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Gegužės Pirmoji.
Worcesterio Aido choras. 
Kitos pramogos.
B. J. Davis Harvarde.

— R. Mizara —

št ai bus ir Gegužės Pirmo
ji, f'tarptautinio darbo žmonių 
solidarumo diena, visų šalių 
darbininkų vienybės ir broly
bės diena.”

Nedaug šiuo metu pasauly 
yra šalių, kuriose ši diena ne
bus vienokiu ar kitokiu būdu 
atžymėta.

Socialistiniame pasauly ji 
Lūs oficialiai švenčiama, o ka
pitalistiniame — valdančiųjų 
klasių organai darys visa, kad 
sulaikytų darbo žmones nuo 
minėjimo. Bet minėjimai — 
vienoki ar kitoki—įvyks.

Niujorko darbininkai šiemet 
atgavo sau teisę Gegužes 
Pirmąją minėti tradicinėje 
vietoje Union Square.

JAV lietuviai darbininkai 
šią garbingą dieną seniau at
žymėdavo savo didžiuliais 
masiniais mitingais. O šiuo 
metu jie dalyvauja tarptau
tiniuose.

Kiekvienas, dalyvavęs šios 
šventės minėjimuose praeity, 
galėtų daug ką papasakoti!

Šitų žodžių rašytojui Gegu
žės Pirmoji kasmet darosi vis 
reikšmingesnė, didingesnė.

Nežiūrint, kur, kokioje ša
lyje ir kokiu būdu šiemet dar- 

žmonės Gegužės Pirmąją 
minės, jų vyriausias šūkis 
fcus: Tegyvuoja taika!

Worcester!© Aido choras, 
muziko Jono Dirvelio vadovy
bėje, mokosi operetę “Lietu
vaitę,” kurią Worcestery pa
statys š. m. balandžio 29 d.

Netenka abejoti, kad ope
retė bus suvaidinta puikiai, 
nes vvorcesteriečiai ką tik pa
ima, atlieka šauniai.

Svarbu tai: Worcesterio ai- 
diečius reikėtų pakviesti į ki
tus miestus gastrolėms; ope
retę turėtų jie ir kitur suvai
dinti.

Girdėjau, niujorkiečiai rim
tai kalba apie Worcesterio 
Aido choro kvietimą į Niujor
ką, tik dar nežinia — pavasa
riui ar rudeniui.

Na, o mūsų pačių Aido cho
ras uoliai ruošiasi savo jubi
liejiniam koncertui, įvyksian
čiam Brooklyne gegužės 20 d.

Hartfordo Laisvės choras 
savo jubiliejinį koncertą turės 
gegužės 27 d.

^jSvarbu, kad gerai pavyktų 
“Vilnies” b-vės akcininkų su
važiavimas gegužės 6 d.

Nemaža laisviečių jau pa
siuntė suvažiavimui dovanė
lių; reikia, kad kuo daugiau 
žmonių nepamirštų tos šven
tos pareigos!

•
šeštadienį, balandžio 28 d., 

mūsiškė LDS 1-oji kuopa ren
gia šaunų banketą, įvyksiantį 
“Laisvės” salėje, Ozone Par
ke.

O gegužės 5 d. Moterų Klu
bas toje pačioje salėje turės 
sambūrį Motinos dienai atžy- 

«inėti; bus kalbų, dainų ir dek
lamacijų.

Matome, kiek daug visokių 
pramogų-pramogėlių!

Tai paskutiniai mūsų pava
sariški sambūriai salėse.

Greitu laiku “Laisvėje” 
flfiPS įdomus raštas: “Atviras 
Diskas broliui kunigui.” Ne
praleiskite, neperskaitę jo.

Vienas JAV Komunistų par-

JAV ATOMINIU GINKLŲ BANDYMAI ARTINA BAISŲ KARAi. J.'

<3

Anglijos liaudis masiniai 
demonstravo už taiką

Prez. Kenedis įsakė J. Valstijų intervencija Piet. 
bandyti A-bombas Vietname ir karo pavojusbandyti A-bombas

Londonas. — Eilėje mies
tų įvyko masinės demon
stracijos, reikalaujant, kad 
Anglija ir Jungtinės Vasti- 
jos nepradėtų atomi n i ų 
bombų bandymų.

Didžiausios buvo Londo
ne, kur į Hyde Parka susi
rinko apie 50,000 žmonių. Į 
Londoną, po keturių dienų 
maršo, atžygiavo apie 25,- 
000 žmonių, kuriu maršas 
prasidėjo nuo Aldermasto- 
no. Visu jų keliu, kiekvie
name miestelyje, buvo lai
komi susirinkimai ir naujos 
minios įsijungė į eiseną. 
Kada eisena pasiekė Lon
doną, tai ji buvo virš de
šimt mylių ilgio. Joje daly
vavo visokių politinių pa- 
žvalgų ir religinių' grupių 
žmonių. Virš eisenos plevė
savo religinės vėliavos: an
glikonų, kvaikerių, meto
distų, baptistų ir kitų reli- 
gijų pasekėjų.

Maršuotojai buvo pavar
gę, daugelio kojos buvo 
pūslėtos, nutrintos iki 
kraujo, bet jie buvo ryžtin
game ūpe. Amerikiečiai ko
respondentai klausinėjo jų: 
Ar jie yra “komunistai”. 
Maršuotojai atsakė, kad 
taikos troškimas juos visus 
jungia į vieną liaudį. Dau
guma. jų sakė: “Mes esame 
priešingi atominių bombų

JAV ir TSRS iššovė 
dvi raketas

Cape Canaveral, Fla. — 
Balandžio 23 d. JAV kari
ninkai iššovė link mėnulio< 
raketą “RangerlV”. Raketa! 

I yra 730 svarų, joje randasi 
| įrengta įvairių prietaisų.

Pagal apskaičiavimą ra
keta Mėnulį turėjo pasiek
ti trečioje paroje. Po iššo- 
vimo raketoje sugedo radi
jo atsiliepimo signalai.

Maskva. — Balandžio 24 
d. TSRS mokslininkai iššo
vė Žemės palydovą “Kos- 
mos III”, kuris Žemę ap- 
skrenda per 94 minutes 
nuo 142 iki 450 mylių nuo 
jos atstoję.

tijos vadovų yra Benjaminas 
J. Davis, buvęs Niujorko mies
to .tarybos narys.

Šiuo metu B. J. Davis ir Gus 
Hali laukia teismo dėl to, kad 
atsisakė registruotis pagal 
pragaištingąjį McCarran įsta
tymą.

Davis — 1923 metais baigė 
Harvardo universiteto teisių 
fakultetą; baigė kartu su da
bartiniu to paties universiteto 
teisių mokyklos djakonu Er
dvinu N. Griswoldu.

Ir štai neseniai Davis buvo 
pakviestas į tą mokyklą pa
sakyti studentams prakalbą!

Apie tai smulkiau rašo šios 
savaitės laikraštis “The Work
er.”

, bandymui nepaisant, ar tai 
; yra bandymai Anglijos, 
Jungtinių Valstijų, Tarybų 
Sąjungos ar Francūzijos — 
visi jie yra žalingi ir tai
kai pavojingi”.

Hyde Parke įvyko masi
nis susirinkimas. Kalbėjo 
mokslininkas Bertrand a s 
Russelis, darbietis, parla
mento narys, Anthony 
Greenwood ir eilė kitų. Nuo 
susirinkimo buvo pasiųsta 
kablegrama JAV preziden
tui Kenedžiui, kurioje, tarp 
kitko, sakė:

“Daugybė milijonų žmo
nių žiūri į jus su vilčia, kad 
jūs sulaikysite atominių 
bombų bandymus, išgelbė
site dabartiniais lai kais 
daugybę gyvasčių ir nepa
kenksite būsimoms k a r- 
toms”.

Po to virš 5,000 žmonių 
susirinko prie Jungtinių 
Valstijų ambasados ir dvi 
minutes tylėjo pagerbdami 
atominių bombų aukas, ku
rios žuvo nuo JAV bombų 
Hiroshimoje ir Nagasaki 
miestuose.

Demonstrantų komitetai 
i įteikė reikalavimus JAV ir 
TSRS ambasadoms, taipgi 
Anglijos premjerui, kad ne
būtų daromi atominių bom- 

I bu. ir kitokių ginklų bandy- 
‘ mai

Mire B. Penkauskas
VILNIUS. — Balandžio 

19 dieną staiga mirė Lietu
vos Mokslų Akademijos 
eksperimentinės medicinos 
instituto direktorius, medi
cinos mokslų daktaras, Lie
tuvos nusipelnęs gydytojas 
Bronislovas Penkauskas.

Velionis gimė 1907 me
tais Krasnojarske, darbinin
kų šeimoje. 1931 metais 
baigė Irkutsko medicinos 
institutą ir pradėjo dirbti 
mokslinį ir pedagoginį dar
bą.

B. Penkauskas 1945 m. 
buvo paskirtas Lietuvos 
sveikatos apsaugos minist
ro pavaduotoju, o nuo 1947 
m. iki 1957 m. buvo sveika
tos apsaugos ministru. Nuo 
1945 m. jis vadovavo Vil
niaus univeriteto medicinos 
fakulteto patologinės fizio
logijos katedrai.

1957 m. B. Penkauskas 
buvo išrinktas Lietuvos 
Mokslų Akademijos ekspe
rimentinės medicinos insti
tuto direktoriumi ir šiose 
pareigose dirbo iki pat mir
ties. .

A. Vaivut’skas

Seattle, Wash. — Balan
džio 22 dieną atsidarė pa
saulinė paroda. Pirmąją 
dieną parodoje dalyvavo 
apie 52,000 žmonių.

Washingtonas. — Balan
džio 25 d., Ramiajame van
denyne, Christmas salos 
srityje, Jungtinių Valstijų 
orlaivynas jau metė atomi
nę bombą į taikiklį. Sako^- 
ma, kad jos jėga buvo ma
žesne milijono tonų dina
mito.

Washingtonas. — Antra
dienį, balandžio 24 d., pre
zidentas Kenedis įsakė 
JAV karo jėgoms bandyti 
atomines bombas ir rake
tas atmosferoje. Ramiaja
me vandenyne jau yra pa
siruošę JAV karo lėktuvai, 
laivai ir submarinai atomi
nių bombų bandymui, kur 
sutraukta apie 12,000 žmo
nių.

! Sakoma, kad bus bando
ma visoki atominiai gink
lai: iš lėktuvų bombų meti
mas į cielių, atominių rake
tų šaudymas iš submarinų 
ir kitokie. Šie bandymai tę
sis apie tris meilesnis laiko.

Bandymų atgarsiai
Kai tik buvo paskelbta, 

kad Jungtinės Valstijos 
bandys atominius ginklus, 
pasaulyje sujudo taikos gy
nėjai. Iš vienur atėjo žinios 
apie demonstracijas, o iš 
kitur — neigiami žymių 
žmonių atsiliepimai.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pareiškė, 
kad jeigu Jungtinės Valsti
jos ir Anglija bandys ato
minius ginklus, tai tą darys 
ir Tarybų Sąjunga, o tas 
ves prie atominio karo.

Londone ir Berlyne įvy
ko demonstracijos, kuriose 
buvo reikalaujama susilai
kyti nuo atominių ginklų 
bandymų.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—U Thantas, Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius, kreipėsi į visas valsty
bes, kad susilaikytų nuo 
atominių ginklų bandymų. 
Jis ragino nelaužyti J. T. 
asamblėjos nutarimų.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos posėdyje A. Gromyko, 
TSRS užsienio ministras, 
kaltino Jungtines Valstijas 
už bloginimą tarptautinių 
santykių vakarinio Berly
no, taikos su Vokieti jomis 
ir Tolimųjų Rytų "klausi
mais.

Jis sakė, kad TSRS patei
kė aiškų nusiginklavimo 
planą sunaikinimui visokių 
atominių ir kitokių užpuo
limo ginklų, bet Vakarai 
priešakyje su JAV, jo ne
priėmė. Jis sakė, kad TSRS 
siūlė susilaikyti nuo atomi
nių ginklų bandymų nors 
k o 1 eina nusiginklavimo 
konferencija, tą rėmė ir ne- 
utrališkos valstybės, bet 
Vakarai ir to nepriėmė.

Jis sakė, kad jeigu JAV 
ir Anglija pradės atominių 

'ginklų bandymus, tai ir 
iTSRS bandys ore, ant že
mės ir povandenyje nau
josios rūšies atominius gin
klus.

Jakarta — Indonezijoje 
vyksta protestai prieš JAV 
atominius bandymus.

Tokio. —Japonai studen
tai masiniai pikietavo JAV 
ambasadą, protestuodami 
prieš atominių bombų ban
dymus. Japonijos žmonės 
sakė: “Gėda Jungtinėms 
Valstijoms”.

Londonas. — Anglai ma
siniai pikietavo JAV amba
sada. protestuodami prieš 
pradėjimą atominių ginklų 
bandymų. Susirinkę šaukė: 
“Tai didžiausia kriminalys- 
tė žmonijos istorijoje!”

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje TSRS 
atstovas Zorinas sakė: 
“Jungtinės Valstijos, pra- 

i dedamos atominių ginklų 
bandymus stumia žmoniją 
į baisų atominį karą”. Ka
nados atstovas sakė: “Mes 
esame priešingi bile šalies 
atominių ginklų bandy
mams”.

Stokholmas. — Švedijos 
premjeras sakė: “Bijau, kad 
dabar prasidės lenktyniavi
mas atominių ginklų ban
dyme, nuo ko kentėsime ne 
tik mes, bet ir busimosios 
kartos”.

Maskva. — TSRS žinių 
agentūra TASS pareiškė: 
“Prezidentas Kenedis, įsa
kydamas bandyti atominius 
ginklus — stumia žmoniją 
į atominių ginklų lenktynes 
ir baisų karą”.

Rio de Janeiro. — Brazi
lija reikalauja, kad Jungti
nės Valstijos tuojau sulai
kytų atominių ginklų ban
dymus. Pirmiau Brazilija 
nateikė nusigink 1 a v i m o 
konferencijoje, Ženevo j e, 
rezoliuciją, kad visos vals
tybės susilaikytų nuo ato
minių ginklų bandymų, kol 
eina nusiginklavimo konfe
rencija.

Maskva. — Visose socia
listinėse šalyse: -Albanijoje, 
Bulgarijoje, Jugoslavijoje, 
Rumunijoje, Vengri j o j e, 
Lenkijoje,/ Rytų Vokietijo
je, Tarybų Sąjungoje, Ki
nijoje, Korėjoje ir Vietna
me liaudis pro testuoja 
prieš JAV panaujinimą 
atominių ginklų bandymų.

Maskva. — Tarptautinia
me Čaikovskio muzikos iš
pildyme keturi JAV pianis
tai laimėjo dovanas, tai Su
san Starr, Joseph Bano- 
wetz, Roy Bogas ir Olegna 
Fuschi.-

Kanadietės Teresa. Stra- 
tas dainavimu gėr ėjosi 
6,000 žmonių. Koncertas 
įvyko Kremliuje, Kongresų 
palociuje.

a

Rangūnas. — “Jungtinių 
Valstijų intervencija pietų 
Vietname gresia pavirsti į 
pasaulinį karą”, rašo Toli
mųjų Rytų reikalų žinovas 
T. Durdin’as.

Nėra paslaptis, kad 
Jungtinės Valstijos atvirai 

; kariauja prieš Pietų Viet
namo liaudies (“Viet 
Cong”) partizanus. Jau da
bar Pietų Vietname JAV 
marininkai ir lakūnai pri
stato į frontą ginklus, amu
niciją ir iš oro puola parti
zanus, . Dabar ten randasi 
5,400 JAV militarinių žmo
nių, o greitai ju bus virš 
7,000.

Bet greta karo prieš Pie
tų Vietnamo liaudį, Jungti
nės Valstijos veikia Burmo- 

I je, Thailande, Kambodžoje 
prieš Šiaurės Vietnamo 
Liaudies respubliką ir Ki
niją.

Thailande, kur viešpatau
ja baudžiavizmas, kur dvar
poniai ir fabrikantai žiau
riai išnaudoja darbo žmo
nes, amerikiečių iš Fordo ir 
Azijos fundacijų, taipgi 
United States Information 
Service centro, pasakoja, 
buk Thailando karališka 
valdžia “yra tų žmonių val
džia”. Burmoje amerikie
čiai iššaukė žmonių pasi
piktinimą, ten nuolatos gir
disi: “Jankės, važiuokite 
namo“. Kambodžos liaudis

Vėliausios žinios
Maskva. — Tarybų Są

junga atšaukė maršalą Iva
ną Konevą iš Rytų Vokie
tijos, o ten TSRS jėgų ko- 
mandieriaus pareigas eis 
pulkininkas- generolas Iva
nas Jakubovskis, kuris ir 
pirmiau ėjo.

Čionai diploma tai su
pranta, kad atšaukimas 
maršalo Konevo, ir JAV 
prezidento Kenedžio įgalio
tinio generolo L. Clay, tai 
yra ženklas pagerėjimo tai
kos reikalų.

1961 metų rugpiūčio mė
nesį, kada tarp rytų ir va
karų Berlyno dalių buvo 
pastatyta atskyrimo siena, 
kada ten buvo susidariusi 
labai pavojinga padėtis, tai 
TSRS pasiuntė maršalą Ko
nevą, kuris paskilbęs kaip 
strategas. Gi JAV prezi
dentas Kenedis į vakarinį 
Berlyną pasiuntė generolą 
Lučių Člay, griežtą TSRS 
ir komunistų priešą.

