įeina Lietuvos TSR . 
Kultūros ministerijos pa
minklų apsaugos draugijos 
pirmininkas J. Glemža.
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del pažangos
straipsni u s, pasisakančius 
už sukūrimą Trečiojo Inter
nacionalo vietoj socialšovi- 
nistų sužlugdyto Antrojo 
Internacionalo.
Pirmieji lietuviai bolševikai

Tai, kas buvo nutarta Lie
tuvos socialdemokratų par
tijos VII suvažiavime dėl 
susivienijimo su Rusijos so
cialdemokratų darbiniu k ų 
partija, Lietuvos revoliuci
niai socialdemokratai ėmė 
vykdyti po 9-10 metų. Atsi
dūrę pirmojo pasaulinio ka
ro metu įvairiuose Rusijos 
miestuose lietuviai revoliu
ciniai socialdemokratai už
mezgė ryšius su vietinėmis 
bolševikų partijos organi
zacijomis. Nemaža evakuo
tų darbininkų, moksleivių ir 
tiesiai įstojo į bolševikų 
partiją. ,

Petrogrado lietuvių so
cialdemokratų konferencija
1916 m. lapkričio piėnesį 
pasisakė už įstojimą į‘bolše
vikų partiją, sudarė parti
jos Lietuvių rajoną, kurio 
komiteto atstovas įėjo į RS- 
DDP Petrogrado komitetą. 
Be Petrogrado, dar 1916 
metais lietuvių bolševikų 
organizacijos veikė Vorone
že, Jekaterinoslave (dabar 
Dnepropetrovskas), Rygo
je.

Po Vasario revoliucijos 
lietuvių bolševikų rajonai, 
vėliau sekcijos, dar labiau 
išaugo . Rusijos socialdemo
kratų darbininkų partijos 
(bolševikų) VI suvažiavime
1917 metų vasarą V. Kap
sukas pranešė, kad bolševi
kų partijos lietuvių organi
zacijose įvairiose Rusijos 
vietose yra apie 2 tūkstan
čius narių.

1917 metų rudenį buvo 
sudarytas bolševikų parti
jos Lietuvių sekcijų Laiki
nasis Centro Biuras. Į jį įė
jo Vincas Kapsukas, Zig
mas Angarietis, Juozas 
Dumša. Jis koordinavo visų 
lietuvių sekcijų darbą, leido 
reikalingą literatūrą. 1918 
metų sausio 5-8 d. Petro
grade įvykusioje pirmojoje 
lietuvių sekcijų konferenci
joje buvo išrinktas nuolati
nis Centro Biuras iš 9 as
menų, tarp kurių buvo ir 
anksčiau veikusio Centro 
Biuro nariai.

Bolševikų partijos lietu
vių rajonų, paskui sekcijų 
sukūrimas suvaidino svarbų 
vaidmenį I pasaulinio ka
ro metu į Rusijos gilumą 
buvo išvažiavę apie 300 
tūkstančių Lietuvos gyven
tojų. Jie dirbo Petrograde, 
Maskvoje, Voroneže, Char
kove, Tūloje ir daugelyje 
kitų miestų, apie 64 tūks
tančius buvo mobilizuoti į 
Rusijos kariuomenę.

Lietuvių sekcijos padėjo 
bolševikų partijai sutelkti 
evakuotuosius Lietuvos gy
ventojus į kovą dėl Tar. val
džios. Lenininiai balševikų 
partijos šūkiai už taiką, už že
mę, už liaudies valdžią, už tei
sę pavergtoms tautoms laisvai 
apsispręsti, už socialistinę 
ateitį buvo artimi, supran
tami ir lietuviams darbo 
žmonėms. Nepaisant buržu
azinių partijų veikėjų, jų 
nacionalistinės spaudos pas
tangų sulaikyti lietuvius 
nuo dalyvavimo bendroje 
su visos Rusijos darbo 
žmonėmis revoliucinėje ko
voje, tūkstančiai lietuvių 
darbininkų, kareivių, moks
leivių dalyvavo Spalio revo
liucijoje, kovoje už Tarybų 
valdžią, gynė revoliucijos

Liaudies kova
(Tęsinys iŠ 2-ro psl.) 

žes), rūpinasi stiprinti ma
žažemių ir vidutinių valstie
čių sąjungą su darbinin
kais, kad sėkmingesnė būtų 
liaudies kova prieš dvari
ninkus ir caro valdžią, ke
lia dvarininkų žemės kon
fiskavimo reikalavimą.

Pirmosios Rusijos buržu
azinės demokratinės revo
liucijos patyrimas aiškiai 
parodė, kokią žalą revoliu
ciniam išsivadavimo judėji
mui daro darbininkų orga-. 
nizacijų susiskaldymas, jų 
vienybės nebuvimas. Sekda
mi V. Lenino mokymu, re
voliuciniai socialdemokratai 
stojo už tai, kad atskirai 
veikiančios nacionalinės so
cialdemokratinės organiza
cijos susivienytų su Rusi
jos socialdemokratų darbi
ninkų partija, kad darbinin
kų klasės ir kitų darbo žmo
nių išsivaduojamoji kova 
turėtų vieningą vadovybę.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos VII suvažiavimas, 
įvykęs 1907 m. rugpjūčio 
mėnesį Krokuvoje, vienbal
siai pripažino, kad Rusijos 
SDDP ir Lietuvos SDP su
sivienijimas yra galimas ir 
reikalingas. Tai buvo leni
ninių idėjų pergalė Lietu- 
v o s socialdemokratiniame 
judėjime. Įsigalėjusi po re
voliucijos reakcija, žymiau
sių revoliucinių socialdemo
kratų įkalinimas sutrukdė 
Rusijos SDDP ir Lietuvos 
SDP susijungimą.

Revoliucijos metais išplės
ti Lietuvos socialdemokra
tų ryšiai su Rusijos social
demokratų darbininkų par
tija nenutrūko ir vėliau. 
Tuos ryšius su Rusijos bol
ševikais palaikė Pranas Ei
dukevičius, Vincas Kapsu
kas ir kiti Lietuvos revoliu
cionieriai. P. Eidukevičius 
1911 metais bendradarbia
vo Rusijos socialdemokratų 
darbininkų partijos Centro 
Komiteto organe “Sosial - 
Demokrat”, pasisakydamas 
prieš likvidatorius, kurie, 
užėjus reakcijai, ėmė laido
ti darbininkų klasės parti
ja.

V. Kapsukas, pabėgęs iš 
Sibiro tremties, 1914 metais 
Krokuvoje užmezgė ryšius 
su V. Leninu, informavo jį 
apie lietuvių socialdemo
kratinį laikraštį “Vilnis”, 
parašė bolševikų teoriniam 
žur n a 1 ui “Prosveščenije” 
(“Švietimas”) straipsnį 
apie Lietuvos socialdemo
kratų partijos evoliuciją.
V. Lenino raštai lietuviškai

Pirmas V. Lenino kūrinys, 
paskelbtas lietuvių kalba, 
buvo “Įstatymo dėl nacio
nalinio lygiateisiškumo 
projektas.” Jį išspausdino 
Rygos lietuvių revoliu
cinių socialdemokratų sa
vaitraštis “Vilnis” 1914 me
tų 10 numeryje. Carinės 
Rusijos pavergtoms tau
toms, tarp jų ir lietuvių 
tautai, lenininė nacionalinio 
lygiateisiškumo idėja buvo 
visiškai suprantama.

Pirmojo pasaulinio karą 
metu V. Kapsukas, redaF 
guodamas Anglijoje lietu
vių darbininkų laikraščius 
“Socialdemokratas,” “Rank- 
pelnis,” Jungtinėse Ameri
kos Valstijose — “Kova”, 
žurnalą “Naujoji gadynė” 
populiarino leninines pažiū
ras į imperialistinį karą, į 
socialšovinistus, ragino at
siriboti nuo socialoportunis- 
tų, nuėjusių tarnauti impe
rialistinei buržuazijai, 
spausd i n o Z. AngarieČio 

laimėjimus Raudon o s i o s 
Armijos gretose.

