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KRISLAI
Nusiginklavimas— 

svarbiausias klausimas.
Taip pareiškė Titovas. 
Sėkmingas mitingas.
“Aid?” su deficitu.

— Rašo R. Mizara —

—Kai laivas, kuriuo lėkiau, 
padarė posūkį, aš giliai paju
tau, kokia mūsų planeta (že
mė) yra mažytė. Norėčiau, 
kad tie žmonės, kurie sulai
ko nusiginklavimą, būtu pa
siųsti į erdves pamatyti, kokia 
nedidukė mūsų žemė! Čia 
maža yra vietos, kad galėtu-

• me bartis ir muštis... N. 
Chruščiovas sako, jog tuomet, 
kai nusitarsime nusiginkluoti, 
galėsime vieni kitus aplankyti Į 
ir sutelkti jėgas bendriems lė
kimams į erdves. Klausimų 
klausimas prieš mus stovi — 
nusiginklavimas

Taip kalbėjo Germanas Ti
tovas, tarybinis kosmonautas, 
praėjusių metų rugpjūčio 6 ir 
7 dd., septyniolika kartų ap
skrudęs žemę. Jis kalbėjo 
Overseas Press Klube, Niujor
ke, — klube, kimštinai prisi- 
kimšusiame spaudos, radijo ir 
televizijos atstovų.

Titovas griežtai užginčijo 
tuos paskalus, būk, girdi, Ta
rybų Sąjunga anksčiau yra 
siuntusi į erdves kosmonautų, 
kurie negrįžę, kurie žuvę.

——Jurijus Gagarinas, — pa
brėžė jis,—buvo pirmasis ta
pybinis žmogus, paleistas j 

^erdves ir apskridęs Žemę.

Niujorke, reikia pabrėžti, 
Titovas visur buvo sutiktas 
mielai, draugiškai, kaip tikras 
svečias-didvyris.

Trečiadienį jis išs k r i d o į 
Washingtoną. Ten jį pasitiks 
amerikinis astronautas, pulk. 
John H. Glenn. Abudu jie
du dalinsis įspūdžiais, gautais 
erdvėje. Glenn aprodys Tito- 
vui mūsų sostinę. Spėjama, 
kad svečias apsilankys ir Bal
tuosiuose rūmuose pas prezi
dentą Kenedį.

Sakoma, kad Titovas už
kvies Glenną vizituoti Tarybų 
Sąjungą.

Šaunusis tarybinis erdvių 
sakalas paliks Amerikos žmo
nėms gilų įspūdį.

—:—.
Nors oras buvo nepatogus, | 

tačiau Niujorko miesto darbo 
įmonės Gegužės Pirmąją at
žymėjo didžiuliu ir spalvingu 
mitingu. Jis buvo Union aikš
tėje.

Dalyvavo nemažas skaičius 
ir lietuvių darbininkų.

Puikiai dainavo žydų Lais
vės choras.

Na, o gegužės 5 d., “Lais
vės’* salėje Lietuviu Moterų 
klubas ruošia šaunų pobūvį 
Motinos dienai atžymėti.

“Laisvėje” buvo minėta, kad 
Čikagoje lietuviškieji meno 
mėgėjai, susiorganizavę į “Či
kagos lietuvių operos” an
samblį, stato scenoje G. Ver
di operą “Aidą.” Opera buvo 
s u v a i d i nta keturis kartus. 
Kaip? Vieni giria, kiti—ne
labai.

Kanadiškiuose kunigų “Te-- 
vikės žiburiuose” tūlas J. Ptr. 
rašo apie viso to medžiagines 
pasėkas:

“Visi keturi “Aidos“ pasta
tymai,” rašo jis, “kainavo 
$22,200... Iki šiol iš mecena

tų, rėmėjų, aukotojų ir par
duotų bilietų surinkta mažiau. 
Vridėjus dar neapskaičiuotas 
išlaidas susidarys nemaža sko
la, kurią turės padengti patys 
Čikagos lietuvių operos nariai.

TSRS tęs kovą už 
taikų sugyvenimą

JAV komunistų pareiškimas 
prieš atomų karo pavojų

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje kalbėjo 
Tarybų Sąjungos delegaci
jos pirmininkas Valerijus 
Zorinas. Jis sakė, kad jau ir 
taip pasaulyje buvo įkaitu
si tarptautinė atmosfera, o 
dabar, kada Jungtinės Val-i 
stijos, bendradarbiauja n t 
Anglijai, pradėjo atominių 
ginklų bandymus, tai san
tykiai dar daugiau pablogė
jo.

Zorinas sakė, kad Tary
bų Sąjunga, kuri nuo pra
džios savo gyvavimo visą

Planuoja drausti 
streikus

Washingtonas. — Prezi
dento Kehedžio Labor-Ma
nagement Advisory komi
tetas pateikė planą, pagal 
kurį siūlo suteikti preziden
tui tiek galios, kad jis galė
tų, vadovaudamasis ‘šalies 
gerove ir saugumu”, draus
ti streikus.

Sakoma, kad prezidentas 
ir darbo sekretorius Gold- 
bergas deda daug svarbos 
į komiteto pasiūlymą.

Kaip žinia, dabar veikia 
Taft-Hartley įstat y m a s, 
pagal kurį teismo keliu val
džia gali sulaikyti streiką 
per 80 dienų, kad darbo 
unijos ir fabrikantai per tą 
laiką tartųsi.

Ekstra
Alžyras. — Prancūzai te

roristai užmušė 110 vieti
nių gyventojų. Jie į auto
mobilį prikrovė sprogstan
čios medžiagos ir be vai
ruotojo paleido į 1,500 lai- 
vakrovių minią, kuri buvo 
prieplaukoje susirink u s i. 
Įvyko sprogimas ir vietoje 
62 žmones užmušė. Kitur 
teroristai metė bombas į 
civilinių žmonių namus.

Washingtonas. — Pasi
traukė iš pareigų JAV ar-! 
mijos sekretorius Elvis J. I 
Stahr.

Washingto n a s. — —. 
Frankfurter, JAV Aukš
čiausiojo teismo narys, dar 
vis randasi George Wash
ington universiteto ligoni
nėje. Jis ten pateko balan
džio 5 d., kada gavo šoką.

Kaip jie tai padarys—tai jau 
kitas klausimas...”

Gaila, kad keturi “Aidos” 
pastatymai suvarė mėgėjus į 
skolas.