Kada Maskvoje paaiškė
jo, kad su gegužės 6 d. 
prez. Kenedis jau atšaukia 
iš vakarinio Berlyno gene
rolą Clay, tai TSRS tuojau 
pakvietė atgal Konevą.

Alžyras. — Sumobilizuo
ta 30,000 alžyriečių polici
ninkų, kurie kovos prieš 
francūzus teroristus.

supranta, kad JAV įsteigta 
karo laivyno bazė Phuquo- 
go saloje yra pasiruošimas 
užblokavimui Kambodžos.

Pietų Vietname JAV ka
rininkai “mokina partiza- 
nizmo” ir juos siunčia di
versijoms į Šiaurės Vietna
mą. Prieš Kiniją remia 
Čiang Kai-šeko jėgas. “Kuo 
tas baigsis? Prie ko veda?” 
—stato klausimą T. Durdi- 
nas. Ir jis nurodo, kad JAV 
intervencija į Pietų Vietna
mą veda prie atviro karo 
su Šiaurės Vietnamu ir Ki
nija, kuris gali pavirsti į 
pasaulinį ir atominį karą.

Chicago. — Protestantų 
savaitinis laikraštis “The 
Christian Century” kriti
kuoja Kenedžio vyriausybę 
už intervenciją Pietų Viet
name. Laikraštis rašo:

“Ponas prezidente, pasa
kyk teisybę: kokį pasiteisi
nimą turi Jungtinės Valsti
jos pasiuntimui į Pietų 
Vietnamą 5,000 militarinių 
vyrų, priedui karo laivų ir 
lėktuvų, į šalį, kuri nuo 
mūs randasi už 10,000 my
lių?

Pagal 1954 m. susitari
mą Ženevoje, tai į Pietų 
Vietnamą nei vienai šaliai 
neleistina daugiau pasiųsti, 
kaip 685 militarinių patarė
jų, ir yra griežtai uždraus
ta siųsti militarines jėgas”.

Nusileido generolo 
L. Clay “žvaigžde”
Hamburgas. — 1961 me

tais, kada Berlyne labai įsi
tempė santykiai, JAV pre
zidentas Kenedis pasiuntė 
savo įgaliotinį generolą Lu
cius Qlay, kuris Vakaruose 
žinomas kaip atkaklus ko
munistų priešas.

Jam atvykus į vakarinį 
Berlyną reakcininkai buvo 
paaštrinę incidentus Tas 
privedė prie to, kad TSRS 
komanda patraukė prie sie
nos savo tankus.

Dabar jau generolas L. 
Clay atšaukiamas iš vaka
rinio Berlyno. Čia vokiečių 
laikraštis “Die Welt” rašo, 
kad jau nusileido generolo 
Clay “žvaigždė”.

PIKIETAVO LAISVĖS 
PERSEKIOTOJUS

Los Angeles, Calif.—Čio
nai Antiamerikinis komite
tas pradėjo tyrinėti jam 
nužiūrimus žmonės. Virš 
1,000 žmonių pikietavo prie 
federalinio namo, kuriame 
eina tyrinėjimai.

Washinggtonas. — Jung-
tinių Valstijų ir Tarybų Są, 
jungos mokslininkai susita 
re bendrai dirbti oro tyri 
me. Tam reikalus bus lei 
džiami specialūs satelitai.
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Veidu j žemės ūkį!..
TOKS ŠŪKIS ŠIANDIEN vyrauja visose tarybinė

se “respublikose, o tai reiškia ir Lietuvoje.
Tarybų Sąjunga, past^čiuši'’aukštame lygyje pra

monę, šiemet visu veidu atsigrįžo į žemės ūkį, kuris bu
vo, gęrokai atsilikęs nuo pramonės tempų, nuo pramo
nės lygio.

Kovo mėnesį Maskvoje įvykęs TSKP CK plenumas 
buvo paaukotas išimtinai žemės ūkio reikalams svars 
tyti. Po to Vilniuje įvyko LKP CK plenumas, kuris 
taipgi išsamiai svarstė ir persvarstė visus reikalus, su
sijusius su žemės ūkio pakėlimu į aukštą lygį.

Galima drąsiai tvirtinti, jog tai, kas dabar vyksta, 
sakysime, Lietuvos žemės ūkyje, yra pats didžiausias 
posūkis po žemės ūkio kolektyvizacijos.

Visa žemės ūkio apdirbimo ir apsėjimo sistema 
griežtai pakeista. Mažinami žalienų plotai, likviduoja
mi pūdymai. Siekiamasi visą ariamą žemę apsėti, apso
dinti, kad ji neštų juo gausesnius vaisius. Norint, kad 
neštų gausius vaisius, ją reikia gerai įtręšti ir įdirbti. 
Trąšų šiuo metu, be organinių, vis daugiau ir daugiau 
duoda fabrikai — cheminių.

Ligi šiol daugelyje kolūkių ir tarybinių ūkių atėjus 
pavasariui, pritrūkdavo gyvuliams pašaro. Tam siekia
masi padaryti galą: Kaip tai pasiekti? Sėti kuo dau
giau kukurūzų, pašarinių pupų, miežių, žirnių, libinų, 
—vis tai kultūros, kurios neša gausų vaisių ir labai tin
ka pašarui. Sodinti daugiau tikrinių runkelių, bulvių.

Siūloma kolūkiečiams pertvarkyti visą darbų sistemą. 
Užtikrinti didesnį, gausesnį atlyginimą tiems kolūkie
čiams, kurie daugiau dirba ir geriau darbą atlieka.

Tik gražiais žodžiais, prašymais, raginimais kolūkie
čio nepalaikysi darbingu visuomet. “Moraliniai veiks
niai tik tada yra visiškai veiksmingi, kada jie paremia
mi materialiniu suinteresuotumu,” rašo “Tiesa”. “Už 
geresnį darbą turi būti mokamas ir didesnis atlygini
mas...”

Teisybė!
Įvyko didžiuliai pasikeitimai visoje žemės ūkio rei

kalais organizacinėje struktūroje. Respublikoje sukur
tos teritorinės gamybinės kolūkių ir tarybinių ūkių val
dybos. Viršuje tų valdybų veikia specialus komitetas, 
kurio priešakyje stovi LKP CK pirmasis sekretorius A. i 
Sniečkus.

Į, kaimą vyksta daug visokių rinktinių darbuotojų 
iš miestų; jie įsijungia į darbus žemės ūkyje. Valstybė 
teikia daugiau žemei apdirbti mašinų, kur reikia, trą
šų ir sėklinių grūdų.

Skaitant Lietuvos spaudą, sekant padarytus atitin
kamus šiuo reikalu partijos ir vyriausybės organų nu
tarimus, darosi aišku, kad niekad Lietuvoje nebuvo 
taip visos žmonių jėgos sutelktos žemės ūkiui pakelti, 
kaip šiemet, kaip dabar. Netenka nė sakyti, jog visa 
tai duos gerus vaisius, gausų derlių.

Šiuos žodžius rašant, Lietuvoje jau įpusėjo žemės 
ūkio darbai.

Kolūkiečiai su panaujinta energija dirba žemę mai
tintoją, giliai įsitikinę, kad rudenį ji gausiai už tai 
jiems atsilygins.

IR MES SVEIKINAME!
Kanadiškiame “Liaudies 

balse” skaitome:
ši “Liaudies balso” laida tu

ri specialų skyrių, pašvęstą 
Sūnų ir Dukterų Kanados Lie
tuvių Savitarpines Pašalpos 
Draugijos, dažnai sutrumpin
tai vadinamos Sūnų ir Duktė-, 
rų Draugija, 50 metų sukak
čiai atžymėti. Iš straipsnių 
matysite draugijos istoriją, 
jos užsibrėžtus ir vykd omus 
siekius ir jos atliktus patar
navimus Kanados lietuviams. 
Draugija nėra didelė, toliai 
tarp kuopų labai sunkina vei
kimą, tačiau ji yra atlikus di
delius darbus Kanados lietu
vių labui. Už tai ji užsitar
nauja didelę pagarbą.

“Liaudies balsas” sveikina 
šios draugijos narius su šiomis 
sukaktuvėmis ir linki sveika
tos ir energijos tęsti šį kilnų 
darbą toliau. Tuom pat sy
kiu laikraštis pasižada ir to
liau patarnauti draugijai vi
suose jos reikaluose, kaip ir 
iki šioliai. Ilgiausių metų Sū
nų ir Dukterų Draugijai!

Nu ta rta į k u rtn*1 $ ii b 1 i k o jė j 
34 teritorines gamybines kol
ūkių ir tarybinių ūkių valdy
bas žemės ūkio gamybai vado
vauti ir patvirtinta šių valdybų 
struktūra: valdybos viršinin
kas, viršininko pavaduotojas, 
grupė instruktorių - organiza
torių, grupė vyriausiųjų speci
alistų, planavimo-finansų gru
pė, buhalterijos-revizijos gru
pė.

Teritorinių gamybinių kolū
kių ir tarybinių ūkių valdybų 
žiniai perduodamos: rajonų 
veterinarijos gydymo įstaigos; 
sėklų kontrolės ir agrochemi
nės laboratorijos; valstybinės 
veislininkystės stotys; būriai 
kovai su augalų kenkėjais ir 
ligomis. ,

Teritorinėse gamybinėse 
kolūkių ir tarybinių ūkių val
dybose įvestos Lietuvos KP 
CK komsorgų pareigos su in
struktorių grupe.

Teritorinių gamybinių 
kolūkių ir tarybinių ūkių 
valdybos apima po du 
jonus, kitos po vieną.

pa^š1 pfežidentas Nkrumah 
nėra sveilfeš — mėgsta as
menybės kultą. Jam jau 
yra pastatytas paminklas 
Akros mieste, sostinėje! Ir 
daug kitų sau liaupsinimų 
Nkrumah yra padaręs : 
pavyzdžiui — pašto ženklas 
su jo paveikslu! Visa tai 
nėra gera ir neveda prie ge
ro !

Gal N. Chruščiovo veda
ma atkakli kova prieš as
menybės kultą ilgainiui pa
veiks ir Nkrumah ir kitus.

Būtų gerai!

ra-

PAMINĖJO J.
Tebūva ir mums leista šMUšKEVIčIU 

nuoširdžiai pasveikinti Sū
nų ir Dukterų Draugijos Š. m. balandžio 13 d. Is-
narius ir darbuotojus šios torijos-revoliucijos muzieju- 
garbingos sukakties proga.

Per tuos 50 metų ši 
Draugija atliko daug svar
bių darbų ne tik savitarpi
nės pagalbos teikimo srity
je, o ir kultūros fronte. Tai 
seniausia ir didžiausia Ka
nados lietuvių Draugija!

— o —
BALANDŽIO 13 IR 14 dd. Kauno sporto salėje su- 

vyko į pasitarimą keletas tūkstančių iš visos Lietuvos 
darbuotojų, kur buvo svarstyti ideologinio darbo klau
simai, labiausiai susiję su žemės ūkio pakėlimu. Kalbė
jo—diskusavo daug pasitarimo dalyvių.

Vyriausias kalbas pasakė A. Barkauskas—CK sekre
torius, ir A. Sniečkus,—CK pirmasis sekretorius.

Po diskusijų buvo priimtas kreipimasis “į visus 
Tarybų Lietuvos ideologinio fronto darbuotojus.” Kfei- 
pimęsi be kitko sakoma:

“Sumaniai ir įtikinamai aiškinkime kiekvienam 
žemdirbiui žalieninės sistemos žalingumą, drąsiai skin- 
kime kelią kaupiamosioms kultūroms—laukų galiūnams, 
ryžtingai kovokime už derlingą hektarą. Bus kukurūzų, 
cukrinių runkelių, pupų, žirnių—bus mėsos, pieno, 
sviesto, kiaušinių. Drauge su žemdirbiais šiemet turi
me pasiekti, kad būtų pagaminta kuo daugiau mėsos ir 

.pieno, kad iš hektaro prikaltume ne mažiau kaip po 11 

.centnerių grūdų, gautume po 350 centnerių kukurūzų 
Žaliosios masės su burbuolėmis, po 170 centnerių cukri
nių runkelių, po 100 centnerių bulvių.

“Naujame žygyje už žemės ūkio produktų gausu
mą lemiamą vaidmenį atlieka materialinis žemdirbių 
suinteresuotumas. Mes turime atkakliai kovoti, kad že
mės ūkis būtų rentabilus, pajamingas, kad nuolat kil
tų žemdirbių gerovė. Siekime, kad kiekviename kolūky
je ir tarybiniame ūkyje, kiekvienoje brigadoje ir fer
moje būtų teisingai taikomos materialinio paskatinimo 
priemonės...

“Nuo plataus mūsų gyvenimo vieškelio ryžtingai 
šluokime praeities dulkes. Su šaknimis raukime dar pa
silaikančius neigiamus laiškinius, paskelbkime ryžtin
giausią kovą socialistinio turto grobstytojams, įvai
riems veltėdžiams, asmenims, kurie piktnaudžiauja sa
vo tarnybine padėtimi. Sudarykime nepakantumo aplin- 
' u spekuliacijai, egoizmui, karjerizmui, palaidumui 
buityje ir kitoms senojo pasaulio atgyvenoms.

LIETUVOS ŽEMĖS 
VALDYMO

nariai: Lietuvos TSR 
Tarybos Pirmininko 
pavaduotojas, Lietu- 
žemės ūkio produk-

je Vilniuje įvyko mitingas, 
skirtas Lietuvoje gimusio 
generolo Jokūbo šmuškevi- 
čiaus gimimo 60-osioms me
tinėms paminėti.

Sakė kalbas visa eilė žmo
nių, apibūdindami J. šmuš- 
kevičiaus, kaip žymaus avi
acijos karininko - generolo, 
nuopelnus. Už savo drąsą 
ir veiklą jis buvo du kar
tus apdovanotas Tarybų 
Sąjungos didvyrio ordenu.

Mitinge kalbėjęs atsargos 
generolas' J. Macijauskas 
sakė, kad didvyris J. šmuš- 
kevičiuš buvo Stalino asme
nybės kulto $uka.

“Teisingumas grąžino 
liaudžiai vardus, kurie buvo 
užmirštu Jais didžiuojasi 
ir didžiuosis tarybinių žmo
nių kartos,” rašo Eltos ko
respondentas-, buvęs tame 
pagerbimo mitinge.

ATĖNŲ GATVĖSE
“Laisvėje” jau buvo 

syta apie didžią protesto 
demonstraciją, balandžio 13 
d. vykusią Graikijos sosti
nėje Atėnuose. Tasso ko
respondentas, kuris visa tai 
matė, smulkiau aprašė, kas 
ten“dėjosi. Jo žodžiais:

Šiandien daugiau kaip 4 
valandas Atėnų centre vyko 
kruvini susirėmimai tarp po
licijos ir studentų, kurie išė
jo į miesto gatves protestuo
ti prieš žvėrišką policijos su
sidorojimą su balandžio 11 d. 
įvykusia studentų demonstra
cija. Skelbdami šūkius “Te
gyvuoja demokratija,” “Šalin 
fašistus!,” “šalin Karaman- 
lį!,” “Mes reikalaujame tei
singumo!,” “Nutraukti kraujo 
liejimą!,” studentai ėjo miesto 
gatvėmis, kai juos užpuolė po
licija. Vaikydama demonst
raciją, policija 
mines lazdas, 
dentų sužeista 
dešimt žmonių
būklėje, apie 100 studentų su
imta.

Šiandien Atėnai priminė ap
siaustą miestą. Daugiau kaip 
3,500 policininkų užėmę visas 
pagrindines pozicijas miesto 
centre. Į Atėnus buvo sutrauk
ti policijos būriai iš Pirėjaus. 
Spaudos pranešimu, Atėnų po
licijos valdyba įsakė: “Ne
gailėti ašarinių dujų!” Mies
to gatvėmis kaukdamos dūmė 
policijos mašinos. Policijos 
būriai tikrino gatves. Mušda
mi ir stumdydami jaunuolius, 
policininkai paleisdavo į dar
bą kumščius bei gumines laz
das ir prieš atsitiktinius pra
eivius. Tūkstančiai žmonių, 
jų tarpe ir turistai iš užsienio, 
matė, kaip policija vėl žvėriš
kai susidorojo su studentais.

ra-

panaudojo gu- 
Daugelis stu- 

arba sumušta, 
yra sunkioje

APIE 
ŪKIO 
PERTVARKYMĄ

Padaryti nauji pertvar
kymai Lietuvos žemės ūkio 
valdyme, su kuriuo verta 
susipažinti ir užsieny gyVa- 
nantiems lietuviams?/ Skai
tome Vilniaus “Tiesoje” 
(š. m. balandžio 6 d.):

Siekiant įgyvendinti TSKP 
CK kovo Pienumo nutarimą 
“Dabartinis komunistinės sta
tybos etapas ir partijos užda
viniai gerinti vadovavimą že
mės ūkiui” ir sutinkamai su 
TSKP CK ir TSRS Minstrų 
Tarybos 1962 metų kovo 22 
d. nutarimu “Apie žemės ūkio 
valdymo pertvarkymą” Lie
tuvos KP Centro Komitetas ir 
Lietuvos TSR Ministrų Taryba 
priėmė nutarimą “Apie Lie
tuvos TSR žemės ūkio valdy
mo pertvarkymą.”