Pirmoiji V. Lenino knyga 
lietuvių kalba

Kolektyviu i o propagan
disto ir agitatoriaus vaid
menį 1917-1918 m. sėkmin
gai atliko pirmieji lietuvių 
komunistin i a i laikraščiai, 
Lietuvių sekcijų Centro 
Biuro organai “Tiesa” (ėjo 
Petrograde, paskui Mask
voje) ir “Komunistas” (ėjo 
Voroneže). Jau 1917 m. 
“Tiesoje” buvo paskelbta 12 
V. Lenino parašytų doku
mentų, tarp jų “Balandžio 
tezių” išdėstymas, dekretai 
dėl taikos ir žemės ir kiti. 
“Komunistas” 1918 metais 
išspausdino V. Lenino “Lai- 
š k ą Amerikos darbinin
kams”, laišką Petrogrado 
darbininkams “Apie badą”, 
jo straipsnį “Pranašiški žo
džiai”. i

Pirmasis V. Lenino vei
kalas, išleistas lietuvių kal
ba, atskiru leidiniu, buvo 
Voroneže išėjusi knygutė 
“Laiškas Amerikos darbi
ninkams”. Šią, kaip ir kitas 
Voroneže išleistas marksis
tines knygutes, komunisti
nius laikraščius, dar 1918 
metais gabeno į Lietuvą 
grįžtantieji iš Rusijos į 
gimtąjį kraštą karo pa
bėgėliai, moksleiviai. Vo
kiečių okupuotos Lietuvos 
gyventojai godžiai skaitė 
patikimas žinias apie Spa
lio revoliuciją, pirmuosius 
socialistinės statybos žings
nius Tarybų šalyje.

Lietuvos Komunistų 
partijos susikūrimas

Klasių kovos patyrimas 
įrodė, kad darbininkai ir 
valstiečiai gali išsivaduoti 
iš buržuazijos priespaudos 
tik marksistinės - lenininės 
partijos vadovaujami. Su
kurti tokią partiją Lietuvo
je ragino V. Kapsukas, Z. 
Angarietis savo straips
niuose, paskelbtuose “Tieso- 
jeje”, “Komuniste”. Lietu
vos revoliuciniai marksistai 
Pranas Eidukevičius, Kons
tantinas Kernovičius, Sima- 
nas Grybas, Ignas Gaška, 
grįžę iš evakuacijos komu
nistas Karolis Požėla, Juo- 
z as Dumša, Aleksandra 
Drabavičiūtė ir kiti 1918 
metais sukūrė Lietuvos Ko
munistų partiją. Jos pirma
sis suvažiavimas buvo su
šauktas 1918 m. spalio 1-3 
dienomis kaizerinės Vokie
tijos okupuotame Vilniuje.

Suvažiavimas išrinko Lie
tuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetą iš 7 asme
nų. Kai lapkričio pabaigoje 
į okupuotą Vilnių atvyko 
V. Kapsukas ir Z. Angarie
tis, jie taip pat buvo koop
tuoti į Centro Komitetą, ta
po vadovaujančiais darbuo
tojais. Nuo šio laiko Lietu
vos Komunistų partija tapo 
pagrindiniu marksizmo - le
ninizmo idėjų platintoju 
Nemuno krašte.

(Daugiau bus)

Trenton, N.J. — Į vals
tijos seimelį įneštas bilius, 
kuris leistų kareiviams iš 
šios valstijos atsisakyti vyk
ti į Vietnamą.

Panašus įstatymas jau 
priimtas Massachusetts 
valstijoje.

Subic Bay, Philippinai. *— 
Čia pribuvo Jungtinių Vals- 
tišų amunicijos laivas, ku
ris aną dieną buvo užgrob
tas ir nuplukdintas į Katn- 
bodiją, s

Philadelphia, Pa.
Linksma pavasarine sueiga

Balandžio 12 d. mūsų pa
rengimų lankytojai gavo 
viską, kas jiems buvo skel
bimuose prižadėta prieš pa
rengimą. Jaunuoliai pade
monstravo savo meninius 
muzikinius gab u m u s. 
Amelia Juškevičienė paro
dė savo spalvotas n u o - 
traukas įžymesnių vietovių 
Tarybų Lietuvoje. O kai ku
rie svečiai pamatė savo gi
mines, pažįstamus ir nuo
stabiai gražius gimtojo kraš- 
gamtovaizdžius. Tas dar la
biau atnaujino žiūrovų mei
lę Lietuvai.

Baigiant pietauti, svečiai, 
dėkodami rengėjams už 
vaišes ir meninę programą, 
gausiai aukojo pažangios 
spaudos reikalams. Po $10 
P. Nevardauskas, J. ir F. 
Lagiskis, Zambusevičiai, F. 
Navickas, P. Šlajus, A. Lip- 
čius, N. Dudonis, A. ir B. 
Gegžnas, Juškevičius; $9 K. 
ir A. Mačiūnai; po $6: E. 
Be k am pienė ir Frances 
Pamrink; po $5: P. Bara
nauskas, D. Gurklis, Kaz
lauskienė, Sidabrienė, B. 
Navalinskienė, N. Griciū- 
nienė, A. Paukštienė, Ake- 
laitienė, Vaišvilienė, Gužo- 
nienė, Rož. Merkytė, S. 
Ufier, F. ir P. Valant; $4 
Fergienė; $3 Kaspariūnie- 
nė; $2 Bartašienė. Jablons
kienė parengime nedalyva
vo, bet per Tureikienę pri
davė rengėjams $5.

Skanių keikų ir pyragų 
parengimui aukojoV: Guš- 
taitienė 4, Žarnbųsęvičienė 
2, Tureikiene 2, Mr,s. Mitch
el 2.

Rengėjai taria didelį ačiū 
aukotojoms1 už skanius pa
tiekalus.

Jeigu įvyko kokia klaida, 
tai žinučių rašė j as gali ati
taisyti, jeigu reikalas...

Labai džiugu, kad šis 
parengimas visapusiškai ge
rai pavyko^horš buvo ir ne 
toks skaitlingas, kaip tikė
tasi.

“L” Reporteris

Hartford, Conn.
Laisvės Choras turėjo sėk

mingas pamokas praeitą 
trečiadienį. Gerai sekasi 
naujas daineles dainuoti ir 
senas panaujinti, tik labai 
trūksta vyrų balsų. Labai 
pasigendame F. Romano. 
Nebuvo šiose pamokose ir 
J. Lukštas — dar tebėra 
saulėtoje Floridoje, bet nu
girdau, kad neužilgo su
grįš į chorą. Labai malonu 
matyti L. Žemaitienę, nes li
ga labai ilgai sulaikė ją nuo 
dainavimo ir kitų darbų, o 
ji nepamainoma. Tai iš ti
kro buvo malonu ją matyti. 
Su atgyjančia gamta visi 
linkime, kad ir jūs eitumėt 
tvirtyn.

W. Hollis pranešė, kad 
gausime svečių artistų iš 
Massachusetts gegužės 24 
dieną. Tai labai gera, links
ma žinia. Pasižadėjo Irena 
Janulis ir Mr. Daukša. Taip
gi mūsų miela solistė Hele
na Brazauskienė labai rim
tai mokosi naujas daineles. 
Taigi visus prašome tos 
dienos nepamiršti pasižy^ 
mėti kalendoriuje. Bus gra
ži programa ir geri pietūs. 
Tai seniai turėjom.

Labai skaudi žinia mums 
buvo išgirsti, kad drg. Ga- 
siūnas susirgo. Mes visi 
hartfordiečiai linkime jam 
greit pasveikti.

Veronika Kažlait

Išėjom į L
(Atkelta iš 3 pusi.) 

reikšmę marksizmo-leniniz
mo idėjų plitimui ir užmez
gimui ryšio su Rusijos dar
bininkų klasės judėjimu.

Dar XIX a. pabaigoje Lie
tuvoje prasidėjo Lenino kū
rinių plitimas. Per Lietuvą 
ėjo lenininės “Iskros” kelias 
ir' jos platinime aktyviai 
dalyvavo Lietuvos marksis
tai. Tiesioginius ryšius su 
Lietuvos s o c i a 1 d e m okra- 
tais Leninas užmezgė 
1912 -1914 metais, gyven
damas Krokuvoje, Po- 
ronine, Zakopanėje. 1914 
m. balandžio mėnesi Leni
nas kalbėjo Lietuvos social
demokratų grupės susirin- 
Kime. Čia jis susipažino su 
Lietuvos revoliucinės soci
aldemokratijos vadovu Vin
cu Mickevičium - Kapsu k u, 
kuris 1918 metais tapo Ta
rybų Lietuvos vyriausybės 
galva. Leninas teigiamai at
siliepė apie 1913 -1914 me
tais Rygoje ėjusį darbinin
kų laikraštį “Vilnis,” kurį 
jis pavadino “pravdistiniu.”

Nuostabų įžvalgumą ir 
lietuvių tautos interesų su
pratimą Leninas pareiškė 
straipsnyje “Kritinės pasta
bos nacionaliniu klausimu.” 
Polemizuodamas su Roza 
Liuksemburg, kuri, matyt, 
laikė Lietuvą neatskiriama 
Lenkijos dalimi ir nepri
pažino Lietuvai teisės 
į autonomiją, Leninas griež
tai paneigė tą tikinimą, 
Paneigdama Lietuvos tei
sę į autonomiją, Ro
za Liuksemburg rėmė tą 
nuomonę tuo, kad taip va
dinamose Lietuvos guberni
jose — Kauno, Vilniaus, 
Gardino ir Suvalkų — lie
tuvių , gyventojų skaičius 
sudaręs tik nežymią mažu
mą — 31%. Tuo tarpu Le
ninas pažymėjo, kad nėra 
reikalo imti tas gubernijas 
ištisai, bet reikia išskirti iš 
jų tik dalis su lietuvių dau
guma ir tada gausime te
ritoriją su žymia lietuvių 
gyventojų didžiuma ir tu
rinčią teisę į autonomiją.