Mums iš toliau žiūrint, ro
dosi, reikėjo kitaip operą sta
tyti: reikėjo visųpirmiausia 
sutelkti visas Čikagos lietuvių 
meno jėgas, įtraukiant ir pa
žangiuosius menininkus į ben
drą darbą.

Sutelktomis jėgomis, rodosi, 
būtų buvę geriau, jei opera 
būtų pastatyta Čikagos teat
re, o ne kažkokioje parapiji
nėje salėje. Operos paklausy
ti būtų suėję ir nelietuvių.

Tai būtų išgelbėję rengėjus 
nuo didelio deficito. 

laiką stovėjo už taikų vals
tybių sugyvenimą, kuri vis
ką darė išvengimui Antro
jo pasaulinio karo, kuri 
tiek daug gyvasčių neteko 
kare kovodama prieš, fašis
tinius pabaisas, nesuma
žins kovos prieš naujo ka
ro pavojų.

Zorinas sakė, kad ta ko
va bus ne vien diplomatinė, 
bet Vakarų veiksmai pri
vers Tarybų Sąjungą ir su
tvirtinti gynybą, kad to pa
galba atgrasinus agreso
rius nuo karo pradėjimo.

Jau nemano greitai 
sumušti partizanus

Detroitas. — čionai Eco
nomic klube kalbėjo Geor
ge W. Bali, JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas. 
Jis, tarp kitko, sakė, kad 
negalima laukti, kad Pietų 
Vietnamo valdžia, su Jung
tinių Valstijų militarine 
pagalba, greitai sumuštų 
partizanus.

Jis nutylėjo, kad Viet- 
cong (partizanai), tai tos 
šalies liaudies dalis, kuri 
kovoja už darbo žmonių 
geresnį gyvenimą ir savo 
šalies pilną nepriklausomy
bę.

Picasso ir Nkrumahas 
gavo Lenino dovanas
Maskva. — Tarp užsie- 

čių Lenino Taikos dovaną 
gavo ispanas piešėjas 
Pablo Picasso, Ganos prezi
dentas Kwame Nkrumah, 
Čilės universiteto profeso
rė Olga Poblete de Espino
sa, poetas iš Pakistano Fa- 
iz Ahmad Faiz, Vengrijos 
prezidentas Istvan Dobi, ir 
dar eilė kitų.

Lenino Taikos dovana 
pinigais yra 10,000 rublių, 
arba $11,000. Pablo Picasso 
yra nupiešęs “Taikos ba
landį”, kurį visame pasau
lyje taikos gynėjai pasirin
ko kaip gražiausią 1____
simbolį

TITOVAS IR GLENNAS 
BUS TELEVIZIJOJE

Washingtonas. — Sekma
dienį, gegužės 6 d. ’vakare 
nuo 6:30 iki 7:30, per Na
tional Broadcasting Go. te
levizijos tinklus, kalbės Ta
rybų Sąjungos kosmonau
tas Germanas Titovas ir 
JAV astronautas John 
Glennas. Jie diskusuos erd
vių užkariavimo svarbą.

Washingtonas. — Prezi
dento Kenedžio! spaudos 
sekretorius Pierre Salinger 
vyks į Tarybų Sąjungą.

Maskva. — Kirgizų res
publikoje TSRS inžinieriai 
baigia pramušti tunelį po 
11,000 pėdų aukščio Tienfne. Japonų masės šaukė, 
šan kalnu.

New Yorkas. — —Gus 
Hali varde Jungt. Valsti
jų Komunistų partijos pa
reiškė, kad Jungtinių Vals
tijų pradėti atominių bom
bų bandymai padidino karo 
pavojų ir kenkia žmonių 
sveikatai.

Jis sako, kad nepaisant 
to, jog visame pasaulyje 
šimtai milijonų žmonių pa
sisakė prieš atominių gink
lų bandymus, kad mūsų ša
lies mokslininkai šimtais 
siuntė laiškus prezidentui 
Kenedžiui, kad jaunimas ir 
moterys demonstravo už 
taiką, balandžio 25 d. Ra
miajame vandenyne buvo I panaikinimo.

Gegužes I-oje visur žmonių 
masės pasisakė už taiką

Maskva. — Visose tary-, Japonijos gyventojus. Įvy- 
binių respublikų sostinėse 
ir didmiesčiuose Gegužės 
Pirmąją įvykę masiniai pa
radai. Didžiausias buvo 
Maskvoje. m

Raudonąja ' aikšte pražy
giavo milijoninė masė žmo
nių, nešina transparantus 
su šūkiais už taikų visų 
tautų sugyvenimą, už ge
resnį ir laimingesnį gyveni
mą Tarybų Sąjungoje.

Įvyko ir militarinis para
das. Nuo Lenino mausolie- 
jumo paradą stebėjo TSRS 
vyriausybės ir Komunistų 
partijos vadai. Gynybos mi
nistras maršalas R. Mali- 
novskis sakė kalbą. Tarp 
kitko, jis pareiškė:

“Kada Tarybų Sąjungoje 
ir kitose socialistinėse šaly
se liaudis ramiai dirba ge
resniam ir laimingesniam 
gyvenimui, kada mes daro
me milžiniško progreso in
dustrijoje, moksle ir žem
dirbystėje, tai kapitalisti
niame pasaulyje karo kurs
tytojai veikia, kad suar
džius taikų valstybių sugy
venimą...

Tarptautinė reakcija, 
taikos | Priešakyje su JAV imperia-

listais, ruošia pasalingą 
atominių raketų užpuolimą 
ant Tarybų Sąjungos... To
dėl mūsų šalis priversta lai
kyti savo gynybos jėgas pa
ruoštas, kad galėtų sutriuš
kinti bent kokį agresorių 
pasikėsinimą.”

Pekinas.— Kinijos sosti
nėje, milžiniškoje Revoliu
cijos aikštėje, įvyko milita- 
rinių jėgų ir liaudies para
das. Apžiūrą darė vyriau
sybės, Kamunistų partijos 
ir kitų masinių organizaci
jų vadai.

Tokio. — Virš 200,000 ja
ponų demonstravo, reika
laudami nutraukti karo su
tartį su Jungtinėmis Valsti
jomis, ir, kad JAV sulaiky
tų atominių ginklų bandy
mus Ramiajame vandeny- kad tie bandymai nuodija

pradėta atominių ginklų 
bandymai.