Nutarimu įsteigtas Respub
likinis komitetas Lietuvos 
TSR žemės ūkiui vadovauti 
šios sudėties: komiteto pirmi
ninkas—Lietuvos KP CK pir
masis sekretorius A. Sniečkus, 
komiteto 
Ministrų 
pirmasis 
vos TSR
tų gamybos ir paruošų minist
ras iR. Songaila, Lietuvos KP 
CK sekretorius žemės ūkio 
klausimais A. Barauskas, Lie
tuvos KP CK žemės ūkio sky
riaus vedėjas V. Kolesnikovas, 
“Lietuvos žemės ūkio techni
kos” respublikinio susivieniji
mo pirmininkas A. Zorskas, 
Lietuvos TSR Valstybinės pla
no komisijos pirmininko pava
duotojas žemės ūkio reikalams 
V. Aleknavičius, žemės ūkio 
produktų gamybos ir paruošų 
ministro pavaduotojas — Vy
riausybės žemės ūkio mokslo 
ir kadrų paruošimo valdybos 
viršininkas V. Vazalinskas.

Įsteigta Lietuvos TSR' že
mės ūkio produktų gamybos ir 
paruošų ministerija ir ryšium 
su tuo panaikintos: Lietuvos 
TSR Paruošų ministerija, Lie
tuvos TSR žemės ūkio minis
terija, Vyriausioji tarybinių 
ūkių valdyba prie Lie t u v o š | 
Ministrų Tarybos ir rajoninės 
valstybinės supirkimų inspek- Ra
cijos.

PADYKUSI MOTERIŠKĖ
Ghanos respublika nese

niai įsikūrė, ir jos valdžia, 
vadovaujama prez i d e n t o 
Nkrumah, dažnai pareiškė, 
kad Ghana eis socialistiniu 
keliu.

Tos šalies pramonės mi
nistru buvo tūlas Krobo E- 
dusei, kurio pati užsisakė 
Londone lovą, lėšuojančią 
$8,400! Lova buvusi pa
auksuota, išdabinta, minkš
ta ir daili!..

Kai sužinojo ghaniečiai, 
pradėjo protestuoti, reika
laujant, kad lova būtų grą
žinta į Londoną. Jie laimė
jo. Bet Edusejui to neuž-

i

Worcester, Mass.
Balandžio 29 diena jau čia

Taigi, Aido choras jau 
pilnai pasiruošęs suvaidin
ti operetę “Lietuvaitė”. Čia 
noriu priminti vaidybos ir 
dainų meno mylėtojams, 
kad mes nuoširdžiai kvie
čiame jus atvykti ir pasigė
rėti šia puikia vaidyba, ku
ri yra pilna gražių dainų, 
liūdesio ir juokų. Mokyto- 

teko: jis'pasikvietė iš Ita-ijas Jonas D ir veils ir visas 
’Aido choras įdėjom daug 
darbo-energijos ir laiko, 
kad šią operetę “Lietuvai
tė” gražiai susimokyti.

Šios žiemos sezonu Aido 
choras jaučiasi nudirbęs 
gražų darbą. Todėl lauksim 
daug svečių, kad kartu su 
mumis praleistumėt gražų 
laiką balandžio 29. d. Pra
džia 2 vai. popiet. Atgaivin- 
sim savo krūtinėj jausmus 
su besipuošiančia pavasa
rio gamta, su daina.

Taigi iki pasimatymo ba
landžio 29 dieną, 29 Endi
cott St. svetainėje.

1 J. M. L.

lijos kažkokį architektą, kad 
šis pastatytų jam gyventi 
palociuką! s žmonės ir vėl 
pradėjo protestuot. Reikia 
nepamiršti, kad Gha n o j e 
dar yra baisaus vargo: 
daug žmonių gyvena pala
pinėse if guli ant nuogos 
žemės.

Pagaliau prez i d e.n t a s 
Nkrumah pavarė šalin 
pramonės ministrą. Dabar 
gal būt žmonių protestai 
sumažės.

Žmogus skaitai žinias 
apie tokius dalykus., kaip 

jtos bobos paauksuota lova, 
ir galvoji: sukvailiojo ji, ar

Tenka priminti ir tai: ir

“Komunistinė moralė, komunistiniai santykiai turi 
vis giliau skverbtis į žmonių sąmonę ir buitį. Mūsų par
eiga ugdyti visapusiškai išsilavinusį žmogų, kuriame 
harmoningai derintųsi dvasinis turtingumas, moralinis 
tyrumas ir fizinis tobulumas.”

New Orleans. — Otilio 
Ulate, buvęs Costa Rica 
prezidentas, sako, kad jei
gu JAV įsiveltų į karą 
prieš Kubą, tai jos turėtų 
labai daug priešų Lotynų 
Amerikoje.

Renegatų kelias veda 
j dumblyną

Kanadietis rašo “Liaudies 
balse”:

“Kaip žmonės nukrypsta, 
aiškiai parodė Earl Brow
der, buvęs JAV komunistų 
lyderis,, kalbėdamas Toron
te aną dieną. Jį pasikvietė 
J. B. Salsbergas, kitas nu
krypėlis.

“Browderis sakė, kad 
Jungtinėse Valstijose dau
giau socializmo, negu Tary
bų Sąjungoje.

“Girdi, Jungtinėse Vals
tijose socializmo priešu pa
likusi tiktai John Birch 
draugija.

“Didesnio juokdario ne
reikia ieškti.”

Visa bėda su renegatais, 
kad jie, nudardėję į kapita
listinės propagandos dumb
lyną, patapo akli kapitaliz
mo klapčiukai. Todėl jie 
socialistiniuose krašt u o s e 
nebemato socializmo, o ka
pitalistiniuose kraštu o s e, 
kaip Amerikoje, mato visur 
socializmą, kurio blaiviai 
protaują žmonės nė su ži
buriu negali surasti.

Reikia pasakyti, kad Jung- 
tinių Valstijų didžiulė žmo
nių dauguma’ yra komerci
nės spaudos, radijo, televi
zijos, religinių vadovų, uni
jų vadovų ir įvairių rene
gatų baisiai suklaidinta ir 
neturi teisingo supratimo, 
kas tai yra socializmas ir 
kokią naudą žmonijai jis 
gali duoti.

Korporacijų pelnai 
smarkiai auga

Pereitieji metai korpora
cijoms buvo labai pelningi, 
bet ir šie metai dar pelnin
gesnį.

658 didžiulės korporacijos 
1961 m. paskutiniame ket
virtyje pelnė, taksus atmo
kėjus, arti 3 bilijonų dole
rių arba 22 procentus dau
giau, negu 1960 m. tuo pa
čiu laikotarpiu.

Bankininkų laik rastis 
“Wall Street Journal” pri
pažįsta, kad korporacijų 
pelnai smarkiai kyla; tai 
esąs taikos metu rekordi
nis uždarbis. Jeigu 1961 
m. korporacijų uždarbiai 
darė apie 22 procentus dau
giau., negu 1960 m., tai 
šiais metais numatomas pa
kilimas iki 22 ir pusės Ino
cento.

Plieno korporacijų pelnai, 
palyginus su 1961 m., da
bar daro arti 51 procento 
daugiau, nepaisant to, kad 
dirbtuvės tedirba apie 73 
procentais pajėgumo. Au
tomobilių kompanijos daro 
pelno 36 proc. daugiau ; 
chemikalų kompani jos — 
virš 53 procentų daugiau; 
elektros ir elektronikų kom
panijos—81 proc. daugiau, 
ir taip visos didžiosios kor
poracijos žeria milžiniškus 
pelnus.

O kai reikia darbinin
kams pakelti algas, tai jos 
visais galimais būdais prie
šinasi. Didžiosios plieno kor
poracijos net bandė plieno 
kainas pakelti, nors savo dar
bininkams algų nepakėlė. 
Gerai,' kad prez. Kenedis 
pastojo plieno > kainų kėli
mui kelią.

Ar Vilnius taps 
uostamiesčiu?

Vilniaus “Švyturyje” G. 
Taranovič i u s pranašauja, 
kad’ Vilnius ateityje gali 
tapti uostamiesčiu, kai bus 
sudaryta Vilniaus jūra,, ku

ri galėsianti būti didesnė už 
Kauno jūrą.

Manoma, kad tuo metu, 
kai Juodoji ir Baltijos jū
ros bus sujungtos per 
Dnieprą ir Nemuną, tai 
Neries upėje prie Vilniaus 
bus sudaryta jūra, kuria 
laivai galės plaukioti, ir ta
da Vilnius turės savo laivų 
uostą, kuris galės priimti 
laivus, plaukiančius Dniep- 
ro-Nemuno vandens keliu.

Seniau juk niekas nė ne
svajojo, kad ties Kaunu bus 
sudaryta tokia didelė jūra, 
kur dabar ir laivai gali 
plaukioti. Jeigu Kaunas da
bar jau turi savo jūrą ir 
uostą, tai kodėl Tarybų Lie
tuvos sostinė Vilnius nega
li turėti dar didesnės jūros 
ir svarbesnio uosto?

JAV bankininkai paruošė 
militaristams kelią

Nuo 1958 metų, kai Fron- 
dizis buvo išrinktas Argen
tinos prezidentu, Jungtinių 
Valstijų bankininkų ir pra
monininkų pinigai plaukė , 
Argentinon apie po 100 mi* 
lijonų dolerių į metus.

Tų visų transakcijų pa
sėkoje vietiniai turčiai 
lobo, valdininkai taipgi tu
ko, militaristų galia augo, o 
liaudies gyvenimas ritosi 
pakalnėn — į skurdą. To
kia katastrofinė padėtis 
privedė prie to, kad šių 
metų kovo 18 d. valdžios 
partija prarado rinkimus, 
kuriuose daugiausia laimė
jo peronistai.

Ir kas dabar pasidarė? 
Populiari Demękratinė par
tija, gavusi rinkimuose 22 
procentus balsų ir Justicįa- 
listų (peronistų). partija, 
gavusi..,35 procentus balsų, 
bendrai sudaro 57 procen
tus rinkimuose balsavusiu 
piliečių. Abi šios partijas 
dabar sudaro opoziciją mili
taristų valdomai premjero 
Guido administracijai, taip
gi smerkia Frondizį už įsi
leidimą į Argentiną Jung
tinių Valstijų kapitalo, ku
ris dabar diktuoja Argen
tinos žmonių gyvenimui.

Legalizuota ir pigi 
aborcija Japonijoje

Japonija šiuo metu jau 
turi apie 94 milijonus gy
ventojų, kuriems tenka su
sikimšus gyventi 142,644 
ketvirtainių mylių plote.

Bijodama per didelio gy
ventojų skaičiaus augimo, 
Japonijos valdžia legalizavo 
aborcijas ir veltui teikia 
patarimus, kaip apsisaugo
ti nuo per tankaus gim
dymo. Aborcijos padarymai 
Japonijoje tekainuoja tik 
apie $4.

Jungtinės Vai s t i j o s i’4 
šiuo klausimu yra atsiliku
sios. Čia aborcija skaitoma 
kriminaliniu prasiženginlu. 
O nelegaliai daromos abor
cijos kainuoja nuo $500 iki 
kelių tūkstančių. Be to, nuo 
nelegaliai daromų aborcijų 
daugiau nelaimių įvyksta, 
daugiau moterų miršta, ne
mažas moterų skaičius pra
randa sveikatą.

Japonija šiuo klausimu 
duoda gerą pavyzdį Ameri
kai.

Hollywood, Calif. — Su
laukus 67 metų amžiaus 
mirė satirinių filmų artis
tė Louise Fazenda.

Tokio. —Ramiajame van
denyne siautė audra. VŽ^* 
jas buvo apie 70 mylių ponį, 
valandą.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., baland. (Apr.) 27, 1962



MIKROMEGAS

žiūrint pro mano akinius
i ^Dailė ar menas?

Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla Vilniuje šių metų 
pradžioje išleido labai gra- 

V žų didelės knygos formos 
Dailės kalendoriii, kuris ga
li atstoti ir sieninį leidinį. 
Kalendorių sudarė A. Ged
minas, tekstą jam parašė 
dailės kritikas V. Uloza, 
suredagavo L. Motiekienė.

Kalendorius papuo š t a s 
daugybe dailės kūrinių: pa
vyzdžiais tapybos, skulptū
ros, grafikos, litografijos, 
vitražo, mozaikos, freskos, 
lino raižiniais, medžio dro
žiniais, keramikes natiur
mortais ir kitkuo. Daugu
mai mėnesiu duota po du 
vaizdiniu lakštu.
f Jeigu tiesa, kad vienas 

paveikslas vertas tūkstan
čio žodžių, tai šis Kalendo
rius yra tikrai iškalbingas. 
Tačiau šį karta mums rūpi 
dailininko V. Ulozo paruoš
tas informacinis tek s t a s , 
Kalendoriaus žodinė dalis.

—dailininku vadinti nega
lima; jis yra menininkas, 
jeigu jis to vardo vertas. 
Menininkas bus beletristas- 
prozininkas ar poetas, jeigu 
jo eilėraštis meniškai para
šytas, jeigu jis nėra vien 
sausas trafaretas (tuomet 
tokio eilėraščio autorius ne
bus nei poetas, nei meninin
kas). Gi kiekvieną tikrą 
dailininką—nesivaržant ga
lima vadinti menininku, nes 
dailė, kaip jau matėme, yra 
meno dalis.

Ne kiekvienas gyvulys 
yra arklys, bet kiekvienas 
arklys yra gyvulys, sako 
lietuvių patarlė!

Kyla Lietuvos technika
Naujoji technika Lietu

voje eina pirmyn ne žings
niais, bet šuoliais. Šio pro
greso tempą bei apimtį įti
kinamai parodė neseniai 
įvykusi Vilniuje naujosios 
pramonės paroda, savo 
“stebuklais” nusteb i n u s i 
nevieną žiūrovą.

Štai tarp kitų ekspona-
Pirmiausia. autorius mums į s^ov^ seklės (mašina),

’’duoda preciziška dailės de- ; galinčios ištęsti vielą, plo- 
finicija, pasako, kas yra i nesnę u.z pIž!uką- Ar. kas 
dailė, ką ii reiškia, ir koks i ap‘e tai s“iau yra, girdg’ 
jos santykis su menu. Ve ® tokios vielos pa

in nat.ies žndžini- Wausa gana didelė. Jos la-

Ar kas

jo paties žodžiai:
“Daile vadiname meno 

rūšį, atskleidžiančią pasau
lio tikrovės įvairumą plas
tiniais, regimaisiais vaiz- 

- dais. Ji gali teisingai pa
vaizduoti gamtą, gyvenimo 
reiškinius, parodyti tikslų 
ir individualų žmogaus at
vaizdą ir pan... Jame vaiz
dai kuriami,plokštumoje ir 
erdvėje statiškai... Dailės 
rūšys yra šios: tapyba, 
s k u 1 ptūra, grafika. Jas 
kartais vadina bendru vaiz-1 
duojamojo meno vardu, kad 
^skirtų nuo taikomąsias 
dailės, kuri turi savo speci- 

> fiką ir uždavinius” (kursy
vą visur mano—M.).

Taikomosios dailės pa
vyzdžiais galima laikyti 
dailiškus audinius, mezgi
nius, nėrinius, gražius bal
dus, kilimus, rūbus, etc. 
Taikomoji dailė gali būti 
utilitarinė, skirta praktinių 
reikalų tenkinimui, ir orna
mentinė, skirta grožio rei
kalams. Tačiau praktikoje 
—utilitariniai ir ornamen
tiniai elementai dažnai su
silieja į vieną objektą : 
daiktas gali būti ir gražus, 
ir naudingas.

Dekadentiniai formalistai 
teigia, jog “dailiojo meno 
tikslas yra pačiuose kūri
niuose.” Kitaip sakant •— 

'menas menui. Tačiau pa
žangieji menininkai tokią 
lįtontenciją besąlyginiai at
meta, jie sako: menas tar
nauja gyvenimui. Socialis- 

itinio realizmo metodu ku
rnanti menininkai žino, jog 

tikslas nusprendžia išreiš
kimo priemones, jog tarp 
meniškos formos ir gilaus 
idėjinio turinio — turi būti 
glaudus santykis. Jie nei
gia tuščią, besielę formą, 
kurioje nėra nei tikslumo, 
nei prasmės.

Šia proga galima dar 
kartą prisiminti, kad dailė 
yra meno dalis, kad ne kiek
vienas menininkas yra kar- 

x tu ir dailininkas, kad dailės 
ir meno sąvokas negalima 
vartoti sinonimiškai. Jau 
anksčiau matėme, kas yra 
dailė ir dailininkai: tapy
tojai, skulptoriai, grafikai. 
Gi meno apimtis yra daug 
platesnė: muzika, dainos, 
meniškas šokis (baletas), 

•^poezija, beletristika, dra- 
pma, kinas ir pan. Taigi 

virtuozą smuikininką ar pi
anistą, poetą ar dainininką

bai daug suvartoja elektro
nikos aparatūra. Metalo 
apdirbimo bei šli f a v i m o

į stakles gamina ne tik Vil-
j nius, bet ir kiti miestai, 
kaip Šiauliai, Kaunas, Nau
joji Vilnia ir kiti. Laivų 
statyba, aviacija, elektro
technika, laikrodžių pramo
nė, elektronika, kibernetika 
ir kt.—tai vis progreso kū
dikiai.