O praėjus keletai metų po 
tos polemikos Leninas, kaip 
Rusijos TSRS Vyriausybės 
pirmininkas, pasirašė Įsaką 
dėl Lietuvos Tarybinės Res
publikos nepriklausomybės 
pripažinimo.

Nors tuomet Tarybų Lie
tuva ir negalėjo išsilaikyti 
prieš pajėgesnes interventų 
ginkluotąsias jėgas, kova 
dėl tarybų valdžios nenu
trūko. Ištikimu Lenino prie
sakų saugotoju buvo Lietu
vos komunistų partija. Le
nino vardas buvo šventas 
komunistams ir visiems Lie
tuvos proletarams. Su jo 
vardu jie ėjo į kovą, į ka
torgą, kančias ir mirtį.

Didelio liūdesio dienomis 
Lietuvos proletarams buvo 
1924 metų sausio dienos, su
sijusios su Lenino mirtimi 
ir jo laidotuvėmis. Tomis 
dienomis Kauno darbininkų 
atstovai ateidavo į Tarybų 
Sąjungos pasiuntinybę pa
reikšti užuojautą tarybinei 
liaudžiai. Nežiūrint perse
kiojimų, daugelyje nelegalių 
susirinkimų Lietuvos darbo 
žmonės pagerbė vado atmi
nimą. Politiniai kaliniai ne
šiojo gedulo ženklus.

Visiems laikams liko Le
ninas Lietuvos darbo žmo
nių atmintyje. Ryšium su 
pirmosiomis Lenino mirties 
metinėmis Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Ko
mitetas savo atsišaukime 
skelbė:-

Universiteto choro 
jubiliejus

Vilniaus universiteto cho
ras, kurio vyriausiasis me
no vadovas ir dirigentas^ 
yra Lietuvos TSR nusipel
nęs artistas Pranas Sližys, 
išvyko koncertuoti į Čekos
lovakiją. Prieš tai Vilniuje 
choras surengė jubiliejinį 
koncertą.

Universiteto choras gy
vuoja 30 metų. Per tą laiką 
jame dainavo daugelis stu
dentų, kurie šiandien dirba 
įvairiuose Lietuvos kampe
liuose. Todėl ir jubiliejinis 
choro koncertas buvo tarsi 
šeimyninė šventė, nes į ją 
suplaukė daug jo daininin
kų. Jie nuoširdžiai plojo sa
vo jaunesniesiems drau
gams, kurie gražiai daina
vo lietuvių liaudies, mūsų ir 
kitų tautų kompozitorių su
kurtas dainas, klasikinius 
kūrinius. A

Be studentų, taip pat dai- 
n a v o buvusiųjų choristų 
choras ir mažieji daininin
kai — choristų vaikai.

- - - - Z . w 
Pirmieji turistai

Draugystės traukinys iš 
Lenkijos atvežė pirmuosius 
turistus iš Lodzės vaivadi
jos. Svečiai iš Lenkijos ap
žiurę j o Vilnių, klausėsi 
‘Vilijos” ansamblio koncer
to. ,

Artimiausiu metu atvyks 
turistai iš kitų Lenkijos 
vaivadijų ir Čekoslovakijos.

“Siena” -- Rygoje
Rygos J. Rainio Dailės 

teatras pastatė lietuvių po
eto Justino Marcinkevičiaus 
poemą “Siena”. Šio kūrinio 
sceninę kompoziciją paruo
šė latvių poetė D. Avuotinia.

Tolesniuose Dailės teatro 
planuose — Just. Marcinkų- t 
vičiaus “Mindaugo” dranw. '

Milijonas centnerių 
žuvies

Lietuvos žvjai šiais me
tais jau sugavo milijoną 
centnerių žuvies.

Pernai pirmą kartą iš jū
ros gelmių ištraukusios tris 
milijonus centnerių žuvies, 
šiemet laivų įgulos prisiėmė 
dar didesnius įsipareigoji
mus. Iki metų pabaigos jos 
pasiryžo sugauti beveik ke
turis milijonus centnerių 
žuvies.

Nauja pieno perdirbimo 
įmonė

Kaune, Žaliakalnio rajo^ 
ne, pradėtas statyti pierity 
kombinatas. Jis didžiausiaš 
ir labiausiai mechanizuotas 
visame Pabaltijyje.

Naujasis kombinatas per 
dieną perdirbs tris šimtus 
tūkstančių litrų pieno.. Pir
mą kartą Lietuvoje čia nu
matyta pradėti gaminti ste
rilizuotą pieną.

mino kelią
“Sausio 21 d. sueina me

tai, kai viso pasaulio dar- 
. bininkai ir valstiečiai nu
stojo žymiausio savo vado 
Vladimiro Iljičiaus Lenino. 
Jam mirus nudžiugo darbi
ninkų priešai — buržuazija 
ir dvarininkai. Jie manė, 
kad revoliucinis proletaria
tas, netekęs geriausio vado, 
nebemokės taip sėkmingai 
vesti kovą. Bet jie skau
džiai apsiriko. Leninas mi
rė, bet gyvuoja leniniz
mas.”

Leninizmo idėjos Lietu
voje visiškai laimėjo 1940 
metų vasarą, kai darbo 
žmonės su nepaprastu en
tuziazmu balsavo už Tary
bų Lietuvos atkūrimą. Tai 
buvo pergalinga išdava jų 
ilgametės kovos, kurioje 
dalyvavo geriausios liau
dies — darbininkų, valstie
čių ir inteligentų — jėgos.

Vos išėjus j Lenino kelią, 
Mums išaugo erelių sparnai, 
Laimo džiaugiasi buvę bedaliai, 
Nusimetę vargus amžinai.

Atjaunėjusios širdys pražydo, 
Pasijutom atgimę visi, 
Tave, Tėviške, jauną išvydę,— 
Dar brangesnė dabar mums esi.

Drauge su visomis Tary
bų šalies tautomis lietuvių 
tauta po Lenino vėliava per 
trumpą laiką pasiekė milži
niškų laimėjimų visose gy
venimo srityse — ekonomi
koje, švietime, kultūroje, 
mene. Lenino idėjų šviesa 
išvaikė amžių tamsą, kurią 
atkakliai palaikė nežaboti 
tamsybių tarnai iy fašistai.

Atsinau j inu’ši i r tikrai at
radusi save, įgijusi erelio 
sparnus, Lietuvos liaudis 
sutinka garbingas Lenino 
gimimo 100-ąsias sukaktu
ves.

Tarp 87 vaikų kartą gims
ta dvynukai. Tarp 87 dvy
nukų — kartą gimsta trys 
vaikai, tarp 87 trynukų kar
tą gimsta keturi vaikai ir 
t. t. Pirmą kartą šį dės
ningumą praėjusio amžiaus 
pabaigoje nustatė prancūzų 
biologas Elenas.

DAINELĖ APIE TĖVUS, 
NUTEISTUS KALĖTI
Tėvai užaugino 
Sūnelį žaliūką; 
Jo dirbt nemokino, 
Augino valiūką.

Į teismą pateko 
Sūnelis beūsis.
“Nekaltas jis”—sakė 
Jo tėvas orusis.

“Maitirlom, žiūrėjom 
Kiekvieno jo noro. 
Mokyklai derėjo 
Įkvėpti jam dorą!”

Bet teismo taryba 
Meldimo nepaisė. 
Kodekso rūstybė 
Kalėt ir juos teisė:

“Mokyklos negali 
Sudorinti vaiko, 
Jei jis siurbia, geria 
Namų dvokų tvaiką.

Juokai yra smerkti 
Mokyklos dorovę, 
Jei tėvas kas kartą 
Ją pašaipom griovė.

Kiekviens šeimininkas, 
Kurs valdžią įgavo, 
Didžiai atsakingas, 
Už valdinius savo!”

Taip teisėjas bylojo* 
Įstatymo krasėj.
Sargyba šaltoj on 
Tėvus žengt paprašė.

J. Šintoriis

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos parlamentas pagerbė 
Vokietijos ambasadorių 
Guatemaloje, kuris šiomis 
dienomis tapo nužudytas, 
kai valdžia atsisakė išpildy
ti jį pagriebusių reikalavi
mus.