Gus Hali sako, kad tuo 
gali džiaugtis tik tie, kurie 
nori žmoniją įstumti į pra
žūtingą karą, stambūs fab
rikantai — amunic i j o s ir 
ginklų gamintojai, kurie iš 
apsiginklavimo darosi mil
žiniškus pelnus, ir karo 
kurstytojai, kaip guberna
torius Rockefelleris, Dirk- 
senas, Goldwateris, Dillo- 
nas, McNamara ir kiti.

Komunistų veikėjas sako, 
kad JAV liaudis trokšta 
taikos, visų tautų sugyve
nimo, uždraudimo karo, nu
siginklavimo ir visų ginklų 

ko tarp policijos ir demon
strantų susirėmimų, apie 
100 žmonių buvo sužeista.

Berlynas. — Čionai įvyko 
dvi demonstracijos, Rytų 
Berlyne paradavo vokiečių 
gynybos jėgos, vežė ra
ketas, kuriomis ir aukš
tai galima pasiekti lėktu
vus. Demonstravo apie pusė 
milijono žmonių.

Kita demonstracija įvyko 
pusėje, 

suruošė 
sienos, 
garsia- 

vakarinio Berlyno 
Vakarų vadai ją 
netoli perskyrimo 
pristatė desėtkus 
kalbių, per kuriuos JAV
generolas L. Clay ir kiti 
bandė vesti propagandą, 
kalbėdami į rytiečius.

Bet rytinio Berlyno vy
riausybė buvo pastebėjusi 
Vakarų prisirengimus, tai 
savo pusėje pastatė ne ma
žiau garsiakalbių, per ku
riuos rytiečiai atsakė į pro
pagandą. Todėl Berlyne 
įvyko “propagandos karas”.

Havana. — Čionai įvyko 
masiniai liaudies paradai. 
Iš apylinkių į Kubos sosti
nę suvažiavo: apie 100,000 
darbininkų ir žemdirbių. 
Buvo militarinis paradas: 
vežė galingos jėgos kanuo- 
les, žemę drebindami važia
vo tankai, ore skraidė grei
ti lėktuvai, o gatvėmis žy
giavo masės milicininkų — 
ginkluotų vyrų ir moterų.

Kastro sakė kalbą. Jis, 
tarp kitko, pareiškė, kad 
nosr JAV valdančioji klasė 
daug kenkia Kubai, bet ku
biečiai kliūtis nugali ir ku
ria savo laimingą gyveni
mą. Jis sakė, kad Kubos re
voliucija paakstins ir kitų 
Lotynų šalių žmones i ko
vą už pasiliuosavimą iš po 
Wall stryto galios.

Belgradas. —Militarinia- 
me parade dalyvavo TSRS 
pagaminti “T-54” tankai. 
Tas rodo, kad pagerėjo Ju
goslavijos santykiai su 
TSRS.

Lisabonas. — Portugali
jos liaudis suruošė demon-

Kinija kaltina JAV 
už karo ruošimą

Pekinas. — Kinijos dien
raščiai “Ta Kung Pao” ir 
“Jenmin Jih Pao” rašo, 
kad prezidento Kenedžio 
vyriausybė yra dar daugiau 
agresyvė, kaip buvo Eisen
hower io.

Laikraščiai rašo, kad ne 
vien Jungtinės Valstijos 
vykina atominių ginklų 
bandymus Ramiajame van
denyne, bet vis dažniau jų 
karo laivai įsiveržia į Kini
jos teritorinius vandenis, o 
lėktuvai skraido virš Kini
jos.

stracijas Lisabono ir Opor
to miestuose. Protestavo 
prieš Salazaro diktatūrą ir 
jo bendravimą su Vakarais 
karo sąjungoje. Policija ir 
kareiviai puolė demons
trantus. Žmonės gynėsi ak
menimis ir pagaliais. Ko
voj vieną darbininką užmu
šė ir apie 100 sužeidė.

Karakas. — Venezuelos 
darbininkai ir studentai de
monstravo gatvėmis. Poli
cija ir kareiviai puolė de
monstrantus. Įvyko didelių 
susirėmimų. Vienas darbi
ninkas buvo užmuštas ir 
apie 20 sužeista.

Varšuva. — Visuose did
miesčiuose įvyko masiniai 
paradai. Varšuvoje kalbėjo 
Wladyslaw Gomulka, lenkų 
liaudies vadas. Jis kritika
vo Jungtines Valstijas už 
atominių bombų bandymą. 
Gomulka, tarp kitko, sakė:

“Amerikos imperialistai 
tęsia savo politiką, grasi
nančią pasaulio taikai. Šian
dien mes prijungiame savo 
balsą prie šimtų milijonų 
balsų tų žmonių, kurie pro
testuoja prieš atominių 
ginklų bandymą ir lenkty
niavimą apsiginklavime”.

Roma. — Italijoje įvyko 
Gegužės Pirmosios demon
stracijų ir susirinkimų. Bu
vo reikalaujama nusigink
lavimo ir atominių ginklų 
panaikinimo.

Guatemala. — Guatema- 
los policija ir kareiviai už
puolė liaudies demonstraci
ją, kareiviai puolė plikais 
kardais, policija mėtė į de
monstrantų eiles ašarų 
bombas. Buvo daug sužeis
tųjų.

Kopenhaga. — Danijos 
darbininkai ir studen t a i 
masiniai demonstravo prie 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos ir reikalavo sulaikyti 
atominių bombų bandymus.

Melbourne, Australija. — 
Gegužės Pirmąją čio įvyko 
masinis susirinkimas. Ato
minių ginklų specialistas 
Marcus Oliphant’as kalbėjo 
ir reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos sulaikytų atomi
nių bombų bandymus.

New Delhi, Indija. —Ge
gužės Pirmąją įvyko masi
nių susirinkimų ir paradų. 
Indusai reikalauja, kad 
JAV sulaikytų atominių 
bombų bandymus.

Kinų laikraščiai ir radi
jas kaltina JAV už atvirą 
intervenciją Pietų Vietna
me, kur jų marininkai ir 
lakūnai kariauja prieš ša
lies žmonnes.

Dienraštis “Jenmin Jih 
Pao”, tarp kitko, rašo: “Ki
nijos liaudis išvien su kitų 
šalių taikos šalininkais pa
sisako prieš JAV interven
ciją Vietname, prieš jų 
veiksmus, kurie padidi
no karo pavojų, ir tol ko
vos, kol toms agresijoms 
bus padarytas galas”.