“Senaisiais laikais,” sme- 
tonmečiu, buvo didžiuotasi, 
kad vokiečių brolių šmidtų 
“Metalo” fabrikas Kaune 
gamina cinkuotą skardą ir 
ūkiškus kibirus. “Metalo” j 
fabrikos iki 1940 metų bu- | 
vo tuometinės Lietuvos pa
žiba ! Bet jeigu broliai 
Šmidtai pamatytų dabarti
nės Lietuvos pramonės rū
mų fasadą, jie apstulbtų! 
Suminėjus tik kelis pavyz
džius jau širdis pradeda 
smarkiau plakti. Ve stovi 
parodoje išsirikiavęs elekt
roninių skaičiavimo mašinų 
agregatas. Vienas tokios 
mašinos skaičiuoklis turi 
daugiau kaip pusantro 
tūkstančio lempinių elemen
tų. Per sekundę ši “žmo
gaus smegenis” turinti ma
šina atlieka iki 2,000 skai
čiavimo operacijų; tai ki
bernetikos stebuklas! Lie
tuvoje gamintas mašinas 
dabar jau importuoja 48 
pasaulio valstybės.

Kitoje parodos salėje bu
vo demonstruojama Šiau
liuose pagamintas sriegimo 
aparatas, darantis mikros
kopinius sraigtelius (šriu- 
belius), vartojamus mažų
jų laikrodėlių garny boję. 
Tų sraigtelių skersmuo (di
ametras) — trečdalis mi
limetro, o milimetras—apie 
25-toji colio dalis! Taigi 
galima įsivaizduoti, koks 
mažas turi būti tasai sraig
telis. Tokias mašinas gami
na tik keturios valstybės 
pasaulyje, tarp jų yra JAV 
ir T. Lietuva.

Gretimai stovi koordina- 
tinės ištekinimo staklės., ku
rių tikslumas—viena tūks
tantoji milimetro dalis! 
Technikas supras, ką tai 
reiškia. Tai jau, brolyti, 
ne cinkuoto skardo ir ūkiš
kų kibirų pramonė...

Kitas jaunas inžinierius 
eksponavo naujai išrastą 
elektrografą, t. y. mašiną, 
kuri gali rašyti elektros pa-

Tai neturi pasikartoti
...“Būkit žmogžudžiai pra

keikti už nekaltą kraują, 
būkit amžinai prakeikti vi
same pasauly...” posmavo 
S. Nėris, smerkdama XX 
amžiaus išgamas — hitleri
nius fašistus — už piktada
rybes, padarytas žmonijai, 
už milijonus nekaltai nužu
dytų žmonių.

Būkite prakeikti! Šie rūs
tūs pasmerkimo ir neapy
kantos kupini žodžiai skam
bėjo Lietuvos Politinių 
ir mokslinių žinių skleidi
mo draugijos centrinio 
lėk t o r i u m o posėdžių sa
lėje. Čia vyko tematinis 
vakaras: “Jie buvo bur
žuazinių nacionalistų žvė
riškumo liudininkais.” Į 
erdvią salę susirinko gau
sus sostinės jaunimo būrys 
— aukštųjų, vidurinių mo
kyklų, technikumų auklėti
niai, jaunieji gamybinin
kai. Jie nematė tų šiurpių 
baisumų, kuriuos teko per
gyventi jų vyresniesi e m s 
broliams, sese rims ir tė
vams, kovojant prieš rudo
jo fašizmo ir buržuazinių 
nacionalistų siautėjimą. To
dėl susirinkusieji su dide
liu dėmesiu klausėsi įvyk
dytų nusikaltimų liudinin
kų pasakojimų.

Tribūnoje Valstybinio V. 
, Kapsuko vardo universiteto 
i daugiatiražinio laikraš č i o 
“Tarybinis studentas” re-

galba. Ja galima spaus
dinti bei kopijuoti bef jokių 
matricų ar steręętipų "tar
pininkavimo. Vilniaus in
žinierius J. Žilevičius sukū
rė elektrografijos institu
tą, kuris gamina tos srities 
aparatus.

Vienas Vilniaus fabrikas 
gamina “vibrofeną,” kurio 
pastangomis kaitinama, tir
pinama, pjaustoma ir tiria
ma metalai, maišoma da
žai, etc. Visa tai atlieka
ma ultragarsinio vibrofono 
padarytomis virpėjimo ban
gomis.

Ar tai ne stebuklas, kad 
per penkiolika metų mažas, 
karo sugriautas k r a š t as 
Lietuva, iš ūkio bei amatų 
ekonomikos, — tapo pirma
eiliu nuostabios inžinerinės 
minties kraštu! Tikrai 
mes, Amerikos lietuviai, 
gyvendami aukštos techni
kos ir aukšto standarto ša
lyje, vistiek galime besąly
giškai didžiuotis savo seno
sios tėvynės pasiekta pa
žanga!

O betgi atsiranda vienas 
kitas buvusiųjų ekskursi- 
ninkų.. turėjusių, laimę pa
matyti savo tėvynę, — nei
giamai nusiteikusių Lietu
vos gyvenimo atžvilgiu. Jie 
skundžiasi, kad, dėl “šalto
jo karo, ’ kai kurie jų ne- “Tarybinis studentas” ne
galėjo atlankyti savo tėviš- daktorius V. Dėnas. Kalbė- 
kės. Jie sako, kad nei nau-j tojas pateikia daugybę 
ji miestų pastatai, nei au-Įšiurpiu faktų apie buržua- 
ganti pramonė, nei mecha-!^ni-„ 
nizuotas žemės apdirbimas, 
nei Kauno jūra, nei elektri
nės ir kitokia gyvenimo pa
žanga — juos neimponuoja, 
kad jie visa tai gali matyti 
ir Amerikoje. Čia ir keliai 
esą geresni, ir viešbučiai 
ištaigingesni, ir išvietės pa
togesnės, etc., etc. Jie norė
jo matyti tik mažą kelių 
arų sklypelį ir seną sulin
kusią bakūžę, kurioje gi

lmė. Lietuvos matyti jie 
nenorėjo, ji jų nedomino. 
Per vieną medį jie miško 
nematė.

Tačiau ve kur tie disi-

zinių nacionalistų įvykdy
tas žmogžudystes pokario 
metais. Išsislapstę paša- 
liuose, bijodami ir nekęsda
mi naujo gyvenimo šviesos, 
jie naktimis išlįsdavo įvyk
dyti savo tamsių kėslų. 
Kraujas ir naujakurių so
dybų gaisrai žymėjo šių bu
delių kelią.

Toliau drg. Dėnas patei
kia faktus apie katalikiš
kosios dvasininkijos dalyva
vimą nekaltų žmonių žudy
nėse. Daugelis kunigų buvo 
ne tik šių kruvinų žudynių 
įkvėpėjai ir iniciatoriai, bet 

Į ir tiesioginiai dalyviai. Ne- 
, beginklių 

ir senelių krauju
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en ne ogiski. ir gy- kūdikių,
venviecių Amerikoje galima moteru ■ 
matyti, gražesnį, negu jų suteptĮs ^kol ~
gimtoji gryčia, o betgi jie 
norėjo matyti aną, senąją. 
Kodėl? Todėl, kad tai ją 
tėviškė. Tik platesne pras
me, visa Lietuva yra mūsiĮ 
tėviške, todėl visa- ja ir jos 
pažanga reikia domėtis.

Mes, kurie neturėjome 
laimės ekskursuoti, irgi no
rėtume kada nors pamaty
ti savo tėvynę, bet tik ne 
kelis jos sieksnius, vadina
mus tėviške, o visą jos pro
gresuojantį gyvenimą!

Worcester, Mass,
Susirgimai vis nesiliauja
Balandžio 18 d. A. Su

kackui, meno veikėjos M. 
Sukackienės vyrui, buvo 
padaryta operacija miesto 
ligoninėje. Prie operacijos 
dalyvavo jų sūnus Dr. Vy
tautas Sukackas. Ligonis 
dar randasi kritiškoje pa
dėtyje.

Kelios dienos pirmiau M. 
Žalimienė (Green), nakties 
laiku, buvo nuvežta į šv. 
Vincento ligoninę, ją dusi
na—kvėpavimo reikalas.

Susirgimai daro nemalo
numą aidiėčiams, kuomet 
artėja jų išstojimas sceno
je su operete bal. 29 d.

Ligonius yra svarbu ap
lankyti.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirin

kimas įvyko balandžio 13 
dieną. Dėl blogo oro narių 
dalyvavo vidutiniai. Kuo
pos pranešimas susirinkimo 
“Laisvėje” netilpo ir gal tas 
biskį pakenkė. Kuopiečiai 
tuomi nėra pasitenkinę.

Pakelti klausimai buvo 
svarstomi gyvai. Įvykęs pa
rengimas kovo 18 dieną da
vė pelno arti šimto dolerių. 
V. Urbonienė pridėjo du ir 
kuopa virš poros dolerių, 
tai “Vilnies” dalininkų su
važiavimas, kuris įvyks ge
gužės 6-tą, pasveikintas su 
visa šimtine. Gauti trys 
nauji nariai, juos perstatė 
P. Walant. Pagerbta minu
tės tyla mirusi kuopos narė 
Žilinskienė.

Nusitarta vykti į Aido 
choro jubiliejinį koncertą 
gegužės 20 d., Brooklyn, N. 
Y. Jeigu nebus galimybės 
pasamdyti busą, tai vykti 
keliomis mašinomis.

Tarp 1951-1952 metų iš 
Mongolijos atvyko 700 kal
muku. Sako, nesutinka su v 7 C
socialistine santvarka. 360 
jų gyvena Philadelphijoje. 
Tai tūkstančio metų kla
jokliai. Gyvendami atskirai 
vieni nuo kitų pamiršta sa
vo papročius, kalbą, ypatin
gai jų vaikai.

Kad palaikius savo kal
bą, papročius ir kad jų vai
kai nepamirštų tėvų kal
bos, nusipirko 130 akrų že
mės Medford, N. J., vieno
je kolonijoje gyventi.

kai sako, kad teisėjai savo 
elgesiu išleistus įstatymus 
padaro beverčiais.

Federalės valdžios advo
katai įrodė, kad United 
Mine Workers unijos pir
mo distrikto prezidentas 
Lippi yra šėrininkas Knox 
Coal kompanijos. Teismas 
surado Lippį ir kitą kaltais 
pilnai nesumokėjusiais tak
su. y - j r

V

Philadelphijos ligoninės 
daro planus pakelti dienos 
mokestį. Sako, su dabartį 
ne mokestįm negali -pa
dengti visų išlaidų.

Pennsylvanijos vieškeliai 
kalnuoti, daug tunelių ir 
juose įvyksta nelaimių. Sa
koma, bus kasami kiti, kad 
vienu tuneliu nebūtų gali
ma važiuoti į abi puses. 
Bet iki kiti tuneliai bus iš
kasti, sulaikyti važiuojan
čių greitį 35 mylių valandai

Yale & Towne kompani
ja skundžia LA.M. lokalą 
1717 buk tai už nepildymą 
sutarties streikui pasibai
gus. Kompanija nori kiek
vieno dalyvavusio streike, 
priėmimą į darbą svarstyti 
atskirai. Lokalas sako, turi 
būt svarstoma visų bend
rai. Kompanija, matomai, 
nori aktyvistus streike ne
priimti į darbą.

pranešimų iš
Bostono,

- Lawrence,- Mass.
Parengimai

Pirmas parengimas Ma
ple parke įvyks sekmadie
nį, gegužės 6 d. Tai bus • 
banketas. Pradžia 1 V^l. 
Bendrai rengia LLD _ ir 
LDS kuopos.

Jau turiu
Lowell, Nashua, 
Norwood, Lynn, Brockton 
ir kitų lietuvių kolonijų, 
kad iš ten lietuvių atvyks. 
Lawrence kai kurie teirau
jasi apie nuvažiavimį; Pra
nešame: būkite 12 valandą 
prie Lietuvių klubo, ten bus . 
A. Butėnas, F. Zula ir J. 
Kodis, kurie pasirūpins jū
sų nuvežimu. Ketino atvyk
ti Ig. Čulada ir V. Krali-' 
kauskas ir su automobiliais 
nuvežimui.

Balandžio 15 d. Mass, 
valstijos apskričių komite
tai laikė posėdį ir aptarė 
vasarinius par engimus. 
Dalyvavo ir ne narių, ku
rie prisidėjo su savo suma
nymais.

Mass, valstijos apskričių 
piknikas įvyks birželio 17 
dieną, Maple Parke.

Tai bus vienas iš didelių 
piknikų. Moterys turės sta
lą, tai prašo prisidėti su 
maistu valgių paįvairini
mui.

Liepos 1 d., Brocktone, 
s “Laisvės” paramai

Public Utility įsakymu 
telefonų kompanija birželio 
1 d. turi sumažinti už var
tojimą mokestį ir per 3 me
tus be komisijos žinios ne
gali pakelti mokesties.

Valstijoj yra virš du ir 
pusė milijono telefonų, sa
koma, sutauppytų vartoto- įVykš 
jams milijoną ir pusę dole- piknikas. Rugsėjo mėnesį 
rių į metus. Surasta, kad bug surengtas ull— 
kompanija už garsinimus ir Worcesteryje, o vėliau ban- 
kitus dalykus turi didelius ketas So Bostone. Taigi bus

surengtas piknikas

pelnus. Atsisakė liuosa va
lia sumažinti kainą už tele
fonų vartojimą.

Pilietis

na- 
Pra-

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
studentų P. Vaitkevičiaus, 
M. Šumino, Dailės instituto 
studentės S. Gedvilaitės ar
timuosius nužudė banditai. 
Ir štai šie jaunieji žmonės 
ragina niekada neužmiršti, 
kokia kaina sumokėta už 
šviesų, laimingą nūdienį 
gyvenimą.

Konservatorijos studen
tai deklamuoja ištraukas iš 
tarybinių rašytojų kūrinių, 
demaskuojančias buržuazi
nių nacionalistų ir rudųjų 
fašistų žiaurumu^. Po stu
dentų į sceną išeina Operos 
ir baleto teatro solistai K. 
Šilgalis ir H. Zabulėnas.

—Ir mano tėvą, Žemaiti
jos valstietį, nužudė bandi
tai., — kalba K. šilgalis. — 
Už ką? Juk jis buvo pa
prastas neturtingas valstie
tis? Todėl, kad jis savo vai
kus išaugino žmonėmis, to
dėl, kad aš ir mano brolis 
nelankstėme nugaros buo
žių laukuose, o mokėmės 
aukštojoje tarybinėje mo
kykloje.

Solistai dainuoja dainas 
apie neapyk a n t ą priešui, 
apie taiką, apie draugys-

Neapykanta ir prakeiki
mas amžiais lydės lietuviš
kųjų buržuazinių naciona
listų vardus. O kad tai dau-

3 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., baland. (Apr.) 27, 1962

Washingtonas atkreipia 
dėmesį su pražydusių vyš
nių žiedais. Philadalphijoje 
jų yra Valley Forge parke, 

bet publikos dėmesio neat
kreipia. Miestas skiria die
ną medelių ir gėlių parodai 
gėlių ir medelių mylėto
jams.

500 gydytojų 43-iame su
važiavime Philadelp h i j o- 
je gvildeno gydymo ir me
dicinos patyrimus. Jie su
rado laiko pasiklausyti 
jiems surengto Philadelphi- 
jos orkestro koncerto Aca
demy of Music svetainėje.

paėjo

žmoną 
anūkę

Waterbury, Conn.
Mirė du “Laisvės” 

skaitytojai
Balandžio 14 d., savo 

muose, staigiai mirė
nas Vaičaitis, gyvenęs 96 
Norton St. Jis prieš 51 me
tus atvyko į šią šalį į Wa
terburi, ir čionai gyveno iki 
mirties. Iš Lietuvos 
Kauno apylinkės.

Liūdesyje paliko 
Josephine, dukterį,
ir proanūkį, taipgi du brol
vaikius. Palaidotas bal. 18 
d. Waterburio lietuviu lais- c-
vose kapinėse. Pranas jau 
baigė savo vargų kelią. Il
sėkis, Pranai, amžinai;!

Balandžio 16 d. mirė Vin
cas Marašauskas, sulaukęs 
75 metų amžiaus. Gyveno 
75 Voll St. Šiame mieste iš
gyveno 47 metus. Iš Lietu
vos kilęs nuo Bartininkų, 
Vilkaviškio apskrities. Bu
vo nariu Lietuvių Pil. Klu
bo, per daugelį metų skaitė 
“Laisvę”.

Paliko nuliūdime dukrą 
Sylvią, tris seseris: Marga- 
retą ir Oną Lietuvoje, Ag
niešką — Argentinoje. Pa-

daug parengimų.
LLD narių žiniai

Pranešu visiems LLD 37 
kuopos nariams, kad jau 
gavome Dr. A. Margerio 
parašytą knygą “150 dienų 
Tarybų Lietuvoje”. Tai jo 
įspūdžiai ir patyrimai besi
lankant Lietuvoje. Knyga 
didelė, graži, su paveikslais 
ir labai įdomi. Taigi, atsi- 
imkite ją ir gaukite naujų 
narių į Draugiją.

Kitos žinios
Bay State ligoninės vir

šininkai praneša, kad po 
Naujųjų metų pakels kai
nas 7 procentais už kamba
rius. Jau dabar už kamba
rį ima nuo $28 iki $32 per 
dieną, gi su vaistais ir dak
tarų patarnavimu 
susidaro virš $70.