Saigonas. — Oficialiau 
skelbiama, kad šiuo lamu 
Pietų Vietname Juhgtinės 
Valstijos turi 429,000 ka- 
rfeivių*

I
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Los Angeles, Calif.
Vaclovo Daunoro ineralinio vandens šaltiniais

koncertas —Desert Hot Springs. Čia
Gavom žinią, kad Los An- ^al™a P™inama kaina

$eles mieste ruošiamas kon
certas žymiajam Lietuvos 
operos solistui V. Daunorui. 
Koncertas įvyksių balandžio 
4-ta dienų. Kažkaip šilto 
jausmo banga užliejo krūti
nę, nes prisiminėm “Expo- 
67” Kanadoje, kaip Dauno
ro žavingas balsas ir gra
žiosios dainos sužavėjo tuo 
metu ten didelės salės tūks- 
tinę publikų.

kelionės vaizdai
Nuo San Francisco iki 

Los Angeles šiandieniniais 
puikiais keliais ne per to
liausia. Ot, apie 4 šimtai su 
puse amerikoniškų mylių. 
Bet mažai tas reiškia pa
lyginus su toliais į Kana
da. Kanados kraštas nuo v
San Francisco bei Kalifor
nijos suvirš trys tūkstančiai 

a mylių! Ir tai tuo metu mus 
traukte traukė Lietuvos ar-

* tįstai, ir džiaugėmės ten nu- 
rrykę.

Juozas ir Ksavera Karo
sai sako: Važiuosime į kon
certų. Prie jų prisistatė dar 
dvi pasažierės — Valė Sut- 
kienė ir šių žodžių rašytoja.

Na, tai balandžio 2 diena 
5:30 vai. ryto sparčiai trau
kėme link pietų Karosų 
greituoju “Chevy.”

Juozas Karosas — pirmos 
rūšies vairuotojas. Su juo 
keliaujant gali būti pilnai 
ramus.

Šiuo metų laiku ypač šiau
rės Kalifo r n i j o j e pagau
sėjo lietaus, ir nuostabiai 
gražiai ji yra pasipuošusi. 
O ypatingai 99-uoju keliu 
važiuojant ir pavažia- 
vaus už 65 mylių iki aukš
tųjų kalnų. Visų pirma, 

^•♦kelias per šiuos kalnus yra 
<zisų puikiausias šiandien ir 
grožis čia dabar neapsako
mai žavėjantis. Pa v., ant 
aukštųjų kalnų viršūnių balJ 
tuoj a sniegas, o žemiau 
tarpkalnėse tūli žemės plo
tai apkloti žydinčiais gėly
nais. Gėlės geltonuoja ir 
mėlynuoja. Vaizdai pui
kiausi. Ot, rodos, tai būtų 
gabaus artisto ranka nuta
pyta ši įdomi sritis. Iš ti
krųjų kokia ta mūsų gam
ta nuostabiai graži, puiki.

Yucaipoje pas^ draugus
Na, kad jau riedame link 

milžino Los Angeles, tad ta 
proga nutarėme užsukti į 

• Yucaipos miestelį, nes jis 
tik už 70 mylių nuo Los An
geles. Dar prieš trečių va
landų mes jau pas Mykolų 

I ir Onutę Pukius. Vaišingi 
’ Pūkiai jau laukė mūsų su 
^pietumis. Čia atsirado ir 

daugiau svečių. Iš Red
lands Adeliutė Z i k s i e n ė, 
Mariutė Radienė ir Jonas 
su Onute Alvinai. Tai 
mums staigmena, nes Jonas 
Alvinas tik neseniai su de- 
troitiete Onute Kairaitiene 
susituokė. Nuoširdžiai pa
linkėjome naujavedžiams 
sėkmės naujame gyvenime.

Tačiau apgailėtina, kad 
Alvinai žada apleisti Kali
fornija ir vykti į Detroitu. 
Be abejo, yucaipiečiai pasi
ges Alvinų. Tačiau jie ne
turėtų nusiminti, nes šioje 
apylinkėje dar randasi apy- 
veiklių žmonių.

4 Mineraliniame vandenyje
| Atvykusioms į šių Kalifor
nijos dalį negalima nepa-

* sinaudot proga ir neužsukti 
tik už 40 mylių nuo Yucai
pos esančiais puikiais mi-

i gauti nakvynę ir gerai šilto 
mineralinio vandens basei
nuose pasimaudyti. Papras
tai čia yra trijų laipsnių 
vanduo: vienas apykarštis, 
antras vėsesnis, o trečias 
drungnas. Ši kurortinė sri
tis pilna mineralinio van
dens šaltinių bei baseinų.

Šioje plačioje Desertų 
srityje atmosfera sausa. 
Vasaros metu temperatūra 
dažnai siekia 115, 118 ir 
daugiau laipsnių šilumos. 
Tačiau šiluma pakenčiama, 
nes nėra šutros, mažai 
taus.

Koncertas
Gerokai pasimaudę, 

landžio 4 diena vykome link 
Daunorui suruošto koncer
to, kuris įvyko puošnioje 
Los Angeles miesto dalyje 
Ebell Club Concert Hallėje, 
741 So. Lucerne Blvd. Salė 
su 4 šimtais ir . puse sėdy
nių ir gan jauki. Publika 
šventadieniška i r, rodės, 
daugumoje jaunimas. Dau
noro akompanistas Alek
sandras Kučiūnas, specia
liai atvykęs iš Seattle, Wa
shington. Kučiūnas yra 
muzikos žinovas, profeso
rius.

Daunoras pirmiausia pa
sirodė ant estrados su liau
dies dainele “Jau saulelė 
leidos,” kompozicija L. Aba
riaus. Publika tikrai nesi
gailėjo solistui aplodismen
tų, salė tiesiog ūžte ūžė. 
Entuziazmas, šūkiai “bra
vo !” Tarpais po gražių lie
tuvių liaudies dainelių ir 
arijų iš operų publika net 
sustodavo. Teko nugirsti 
komplimentų “Ot, tai mūsų 
Šaliapinas,” “tai bent balso 
grožis,” ir pan.

Iš tikrųjų, džiaugėmės, 
gėrėjomės artisto Daunoro 
žavingu balsu.

Jau minėjau, kad veik 
prieš trejus metus Kanado
je jis mus sužavėjo. Bet šį 
sykį atrodė, kad jo gražusis 
balsas dar paaugo, dar la
biau išgražėjo.

Per suvirš dviejų valan
dų programų su penkiolikos 
minučių pertrauka, Dau
noras sudainavo su priedu 
15 gražių parinktinių lietu
vių liaudies dainelių ir apy
ilgių gražių arijų iš operų.

Tiek išdainavus, ir dar 
publika nenorėjo jo paleisti 
nuo estrados. Tikrai įdomu, 
kad Daunoro balsas nei 
truputį nesusilpnėjo ir tiek 
daug išdainavusiam.

Be abejo, bus ruošiami V. 
Daunorui koncertai ir ki
tuose mūsų šalies miestuo
se. Tikrai patarčiau nepra
leisti progos.

Labai apgailėtina, kad 
mūsų mieste^ San Francisco 
nebuvo galima gauti kon
certui tinkamos salės.

Teko girdėti, kad šį Dau
norui koncertų suruošė di
pukų sūnūs ir dukros bei jų 
vaikai ir kiti menų mylintys 
žmonės. Sakoma, kad šia
me koncerte buvo nemažai 
jaunuolių, kurių tėvai čia 
nepasirodė. Tačiau salė at
rodė pilna publikos. Bilie
tai buvo p a r d u o d a m i iš 
anksto.

Koncerto programų bei 
dainas gražia lietuvių kal
ba pristatė Ardvilius Janu
laitis.

Į koncertų buvo atvykę 
ir Vincas ir Uršulė Burdai 
iš San Francisco apylinkės.

M. B—tė

lie-

ba-

Cliffside Park, N. J.
Čia lietuvių nedaug, bet 

ir tie serga. Seniai serga 
Kazimieras Derenčius. Da
bar randasi Nursing Home 
the Manor, Tenafly, N. J., 
133 County Rd. Jis 79 me
tų.

Taipgi balandžio 13 dienų 
susirgo J. Bakūnas, guli 
Holy Name Hospital, Tea
neck, N. J. Buvo padary
ta maža operacija. Jis jau 
83 metų amžiaus.

Linkiu ligoniams ko grei
čiausiai pasveikti.

J. Stasiukaitis

Newark, N. J.
Pranešu Lietuvių Litera

tūros Draugijos 5 kuopos 
nariams, kad gyvenimo ap
linkybės privertė mane ap
leisti Newarko apylinkę ir 
apsigyventi Floridoje. Ma
no dabartinis adresas: J. 
Stanley, 2110 — 45th St., 
So., St. Petersburg, Fla. 
33711.

Jau daugiau negalėsiu 
aplankyti jūsų namelius, iš- 
kolektuoti duokles bei pri
statyti naujas knygas. Nei
gi galėsiu gauti naujų na
rių į kuopų. Mus skiria to
limas kelias.