Pučia ir pučia, bet 
nėra liepsnos

New Yorkas. — Ameri
koje komercinė spauda, jos 
redaktoriai ir kolumnistai, 
labai trokšta nesutikimų 
tarp Kinijos ir Indijos. Jie 
mano, kad karas ne tik nu
silpnintų Kiniją, bet pa
kenktų darbininkų judėji
mui ir kolonijų liaudies ko
voje už laisvę. •

Todėl redaktoriai rašo 
redakcinius, o kblumnistai 
straipsnius, kurstydami In
diją prieš Kiniją.

Indijoje ir Kinijoje gyve
na virš bilijonas žmonių, 
tai yra, vienas trečiadalis 
viso pasaulio gyventojų. 
Tarp abiejų valstybių yra 
nesutikimų sienų nustaty
mo reikale, bet numatoma, 
kad jie bus susitarimo ke
liu išrišti. 

t

TSRS mokslininkai 
nutupdė satelitą

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai nutup
dė “Kosmosą IV” į pagei
daujamą vietą.

“Kosmas IV” skraidė ap
linkui Žemę virš 72 valan
das, atliko 1,242,000 mylių, 
ir buvo nuleistas ant Že
mes.

Tai dar pirmas Žemės pa
lydovas grąžintas atgal. 
TSRS mokslininkai sako, 
jo įrengimai suteiks labai 
daug mokslui žinių, kaip iš 
skrajojimo aplinkui Žemę, 
taip ir iš jo įveikimo at
mosferos sluoksnio.

IŠSIGANDO VAKARŲ 
VOKIEČIAI

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
tarėsi su užsienio ministru 
G. Schroederiu, kitais mi
nistrais ir patarėjais. Jie 
bijosi, kad JAV ir TSRLS 
pasitarimai nesušvelnintų 
santykių dėl vakarinio Ber
lyno. Taipgi jie bijosi, kad 
NATO ir Varšuvos apsigy- 
nimoi sąjunga nepasirašytų 
nekariavimo sutarties.

Philadelphia, PA. — Su
streikavo 1,300 laivakrovių 
ir sulaikė iš 16-kos laivų iš
krovimą. Jie priklauso In
ternational Longshoremens 
unijos 1291 lokale.
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na naujojo pasaulio grožį, ko- d'oksas” ir.'pnsiekti be skry- 
voje už gyvenimą; už laimę, belės neg'ėlfš: 
už komūhizmą.

Kritikos jr literatūros moks
lo srityje- Lenininė premija 
paskirta K. Čiukovskio knygai

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAI^ k

“PKtvda”
. .-k

•’RYTOJ, GEGUŽĖS 5 DIENĄ, sukaks lygiai 50 
mietų dienraščiui “Pravdai”, išeinančiai Maskvoje. Tą 

-dieną sukaks 144 metai, kM ’gimė mokslinio socia- 
hVJmo tėvas Karlas Marksas. *
f H • I

“Pravda” šiandien įtakingiausias laikraštis pasau
ly, plačiausiai skaitomas, atidžiausiai sekamas, daž
niausiai komentuojamas!

Šiuo metu “Pravda” spausdina 6,300,000 egzemp
liorių. Ir tie egzemplioriai išgaudomi, godžiai skaitomi 
ne tik Tarybų Sąjungoje, o ir visame pasaulyje. Į kokią 
pasaulio šalį šiandieni nuvažiuosi, jos sostinėje rasi 
^Pravdą”, rasi vertėjus - specialistus, mokančius rusų 
kalbą, kurie laikraštį skaito, studijuoja, verčia jos 
straipsnius į vietos kalbą.

“Pravda” juk yra ne tik didžiulės (su dešimt mili
jonų narių) Tarybų Sąjungos Komunistų partijos orga
nas—“Pravda” tuo pačiu kartu yra ir tarybinės vyriau
sybės organas. Dėl to jos žodis toks svarus ir garsus!

— o —
“PRAVDA” BUVO ĮKURTA 1912 M. gegužės 5 

dieną Peterburge, Lenino iniciatyva. Laikraščiui teko 
pergyventi baisių sunkumų, krizių, carinės reakcijos 
užpuolimų, persekiojimų.

Leninas tuomet gyveno užsienyje, ir jis nuolat ra- 
šė“Pravdai” straipsnius; jis davė patarimus, nurody
mus, kaip laikraštį išlaikyti, kaip padaryti jį įdomų, 
darbininku skaitoma, v fc-

Leninui rūpėjo, kad “Pravda” turėtų kuo daugiau 
darbininkų korespondentų, iš visų Rusijos kraštų ra
šančių žinias apie tai, kas dedasi ten, kur jie gyvena, 
kur jie dirba.

Ir tūkstančiai darbininkų paklausė Lenino, jie rašė 
“Pravdai”, kaip ir pats Leninas. Ir jis džiaugėsi darbi
ninkais korespondentais , ir jis sakė, kad turint tokią* 
armiją korespondentų, laikraštis gyvuos, nes jį vis di
desni skaičiai darbininkų skaitys, ir skaitydami įsisa
vins idėjomis, “Pravdos” ■skelbtomis.

— o —
LENINAS SAKĖ: “Sukūrę darbininkų dienraštį, 

Peterburgo darbininkai nudirbo stambų, —neperdedant 
galima pasakyti, istorinį darbą...

“Pravdos” sukūrimas lieka puikus Rusijos darbi
ninkų sąmoningumo, energijos ir sutelktumo įrodymas...

Mums reikalingas ne bet koks politinis darbininkų 
laikraštis, o būtent priešakinės darbinihkų demokrati
jos laikraštis; mums reikalingas laikraštis ne tik sie
kiant padėti mūsų darbininkų kovai, bet siekiant duoti 
pavyzdį ir švyturį visai liaudžiai...”

Ir “Pravda” davė visai liaudžiai pavyzdį! Informa
vo ją, švietė, mokė, aiškino, kad tik darbininkų klasei 
paėmus valstybės galią į savo rankas, bus tikra jai 
laisvė, kad tik socializme jos išeitis iš skurdo, vargo ir 
priespaudos.

Atėjo 1917-ieji. Carizmas Rusijoje buvo nuverstas, 
bet valstybės galią pasigrobė buržuazija ir kapitalistai. 
Kerenskio valdžia “Pravdos” ir visos bolševikų spau
dos neglostė. Bet “Pravda”, Lenino vadovaujama, mokė 
liaudį, kaip laikytis, ką daryti, kad buržuazinė valdžia 
būtų nuversta, kad visą galią paimtų dirbančioji liau
dis, kad Rusija būtų padaryta tarybine socialistine res
publika.