Kaip prie tokio 
mo žmogus gali 
Štai ir mūsų “ 
kas gyvenimas”. Socialisti
nėse šalyse gydytojai, ligo
ninės ir medicina liaudžiai 
yra valstybės teikiama vel
tui.

dažnai

brangu- 
gydytis? 

amerikoniš-

Respublikonų lyderis už 
kelis trafiko prasikaltimus 
liko teisėjo Hersch nenu
baustas. Policija, kuri įda
vė tikietus, nepribuvo liu- laidotas bal. 18 d. Alyvų 
dyti. Teisėjas tokį policijos 
pasielgimą nupeikė, saky
damas, kad politika neturi 
būt rišama su prasikalti
mais ir turi būt visi vieno
dai baudžiami.

Pennsylvanijos seimelis 
1959 metais priėmė patai
symą prie valstijos konsti
tucijos Mėlynojo įstatymo, 
kad sekmadieniais krautu
vės būtų uždarytos. Polici
ja sekmadienių įstatymo 
neprisilaikiusius arešt u o- 
ja, bet teisėjai vienus nu
baudžia, kitus paleidžia be 
bausmės, kitiem leidžia 
krautuves atdaras laikyti. 
Policija ir miesto valdinin-

giau nepasikartotų, reikia 
nuolat budėti, dar labiau 
stiprinti Taiką visame pa
saulyje.

V. Kazlauskas

kapinėse. Ilsėkis, Vincai, 
užbaigęs gyvenimo kelią!

Mirusiųjų šeimoms reiš
kiu užuojautą.

Verta pamatyti
Du draugai lankėsi Euro

poje ir nutraukė įdomių pa
veikslų. Jie pasižadėjo juos 
parodyti. Parodymas įvyks 
penktadienį, gegužės 11 d., 
103 Green St. apatinėje sa
lėje. Pradžia nuo 8 vai. va
kare. Ateikite visi ir visos. 
Įėjimas veltui. Komisija už
tikrina, kad būsite paten
kinti.

Pranešame L.L.D. 
riams, kad jau atėjo 
svarbi knyga “150 
Tarybų Lietuvoje”, 
riai ja gaus veltui. Labai 
idomi ir graži knyga. Tie, 
kurie nepriklauso, galės 
įstoti į Draugiją ir knygą 
gauti, arba nusipirkti.

J Strižauskas

Methuen miestas t u r i 
apie 35,000 gyventojų. Da
bar policijos viršininkas 
paskelbė prasikaltėlių skai
čių. Net baisu darosi, kiek 
daug prasikaltimų atliko 

(jaunuoliai. Kiek daug buvo 
areštų už valkatystę, va
gystę ir kitokius prasikal
timus.

Žymiai padaugėjo ir va- 
žiuotės prasikaltėlių, tai 
yvra, per greitą automobi
liais važiavimą, girtų vai
ravimą ir automobilių vo
gimą. Tenka suprasti, kad 
prie prasikaltimų prisideda 
tėvų neturtas, o dar dau
giau, kad nėra jaunuoliams 
veltui teikiamas aukštesnis 
mokslas.

S. Penkauskas

na- 
labai 

dienų
Na-'

5,200 MILIJONŲ 
SVARŲ ŽUVŲ

USA Bureau of Commer
cial Fisheries skelbia, kad 
1961 metais Jungtinių Vals
tijų žvejai sugavo 5,200,- 
000,000 svarų įvairių žuvų. 
Apie pusę svorio sudarė 
silkinės veislės žuvys. Žuvi
ninkystės industrijoje dir
ba apie 300,000 žmonių.

I



Brazilijos Komunistų Partijos 
Keturiasdešimtmetis

Kovo 25 d. Brazilijos Ko
munistų partija paminėjo 
40-ties metų savo įsikūrimo 
sukaktį.

Ši data ypatingai su en
tuziazmu ir pasisekimu bu
vo paminėta San Paulo ir 
Rio de Janeiro (Žaneiro) 
didmiesčiuose, kur koncęnt- 

.ruojasi, kaip p r a m o n ė s 
centruose, skaitlinga prole
tariato armija.

San Paulyje minėjimo iš
kilmės įvyko kovo mėn. 24 
d. (šeštadienį) Pacaembu 
Gimnazijos salėje, į kurią 

’ atsilankė apie 6 tūkstan
čiai žmonių, sumokėdami 
įžangos po du šimtu kru- 
zeiru.

21 valandą prasideda me- 
; ninė programa, kurią atlie
ka dainomis ir Brazilijos 
liaudies šokiais San Paulo 
teatro ir radijo pasižymėję

. artistai ir folkloristai.
Į tribūną, papuoštą rau

donų gėlių puokštėmis, vie
nas po kito užima vietas 

Igarbės svečiai: mokslinin
kai, rašytojai, politikai, stu
dentai, sindikatų bei liau
dies organizacijų delegaci
jos, trabalistų ir socialistų 
partijų atstovai ir San Pau- ■ 
lo apygardos Brazilijos Ko
munistų partijos vadovai.

Nepaprastomis ovacijomis 
buvo sutiktas Brazilijos Ko
munistų partijos Centro 
Komiteto sekretorius ir jos 
vadovas, legendariškas “vil
ties kavalierius” (cavaleiro 
da esperanča) Luiz Carlos 
Presteso vardas, kuris at
vyko į iškilmes su savo 

; dukra Anita. Su dideliu 
susijaudinimu publika klau
sėsi “Komunistų Internaci
onalo” muzikos akordų. *

Prie mikrofono prieina 
kalbėtojai sū sveikinimais 
ir linkėjimais B K P vado- 

' vams ir nariams už drąsą ir 
ištvermingą kovą dėl Bra
zilijos liaudies demokrati
nių laisvių, progreso ir tai- 

' kos, dėl kurių bekovodami 
I šimtai jų paaukojo savo 
« gyvybes .Daugelio reakcijos 

nužudytų komunistų vardai
- kalbėtojų buvo paminėti:
• Želia Magalhaės, Hermen- 

gildo de Assis Brasil, Au-
• gusto Pinto, Deoclecio Au-
• gusto Sant Ana, Alfonsas 
\ Marma, Pedro Godoy, Lafa-
• ete Fonseca, Abdias Rocha,
• Aristides Fereira Leite, Mi- 
; guel Rossi, Ary Kulmann, 
; Aladin Rosalis, Julio Caja-
• zeira, Euclides Pinto, An- 
: gelina Goncalves., Osvalni-
: no Correia, Wiliam dias Go- 
: mes, Luiz Bispo, Jaime Ca 
' lado ir kiti.

Brazilijos Kom u n i s t ų 
; partija, minėdama savo 40- 
; ties metų sunkaus, bet gar-
• bingo nueito kelio sukaktį, 
; gavo beveik iš viso pasaulio 
*. nuo Komunistų partijų fra-

ternalinius pasveikinimus. 
Griausmingais aplodismen-

• tais buvo sutikti perskaity
ti sveikinimai TSRS, Kini
jos, Čilės ir kitų šalių ko-

, munist partijų.
Pagrindinė kalba

Minėjime pagrindinę kal
bą pasakė Luizo Carlos 
P re s tesąs apie Brazilijos 
Komunistų partijos reikš-

• mę Brazilijos ekonominiame 
ir politiniame gyvenime.

—Komunistų partija, — 
’ sakė Prestesas, — 1935 m. 
’ po Alianca Nacional Liber- 
itadora (Tautos Išsilaisvini- 
’ mo Sąjungos) vėliava perė
jo į ginkluotą sukilimą tam, 
kad užkirtus kelią fašizmui, 
kuris grėsė Brazilijai. 1942

• metais komunistų orientuo

jama Brazilijos liaudis pri
vertė fašistuojančią Getulio 
Vargas vyriausybę nuo na- 
zi-fašistų “ašies” visai atsi
palaiduoti ir net “ašiai” pa
skelbti karą. 1946 m. Bra
zilijos komunistai išvystė 
gigantišką kovą dėl naftos, 
kurios Š. Amerikos imperi
alistai kėsinosi pagrobti, ir 
su pagalba visos liaudies 
privertė Brazilijos vyriau
sybę šį produktą suvalsty- 
jpinįį.j 1952 m. prasidėjus 
karui Korėjoje, imperializ
mas norėjo mėsos kanuo- 
lėms ir braziliečių kareivių, 
bet komunistai metė šūkį: 
“Kareiviai, mūsų sūnūs, į 
Korėją neis!” Ir Brazili
jos vyriausybė buvo pri
versta Korėjos kare impe
rialistams į talką neiti. Dė
ka BKP, šiandien visa Bra
zilijos liaudis yra draugin
gai nusistačiusi link drąsios 
ir garbingos Kubos liau
dies, dėl ko net ir pati Bra
zilijos vyriausybė priversta 
yra kalbėti prieš interven
ciją Kubon. 1961 m., kuo
met Brazilijos prezidentas 
Janio Quadros dezertyravo, 
įteikdamas patiems reakcio- 
n i e r i š k iausiems elemen
tams vyriausybę į rankas, 
tai pirmieji buvo komunis
tai, kurie stojo už demokra
tines ir konstitucines teises 
ir už Jango Goulart į prezi
dentavimą. Brazilijos ko
munistai, kurie kovodami 
už šiuos obalsius buvo 
kalinami ir žudomi, o 
šiandien tų obalsių iš bur
nos neišleidžia ir reakcio- 
niškiausi klerikalai, kaip, 
pavyzdžiui, dėl agrarinės 
reformos Brazilijoje . . .

Programos paįvairinimui 
buvo renkama vakaro gra
žuolė, kuri turėjo garbės 
būti vainikuojama paties 
Luiz Carlos Presteso. Kon
kurse dalyvavo ir viena čia 
gimusi lietuvaitė — Zita 
Peleckaitė, kuri laimėjo 
antrą vietą. Pažymėtina, 
kad paminėjime dalyvavo 
nemažas skaičius ir lietu
vių — senių ir čia gimusio 
jaunimo.

Brazilijos Kom u n i s t ų 
partijos istoriniai bruožai 
yra sekantys: Nors Brazi
lijos darbininkų judėjimas 
už ekonominius, socialinius 
bei politinius po r e i k i u s 
pradėjo reikštis praėjusiojo 
šimtmečio pabaigoje, bet tik 
1906 m. jisai perėjo dau
giau į organizuotą formą 
po Brazilijos Darbininkų 
k o n f ederacijos vėliava ir 
buvo maks i m a 1 i s t ų bei 
anarcho-sindikalistų įtakoj. 
Po 1905 metų rusų revo
liucinio darbininkų judėji
mo Brazilijoj pradėjo rody
sis marksistinė literatūra.

Tiesa, 1895 m. daktaras 
Silverio Fontes, vienas iš 
pirmųjų marksistų Brazili
joj, Santos mieste jau pla
tino “Komunistų manifes
tą” ir kitą marksistinę li
teratūrą, kuri buvo siunčia
ma iš Portugalijos.

“Komunistų manifestas” 
Brazilijoj knygos formoj 
buvo pirmą kartą atspaus
dintas 1924 m., kurį išlei
do BKP.

zNuo 1917 iki 1920 metų 
Brazilijos proletariatas au
ga ir sąmonėja. Proletari
nė rusų revol i u c i j a jam 
daro įtaką. Anglų, fran- 
cūzų ir Japonijos imperia- 
1 i s t ų intervencija, ėjusi į 
pagalbą kontrrevoliucionie
riams — Denikinui, Jude
ničiui, Wrangeliui, Kolča- 
kui ir kitiems, — Brazilijos 

’proletarų eilėse iššaukė di
delį pasipiktinimą. Strei

kų ir demonstracijų banga 
išsiliejo visoje šalyje už ru
sų revoliuciją ir prieš inter- 
vencionistus. Ir taip šitoje 
kovos ugnyje 1922 m. ko
vo mėn. 25 d. buvo įkurtas 
Brazilijos proletariato van- 
gardas — Brazilijos Ko
munistų partija, Rio de Ja
neiro mieste.

JAV imperialistams ir jų 
agentams Brazilijoj šian
dien Brazilijos Komunistų 
partija yra kaip kaulas 
gerklėje.

Iš BKP įkūrėjų šiandien 
dar gyvi yra du: rašytojas 
Astrojildo Pereira ir dar
bininkas Eduardo Dias.

A. J.

Obuoliai - danty 
valytojai

Nors jau ne pirmą kartą 
girdima, kad. obuolių valgy
mas po pietų ar vakarienės 
nuvalo nuo dantų liekanas 
maisto, bet gal bus nepro- 
šalį išgirsti, ką rašo apie 
tai trys daktarai: New 
Yorko medicinos daktaras 
F. R. Van Dellen ir Angli
jos dentistai, A. B. Corbb 
I. Hay ir C. J. Shram. De
ien pradeda šitaip:

Ateities šeima gal grieb
sis obuolio ar tabletėlės, 
kuri dabar eksportuojama 
Anglijon, nuvalymui dantų 
po valgio. Motina supiaus- 
tys obuolį ir padalins po 
ketvirtadalį tėvui ir vai
kams. Nuvalymo kombina
cija padidins seilių plauki
mą į dantų skyles, kur yra 
prisikimšę maisto liekanų. 
Tai bus grįžimas atgal į 
gamtos skirtą vietą.

Dabar dantų valymo tab
letėlės tyrimas eina Angli
joj; ji stimuliuoja seilių 
veikimą ir skubina pašalin
ti iš burnos atsiduodantį 
kvapą...

Virš minėti Anglijos den
tistai tyrė tabletėlės veik
lumą, valant dantis po val
gymo džiovintų pyragaičių. 
Veikmė buvo lyginama še
petuko valymo su distiliuo
tu vandeniu plaunant bur
ną ir kremtant dalį kieto 
obuolio. Čia obuolys gavo 
pirmą vietą, tabletėlė su 
šepetuku — antrą.

Burna paprastai valosi 
pati per save, seilėmis ir 
rupiu maistu. Šitas burnos 
veiksmas išaiškina, kodėl 
dantų gedimas buvo mažai 
žinomas tarpe senovės gen
čių, bet jis žymiai apsireiš
kė pas juos, kuomet pradė
jo valgyti “civilizuotą” 
maistą.

Jeigu obuoliai bus sėk
mingi valymui dantų, tai 
visokių košelių ir šepetukų 
išdirbystėms labai suma
žins įplaukų šaltinį. J. N.

Francūzija spaudžia 
Monako “karalystę”
Paryžius. — Francūzija 

pareikalavo, kad Monako 
(Monaco) kunigaikštystė 
mokėtų taksus už paštą, 
susisiekimą, muitą ir radi
ju

Monako randasi prie Vi
duržemio jūros, tikrumoje, 
Francūzijos teritorij o j e. 
Tai sena karališka liekana, 
kur dabar valdovo pareigas 
eina princas Rainieris Tre
čiasis. “Nepriklausomybę” 
Monako gavo prieš 300 me
tų.

Monako tik 360 akrų te
ritorijos “karalystė”. Ver
čiasi gembleryste, ten yra 
įrengta garsioji Monte 
Carlo Casino įstaiga.

Laisvės smaugėjai 
iš Bonos

I

Dar vienas i rekordas pa
siektas Vakarų( Vokietijon i 
je. Apie jį pasakoja žurna
las “Fojerabeųdhefte”, ku
ris leidžiamas " Oberhauze
no mieste (Vakarų Vokieti
ja). Šį rekordą pasiekė... 
Bonos teisingumo darbuo
tojai, kurie, iš kailio nerda
miesi, persekioja visus, kas 
kovoja prieš ginklavimąsi, 
už taiką ir dviejų Vokieti- 
jos valstybių — VFR ir 
VDR — savitarpio suprati
mą. 200 tūkstančių politinių 
teismo procesų prieš dau
giau kaip 500 tūkstančių 
asmenų — štai ką yra pa
siekę uolūs Bonos tvarkos 
saugotojai.

Bonos vadeivos skelbia, 
kad visi kitokių pažiūrų 
žmonės yra “ardomieji ele
mentai”. “Dauguma proce
sų, —’ rašo minėtasis žur
nalas, dangstomi antikomu
nizmu. Politiniu atžvilgiu 
nepageidaujami žmo nes, 
neilgai svarstant, kaltina
mi tuo, jog jie tarnaują 
arba VDR (Rytų Vokieti
jos) valdžiai, arba Krem
liui ir, vadinasi, ardą lais
vąją santvarką.

Pastaruoju metu Vakarų 
Vokietijos valdžia deda 
daug pastangų, siekdama 
padėties įstatymo projektą. 
Šio įstatymo projekto tiks
las, kaip pažymi demokra
tinė vokiečių spauda, — 
užuomazgoje pasmaugti 
bet kurį pasipriešinimą 
revanšistų politikai. Įstaty
mas leistų kancleriui, igno
ruojant bundestagą, . pa
čiam skelbti šalyje nepa
prastąją padėtį.

Vakarų Vokietijoje jau 
paruošti baudėjų kadrai. 
Tai vadinamosios “teritori
nės gynybos”, dalys, kurio
se jau yra 30 tūkstančių 
žmonių.

Pagal Vakarų Vokietijos 
revanšistų planą, “teritori
nės dalys” turės “užtikrinti 
užnugarį.” Vienas Miun
cheno laikraštis rašo, kad 
“teritorinė armija”, “kilus 
streikams ir bruzdėjimui, 
taip pat tuo atveju, jeigu 
bus priešinamasi atominio 
ginklo naudojimui, turi ne
svyruodama įsikišti, net pa
vartoti karinę jėgą”. Laik
raštis “Frankfurter alge- 
meine” savo ruožtu “aiški
na”, kad “užtikrinimo” ba
talionų “veikimo sfera” — 
tai pirmiausia “Reino-Vest
falijos pramonės sritis ir 
pramonės susitelkimo rajo
nai pietvakarinėje Federa
tyvinės Respublikos daly
je”.