Aš dabar esu narys darbš
čiosios 45 kuopos St. Peters- 
tersburge. Bet visgi negaliu 
pamiršti nuveiktų darbų 
Newarke 5-oje kuopoje, ka
da buvome jauni, pilni ener
gijos.

Mieli newarkieciai, aš 
prašiau Mildred Stensler 
apsiimti šiek tiek patvarky
ti 5-tos kuopos reikalus. 
Mokėkite duokles per jų, 
knygas gausite per jų. Jos 
adresas: Mildred Stensler, 
134 W. North f i e Id Road 
Livingston, N. J. 07039.

Juozas Stanelis

Detroit, Mich.
Mirė Charles Nausėda
Kovo 27 d., š. m., po ilgos 

ligos mirė pažangietis lietu
vis Charles Nausėda. Buvo 
pašarvotas Charles Step- 
Stepanausko kop 1 y č i o j e. 
Velionio palaikai buvo su
deginti Woodmere kapinių 
krematoriume kovo 30 d.

Velionis Charles Nausėda 
sunkiai susirgo ir pasidavė 
į Harper ligoninę, kurioje 
išbuvo virš dviejų mėnesių 
ir ten mirė.

Stepanausko koplyčioje ir 
Woodmere kapinių koply
čioje kalbėjo M. L. Balchu- 
nas. Birutė Price Stepa
nausko koplyčioje sudaina
vo tris liūdnas dainas.

Laidotuvėse dalyvavo ga
na daug pažangių lietuvių.

Į Jungtines Valstijas ve
lionis atvyko 1907 metais. 
Jis dirbo įvairiose dirbtuvė
se ir pagaliau 1922 metais 
nusipirko ūkį netoli Detroi
to ir daug metų ten ūkinin
kavo.

Apsivedė su Eva 1914 me
tais ir užaugino du vaiku
čius: dukrelę ir sūnų.

1966 metų balandžio 9 d., 
irgi po ilgos ligos, mirė jo 
mylima žmona Eva. Ji buvo 
palaidota Woodmere kapi
nėse.

Apie trejus metus 
tai, mirė jų dukrelė,
taipgi buvo palaidota Wood- 
mere kapinėse.

Velionis gimė 1887 metais 
ir buvo 83 metų amžias, ka
da atsiskyrė iš mūsų tarpo.

Jis gimė Tauragės rajone, 
Lietuvoje. Iš penkių brolių, 
dabar liko tik vienas brolis 
— George Nausėda, kuris 
yra visų Detroito pažangių 
organizacijų narys, pirmi
ninkas ir nuęširdus drau
gas. , .

Dideliame nuliūdime ve
lionis paliko sūnų Edwardu, 
margių, ketvertų anūkų ir 
trejetų proanūkių ir daug 
draugių.

Mat, velionis buvo LDS, 
ALDLD ir Detroito Lietu
vių, klubo, narys. Jis ir jo 
žmona visuomet dalyvauda
vo tarpe pažangiųjų lietu
vių. Jie skaitydavo pažan
gius laikraščius. Dėl to, jo 
laidotuvės buvo didelės ir 
gana gražios.

Stefanija
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Hartford, Conn.
Smagus pobūvis

Sekmadienį, balandžio
d., svetainėje 157 Hunger
ford St., Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugi
ja rengia smagų pobūvį su 
skaniais pietumis. Durys 
atsidarys 12 vai., o pietūs 
bus duodami 1 vai. Bus žai
dimų ir kitokių pamargini- 
mų, nereikės nuobodžiauti.

Draugija gyvuoja jau 58 
metus ir finansiškai stovi 
gerai, nariams suteikia pa
šalpų ligoje ir pomirtinę.

Šis parengimas yra meti
nis. Nariai prašomi daly
vauti ir svečių atsivesti. 0 
kurie nebūsite parengime, 
būsite baudžiami.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALB

TRUCKING

IMMEDIATELY NEEDED

TERMINAL MANAGERS
OPERATION MANAGERS

DOCK SUPERVISOR
DISPATCHERS

OFFICE MANAGERS
OS & D SUPERVISOR

For Confidential Interview
Call

MR. BROOKS
201-548-0024

'(28-30)

MASSEUR

prieš 
kuri

Easton, Pa.
Mūsų apylinkėje žmonės 

pradėjo negalauti. Vieni 
turi didelius “šalčius,” 
o kitus kitokie negalavimai 
kankina.

Pas mus Eastone susirgo 
draugas Leonas Tilvikas. 
Išvežtas į Eastono ligoninę 
(kambarys 328). Gal turės 
būti operuotas.

Mes keli eastoniečiai bu
vome susitarę važiuoti pas 
draugus philadelphiečius į 
jų pramogų, bet paskambi
nus telefonu, sužinojau, 
kad drg. Tilvikas serga. Tai 
savo mašina nuvažiavau 
pas draugus Ramanauskus. 
Ir ten prastai — išgirdome, 
kad draugė B. Ramanaus
kienė išvežta į ligoninę. Jai 
atsitiko nelaimė, rankų su
sižeidė. Taip pat drg. A. 
Ramanauskas turi didelį 
“šaltį.” Tai tokios naujie
nos ...

Taipgi serga O. Šlapikie- 
nė, jai skauda akis. Pirma 
padarė operacija ant vienos 
akies, paskui ant kitos. Tai 
nelabai gerai jaučiasi.

Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti.

Mirė Anna Unikauskienė 
(Vainute). Pati nusižudė. 
Buvo 80 metų amžiaus. Gal 
nusibodo gyventi. Buvo gi
musi Lietuvoje. Jauna bū
dama dirbo šilko indus-, 
trijoje. Priklausė prie Am. 
Lietuvių Klubo. Paliko liū
desyje čionai tris seseris ir' 
vienų brolį, ir dvi seseris ir 
vienų brolį Lietuvoje. Drau
gė Urbiene rūpinosi savo, 
sesutės laidotuvėmis. Po lai
dotuvių užkvietė dalyvius į 
klubų ir pavaišino. Buvo ne-

Turime ligonių. Aplan
kėme Juozų Kazlauskų. Jo 
sveikata jau daug pagerė
jus, vaikšto gerai, tik dar 
nevaldo kairės rankos. Jau 
treti metai, kai jis nursing 
home.

Katrina Naktinienė jau 2 
metai būna nursing home.

Maikis Naktinis ligoninė
je, kojų susilaužė, išpulda- 
mas iš lovos.

Petrė Juodsnukienė 3 me
tai nursing home.

Ona Giraitienė gydosi na
mie. Laiminga, kad turi 
gerų dukterį Lili jų.

Ona Žukienė vargiai 
vaikšto, reumatas įsimetė 
kojon.

Vincas Staugaitis taipgi 
skundžiasi pašlijusia svei
kata.

Lucy Žemaitienė gydosi 
namie, daktaro lankoma.

Jie visi ligų varginami 
ilgus laikus. Linkime jiems 
susveikti ir vėl džiaugtis 
gyvenimu.

J. Vasil

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s 

recreation 
Floaters.

fastest growing and most progressive chain of health and 
centers. Good starting wages. Experienced only. No

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-7878

(27-36)

MACHINISTS

For Prototype Shop. We offer a fine future, steady employment, 
paid vacations, paid holidays, hospitalization, retirement plan, overtime. 
Investigate your future with us.

Call Personnel Department—201-351-4442 
Or Apply In Person

To: P R E C O

1246 Central Ave., Hillside, N. J. 
An Equal Opportunity Employer

Montello, Mass.
Sena Montellos gyventoja 

ir pirmiau buvusi didelė pro
gresyvių veikėja, “Laisvės” 
skaitytoja ir koresponden
tė, Julija Stigienė dabar jau 
buvo per daug metų palie
gusi, gyveno Bridgewater 
Nursing Home. Jos sveika
ta jau visai nupuolusi. > Da
bar ji yra Brockton City 
Hospital. Jų lankyti gali tik 
jos šeimyna, tai yra sūnus 
ir dukterys. Ji “Laisvės” 
jau neskaito, toęlėl duktė 
Agnes Stiga liepė “Laisvę” 
sulaikyti, ar kam kita per
rašyti. Gerai, kad ji turi ge
ras dukteris ir sūnus., Jie 
lanko jų kasdien ligoninėje.

George Shimaitis

Perskaitę “Laisvę0 '.paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

mažai publikos, nes visi jų 
gerai pažino, kadangi ji bu
vo sena Eastono gyventoja.

Velionė į Amerikų atva
žiavo 1914 metais.

Mįela Onute, lai būna tau 
lengva šios šalies šalta že
melė.