Ir liaudis laimėjo.
’• Atėjo lapkričio 7-oji!

Kai Tarybų Sąjungos vyriausybė kėlėsi iš Petro
grado į Maskvą, ji perkėlė ten ir “Pravdą”.

Per tuos penkiasdešimt metų “Pravdoje” rašė ne 
‘tik rusai, o ir kitų kraštų įžymūs žmonės-kovotojai, ap
tardami savo kraštų darbininkų judėjimo reikalus. 
“Pravdai” rašė amerikiečiai William Z. Fosteris, Eu
gene Dennis, Elizabeth Gurley Flynn, ir kiti amerikie
čiai.’ '

“Pravdos bendradarbiais buvo ir V. Kapsukas-Mic- 
kevičius, Z. Angarietis, P. Eidukevičius.

— o —
DIDŽIULĮ VAIDMENĮ “ Pravda” suvaidino ir mū

sų gimtajame krašte—Lietuvoje. Buržuazijai valdant, 
“Pravdą” darbo žmonės skaitydavo slapta. Perskaitę, 
dalindavosi tomis žiniomis ir idėjomis su kitais.

“Pravda” pasiekdavo ir politinius kalinius buržua
zijos kalėjimuose kankinamus. Jie gaudavo iš jos ne tik 
mokymus, o ir įkvėpimą, padrąsinimą laikytis ir kovoti!

Ir šiandien kapitalistiniame pasaulyje gyvenantie
ji darbo žmonės, kovojantieji už taikos išlaikymą, už 
demokratiją, už laisvę, už socialistinį rytojų, “Pravdą” 
seka, skaito ir iš jos mokosi.

Šio auksinio jubiliejaus proga “Pravdą” sveikina 
milijonai ne tik tarybinių žmonių, o ir kapitalistinėse 
Šalyse gyvenantieji.

Lai būva leista ir mums pasveikinti ją ir palinkėti, 
kad ji gyvuotų dar ilgus metus!

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 4, 1962

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
KORESPONDENTAS 
APIE T. SĄJUNGĄ

Associated, Press kores
pondentas Stanley Johnson 
buvo Tarybų Sąjungojepus- 
ketvirtų metų. Grįžęs iš ten 
jis pasakojo apie padėtį.

Kas dėl karo tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų, jis sako, kad ten žmo
nės mano, jog jo bus išveng
ta. Kalbėdamas apie slėptu
ves nuo atominių bombų, 
jis sakė:

Nei vienas Vakarų ambasa
dų narys ir militarinis atašė 
nematė nė vienos slėptuvės... 
Jeigu jų ir yra, tai, kai apie 
jas taikos sąlygomis visuome
nė nėra informuojama, nėra 
nurodoma, kur jos randasi, 
tai kokia iš jų būtų nauda 
karui iškilus.” Reiškia, Tary
bų Sąjungoje jų nėra, nes val
džia netiki, kad jos žmones 
galėtų išgelbėti.

Kas dėl vokiečių, tai John- 
sonas sako,, kad per vieno 
žmogaus amžių rusai jau 
du kartus nukentėjo nuo 
vokiečių užpuolimo, todėl, 
kaip vyriausybė, taip ir 
paprasti žmonės yra labai 
nepasitenkinę, kad Vakarai 
atgaivino Vakarų Vokieti
joje militarizmą.

Kalbėdamas apie TSRS ir 
Kinijos santykius korespon- 
tas sako, kad tai yra tik 
ideologiniai skirtumai. Jei
gu TSRS specialistų Kini
joje sumažėjo, tai tik todėl, 
kad Kinija jau pati dau
giau turi savo technikos 
specialistų, o TSRS jų daug 
siunčia į naujas nepriklau
somas valstybes Afrikon.

Kalbėdamas apie maistą; 
jis priminė: “Negali būti 
kalbos apiė badą;'bet TSRS 
gyventojai vis dar daugu
moje maitinasi duona ir 
sriuba.”

Johnson sakė, kad Tary
bų Sąjungoje naktys yra 
ramios, ne taip, kaip New 
Yorke. Ten po 11:30 vai. 
vakare valgyklos yra užda
romos. Žmonės eina miego. 
Jis sakė, kad Maskvoje yra 
geriau su maistu ir kitais 
reikmenimis, negu kituose 
miestuose. Maskvoje apie 
23,000 žmonių turi priva
čius automobilius.

TRUMPAI APIE 
LAUREATUS

N. Tichonovas, Tarybų 
Sąjungos Lenininių litera
tūros ir meno premijų ko
miteto pirmininkas, papa
sakojo spaudai apie tuos, 
kuriems šiemet suteiktos le
nininės premijos. (Mes čia 
nekalbame apie daugybę 
mokslininkų, technikų ir ki
tokių įžymių laureatų, šie
met gavusiųjų tas didžias ir 
garbingas premijas; kalba
me tik apie literatūros ir 
meno atstovus, kurių tarpe 
yra'ir Lietuvos poetas Edu
ardas Mieželaitis. Paduoda
me sutrumpintą N. Ticho- 
novo pasisakymą:

Garbingas Lenininės premijos 
laureato vardas suteiktas Bal
tarusijos liaudies poetui P.
Brovkai už jo eilėraščių kny
gą “O dienos eina...” Visa P. 
Brovkos kūryba neatskiriama “Vilnyje” apie to hitlerinin- 
nuo šiosf respublikos liaudies1 
gyvenimo ir kultūros.

Leninįnė premija paskirta 
už Eduardo Mieželaičio eilė-
raščių knygą “žmogus.” Pažy
mėtina, kad jos pasirodymą 
labai vieningai sveikino kriti
kai, poetai ir skaitytojai, šis 
vieningumas reiškia pagrįstą 
pripažinimą dideliam Lietuvos 
poeto darbui. Mūsų amžinin
kui skirtos knygos eilėraščiuo
se apdainuojamas žmogus, jo 
kova, nepalaužiamas pasiryži
mas nugalėti. Jos herojus — 
žmogus-filosofas, karys, staty
tojas, kuris pažįsta ir brangi-' 

“Nekras o v o meistriškumas.” 
Ja garbingai užbaigiami ilgi, 
daug metų trukę rašytojo ieš
kojimai, skirti didžiojo poeto 
kūrybai. Šioje knygoje, pri
einamoje plačiausiam skaity
tojui ir todėl labai populiario
je, tyrinėtojo minties gilumas 
susijungia su puikiu rašytojo 
menu.