Tuo budu “ypatingo” mi- 
litaristų dėmesio objektas 
yra rajonai, kuriuose dau
giausia gyvena pramoninis 
proletariatas, o prieš jį, 
matyti, ir turi būti pavar
totos drakoniškos milita- 
ristų priemonės. Vakarų 
Vokietijos kariaunos žur
nalas “Verkunde” reikalau
ja, kad “teritorinės armi
jos” štabuose “būtų renka
mos ir analizuojamos visos 
žinios apie pažeidėjus”... Šių 
žinių rinkimą žymiai pa
lengvina gerai veikianti 
patikėtinių sistema. . “Ją 
reikia organizuoti dar tai
kos metu”, — samprotauja 
žurnalas, iš esmės siūlyda
mas jau dabar sukurti išti
są “nepageidaujamų asme
nų” sekimo sistemą

V. Vinogradovas
“Vakarinės naujienos”

Manila. —. Įvyko baisus 
gaisras Gebu City mieste. 
Sudegė šimtai namų, žuvo 
žmonių, liko apie 5,000 be
namių.

Visur yra draugy BOSTON, MASS.
Tūkstančiai laiškų, foto

nuotraukų, albumų ir kito
kių dovanų, gautų iš bro
liškų jų>‘respublikų mokslei
vių, saugoma Šiaulių mies
to vidurinių mokyklų inter
nacionaliniuose kampeliuo
se. J. Janonio vardo vidu
rinės mokyklos auklėtinius 
glaudi draugystė sieja su 
latviais — Jelgavos pirmo
sios ir Valmieros vienuo
likos komjaunuolių-didvyrių 
vardo vidurinių mokyklų 
mokiniais. i

Antrosios vidurinės mo
kyklos moksleiviai keičiasi 
laiškais ir dovanomis su 
Estijos Tartu miesto aštun
tosios, su Kalin i n g r a d o 
moksleiviais, o septintosios 
—su Minsko moksleiviais. 
Į miesto mokyklas ateina 
laiškai ir dovanos iš dešim
ties sąjunginių respublikų. 
Moksleiviai dažnai aplanko 
vieni kitus, rengia sporto 
varžybas, saviveiklin inkų 
koncertus.

žiemos atostogų metu 
šiauliečiai pabuvojo Jelga
voje, Tartu ir Minske. Čia 
pasibaigė tris dienas trukęs 
penkių respublikų mokslei
vių draugystės sąskrydis. 
Šiauliečiai supažindino Jel
gavos, Tartu, Minsko ir 
Kaliningrado vidurinių mo
kyklų auklėtinius su gim
tuoju miestu. Visose mo
kyklose vyko draugystės va
karai, draugiškos stalo te- 
n i s o , krepšinio, tinklinio 
varžybos, dailiojo skaitymo 
ir meno saviveiklos konkur
sai.

Naujuose miesto kultūros 
rūmuose penkių respublikų 
moksleivių komjaunimo ak
tyvas aptarė partijos XXII 
suvažiavimo nubrėžtus už
davinius internacionali n i o 
jaunimo auklėjimo srityje, 
pasidalijo darbo patyrimu. 
Po to šeimininkai ir svečiai 
surengė didelį saviveiklos 
koncertą. Mokyklose įvyko 
dainos, šokių ir žaidimų va
karai.

“Vakarines naujienos”

Pavasaris Bostone
Šiemet pavasaris atęjo 

anksti. Saulutė žemę jau 
atšildė. Išeini anksti ryte į 
darželį, kaip pražydę tulpės 
šypsos tarp karštų saulės 
spindulių, kaip rododendrų 
pumpurai pasirengę iš
skleisti jų didelius puikius 
žiedus. Kaip smagu klausy
tis pavasarinių paukštelių 
čirpė j imu . Gražu pažiūrėti, 
kaip voveraitė sėd ėdama 
medyje kraipo uodegytę į 
visas puses ir garsiai grau
džiu balseliu šaukia, žiūrė
dama į katukę, kuri sėdi po 
medžiu ir laukia, kada ji 
iššoks iš medžio.

Rodos, kokia nematoma 
jėga traukia tavo rankas 
kapstinėti žemeles aplink 
rožių kelmelius ir gėlelių 
diegelius, rankioti sausus 
lapelius nuo jaunos žolelės, 
laužinėti, karpinėti nudžiū
vusias rožių šakeles.

Neužtenka vien tik dar
želyje būti, norisi išvažiuo
ti į miestą ir laukus. Kur 
tik pažvelgi, visur žmonės 
verčia grovius, kasa duobes, 
stato naujus namus, dažo 
senus. Kur tik akis nu
kreipi, visur matai: me
džiai sprogsta, žolė žaliuoja, 
gėlės žydi. Vėjelis taip švel
niai žiemos išbaltintą žmo
gaus veidą glosto, rausvi- 
na. Toks didelis pavasario 
džiaugsmas širdį kutena. 
Norisi eiti, lėkti, ant vie
tos negali nustovėti.

Savo draugui sakau: Su
stokim pažiūrėti nekuriu 
mūsų draugų, kaip jie jau
čiasi. Sustojame pas drg. 
Gabriūną. Randame jį vie
ną namie. Klausiam, kur 
jo žmona? Jis sako: “Kai 
suparalyžiavo, išvežė į kata
likų ligoninę. Ten išbuvo 
virš dviejų savaičių, nieko 
jai ten gero nepadarė. O 
į dieną turėjau mokėti $27. 
Tik ją labiau susirgdino tos 
minyškos. Koja buvo visa 
ištinus ir skausmų negalė
jo pakęsti, kai tik paliovė 
gyduoles ėmusi. Išsiunčiau 
į žydų ligoninę. Ten nu
traukė kojos paveikslą ir at
rado kaulą perskeltą. Dak
tarai sako: gal reikės ope
ruoti, jeigu negis. Aš ją 
klausiu: kur tas atsitiko? 
Ji man sako: “Pirmutinėje 
ligoninėje slaugės išmetė 
mane ant grindų, kai kėlė 
iš lovos.” Aš sakau, kodėl 
tu man pirmiau, kai ten 
buvau, nesakei?” Ji man 
sako: “Aš bijojau, k a d tų 
jaunų mergaičių minyškos 
nenubaustų ir man blogiau 
nebūtų. Mat, aš atsisaky
davau eiti į išpažintį ir im
ti komuniją.”

“Šitoje ligoninėje manęs 
niekas nenervina, ir kai iš 
lovos mane sodina į kėdę, 
man nereikia bijoti, kad 
mane išmes ant grindų. Čia 
ateina didelis negras., slau
gių pagalbininkas, paima 
mane kaip plunksną ir pa
sodina į kėdę. Aš manau, 
čia greičiau sustiprėsiu.”

Už savaitės laiko ji jau 
buvo namie. Kai aš juos 
pašaukiau, sakė, kad koja 
pradėjo gyti ir operacijos 
nereikės daryti. Linksma 
buvo girdėti.

Bet kai aš pagalvoju apie 
ją, man širdį suspaudžia. 
Jie turi didelį daržą, kuria
me ji sodindavo visokias 
daržoves ir gėles. Bet šį 
pavasarį ji. nebegalės nei 
gėlelių, nei daržovių sėti 
ir sodinti. Aš manau, jai 
ašaros rieda per veidą sė
dint kėdėje ir žiūrint į tuš
čią darželį, tik žole apau
gusį. <

Jos vyras Gabriūnas ir

Egg Harbor, N. J.
Padėka

Aš, P. Valentą, jau par
vykau iš ligoninės ir ran
duosi namie. Širdingai dė
kojame visiems ir. visoms, 
kas išreiškė užuojautą, pri
siuntė atvirukų ir dovanų. 
Didelis dėkui Paulinai Wa- 
lantienei ir Anna Žalnierai- 
tienei už jų simpatiją ir pa
sidarbavimą.

Mrs. & Mr. Valento 
263 B reman Ave. 
Egg Harbor, N. J.

Turčių vadindavo - 
“pipirų maišas”

Mūsų gadynėje turtingą 
žmogų vadina “aukso mai
šu”, nes dabar auksas yra 
brangus, iš jo darydavo 
pinigus, popieriaus pinigus 
garantuodavo auksu.

Bet buvo laikai, kada 
turčių vadindavo “pipirų 
maišu”. Prieš 500 metų į 
Europą pipirai patekdavo 
iš Indijos ir kitų Tolimųjų 
Rytų šalių. Tais laikais pi
pirai, cinamonas, konfaras 
ir eilė kitų dalykų buvo la
bai branginami. Net ir Ko
lumbas, kuris 1492 metais 
pasiekė Amerikos pakraš
tyje salas, jis ieškojo kelio 
į Indiją.

408 metais gotai apgulė 
Romą. Romos valdovai pa
siūlė gotams atsipirkimą. 
Gotų karalius Alarikas su- 
tiko, bet reikalavo, kad Ro
ma suteiktų jam 3,000 sva
rų pipirų..
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gi menkutis, silpnutis 
gelis. Gal nė šimto svarui 
nesverta. Jis sako: “Dak 
tarė, turėsi atvažiuoti ku
rią dieną ir patikrinti ma
no širdį. Jau porą tūks
tančių kainavo ligoninės. 
Gerai dar, kad nemažai ap- 
draudos turėjau. Kai agen
tas atnešė tūkstantinį čekį, 
aš jam sakau: 'Broli, į lai
ką atnešei? Jis man atsa
ko: 'Gaila, kad ligoninėms 
turėsi atiduoti. Visą gyve
nimą dirbai ir mokėjai ir 
dabar su šia tūkstantine 
ilgai nesidžiaugsi’.”

Išvažiuojame į Lietuvių 
Piliečių klubelį. Čia ran
dame nemažą draugų būre
lį laikant mitingą. Visi pil
ni pavasarinio entuziazmo. 
Vyrai parodė,, kiek jie senų 
kėdžių atremontavo. v

Moterys praneša, kad įSg 
visą žiemą kiekvieną šešta
dienį rengė parinkęs ir už
dirbo nemažai pinigų klube- 
liui. Taigi visi nutarė nu
pirkti naują pečių, kad mo
terims būtų geriau ir leng
viau banketėlius rengti ir 
valgius gaminti, nors ir vy-^ 
rai prie sunkesnių darbų" 
prisideda. Atrodo, visi 
draugiškai sugyvena ir vei
kia. Priekaištavimų negir
dėt.

Baigiant susirinkimą vy
rai nutaria rengti pietus 
Moterų dienoj, gegužės 13. 
Jie nusitarė vieni viską pa
gaminti.

E. Repšienė

So. Bostono Piliečių 
Draugystes Klubo 

mitingas
Balandžio 19 d. arti šimto 

narių sėdėjo ir klausėsi 
valdybos raportų. Apart 
visko, sekretorius pranešė, 
kad narių yra virš 1,700 ir 
vis dar rašosi. Ir'šiame sup 
sirinkime įsirašė 7. Daugu
ma narių yra seni vyrai ir * 
moterys — senų laikų at
eiviai.

Klubo pirmininkas yra E. 
Ketvirtis — jaunas, augš- 
tas, gražus vyras, gražiai 
kalba lietuviškai, nors jis 
yra čia gimęs, ir gerai ve
da susirinkimus. Net jo tė
vas Ketvirtis iš Floridos 
per Tumavičienę atsiuntė 
pasveikinimą ir padėką, 
kad jis užima jo vietą Lie
tuvių klube. Visi senukai 
ir senukės plojo. Pagalvo
jau: ne vienas jų mano, 
kaip būtų smagu, jei ir jų 
sūnūs ir dukterys šiame su
sirinkime sėdėtų arba užim
tų kokius darbelius. Bet jie 
neateina, neprisirašo, nei 
lietuviškai nori kalbėti, nei 
mokytis.

A. Keturakis pasiūlė, kad 
Klubas išleistų savo istoriją 
knygoje. Kiti pritarė, sa-< 
kė: “Tas yra labai reika-$ 
linga^nes mūsų nariai, ku
rie šį klubą įkūrė, baigia 
išmirti ir nebus kam .pasa
kyti, kaip Klubas susitvė
rė ir .kaip veikė. O klubo 
užrašai ir nekurie doku
mentai jau yra dingę.” Tą 
darbą pradėti palikta val
dybai.

Posėdžiui pasibaigus, visi 
nugūžėjo j pirmą aukštą 
pasivaišinti, nes kiekvienas , 
narys gavo bilietukų 50 cen
tų vertės. Narė

Londonas. — Lordas 
Mountbatten, Anglijos ge
neralinio štabo viršininkas, 
sako, kad JAV militaristai 
“perdaug kalba ir giriasi”.

Maskva. 1— TSRS suteikė?" 
Tunisijai $28,000,000 kre-i 
dito. W



Lietuviškos naujienos
IRašo A. ZIENIUS
Didžiulis kongresas Kaune

“The New York Times” 
korespondentas Mask v o j e 
pasakojo telefonu, kaip 
“lietuvis skatina akciją 
prieš religiją.” Pasirodo, 
Kaune būta didžiulio 3,000 
partijos žmonių mitingo. 
Sporto salėje Kauno Ąžuo
lyne, kur 1939 metais Lie
tuva iškovojo Europos krep
šinio čempionatą, dabar 
moderniškai išdekoruotoj, 
kelias dienas vyko įdomios 
prakalbos. Įžanginę kalbą 
pasakė LTSR priemierasM. 
Š u m a uskas. Pagrindines 
kalbas betgi pasakė A. Bar
kauskas ir A. Sniečkus. A- 
merikietis koresponden tas 
nepasakė iš Barkausko kai
lis to, kad “1961 metais 
pramonė pasiekė lygį, nu
matytą 1963 metais.”

Kalboje apie rel i g i j o s 
vaidmenį dabartinėje Lie
tuvoje A. Barkauskas ši
taip kalbėjo:

“Bažnytininkai, norėdami 
išlaikyti savo pozicijos, 

* naudojasi kiekviena proga.
Jie stengiasi save vaizduoti 
vieninteliais dorovės saugo
tojais ir gynėjais... Būtina 
geriau parodyti, kad komu
nistinė ir religinė moralės 
yra nesutaikomos... Į kovą 
prieš religines atgy venas 
reikia įtraukti platesnius 
i n t e ligentijos sluoksnius... 
Reikia ir toliau vystyti ir 
tobulinti tradicijas ir pa
pročius, švenčiant svarbiau
sius įvykius žmogaus asme
niniam gyvenime, pavyz
džiui, suteikiant vardą, tuo
kiantis... Pagrindinis mūsų 
tikslas formuoti mokslinę 
pasaulėžiūrą... demaskuoti 
Vatikaną — pasaulinės re

dakcijos centrą, paro d y t i, 
*kaip katalikų bažnyčia ar- 

d šiai gina kapitalistinę ver
govę.”
46,000 televizijos 
aparatų Lietuvoje

Radijo ir televizijos ko
miteto ilgametis pirminin
kas Janutis kongrese drą- 
siai iškėlė jo srityje tebesi
laikanti formalizmą, kuris
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“žlugdo dešimtis geriausių 
sumanymų ir planų.” Tele
vizijos programoje Janutis 
pasigenda “aktualiųjų, 
šmaikštaus sąmojo, pokšto, 
parodijos, faktų, savo kūry
bos dainų...” Pirm. Jaunu
tis nusiskundė, kad “Ame
rikos balsas” tebetęsia 
“dezinformacijos ir šmeižto 
kampaniją.” Kalbėjo toliau 
Janutis: “Mes turime ką
priešpastatyti buržuazinei 
ideologijai. Komunis t i n ė 
ideologija, humanistiškiausi 
komunistinės moralės prin
cipai, išreikšti milijonams 
žmonių suprantama sąvo
ka: žmogus žmogui — bi
čiulis, draugas ir brolis— 
yra. ta jėga, kurios bijo bur
žuaziniai ideologai, prieš 
kuriac jie nepajėgia atsispir
ti.”

Poetas Justinas 
Marcinkevičius džiaugiasi 
naujais laikais

Poetas J. Marcinkevičius 
kalbėjo, kad Stalino asme
nybės kulto panaikinimas 
atgaivino lietuvių literatū
rą. “Išaugo literatūros au
toritetas ir populiarumas. 
S k a i t ytojas sulaukia vis 
daugiau knygų, su kuriomis 
gali kalbėtis iš tikrųjų kaip 
su artimiausiais draugais, 
atvirai, nuoširdžiai ir pro
tingai.”

Labiausiai aktualia lite
ratūros problema J. Mar
cinkevičius laiko lietuvių li
teratūros nūdieni š k u m o 
problemą. Jis pažymi, kaip 
šios problemos viena pažy
mėtinų kūrinių E. Mieželai
čio “Žmogų.” Girdi, poe
ma išgarsėjo po visą TSRS 
ir tapo “tikrosios, didžiosios 
poezijos pavyzdžiu visasą
junginiam skaitytojui.”

Ta pačia kryptimi eina 
“savitais, jiems būdingais 
keliais” Maldonis, Baltakis, 
Degutytė, Drilinga, V. Šim
kus, V. Mozūriūnas, V. Rei
mer is, T. Tilvytis.