Elizabeth Ratinis

Bridgewater, Mass.
Balandžio 6 d. mirė “Lais

vės” skaitytojas Antanas 
Beržinis,' 81 metų. Per dau
gelį metų jis laikė valgomų 
daiktų krautuvę — grocer- 
nę — ir su visais labai gra
žiai sugyveno. Buvo pašar
votas V. Jakavonio šerme
ninėje Montelloje. Šerme
ninėje buvo daug gražių gy
vų gėlių ir daug lankytojų. 
Laidotuvės buvo laisvos su 
daugeliu palydovų į Mel
rose. kapines, Brocktone.

Velionis priklausė prie Šv. 
Roko pašalpinės draugijos 
ir Lietuvių piliečių klubo 
Montelloje.

Liūdesyje paliko mylimų 
žmonų Violų (Lucas), du
krų Violų ir jos vyrų 
Martina Davis ir dvi anū
kes — Susanna ir Beverly 
Davis, Bridgewater, Mass.

Visi laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į V. Jakavo
nio koplyčios kam barius 
pietums ir ten labai tinka
mai pavaišinti.

Reikia priminti, kad Vio
la Lucas-Beržinis ir jos šei
ma pergyveno labai liūd
nus laikus. Visai neseniai 
mirė jos brolis Bronius Lu
cas, o dabar jos vyras, An
tanas Beržinis.

Pareiškiu jai ir jos šei
mai didelę užuojautų.

George Shimaitis

1968 metais JAV-se buvo 
apiplėšti 2,658 bankai (pus
antro karto daugiau, negu 
1967 metais). Bendra nuo
stolių suma 115 milijonų 
dolerių.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
riu.

SCHOOL GUIDE

Sacred Heart School.
Resident School for boys.

Grade 4 through 8 
Brothers of the Sacred Heart 

Andover, Mass.

MACHINISTS. For Prototype Shop.
Investigate your future with us.. 

Call Personnel Dept.
201-351-4442. Or apply in person to:

PRECO
1246 Central Ave., Hillside, N. J.

(29-38)

Call

MAIDS—MOTEL. Five days, 
top wages, benefits.
E. Brunswick, N. J.

201-846-1400. Mrs. Jennings.
(28-32)

KEYPUNCH OPERATOR. National 
concern has immediate opening for 
experienced or IBM school graduate; 
35 hr. week. Convenient location 
and generous benefit program. For 
Interview, contact P. W. Price, At
las Supply Co., Diamond Road, 
Springfield, N. J. 201-379-6550.

(28-34)

SERVICE REPRESENTATIVE. 
Looking for a career in the Business 
Equipment Field? Anderson Jacob
son is looking for a man to service 
data communication equipment in 
the Hackensack area. We offer ex
cellent salary and fringe benefits in
cluding free hospitalization and life 
insurance. To qualify you should 
have high mechanical aptitude, some 
electronics training or experience 
and a desire to' advance to field 
service. If- you qualify call Bob Do- 
linski at 201-488-2525. (28-34)

WAREHOUSE MEN. National 
Manufacturer and Distributor loca
ted coast to coast, has permanent 
openings fo^ aggressive individuals 
who are anxious toprove themselves 
and be considered for future pro
motions. Also available: part time 
job for day shift, for Warehouse 
cleaning and recuperating.

Excellent starting salary with 
full range of benefits. Call Mr. Ro- 
mash, 382-4623 or 382-4624 for in
terview.

, MARTIN BROWER CORP.
Randolph Ave., Woodbridge, N. J.

07095 (27-30)

Help Wanted—Men—Retreaders, 
truck drivers, tire changers, needed 
immediately. Excellent benefits in
cluding hospitalization, retirement 
and life insurance. Interested per
sons contact (in person) Mr. Reid 
or Mr. Smallwood at Montgomery ' 
Tire Service, 8201 Snouffer School 
Rd.,- Gaithersburg, Maryland. 301- 
948-9080. (29-31)

MASSEUSE. Immediate opening 
for permanent position with local 
branch of Nation’s fastest growing 
and most progressive chain of 
health and recreation centers. Good 
starting wages. Experienced only. 
No floaters. Call Mr. Spears, East 
Brunswick, N. J. 201-257-7878.

(22-31)

LOOM FIXER

On W3. IN Wilmington, Del. 
212-564-3876. Call collect.

(25-31)

TIME KEEPER, mature or semi
retired individual with past time
keeping or accounting background, 
to prepare and control card inputs, 
to a recently installed 360/20 com
puter. Excellent benefits and salary. 
Equal Opportunity Employer. Penna, 
Forge, Bieigh & Milnor Sts., Phi-‘ 
ladelphia, Pa. MA 4-3666.

(27-32)

PIPE FITTER. Must be first class 
with industrial plant maintenance 
experience. Apply ALLIED CHEM
ICAL, Corp. Industrial Cemicals 
Div., Claymont, Del. An Equal Op
portunity Employer. (27-31)

SUPERINTENDENT (full time) 
to $140 per week, plus apt., plus 
utilities. Married man who can make 
all repairs necessary to keep luxury 
100 plus unit garden apt. in perfect 
condition. Located outside of Tren
ton, N. J. Phone 201-643-9030.

(28-30)
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NEPAKARTOTAS GAMTINIS REGINYS

Kur melsvos akys ežerų
Kalneliais ir kloniais vin

giuoja gelsva smėlio juosta. 
Čia ji staigiai kyla aukštyn, 
čia leidžiasi, čia dingsta už 
posūkio, čia vėl kažkur iš
nyra.

Pakeliaukime šiuo vieške
liu iš Rimšės į Gaidę, už ku
rios netoli tyvuliuoja di
džiausias Lietuvoje Drūk
šių ežeras, užsukime i ku- 
rį nors pakelės kaimą, pa
žiūrėkime, kaip gyvena žmo
nės.

Mažas žalias taškelis
Mūsų kelio pradžia — Ri- 

šės miestelis. Mažas žalias 
taškelis pačiame Lietuvos 
žemėlapio šiaurės rytų pa
kraštyje, netoli Baltarusi
jos sienos. Kelionės metu 
akį patrauks nuostabi . šių 
apylinkių gamta. Šičia bus 
galima pamatyti ne vieną 
impozantišką paviršiaus 
reginį, vienintelį, niekur 
Lietuvoje ir net platesnėje 
apylinkėje nepakartotą. 
Tai — kalvos, kalvelės, du
buriai duburėliai, pla-

|linkese ištisa menesi dar
bavosi Vilniaus 100 krašto
tyrininkų ekspedicija — is
torikai, vadovaujami A. Ty
los, etnografai—V. Miliaus, 
tautosakin inkai — N. Vė
liaus, lingvistai — A. Vidu-

lyvių tarpe buvo ekonomis
tų, geografų, biologų, me
dikų, dailininkų, muzikų. 
Vieni jų tyrinėjo gamtą, 
a r c h e o 1 o g i n i n i u s p a - 
minkius, žmonių verslus, 

užrašinėjo pa
dą i n a s, vietovar- 
rinko būdingesnius 

žodžius. Dar kiti

kiti
sakas,
džius,
tarmės
piešė stogų, durų, langų pa
puošimus, apžiūrinėjo senas 
kraičių skrynias, ratelius,

verpstes, šaudykles, kultu
ves, girnas, piestas, spragi
lus, žagres.
tavo, ką nupiešė, o kai ką 
ir su savimi į Vilnių, į mu
ziejus paėmė.

Remdamiesi surinkta me
džiaga, praeitų metų pabai
goje kraštotyrininkai išlei
do gražią, daugiau kaip 
420 puslapių knygą, kurią 
pavadino “Gaidės ir . Rim
šės apylinkės.”

Knygos pasirodymas—di
delis džiaugsmas šio krašto 
žmonėms. Kam gi nesma
gu turėti knygą, kurioje 
apžvelgta tavo gimtųjų vie
tų istorija, gamta, žmonių 
buitis?1

Beje, P. Kardelio, muzi
kanto, bitininko, Girdžiūnų 
kaimo daktaro, nuotrauka 
puošia ir knygos viršelį.

V. Cicėnaitė-

Pregresas
nestas, spiagi- ~ © - • ■ • • i

Ką nufotogra- Sen ir ten pasidairius I
įiese. o kai ka ®

Neretam vyrės-

čiai išsilieję vandenys 
vandenė liai — Alksnio, 
Alksnaičio, Apvardų, Žil- 
mo, Žilmaičio, Dysnų, Vi
sagino, Samanio ir dauge
lis, daugelis kitų ežerų, eže
rėlių. Su gražiais pavėsin
gais, smėlėtais ar pelkėtais 
krantais, su skambiais lie
tuviškais vardais.

Keliaujame į pačius Lie
tuvos rytus. Užpakaly li
ko Rimšė. Baltas miestelis 
prie mėlyno Ilgių ežero. Pa
likome ir soduose paskendu
sius Antalgės ir Rudžių kai
mus. Ir štai prieš akis — 
milžiniškas žalias kupstas. 
Bieniūnai.
nes kartos Vilniaus krašto 
žmogui šio kaimo pavadini
mas gerai žinomas. Lenkų 
okupacijos metais bieniū- 
niškiai ilgai kovojo su val
džia už lietuvišką mokyklą, 
ir to meto laikraščių pus
lapiuose neretai pasirody
davo Bieniūnų vardas.