Muzikos bei muzikinio atli
kimo srityje premija paskirta 
vienam iš įžymiausiųjų Tary
bų Sąungos pianistų TSRS 
liaudies artistui profesoriui E. 
Gilelsiui.

Kiekvienas iš daugybės jo 
koncertų mūsų Tėvynės mies
tuose, jo pasirodymai užsieny
je visada būna ryškūs muziki
nio gyvenimo įvykiai. Todėl 
E. Gilelso vardas žinomas vi
same pasaulyje. Jis, pasauli
nės klasės muzikas, fenomena
lios technikos meistras, visada 
groja nuoširdžiai ir paprastai.

Skulptūros srityje 1962 me
tų premiją gavo žin o m a s i s 
skulptorius L. Kerbelis.' Kaip 
žinoma, 1920 metų gegužės 1 
d. Sverdlovo aikštėje Vladimi
ras Leninas padėjo kertinį ak
menį Karlo Markso paminklui. 
1961 metų spalio 29 d. šioje 
vietoje TSKP XXII suvažiavi
mo delegatams ir atvykusioms 
į suvažiavimą broliškųjų ko
munistų ir darbininkų partijų 
delegacijoms, buvo iškilmingai 
atidengtas paminklas moksli
nio komunizmo kūrėjui, pasta
tytas pagal L. Kerbelio ir ar
chitektų grupės, projektą. Or
ganinis granitinio monolito 
vieningumas su iš jo iškaltu 
Markso biustu suteikia jo pa
veikslui ypatingą jėgą. Nepai
sant kai kurių, svarbiausia, ar
chitektūrinio ,.spręndimo ne
sklandumų, paminklas daro 
didelį įspūdį? Jis yra įžymus 
tarybinės :škulįtūrbs laimėji
mas. ■ • ‘ GT ' ' . •

Vienas, -iš/ sęnįąųsių ir mėgs
tamiausių tarybinių . dailinin
kų—V. Favorskis yra tarybi
nės medžio graviūros mokyk
los kūrėjas ir vadovas. Ši mo
kykla padarė didžiulę įtaką 
šiuolaikinei pažangiai užsienio 
grafikai. Puikaus knygų puo
šėjo Favorskio darbai turi 
nekintamą pasisekimą mūsų 
šalyje ir užsienyje. Ilgame
tė dailininko veikla apvaini
kuota Lenininės premijos lau
reato vardu.

J. DILYS NUBAUSTAS
“Laisvėje’5’ jau buvo ra

šyta, kaip vienas Čikagos 
lietuviškas hitleri n i n k a s 
Juozas Dilys varė hitlerinę 
anti-semitinę propagan d a , 
per paštą siuntinėdamas vi
sokius bjauriausius “laiš
kus.” Dilys tą šlamštą siun
tinėjo kitų 'žmonių vardu— 
daugiausia d-ro A. Marge- 
rio vardu. ;

D-ras Margeris visa tai 
perdavė JAV paštui ir ati
tinkamiems valdžios orga
nams. Šitie tyrinėjo-ieškojo 
kas tą “literatūrą” siunti
nėja. Na, ir surado, kad J. 
Dilys, dipukas, Čikagos lie
tuvių žurnalistų-dipukų są
jungos narys!

J. Dilys buvo patrauktas 
valdinin teisman. Jis pri
sipažino atlikęs tą šelmystę, 
bet turėjo pasisamdęs advo
katą ir liudininkus, kad jis 
“geras smogus.”

L. Jonikas šitaip rašo 

ko teismą:
Pirmadienį, balandžio 23 d., 

apie 11 valandą ryto, prie tei
sėjo Feldman stalo pašauktas 
Dilys, jo advokatas Kėželis, 
pora “gero elgesio” liudinin
kų ir mudu su d-ru Margeriu.

Prisaikdinant liūdini n k u s, 
net teisėjas nusistebėjo, kad 
“gero elgesio” liudininkai užsi 
dėjo skrybėles. Teisėjui pa
stebėjus, kad. nusiimtų skry
bėles, vienas jų paaiškino, kad 
jo religija neleidžia atlikti jo
kių religinių , pareigų apnuo
ginta galva. ’Jis esąs ' “orto-'

Dilį jiedu pažinę Lietuvo
je ir jis buvęs “good boy.” 
Paklausus, ką jie žino apie jį 
čia, Amerikoje, koks jo elge
sys, abu atsakė nieko negalį 
apie tai pasakyti.

Svarbiausius įrodymus teis
mui įteikė saržentas Luis 
Swee. Pristatė pundus antise- 
mitinės-antiamerikinės “litera
tures,” rašomąją mašinėlę ir 
dar ką, paimtą Dilio bute jį 
areštuojant. Trumpai apklau
sinėtas d-ras Margeris, būtent, 
kokius nuostolius — medžiagi
nius ir moralinius—jis turėjo, 
kai Dilys masiniai siuntinėjo 
šlykštynę jo vardu.

Padaryta trumpa pertrauka, 
kurioje teisėjas pasikvietė į 
savo kabinetą serž. Swee, ad
vokatą Kėželį, advokatą Stein- 
bergą ir prokuroro pagalbinin
ką pasitarimui.

Už keliolikos minučių sugrį
žęs teisėjas paskelbė nuo
sprendį: Kaltas!

Bausmė: Maksimum, kiek 
teismas gali šiame atvejyje 
uždėti, $200 ir kaštai. Be to, 
per 6 mėnesius Dilys privalo 
nepakartoti prasikaltimo, o po 
6 mėnesių vėl prisistatyti pas 
teisėją įrodymui, jog pilnai 
prisilaikė nuosprendžio.

Teisme Dilys tvirtino, kad 
jo platinamą “literatūrą” jis 
perkąs pas leidėjus. Gi ap- 
klausinėjant namuose jis'sakė 
seržantui Swee, jog jo grupė 
mitingus laiką Maria High 
School ir ten jis tą “literatū
rą” gaunąs.

Aišku, kad Dilys ne vienas 
tuo užsiima. Kokioje ameri
kinių fašistų grupėje jis pri
klauso, gal kada paaiškės. Jo 
platinamoje “literat ū r o j e ’ ’ 
daugiausia šmeižtų skleidžia
ma prieš žydus, komunistus, 
negrus, ir katalikus. Ypač 
kukluksų leidžiamoje.