Marcinkevičius pažymėjo, 
kad netiesa, jog nūdienišku- 
mo temos paneigia naciona
linės literatūros tradicijas. 
Jis išreiškė džiaugsmą, kad 
šitomis temomis parašyti 
lietuviu kūriniai išeina i 
kitų tautų literatūrą.
Reikšmingi įvykiai 
tarybinėj spaudoj

TSRS vyriausybės “Ve
domosti” biuleten y j e pa 
skelbtas ordinų atšaukimas 
budeliams, kaip Berija, Ko- 
buleva ir kiti Stalino reži
mo saugumiečiai. Tai dar 
vienas įrodymas, kad šian
dieninė tarybinė santvarka 
nenori turėti su jais nieko 
bendra. Ordinai taip pat 
atšaukti ir gen. Ivan A. 
Serovui ir Sergejui N. 
Kruglovui, kurių aršus 
griežtumas, vietoj auklėji
mo, prisidėjo prie karo ir 
pokario laikų nuostolių. 
Įdomu, betgi, ar savo pasi- 
žymėjimo karinį ordiną 
gen. Kruglovui, išduotą 
jam 1945 metais, taip pat 
atšauks ir JAV vyriausy
bė?..
Komentuoja Munterio 
laišką

Būdinga, kad šis laiškas 
tarytum buvo įvadas min
čiai, kuri neseniai buvo pa
skelbta šioje skiltyje: 
“Jungtinės Amerikos Vals
tybės galėtų atidaryti savo 
konsulatą Vilniuje, o TSRS 
—Čikagoje”. Pirmoji apie 
Munterio laišką gana pla
čiai ir išsamiai paskelbė 
Brooklyno “Vienybė”, pra
dėdama: “Visą praeitą sa
vaitę New Yorke esantiems 
Latvijos, Lietuvos ir kitų
kraštų egzilams buvo per
pildyta kalbomis ir spėlioji
mais ryšium su praėjusį 
sekmadienį atspausdi n t u 

Izvestijose.J*' “The New 
York Times” koresponden
tas Maskvoj gi rašė, kad 
ten “vakariečiai stebėtojai 
rūpinosi...” dėlto.

Nagi ir ko čia. rūpintis^? 
Kodėl nepatikėti, kad iš 
tikro Tarybų vyriausybė, 
lygiai kaip Jungtinių Ame
rikos Valstijų vyriausybė, 
tikrai nuoširdžiai siekia 
žmoniškumo ir meilės žmo
gui įgyvendinimo politikos?
Kode! vakariečiai neturi 
korespondentų Vilniuje?

Žinia apie Reginą Leo- 
naitę tilpo beveik visoj 
amerikinėj spaudoj. Deja, 
juo menkesnis laikraštis, 
juo daugiau neteisybės ir 
melo.

Namų pardavėjo Leono 
versija gi parodė, kad žmo
nės greitai užmiršta jiems 
parodytą išimtį

Antano Venclovos versi
ja “Laisvėje” apie Leonai- 
tę atrodė patikimiausia. Ir 
tai, kad jos sužadėtinis gal 
nepanorėjo vykti Ameri
kon ir “pasidarbuoti” Lie
tuvos labui taip, kaip J. Mi- 
klovas ir kiti dabartiniai 
pabėgėliai ir tapti pastum
dėliu.

Paskutinė žinia buvo ant
rašte: “Lietuvis skatina ak
ciją prieš religiją”. Joje 
NY Times, vėl remdamasis 
Maskvos spaudos korespon
dentais Lietuvoj, taip sura
šė žinią, kad išeitų jog Lie
tuvoje tebėra stiprus baž- 
nytizmas ir niekuom dau
giau nesidomima, kaip tik 
“modernuojų menu, šokiu, 
muzika”.

Nei vienas Niujorko laik
raštis niekad neparašė nie
ko apie tai, kaip lietuvių 
tauta susigyveno su naują
ja santvarka, kokie jos už
simojimai, kaip gerėja jos 
gerbūvis. Kai prieš kiek 
laiko “N.ew York Times” 
buvo sugestionuota parašy
ti apie kolosalinį lietuvių 
projektą jungti Juodosios 
ir Baltij o s jūras šio 
laikraščio redaktoriai žadė
jo pateikti savo versiją. Iki 
šiol ji nepasirodė. Tikriau
siai dėl tos pačios priežas
ties, dėl kurios Jungtinės 
Amerikos Valstyjos “ne
pritaria” skatinti kultūri
nio ryšio, keistis parodo
mis, filmais, kultūrininkais. 
Niekam neprieštaraujant, 
dėl “šventos ramybės” val
dininkai Vašingtone mano, 
kad boikotuodami gyvąją 
lietuvių tautą, jie atlieka 
kažką tai nepaprasta.

Maskva. — TSRiS žinių 
agentūra TASS sako, kad 
Anglijoje buvo paskleistas 
melas, būk G. Burgess ir 
D. Maclean’as ruošėsi grįž
ti į Angliją.

Jakarta. —Indonezija nu
pirko anglų laivą “Gunung 
Djati”, 18,000 tonų įtalpos.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LDS 67 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, gegužės 3 d., 
7-tą vai. vakare, Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Prašome narius bū
tinai dalyvauti susirinkime nes yra 
svarbių reikalų aptarimui ir yra 
balotai rinkimui Centro valdybos. 
Taipgi turėsime pasikalbėti apie sei
mą ir išrinkti delegatus į LDS sei
mą.

LDS 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, Gegužės- 
May 7d., toje pačioje salėje, 7:30 
vai. vakare. Jau gavome knygą 
"150 dienų Lietuvoje," parašytą d-ro 
Al. Margerio. Puiki knyga su pa
veikslais.

Montello Vyrų Dailės grupė ren
gia pikniką po stogu su koncertu ir 
šokiais, įvyks Gegužės-May 19 d., 
6 vai. vakare, Liet. Taut. Namo sa
lėje, 068 N. Main St., Montello.

Apskričių piknikas įvyks Birže
lio 17 d., Lawrence, Mass., Maple 
Parke. O "Laisvės" piknikas įvyks 
Liėpos-July 1 d., Ramuva Parke, 
Montello, Mass. (33-34)

Plymouth, Pa.
Rengia pikniką

L.L.D. ir L.D.S. kuopų 
pasekmingi susirink i m a i 
įvyko ^balandžio 15 d. M. 
Navickienės stuboj. Kuopų 
susirinkimams pirmininka
vo: LDS 60 k. S. Mikionis, 
LLD 97 k. V. Žilinskas. A- 
biejų kuopų protokolų sek
retorė M. Navickienė skai
tė iš praeitų susirinkimų 
užrašus, kurie gražiai pa
rašyti ir aiškiai supranta
mi. Užrašai ir komitetų ra
portai rodė, kad kuopose 
viskas tvarkoj, jie vienbal
siai priimti.

Nutarta turėti pikniką 
birželio 24 d. toj pačioj vie
toj—V. Kazlauskienės far- 
mukėje. Nutarta pasveikin
ti “Vilnies” suvažiavimą su 
$10. Taip pat ir šie draugai 
sveikina “Vilnies” suvažia
vimą: F. Mankauskas su 
$10, A. Globičius—$5, V. 
Žilinskas—$2. Linkime, kad 
dienraštis “Vilnis” dąr gy
vuotų daug metų.

Svečiai iš Chicago
Vincas ir Barbora Či- 

žauskai buvo atvykę į 
Brooklyn, N. Y., į Vinco se
sers vyro laidotuves, o po 
laidotuvių grįždami namo 
užsuko ir į Wilkes-Barrę i 
atlankyti giminaitę Oną 
Globičienę, kuri serga ligo
ninėje. V. ir B. Čižauskai 
aplankė ir A. Globičių, tai 
yra, Vinco dėdę, M. Sinke
vičienę ir Žilinskus. Su Či- 
žauskais susipažinome, kai 
prieš dvejus 2 metus nuvy
kome į Chicagą, į “Vilnies” 
pikniką, pas Čižauskus C/hi- 
cagoje ir jų vasarnamyje 
svečiavomės visą savaitę. 
Tai malonūs ir svetingi 
draugai. Bal. 18-d. Čižaus
kai grįžo į Chicagą. Širdin
gai dėkojame už mūsų at- 
lankymą.

Protestuoja
Ntedaug čia angliakasyk- 

lų yra dirbančių, o ir tos, 
atšilus orui, jau mažiau dir
ba. Tiesa, viršutinį anglies

sluoksnį ima iš paviršiaus 
žemės. Šaudydami , anglį 
drebina, apylinkės mieste
lių namelius, daug jų suga
dina.

Nameliiį savininkai susi
rašė ant peticijų ir užpro
testavo anglies kompani
joms, kad sustotų gadinę jų 
namelius. Tačiau, kol kas, 
miestelių valdžios tame rei
kale dar nieko nenuveikė. 
Beje, čia vis daugiau atsi
randa viršutinių dirbtuvė
lių, bet kurie nori gauti ge
resnius darbus, sakoma, 
kad juos turį pirkti ir ne
mažai užmokėti. Nežinau, 
ar tai tiesa, nes girdėjau 
žmones panašiai kalbant.

V. Žilinskas

Maskva. — TSRJS statosi 
60,000 tonų įtalpos tankerį, 
kuris turės atominius va
riklius. Tankeris vienu kar
tu galės gabenti 30,000 to
nų naftos.

Varšuva. — Amerikietis 
Wm. Brett susimokėjo $5,- 
000 baudos už keitimą do
lerių juodoje rinkoje ir iš
vyko į Paryžių.

So. Boston, Mass.
Parengimai

LLD 2 kuopa buvo nuta
rus suruošti parengimą ge
gužės 6 d. paramai dienraš
čio “Vilnies”. Bet po Mass, 
valstijos apskričių posėdžio 
nutarta jį nukelti į gegužės 
13 d., tai bus kartu ir Moti
nos dienos paminėjimas. Jis 
įvyks 318 W. Broadway, 
So. Boston. Pradžia 1 vai. 
dieną.

Apskričių piknikas įvyks 
birželio 17 d., Maple Parke, 
Methuen-Lawrence.

“Laisvės” paramai pikni
kas įvyks liepos 1 dieną, 
Brocktone - Montelloje.

Ligoniai
Gh. Žukauskas jau seniai 

serga. Jis negali pavaikš
čioti. , Kol sveikas buvo, 
dirbdavo mūsų paren g i- 
muose. Aplankykite jį; po 
adresas: 815 Gay St., West
wood, Mass.

Vera Mineįkis sunkiai 
serga. Buvo ligoninėje. Ji 
dėkinga draugams ir drau
gėms, kurie lankėte. Aplan
kykite. Jos adresas: 738 E. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

S. R.

Worcester, Mass. — Operete ‘“Lietuvaite”

Washingtonas. — JAV 
valstybės departamen tas 
atidėjo svarstymą iki gegu
žės 3d.: ar duotį pasportą 
išvažiavimui į užsienį žino
mai darbo liaudies veikėjai 
Elizabeth Gurley Flynn.

Mays Landing, N. J. — 
Įvyko miškų gaisrai ir iš
degė apie 1,000 akrų.

IEŠKOMAS

Juozas Gabalas 
EDDYSTONE, PA. . i

Sausio 1 d., 1962 m., Juozas Gabalas ryte išėjo 
iš namų, ir nežinia kur dingo. Už keleto dienų su
žinota, kad Juozas pasuko į Philadelphia, Pa., bet 
iki šios dienos nežinome, kur jis tikrai randasi, kur 
jo ieškoti. Prašome geros valios žmones, jeigu pa
sitaikytų pamatyti Juozą, arba sužinoti, kur jis gy
vena, malonėkite pranešti jo žmonai, ji bus labai 
dėkinga. . ; ’ Į

Juozas Gabalas kilęs iš Viekšnių parapijos, žy- 
bikų kaimo, žemaitis. Turėjo keturis brolius ir dvi 
seseris. Į JAV atvyko 1910 metais. Mano adresas: 
Anna Gabalienė, 1227 Lawrence Ave., Eddystone, 
Pa. (34-36)

Lawrence, Mass.

METINIS BANKETAS
Rengia LLD ir LDS Kuopos

Pirmas Šių Metų Parengimas

Įvyks Sekmadienį

Gegužes 6 May, 1 vai. dieną
Tyrame Ore, Gražojoje

Maple Parko Saleje
Gerbiamieji! Iš visos apylinkės kviečiame atsilan

kyti į šį svarbų banketą. Po sunkios žiemos čia pa
kvėpuosite tyru oru ir pasimatysite su savo giminė
mis ir draugais, turėsite malonių pasikalbėjimų. 
Taipgi gausite gerus pietus.

Rengimo Komisija

\
WILKES-BARRE, PA.

Liūdnas Prisiminimas

Vincas Globičius
Mano mylimas vyras Vincas mirė 
balandžio 30 dieną, 1958 metais.

Jau ketveri metai lieku 
liūdesyje be tavęs.

ONA GLOB1ČIENĖ 
žmona

Suvaidins Aido Choras, Vadovaujant Choro Mokytojui Jonui Dirvelių! .

— BUS PASTATYTA —

Sekmadienį, Balandžio-April 29 A
2-rą Vai. Popiet, Lietuviui Svetainėje, 29 Endicott St.

Širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti ir pamatyti šią operetę,t kuri yra pilna juokų, 
liūdesio ir gražių dainų. Matydami šią operetę prisiminsite daug gražių įvykių iš savo pačių 
gyvenimo. Kaip tik laikas su linksmu pavasariu atgaivinti savo jausmus. Tegu tą dieną visi 
keliai veda į Worcesterį.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., baland. (Apr.) 27, 1962



LDS 1-o ji kuopa jus 
kviečia į banketą

Taip, mūsų LDS 1-ojiĮ 
kuopa LDS narius ir nena- 
rius nuoširdžiai kviečia at
silankyti į jos ren g i a m ą 
banketą, kuris įvyks šešta
dienį ,balandžio 28 d. “Lais
vės” salėje, Ozone Parke.

Banketas prasidės 6 vai. 
vakare.

Atsilankę, nesigailėsite, 
nes banketas visais atžvil
giais bus pirmaeilis!

Ligi pasimatymo šešta
dienį !

Narys antrasis

Moterys rengiasi minėt 
Motinos dieną

Vietos Moterų Klubo na
rės uoliai rengiasi prie gra
žios pavasario šventės — 
Motinų Dienos minėjimo. 
Įvyks gegužės 5 d., “Lais
vės” svetainėje.

Vakaro programa bus 
linksma - įvairi. Dalyvaus 
Aido choras, solistai E. 
B r a z a u s kienė ir A. Ieš
mantą. Momentui pritaiky
tus eilėraščius skaitys V. 
Bunkienė ir U. Bagdonie
nė. Rojus Mizara sakys 
kalbą.

Po programos klubietės 
pavaišins svečius savo iš
keptais pyragais, karšta 
kava ir kitkuo.

Pradžia 7:30 vai.
ro.

Klubietės kviečia 
dalyvauti.

EDUARDAS MIEŽELAITIS—LAUREATAS

Prieš leidžiant laikraštį į presų, gavome Vilniaus “Tie- 
kuri praneša, kad šių metų Lenininę premiją už litera-

Mie-
są, 
turą gavo įžymusis Tarybų Lietuvos poetas Eduardas 
želaitis. Jis buvo premijuotas už eilėraščių knygą 
gus.” Sveikiname gerbiamą laureatą! <_ 
lietuvių tautos laimėjimas!

Gegužine demonstracija
I New Yorke
I

Gegužes 1 d. New Yorko darbininkai mines savo 
šventę—Gegužes pirmąją. Jie susirinks į Union Square, 

į Ten susirinkę jie demonstruos už taiką, už Teisių bilių, 
.už. politinį ir ekonominį saugumą, už demokratiją. De
monstracija tęsis nuo 4 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.

Kalbės žymūs kalbėtojai: Cįyril Philip, Charles R. 
Allen, Gus Hali, Lionei Libson, James Jackson, Haim 
Suikn ir kiti.

Dainuos jaunuolių choras ir žydų filharmonijos 
choras.

Gegužines rengimo komitetas kviečia visus šioje 
demionstracijoje dalyvauti. Komitetas nurodo, kad šiuo 
metu pasauliui gręsia daug pavojų, ypač atominio karo 
pavojus. Amerikoje taipgi atominio karo šalininkai ke
lia galvas, ruošiasi savo užmačias pravesti, naują karą 
sukurti. Reakcininkai puola pažangius ir taiką mylin
čius žmones. Spaudas ir žodžio laisvei gręsia pavojus.

Gegužines demonstracijoje tie pavojai bus išaiškin
ti ir nurodyta, kaip geriausia prieš juos kovoti.

Lietuviai neturėtų atsilikti nuo kitų. Kaip visada 
pirmiau jie skaitlingai gegužinėse dalyvaudavo, taip ir 
šiemet tikimasi, kad jie skaitlingai dalyvaus.

žmo- |
Jo laimėjimas—visos I FILMAI

vaka-

visus

LLD kuopą parengimą 
Komiteto pasitarimas

Lit e r a t ū r o s 
kuopų bendrų 
Komitetas laikė 
balandžio 19-tą, 

salėje. Dalyvavo

Draugijos 
parengimų 
pasitarimą 
“Laisvės” 
atstovai nuo keturių kuo
pų.

K. Petrikienė, Moterų 
klubo atstovė, atsisakė iš 
pareigų. Ji pristatė U. Bag
donienę atstovauti Moterų 
klubą bendruose kuopų pa
sitarimuos. Sveikinam nau
jąją atstovę, o buvusiajai 
linkime laimingai gyvuoti 
užmiestyje. Ji yra daugelio 
talentų daugeriopose sri
tyse darbuotoja, ilgametė 
veikėja.