Bieniūnai šiandien
Šiandien tai jau tolima 

praeitis, istorija. Dabar jau 
yra iš šio kaimo kilusių in
žinierių, gydytojų, agrono
mų, gamtininkų, lituanistų, 
kurių nemaža darbuojasi 
Vilniuje, Kaune. Kiti, baigę 
mokslus, sugrįžo į gimtąjį 
sodžių. Juk ir čia labai rei
kalingi mokyti žmonės.

Dabar Bieniūnai — Ap
vardų kolūkio centras. Se
nasis kaimas pasipuošė nau
jais pastatais. Išaugo dvi
aukštė mūrinė mokykla, 
kolūkio valdybos pastatas, 
su darbo kambariais, su 
gražia sale susirinkimams, 
koncertams. Nebeliko senų
jų šiaudais dengtų pir
kių. O tolėliau, Tripuckų 
kaimo linkui, vėl nusitiesė 
naujų sodybų eilė. Tai ku
riasi nauja Apvardų kolū
kio gyvenvietė, ir nemaža 
kolūkiečių iš Rudžių, Gir
džiūnų, Žibakių kaimų čia 
keliasi gyventi. Statosi gra
žius, patogius namus, per
kasi miestiškus baldus, ra
dijo imtuvus, televizorius.

Garbingi svečiai
Štai kodėl Bieniūnai ir 

kiti gretimi kaimai neretai 
susilaukia svečių — tauto
sakos, žodžių rinkėjų. Dai
nų ir pasakų užrašinėtojai 
čia lankydavosi lenkų oku
pacijos metais, o gal ir 
anksčiau. Netrūksta jų ir 
Šiomis dienomis. 1966 me
tais Rimšės ir Gaidės apy-

Mūsų šalyje jau daugiau 
kaip prieš pusšimtį metų 
įvairiose pramonės .šakose 
dažnai kartojasi darbinin
kų bruzd ėjimas, streikai 
prieš savo išnaud o t o j u s. 
Kiek tolimesnėje praeityje 
keliolika streikų buvo bai
siai kruvinų. Daugelis dar
bininkų žuvo nuo kompani
jų pasamdytų budelių kovo
je už didesnį kąsnį duonos.

Bet praeityje streikai bū
davo kiek retesni, nes dar
bininkai buvo netiek skait
lingai ir tvirtai organi
zuoti į profsąjungas (uni
jas). O šiemet beveik viso
je šalyje siaučia audringos 
streikų bangos. Milijoninės 
darbininkų unijos yra tvir
tos. Darbo žmonių nepasi
tenkinimas darbo sąlygo
mis didelis. O ypatingai nu
stebino ir supurtė valdan
čiąją klasę neseniai buvęs 
paštininkų streikas. Šalies 
įstatymų leidėją?^(Kongre
sas) apstulbo^ Pirmiausiai 
griebėsi senos reakcingos 
priemonės streikams slopin
ti, teismų išduotomis draus
mėmis. Bet netrukus šalies 
valdovai pastebėjo, kad šis 
ginklas, uždraudimas darbi
ninkams streikuoti, jau ne
efektingas. Dešimtis tūks
tančių darbininkų nesukiši 
į kalėjimus.

Mūsų šalies moterys pro
gresuoja. Šiemet vyksta 
įdomios diskusijos tarp me
dikų, valdžios atstovų ir ei
linių moterų, kūdikių gim
dytojų. Karštai diskusuoja
ma apie piliules, kurios jau 
plačiai naudojamos išvengi
mui nėštumo. Gydytojai— 
vieni tvirtina, kad piliulės 
esą geros, saugios, o kiti sa
ko, kad jos nuodingos ir tik 
85% efektingos. Daugelis 
moterų nusiskundžia, kad 
piliulės apsisaugojimui nuo 
nėštumo sukelia vėžį gim
dos kakle ir nuodija visą 
moters kūną. Jau dauge
lis moterų protestuodamos 
sako: Kodėl daktarai ne
išranda ko nors tokio vy
rams, kad jie nebegalėtų 
moteris užvaisinti....

Visi į talką
Kiekvieną vasarą Lietuvą 

aplanko daug turistų iš 
Amerikos, kuriuos visu r 
priima kuo rūpestingiau
siai. Rašytojas Vytautas 
Bložė savo muzikinėje ko
medijoje “Ramunė” gražiai 
pavaizduoja vieno kolūkio 
prisirengimą pasitikti tu
ristus. Visas kolūkis suju
da — visi puola talkon.

Parengimų Kalendorius
Gegužės 3 dieną

Aido choras vaidins ope
retę “Ramunė.”
New National Hali
261-267 Driggs Ave. * 
Brooklyn, N. Y.

Nauji filmai Lietuvoje
Vytauto žalakevičiaus 

“Kolumbas”
Žinomas kino režisierius 

Vytautas Žalakevičius, ku
rio filmas “Niekas nenorėjo 
mirti” apdovanotas visasą
jungine premija ir su pasi
sekimu demonstruo jamas 
beveik šimto užsienio šalių 
kino teatruose, kelis metus 
“tylėjo.”

Bet štai — naujiena. Lie
tuvos valstybinio radijo ir 
televizijos komiteto meno 
taryba sudarė kūrybinę 
grupę meniniam telefilmui, 
kurį statys Vytautas Žala
kevičius.

“Visa tiesa apie Kolum
bą” — taip galvojama pa
vadinti menine juostą, lei
siančią V. Žalakevičiui iš
bandyti mažojo ekrano ga
limybes. Poeto K. Simonovo 
baladės “Ištikimybė” įkvėp
tas, režisierius pats parašė 
scenarijų šiam naujajam 
savo filmui.

Tai bus psichologinis pa
sakojimas apie du Kolumbi
jos revoliucionierius, kurie 
sunkiausių 
tu sugeba 
mybę savo

Akmuo
Taip vadinasi naujasis 

režisieriaus Raimondo Va
balo meninis kino filmas. 
Lietuvos kino studijos me
no taryba jau patvirtino 
šiai juostai scenarijų, ku
rio autoriai — R. Vabalas 
ir P. Jackevičius.

išbandymų me- 
išsaugoti ištiki- 
idealams.
ant akmens

Griebtasi
Preziden- 
pasiunčia

kitų priemonių, 
tas R. Nixonas 
kariuomenę pašto laiškų 
rūšiavimui i r išnešiojimui. 
Tačiau laiškanešiai ir dabar 
nepabungal.. Pagaliau vy
riausybė kviečia gražiuoju 
tartis. . Paštininkai reika
lauja pakėlimo algų 20%, o 
prezidentas Nixonas griež
tai pasipriešina, sako, už
tenka keturių procentų. Bet 
po ilgų gihęų jau sutiko 
pakelti algas 6%, ir dau
giau nė cento.

Ir tokiomis sąlygomis 
streikas baigtas, su dideliu 
pašto darbininkų nepasi
tenkinimu ir protestais. 
Vienas paštininkas šių žo
džių rašėjui pasakė: Kon
gresas turi bilijonus dolerių 
paskirti Vietnamo karui, o 
pašto darbininkams nebetu
ri. O darbas ne toks leng
vas, kaip kas mano. Laiš-

“Akmuo ant akmens,” anot 
R. Vabalo, — tai dramatinis 
pasakojimas apie Lietuvos 
baudžiauninkų kovą, apie 
tikrąją žmogiškąją vertę. 
Filmas susidės iš dviejų no
velių, . bus rūstokas, jeigu 
taip galima išsireikšti, vy
riškas, su ryškiais pagrin- kanešys nukenčia žiemos 

šalčius, sniego pūgas, vasa
ros karščius ir liūtis. Jų 
pečiai paraudę nuo sunkaus 
maišo. O kiek jų šunys su- 
kandžioja...

diniats herojais.;
Šioje juostoje, pirmą kar

tą į meninį lietuvių kinema
tografą bus perkelta daug 
tautosakos—>senovinių liau
dies papročių, dainų, pada
vimų.

“Akmuo ant akmens”—tai 
jau šeštasis jauno režisie
riaus Raimondo Vabalo fil
mas. Baigęs studijas Visa
sąjunginiame kinematogra
fijos institute Mas k v o j e, 
1960 metais jis debiutavo 
filme “Kanonada” (drauge 
su A. Žebriūnu). Didžiau
sio pasisekimo susilaukė jo 
meninis filmas apie kalinių 
pabėgimą iš fašistinio mir
ties forto (“Žingsniai nak
tį”) ir jaudinantis pasakoji
mas apie pokario metu kla
sių kovą Lietuvoje (“Laip
tai į dangų”).