Cleveland, Ohio
Štai jau ir visų lauktas 

gegužės mėnuo. Šis mėnuo 
susijęs su daug žymių 
švenčių. Su jo pradžia atgy
ja visa gamta, prašvinta 
pilnas pavasaris su visu jo 
grožiu. Gegužės Pirmąją 
švenčia daug šalių kaipo 
darbo žmonių šventę. Taip
gi gana plačiai yra šven
čiama ir Motinos diena. Bet 
clevelandiečiams gegu ž ė s 
mėnuo bemaž kas metai 
atneša žymių nuostolių...

1959 metais gegužės 25 
dieną mirė Dr. J. N. Si- 
mans, 1961 metais gegužės 
10-tą dieną mirė V. Koman
das. 1961 metais gegužės 
22-rą dieną mirė A. Pacevi- 
čius. Visi jie buvo žymūs 
darbo žmonių reikalų rėmė
jai. Jų vietas užpildyti visai 
neįmanoma.

Balandžio 14 d. įvykęs 
banketas sukėlimui finansų 
L. Prūseikai antkapio pa- 

Į statymui, puikiai pavyko. 
Uždirbome tam reikalui 
$127.55. Draugai detroitie- 
čiai su St. Masyte priešaky
je žymiai prisidėjo prie mi
nimų pasekmių. Ačiū jiems.

Gegužės 6 d. įvyks L.L.D. 
15 Apskrities konferencija. 
Kiek žinoma, kuopų delega
tai y Pa išrinkti, ir jie atsi
lankys. Bet svarbu, kad ir 
taip kuopų nariai atsilan
kytų. O šį kartą atsilankę 
galės pasiimti ir tik ką at
ėjusią knygą “150 dienų 
Tarybų Lietuvoje.”

Konferencijos pradžia 10 
vai. ryte. Užbaigus konfe
renciją, bus vaišės, prie ku
rių galėsime praleisti visą 
popietę. Vieta: L.D.S. Klu
bo svetainė .'

J. Z.

Londonas. — Anglų ar
kivyskupas Dr. H e wl e 11 
Johnson, kuris jau yra ^7 
metų amžiaus, parkrito ir 
skaudžiai susižeidė. ■ 

cialistiniai kraštai daro sa
vo naujame gyvenime. Visa 
kelionė ir pilnas kelionės 
metu pragyvenimas kainuo
ja $1,295.

Norintiems prisidėti prie 
šios amerikiečių turistų 
grupės “National Guardi
an” pataria rašyti: Guardi
an Tour, 197 E. 4 St., New 
York 9., N. Y. Ten galima 
gauti pilnas apie kelionę in
formacijas.

Amerikiečių Invazija 
Anglijoje

Sykiu su Jungtinių Vals
tijų vėliavos iškėlimu Ang
lijoje įsteigtose amerikiečių 
militarnėse bazėse, Ameri
kos monopolistai irgi įsiver
žė Angį i j on su bilijonais do
lerių. /

Sir Francis Williams 
(anglas) parašė knygą 
“The American Invasion,” 
kurioje jis nurodo, kad An
glija nebegali išrišti Ame
rikos ekonominės kontroles 
problemos. Savo knygoje jis 
pastebi, kad jau apie 8 0 0jr 
Anglijos firmų perėjo ame
rikiečių kontrolėn; ameri
kiečiai monopolistai kontro
liuoja visą trečdalį Anglijos 
gasolino gamybos; jie kont
roliuoja pusę automobilių . 
gamybos ir daug kitų gami
nių.

Industriniai Anglijos Še
rai palaipsniui p e r e i n a į 
amerikiečių industrialistų - 
bankininkų rankas.

Knygos autorius Sir Wil
liams aiškinasi, kad jis ne
turįs jokio prieš amerikie
čius nusistatymo. Jis tik 
pastebi tai, kad amerikiečių 
invazija užkariauja Angli
jos ekonominį gyvenimą. > 

i kr i iii 4^1 !'j ' . ' ,, ,,

Anglija su amerikiečiais 
turi ir daugiau bėdų. Tėr$ 
kur yra įsteigtos Amerikos r 
militarinės bazės, pasitaiko 
jaunamečių mergaičių, kad 
patampa nėščiomis. Škoti
jos prieplaukoje Dunoon, 
kur JAV turi branduolinių 
submarinų bazę, dvi 15 me
tų amžiaus mergaitės pasto
jo motinomis.

Dabar škotai dar didesniu 
pasiryžimu reikalauja tą 
bazę likviduoti. Jie gauna 
masinio liaudies pritarimo 
visoje Anglijoje.

Dviejų sesučių perskirti 
niekas negalėjo

Belmont, Calif., gyveno 
dvi Ellis sesutės — Buena 
ir Arline. Iš pat vaikystės 
jos niekur nesiskirdavo. Už
augusios ir pasenėj u s i o s 
taipgi gyveno kartu.

Prieš 30 metų Buenai bur 
vo padaryta smegenų ope
racija, kad pataisyti jos. 
vaikišką protavimą. Mat? 

, Buena iš vaikystės silpna
protė. Operacija, tačiau, 
nieko negelbėjo. Sesuo Ar
line visą laiką ją slaugė.

Balandžio 25 d. abi mirė 
kartu nuo revolverio kul
kos. Buena turėjo 75 me
tus amžiaus, Arline — 84 
metus. Abi sesutės buvo sy
kiu palaidotos. Buena visą 
laiką savo sesutę Arline va
dino motina.

J. G.
___________________________ \

BRIEDŽIAI IR AUTO 
NELAIMĖS

Albany. — Didžiojo auto
mobilių vieškelio — New 
York State highway — 
tvarkytojai sako, kad iš 
3,250 įvykusių automobiliu 
nelaimių, briedžiai b u v S 
kalti už 315 nelaimių. Petr 
metus ant šio vieškelio au
tomobilistai užmuša apie 
1,500 briedžių.

JAV buvo priešingos
* Kubos nepriklausomybei

Kubą surado Kolumbus 
1492 m. spalio 28 d. ir pa
vadino ją Juana. Vėliau 
Kubai buvo suteiktas indė
niškas vardas.

Ispanijos militarinės jė
gos tuojau Kuboje įsitvirti
no ir laikė kubiečius visą 
laiką didžiausiame pavergi
me. Vergovė buvo įvesta ir 
išlaikyta iki 1886 m. Ku
biečiai neturėjo jokių politi
nių ir ekonominių teisių. Is
panijos karaliaus atsiųstas 
gubernatorius turėjo pilnas 
diktatoriaus teises.