Komiteto veiklos rapor
tas buvo įvairus ir trum
pas,—priimtas be pastabų.

Pasiūlymas rengti bend
rai kuopų pikniką priimtas. 
Įvyks birželio 10-tą, Kas- 
močių sode< Great Necke. 
Prašome visus jau dabar 
dieną pasižymėti ir daly
vauti piknike. Piknikauto- 
jus nuvežime autobusu.

Svetainėse pramogų už
baigai numatoma surengti 
filmų vakarą birželio 2-rą. 
Kokie filmai bus rodomi, 
vėliau pranešime.

Dar sveikinimų 
Vilnies” suvažiavimui

Kaip žinia, jau visiškai 
arti Chicagos dienraščio 
“Vilnies” suvažiavimas. 
Tik kelios dienos paliko pa
rinkimui sveikinimų. Šiuo 
tarpu gauti sveikinimai su 
penkinėmis ($5)nuo A.W. 
Y., Joe Weiss ir J. S. Šir
dingai jiems ačiū. Labai 
prašomi atsiliepti ir kiti 
vietos pažangiečiai, kurie 
dar nėra pasveikinę Chica
gos dienraščio suvažiavimo.

Metropolitan Opera Hou
se, Manhattane, jau kon
certuoja ir šoka ukrainie
čių Kijevo šokėjai, kurių 
yra virš 100 žmonių.

Pasveikinkime nusipelnius;
Aido chorą

Counterfeit Traitor
Tai filmas apie Antrojo 

pasaulinio karo laikotarpį 
Švedijoj, kur vykdavo nuo- 

I latiniai šnipinėjimai, skun-
Mūsų Aido choras per 50 

metu mums visiems daina
vo ne tik Breoklyno mieste, 
bet ir kituose miestuose bei 
kolonijose. Ir dainavo vi
sokiuose parengimuose, kas 
tik kur jį p a p r a š ė . Jis 
linksmino visokių parengi
mų lankytojus savo gražio
mis dainomis.

Taigi pamanykim, kiek 
darbo reikėjo ir reikia įdė
ti choristams lankant jo re
peticijas ir dalyva u j a n t 
mūsų parengimuose. Bet 
Aido choro dainininkai nė 
kiek nenusiskundžia; jie 
pasirengę dar ir ant toliau 
tęsti šį garbingą d arba 
linksminant mus visus.

Taigi, kada dabar atėjo 
jo auksinis jubilejus, tai 
pasveikinkim jį jubiliejinia
me koncerte gegužės 20 die
ną. Suvažiuokim į jo kon
certą ne tik iš Brocklyno 
ir apylinkės, bet ir iš tolimų

miestų, nes, mat, tokia di
dele ir garbinga iškilmė bū
na tik sykį į 50 metų. Ir 
kurie paremsite finansiškai 
ir kurie dalyvausite jo kon
certe, tai reikš, kad jūs dė
kojate Aido chorui už jo 
atliktus darbus ir linkite 
jam geros kloties ateityje.

Mes žinome, kad jūs su
prantate, ką reiškia moky
tis ir dainuoti per 50 me
tų. Ir taipgi mes žinome, 
kad1 jūs dalyvausite Aide 
koncerte. Bet priminti, už
kviesti jus vistiek reikia. 
Ir, žinoma, mes tikimės tu
rėti viešnių ir svečių iš vi
sos Amerikos. O mes, aidie- 
čiai, stengsimės duoti gra
žią programą, kad jus visus 
patenkinti.

Taigi, gegužės 20-tą die
ną visi ir visos paskirkite 
nusipelniusiam meno darbe 
Aido chorui.

Jonas Juška, sekr.

Brocklyno Lietuvių Piliečių 
klubas parduoda save namą

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas dasigyveno prie 
to, kad dabar nutarė par
duoti savo namą — dvi sa
les ir barą.

Klubo narių susirinkimas
įvyko š. m. balandžio 6 d. Turime bare- laisnius, turi- 
ir ten buvo plačiai apsvars- mc kabareto laisnius. Jei 
tytas klausimas, ką daryti kas nori, gali pirkti su abe- 
su bizniu ir su namu. Pa- ; jais laisniais ir pradėti biz- 
sirodo, kad baras neduoda j niavoti. < 
pelno, kad Klubas “eina į tik sales.
skylę.”

Tai ką daryti?

pirmininku Walteriu Ker- 
šuliu apie tai.

—Kaip jūs manote namą 
parduoti — su baru ar be 
baro?

—Bet kaip! — atsakė.—

Jei

dai ir intrigos. Stokholmo 
miestas buvo vienas iš to
kių miestų, kur suvažiuo
davo visokių tautų slaptieji 
agentai savo misijas atlikti.

Čia gyveno taip pat ir 
vienas New Yorke gimęs 
ir augęs aliejaus magnatas, 
kuris, priėmęs Švedijos pi
lietybę, pardavinėdavo na
ciams aliejų ir dažnai važi
nėdavo prekybos reikalais 
į Vokietiją.'

Aliantai turėjo jo vardą 
ant juodojo sąrašo, bet tuo 
pačiu atveju vistiek Britų 
žvalgybos agentas bandė jį 
panaudoti savo 
Jiem rūpėjo 
nuolatinius 
Vokietijon ir 
apie svarbias 
rines vietas.

Taip ir tęsiasi per visą 
filmą šio biznieriaus kelio
nės tarp Berlyno ir Stok
holmo. Jam pasiseka gauti 
daug žinių iš pačių nacių 
vadų, kuriems jis parduo
davo aliejų. Jis turi kon
taktą su britų agentais Vo-

todėl, kad matoma kaip 
vyksta visokios slaptos 
kombinacijos, p e r sekioji
mai ir intrigos.

Sakoma, kad šis filmas 
paremtas faktu. Gal paim
ta tik pats temos pagrin
das, nes kai kurios scenos 
atrodo gana šabloniškos, 
trūksta tampresnio santū
rumo temoje, tarytum tai 
būtų kopija kito panašaus 
filmo arba ištraukos iš ke
leto to paties turinio filmų.

“Counterfeit Traitor” da
bar rodomas “DeMille” ki
no teatre, 47 St. ir 7 Avė., 
New Yorke.

Perkėlė klamsus
Vandeninė pumpa ir tink

linis laivelis ištraukė 400 
karčių (bushels) kiautvar- 
lių (clams) iš u ž t e r š t o 
Šiaurinės prieplaukos, L. L, 
vandens dugno.

Šios kiautvarlės bus per
keltos švaresniu vandeninI 
bėgyje 30 dienų. Kuomet I 
jos pačios išsivalys nuo pur
vino vandens ir priaugs į 
pilną gaudymui mierą, jos 
priaugins 13,000 karčių 
lukštinės žuvies ir duos 100 
tūkstančių dolerių apyvar
tos.

Huntingtono m i es t e 1 i o 
Globos Taryba, įsteigta 
1792 m., prižiūrėti povan
denines žemes, nusprendė 
pakelti miestelio ekonomiją 
lukštinių žuvų industrija.

Norman Olsen, Hunting
tono miestelio klerkas, sakė 
kad ši vieta šią vasarą bū- j 
tų buvusi sunaikinta, pagal 
Suffolk projektą.

Mr. Olsen taip pat sa
kė, jog “persodi n i m a s ” 
kiautvarlių buvo “istorines 
girnos” Huntingtono lukš
tinių žuvų. industrijoje.

Washingtonas. — Per sa
vaitę JAV aukso rezervai 
sumažėjo $75,000,000.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau savo motinos (Bačians- 

kaitė) brolio Juozo Bačiansko. Ki
lęs iš Kriukų valsčiaus, Šiaulių ap
skrities, Nociūnų kaimo. Tikslaus 
adreso nežinau, rodos gyveno Phi
ladelphia, Pa. Noriu susirašinėti. 
Jei jo nėra gyvo, lai atsiliepia jo 
vaikai. Valerija Žurlytė-Mikolaitie- 
nė, Juozo, Joniškis, M. Melnikaitės 
g-vė, 6a, Lithuania, USSR

naudai, 
panaudoti jo 
važinėj i m-u s 
~ gauti žinių 
nacių milita-

N. Yorko parodoje 
bus “Pasaulis”

1964-1965
Yorke ' įvyks 
rodą. Ji bus 
ir įdomesnė,

metais. Prie jos
vi s a s pasaulis, 
didelės ir mažos 

Dalyvaus virš

metais New 
Pasaulinė pa- 
daug didesnė 

kaip buvusi

Ieškau savo pusseserės Marijonos 
Čižauskienės-Karnilienės. 1921 m. 
gyveno 35 Second St., So. Boston, 
Mass. Nuo to laiko jokios žinios 
neturime. Prašau ją pačią ar jos 
artimuosius, arba kas žinote ją, pa
rašyti. Emilija Čikanauskaitė - Ka
valiauskienė, d. Jono, Vievio rajonas, 
Paparčiu paštas ir kaimas, Lithua
nia, USSR.

1939-1940
rengiasi
Dalyvaus
valstybės.
1,000 amerikinių firmų, ku
rių dauguma turės savo 
paviljonus.

Vienas iš įdomių dalykų 
bus “Unisphere” — pasau-

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooperatyvės Sprindį 
Bendrovės direktorių susirinj<nXs 
įvyks pirmadienį, balandžio tJT d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” salėje. 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvau
ti. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos dėmesiui
Kuopos susirinkimas tapo nu

keltas iš gegužės 1-os dienos į ant
radienį, gegužės 8 dieną, 7:30 
vakare, "Laisvės” salėje, 102-02 
berty Avė., Ozone Parke. Visi 
riai kviečiami dalyvauti, nes

vai.

na- 
bus 

rinkimas Centro Valdybos ir Seimo 
delegatų . Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsi
mokėti, kad nesusispenduotųmėt.

Valdyba (34-35)

OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 9 d., "Laisvės” salėje. 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.

Prašomi visi nariai susirinkti, gau
site labai gerą knygą, kuri jau gau
ta. Pasirūpinkite pribūti punktua
liai—7:30 vai .vakare. Valdyba

ELIZABETH, N. J.

Trys Svarbūs Susirinkimai
LDP Klubo, LDS 33 kuopos jV 

LLD 54 kuopos susirinkimai jvyk^ 
sekmadienį, Gegužės-May 6 d., Klu
bo patalpoje, 408 Court St.

Klubo susirinkimas prasidės 2-rą 
vai. dieną, vėliau seks kuopų su
sirinkimai. LDS 33 kuopos susi
rinkimas bus svarbus, nes reikės 
balsuoti už kandidatus į LDS Cent
ro valdybą. Taipgi turėsime rinkti 
delegatus į LDS 15-ąjį seimą.

LLD 54 kuopos nariai būkite šia
me susirinkime, nes gausite vertin
gą knygą, kurią parašė d-ras Alg. 
Margeris.

Visi dalyvaukite šiuose susirinki
muose. * (34-35)

CAMDEN, N. J.
LLD 133-čios kuopos susirinki

mas ivyks gegužės 6 d., sekmadie
nį, 1 vai. popiet, draugės Liaudans- 
kienės name, 806 Florence Street, 
Camdene. Visi nariai dalyvaukit 
šiame susirinkime ir pasiimkit po 
knyga, D-ro Margerio puikiai para
šytą ir gražiai apdarytą. Džiaug
sitės ja. Valdyba (33-34)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

gegužės 2 d., 7:30 vai, vakare, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke, šis 
susirinkimas bus svarbus, nes bus 
balsavimas Centro valdybos ir LDS 
Seimo delegatų rinkimas, čiagimiai 
visi dalyvaukit.

Turrėsime skanios kavos ir už
kandžių.

Patikrinkit mokesčių knygele,’ gal 
jau reikia mokėti, hesusispenduokit.

Prot. sekr. (33-34)

OZONE PARK, N. Y.

BANKETAS

Jei ne, tegu perka 
Jei ten nebūtų 

baro, tai būtų net trys sa-
Nariai lės, o dabar yra dvi: že- 

nutarė ieškoti namo pirkę- I mutinė ir viršutinė,—vidų- ATieHios& Švedijos
jų. Išrinko specialią komi- ---J—« (woodo, Anglijos, Švedijos
siją ir ją įpareigojo parduo
ti namą. Komisijos pirmi
ninkas — žinomas Brookly- 
no lietuvių visuomenei vei
kėjas Walteris Keršulis.

Komisija (arba pardavi
mo komitetas) išleido speci
alius lapelius, pranešančius, 
kad namas pardavimui. Ta 
pati komisija įdėjo skelbi
mą ir į Niujorke išeinantį 
ispanų kalba laikraštį, kad 
namas parduodamas. Daly
kas tas, kad Williamsburge, 
kur Piliečių Klubo namas 
stovi, apsigyveno daug pu- 
ertorikiečių, ispaniškai kal
bančių žmonių . Jiems tasai 
namas galėtų labai susiga- 
dyti: pasitarnautų jų kul
tūriniams reikalams.

Taip pat šis dalykas pa
duotas visai eilei real estate 
biznierių ,kad jie rūpintųsi 
namą parduoti.

Aną dieną kalbėjausi su

ryje-^baras.
Namas stovi ant kampo 

Union Avenue ir Stagg St., 
Williamsburge, ties Litua- 
nica aikšte.

Apie šį reikalą teks pa
kalbėti vėliau—plačiau.

Ns.

Rusų darbininkiškas dien
raštis “Russky Golos” veda 
vajų už sukėlimą $30,000. 
Su balandžio 22 diena jau 
buvo sukelta $29,388. Ru
sai labai nuoširdžiai emia 
savo spaudą.

Virš 100Montrealis.
laivų nuplaukė į Didžiuo
sius ežerus. St. Lawrence 
upės vandens kelias jau 
laisvas nuo ledų.

Madridas. — 18,000 ang
liakasių paskelbė streiką, 
reikalaudami pakelti algas 
15 procentų.

kietijoj. Keletą kartų buvo lis. Ši įdomybė bus graži, | 
nacių įtartas ir sekamas, j svarbi ir didelė. Tai bus pa- ; 
bet vistiek jam pasiseka iš ---- * - “” — -
tos painiavos išsisukti.

Dėka tokio įtempto ir 
painaus gyvenimo išsivysto 
ir meilės romansas tarp mi
nėto biznieriaus (William 
Holden) ir britų agentės 
(Lilli Palmer), deja ne il
gam: Ji tapo nacių sugau
ta ir sušaudyta, o jis pabė
ga slaptai atgal į Švediją.

Aktorių sąstatas tarp
tautinis ir jų vaidyba gera. 
Matome aktorius iš Holly-

V. Vokietijos ir iš Danijos.
Autentiškos nuotraukos 

Berlyno, Stokholmo ir Ko
penhagos miestų spalvota
me filme sudaro gražų 
įspūdį.

Filmai apie internaciona
linį šnipinėjimą turi didelį

gaminta “Žemė” su visais 
kontinentais ir vandeny
nais, su atžymėjimu did
miesčių.

“Unisphere” bus apvalus 
rutulys, apie dvylikos na
mų aukščio ir apie tiek 
pločio. “Unisphere” suksis 
prieš Saulę, kaip Žemė su
kasi. Aplinkui “Unispherę” 
nuolatos skrajos trys Že
mės palydovai (satelitai”.

Ją gamina United States 
Steel korporacija. Žiūrėto
jai tėmydami tą 250 tonų 
svorio ir IŽO pėdų skers- 
mai (diametriniai) įrengi
mą — gaus supratimą ir 
apie pačią Žemę.

Bronxville, N. Y. — Su
laukus 59 metų ^amžiaus 
mirė Dr. Doris A. Russell. 

„ Ji buvo Vassar kolegijos 
pasisekimą žiūrovų tarpe,1 mokytoja.

COSMOS TRAVEL BUREAU
PIONIERIUS KELIONIŲ SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRĘS 

RUOŠIANT IŠVYKAS I
USSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Mes parūpiname vizas į USSR asmenims, kurie i čia atvyko 
per ar po II Pasaulinio karo ir dabar yra JAV-biy piliečiai

Ar Jus Norite Atsikviesti Savo Gimines Iš USSR? — 
SUSIŽINOKITE SU COSMOS

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 WEST 45th ST., NEW YORK 36, N. Y. —•Tel. CI 5-7711 ✓

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt, bialand. (April) 27, 1962

Rengia L.D.S. 1-ma Kuopa 
šeštadienį,

Balandžio 28 April
“Laisves” Saleje

102-02 Liberty Avenue

Pradžia 6 vai. vakare
Gabios gaspadinės pagamins skanių valgių.

Kviečiame ne tik vietinius, bet ir iš apylinkės dalyvau
ti šiame tradicijiniame kuopos bankete.

Prašome iš anksto įsigyti bilietą, nes labai svarbu iš 
anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.

Kaina $3.50 asmeniui. Rengėjai

[uimHiijrn

NAUJAS, PRAKTIŠKAS, IŠLEISTAS 1961 M.

Anglą-Lietuvią Kalbų Žodynas
IŠLEISTAS POLITINĖS IR MOKSLINĖS 

LITERATŪROS LEIDYKLOS LIETUVOJE 
APIE 30,000 ŽODŽIŲ IR POSAKIŲ, 594 PUSLAPIŲ

STIPRIAIS AUDIMO APDARAIS
Kaina $3.50. Persiuntimą Apmokame
Modernine lietuvių kalba išdėstomi angliški žodžiai, 
puikūs išaiškinimai žodžių reikšmės bei prasmės.

Gaunamas "Laisves” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas, money orderius ar čekius, rašykite:

"Laisvė”
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

0.