Meninę juostą “Akmuo 
ant akmens” filmuos žino
mas mūsų operatorius Jo
nas Gricius, tik ką baigęs 
darbus “Lenfilmo” studijo
je, kuriant “Karalių Lyrą.”

V. Galienė
Los Angeles, Calif. — Ba

landžio 16 d. 150,000 vaikų 
negalėjo eiti į mokyklas dėl 
22,000 mokytojų streiko.

An American Dream
A couple in my neighbor

hood had a dream. Both of 
them worked very hard to 
make that dream come true. 
She worked as a practical 
nurse and her husband as 
a long distance truck driv
er. They had been working 
and saving their money for 
over ten years and there 
came a day when they 
thought they were able to 
open up a little luncheon
ette. They bought a place, 
fixed it up and business 
was going well. They had 
been there about two 
months when one night a 
hold-up man came in, 
robbed the cash register, 
shot the owner and injured 
his wife seriously. The sign 
“Al and Lil’s Luncheonette” 
was ready but was never 
put up.

Use

Pennsylvania os universi
teto studentai per porą die
nų demonstravo, protestuo
dami prieš universiteto va
dovybę, kam jie atidavė 
Pentagono generolams net 
12 mokslinių išradimų, ku
rie bus panaudojami kari
niams tikslams.

O Temple unive r s i t e t o 
studentai kovoja prieš vers
tiną militarinį apmokymą. 
Bet ši kova yra labai sunki, 
dėl to, kad daugelis studen- 

itų šiai kovai priešinasi, ypa
tingai iš neturtingų tėvų. 
Nes kadetų apmokymo in
struktorius moka $50 per 
mėnesį, ir tas pagelbsti mo
kiniams p a s i m o k ė t i už 
mokslą, kuris labai brangus.

Šiemet jau daugelyje 
valstijų svarstomas prave- 
dimas įstatymų, suteikiant 
balsavimo teisę 18-19 metų 
jaunuoliams. Tačiau suma
nymas svarstomas labai at
sargiai ir su baime. Mat, 
abiejų partijų — demokra
tų ir’ republikonų — įžymūs 
politikai nujaučia savo po
litinei karjerai galą, nes 
šiemet didelė jaunuolių da
lis priešingi karui. Jie ne
nori mirti už bilijonierių 
interesus. Sakoma, kad net 
prezidentas Nixonas baugi
nasi. Jeigu jaunuoliams bus 
suteiktos balsavimo teisės 
tai jisai nebus išrinktas an
tram prezidento terminui.

Neseniai dalyvavau savo 
artimo kaimyno laidotuvė
se. Kapinėse prie duobės 
baigdamas maldas už mi
rusio sielą,kun. taip pasakė: 
Mirtis būtų nebaisi, net ma
loni, jeigu numirėlis vėl ga
lėtų prisikelti už kokių tre
jeto metų.

Londonas.—32 metų žmo
gui persodintas inkstas, ku
rį oru persiuntė iš Bern, 
Šveicarijos. Inkstas mirusio 
60 metų žmogaus. Tai pir
ma tokia operacija Anglijo
je.

Washingtonas. — Nixo- 
nas kreipėsi į Ko n g r e s ą , 
kad pakeltų pirmos klasės 
paštaženklių kainą nuo 6c 
iki 8c, o ne 10c, kaip jis pro- 
ponavo prieš kelias savai
tes.

Madrido dienraštis “ABC” 
įdėjo tokį skelbimą: “Kei
čiu erdvų ir ištaigingą šei
myninį kapų rūsį San Mar
tino' kapinėse į gerą televi
zorių.”

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

Birželio-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia 

“Cook-Out” Forest Parke. 
Prašome tą dieną užsirašy
ti kalendoriuje.

Jonas Grybas
J. Grybas atliks kolūkio 

brigadininko rolę. Jis ilgai 
dalyvavo Mass, pažangiųjų 
lietuvių meninėje veikloje ir 
labai aktyvus narys ir Aido 
chore. Jau eilė metų kai dai
nuoja ir vaidina su aidie- 
čiais.

Operetė “Ramunė” labai 
gyvai parašyta, ir žiūrovai 
tikrai susižavės. Visi reng- 
kitės ateiti gegužės 3-čią 
dieną pamatyti šią operetę, 
kuri bus suvaidinta lenkų 
salėje 261 Driggs Ave. 
Greenpoint, B r o o k 1 y n e. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Iš anksto perkant bilietus 
kainuos tik tik $1.75, o prie 
durų — $2.00. Tad prašome 
įsigyti bilietus iš anksto pas 
aidiečius arba “Laisvės” 
raštinėje pas L. Kavaliaus
kaitę

Reikalauja $350.000 
iš miesto

Mrs. Anne - Marie Bim
bach per teismą reikalauja 
iš New Yorko valdžios $350, 
000 už tai, kad du polici
ninkai, apsirengę civiliniai, 
areštavo ją kaip prostitutę 
ir privertė ją nusirengti 
nuogai policijos stotyje.

Mrs. Birnbach, graži 27- 
metė blondinė, kuri kada 
nors planavo tapti vienuole, 
dabar dirbanti nemokamai 
kaip socialė darbininkė (so
cial worker), laukė savo vy
ro prie restorano China- 
towne apie 8:30 vai. vaka
re gruodžio 29 d. Du polici
ninkai ją pagrobė, nutempė 
į policijos stotį ir tardė.

Policininkai aišk i n a s i, 
kad jie ją išrengė, norėda
mi patikrinti, ar ji turi ada
tų žymes nuo- narkotikų 
vartojimo.

Stockholmas, Švedija. — 
Švedijos imigracijos biuras 
pranešė, kad dar 22 JAV 
kareiviai, kurie pabėgo nuo 
drafto, gavo prieglaudą 
Švedijoje.

Nigerijoje geologai rado 
suakmenėjusį didžiulio kro
kodilo kiaušą. Gyvulys bu
vęs apie 15 metrų ilgio ir 
gyvenęs prieš 90 milijonų 
metų.

Priamūrės žurnalistas V. 
Galuzinas, atidaręs midijų 
konservų dėžutę, rado pu
pelės didumo perlą.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

jau nusikraustė į istoriją. Tik 
ateitis parodys, kokį poveikį.^ 
jos paliko. y

Kai kur demonstracijos bu
vo didelės ir įspūdingos. Kai 
kur mažesnės. Daugumoje jos 
buvo labai ramios. Bet kai ku
riose buvo ir triukšmo, ir pro
vokacijų.

Manifestacijų rengėjai jų 
nekėlė. Labai galimas daiktas, 
kad tai buvo valdžios agentų, 
kieno nors pasamdytų ar sua
gituotų provokatorių darbas. •

Tokios riaušės yra vanduo . 
ant reakcijos malūno. Jų tiks
las nustatyti gyventojus prieš 
demonstracijų rengėjus ir at
grasinti žmones nuo dalyvavi
mo jose.

Pranešama, kad pas mūsų 
prezidentą Nixona į svečius 
atvy|f§ Indonezijos “preziden
tas” generolas Suharto. Jis 
čia svečiuosis gegužės 26 ■ ų 
27 dienomis. į

Jo kelionės tikslas neske?- 
biamas^ Bet ir taip aiškus. Jis 
čia ieškos paramos savo reži
mui, kuris, kaip žinia, yra 
bene kruviniausias visame pa
saulyje. Kai Suharto nuvertė 
Sukamo vadovaujamą demo
kratinę valdžią, Indonezijoje į 
kelias savaites buvo išskersta 
daugiau kaip pusė milijono 
komunistų ir kitų pažangių 
žmonių.

Na, ir mūsų prezidentui da
bar bus malonu šiam genero
lui paspausti ranką ir pakelti 
taurę už jo sveikatą. . .

Nelaimingas Hitleris, kad jis 
taip anksti galą gavo. Jei jis 
būtų laimėjęs karą ir tebebū
tų gyvas, veikiausia jis irgi 
būtų mūsų prezidento laukia
mas svečias.

Morgantown, W. V.—Su-:f 
rasti lavonai be galvų dviev 
jų studenčių, kurios buvo< 
dingusios nuo sausio 18 d. 
Tai Mared Malarik ir Ka
ren Ferrell, abi 19-metės, 
W. Virginia univers i t e t o 
studentės.

Hong Kong. — Čia vieši 
nuverstasis Kambodijos 
princas Sihanouk. Jis sa
ko, kad tie, kurie jį nuver
tė, tuoj nužudė 500 civilinių 
žmonių.

IŠNUOMAVIMAS
Turiu išnuomavimui kam

barius — vyrui ar moteriškei, 
vieną ar du kambarius. Visi 
įtaisyti su rakandais ir parang 
kūmais.

Galite kreiptis telefonu vąš
karais. Vieta arti visų trans- 
portacijų. Tel. 827-9148.

(29-32)