Tačiau kubiečiai visuomet 
kovojo už savo krašto ne-^ 
priklausomybę. Kai 13 ko
lonijų išsikovojo nepriklau
somybę ir kai Lotynų Ame
rikos kolonijos viena po ki
tos išsikovojo nepriklauso
mybę, tai ir Kubos gyvento
jai ramiai nebegalėjo gy
venti po Ispanijos jungu. 
1868 m. kubiečiai sukilo ir 
kariavo dešimtį metų. 1878 
m. revoliucinis judėjimas 
tačiau buvo sutriuškintas. 
Ispanams tuo metu padėjo 
sutriuškinti revoliucinį ka
rą Jungt. Valstijų piniguo
čiai. 1895-97 m. ir vėl įsi
siūbavo sukilimas. Tais me
tais kubiečiai išlaisvino pu
sę Kubos salos, bet išvaryti 
ispanų vis tik nepajėgė. Ir 
tuo metu ispanams padėjo 
amerikiečiai bankininkai.

Kilus Ispanijos - Ameri
kos karui 1898 m., kad pa
traukti savo pusėn, ameri
kiečiai pažadėjo pripažinti 
Kubai nepriklaus o m y b ę . 
Tačiau, karą laimėję, ame
rikiečiai Kubos nepriklau
somybės '■ pripažinimą delsė. 
Jie pirmiausia pradėjo 
grobti Kubos žemes ir eko
nominiai bei politiniai tvir
tintis. Tik 1902 m. ameri
kiečių karinės jėgos buvo iš 
Kubos ištrauktos ir Kubos 
pirmojo prezidento Tomaso 
Estrada Paima sudaryta 
valdžia buvo pripa ž i n t a .■ 
Bet Kuba vis tik pasiliko 
po Jungtinių Valstijų pro
tekcija net iki 1934 m.

Pilnos ekonominės ir po
litinės nepriklauso m y b ė s 
Kuba negalėjo turėti visą 
laiką, iki Kastro vadovauja
mos revoliucijos laimėjimo. 
Kaip dr. Philip S. Foner sa
vo knygoje “Kubos istorija 
ir jos santykiai su Jungti
nėmis V a 1 s t ijomis” rašo, 
Jungtinės Valstijos buvo vi
są laiką priešingos pilnai 
Kubos nepriklausom y b e i. 
Amerikos valdžios visada 
palaikė amerikiečių investo- 
rių interesus, ypač United 
Fruit Co., kuri supirko di
džiausius žemės plotus mo
kėdama tik po vieną centą 
už akrą. Mūsų valdžia visą 
laiką rėmė ir penėjo Kubos 
diktatorius, tokius kaip Ba
tista, kurie buvo ištikimi 
JAV tarnai.

1959 metų pradžioje ku
biečiai galutinai išsilaisvino 
iš Amerikos monopolistų 
nepriklausomybės.

_•— /
Amerikiečių kelione 

socialistiniuose kraštuose
Pažangusis savaitraštis 

“National Guardian” orga
nizuoja amerikiečių turistų 
grupę kelionei keturiose so
cialistinėse šalyse: Bulgari
joje, Rumunijoje, Čekoslo
vakijoje ir Tarybų Sąjun
goje.

Turistai iš New Yorko iš
vyks rugpiūčio 3 d. ir grįš 
rugpiūčio 26 d. Jie aplan
kys svarbiausius miestus ir 
kitas istorines vietoves. Jie 
pamatys, kokią pažangą .so



Lietuvos mokykla seniau ir dabai
/ (faiškas iš Vilniaus)

Patys atkakliausi neakci- 
ninkai nebegali nūn e i g t i 
milžiniškų laimėjimų, kurie 
pasiekti Tarybų Lietuvoje 
įvairiose srityse, o tuo la
biau kultūros srityje. Bet 
ko galima laukti iš tų, ku
rie net tokį dalyką kaip 

' Kauno Hidroelektrinės sta
tybą ilgai vadino “komunis-l 
tine propaganda.” Kvailių 
ieškodami reakciniai glušai 
bando mesti šešėlį ir tiems 
milžiniškiems pasiekimams, 
kurių susilaukė Lietuvoje 
švietimo darbas.

Štai pernai žmonių aklin- i 
tojai kažkokio V. Talio as
menyje “Tėviškės žiburių’
lapuke pagavo S. Maceikie-
nės rašinį “Tarybinės Mo- Jpse ^k 18,838. 
kyklos” žurnale, kad kele
tas tūkstančių mokyklinio 
amžiaus vaikų Lietuvoje 
nelanko mokyklos. Ir V.
Talis, kuris esąs mokytojas, 
suskubo daryti išvadą, kad 
ir buržuaziniais laikais bu
vę tiek pat mokyklas nelan
kančių. Todėl esą Tarybų 
Lietuvoje jokios pažangos 

T nepadaryta, girdi, trūksta 
mokytojų, patalpų, mokslo 
priemonių, laisvės ir t. t.

Dabar, po sausio mėnesį 
įvykusio didžiojo Lietuvos 
mokytojų pasitarimo, kur 
buvo svarstomi švietimo 
klausimai, tarp kitko buvo 
atžymėtas kaip trūkumas, 
kad apie puspenkto tūks
tančio vaikų nelanko mo- 
kyklos. Iš to reakciniai tri-i 
mitai iš naujo ėmė triūbyti, 
gvoltu šaukti.

Kaipgi buvo tada
Žinoma, sunku laukti iš 

smetoniškos mokyklos gar
bintojo mokytojėlio, tur būt, 
kokio buvusio tautininkėlio 
ar žalmarškinio “jaunalie
tuvio” bei panašių ponelių 
didesnės išminties arba lo- 

t gikos. Jei jie turėtų bent 
krislą sveiko proto ir logi
kos, neišdrįstų kalbėti apie 
tokį dalyką kaip laisvę fa
šistų valdytoje buržuazinės 
santvarkos Lietuvoje.

O ką kalbėti apie bet ko
kią švietimo ir mokslo “pa
žangą” fašistams valdant, 
jei smetoniškojo “seimo” 
narys atvirai kalbėjo, kad 
Lietuvai reikia daugiau 
bernų ir piemenų, o ne gim
nazistų. Ir taip mažas bu
vo vidurinių mokyklų — 
gimnazijų — skaičius Lie
tuvoje, o fašistų valdžia 
stengėsi jį mažinti, nes esą 
inteligentų ir taip per daug.

Buržuazinės valdžios me
tais privaloma tebuvo ketu
rių klasių pradinė mokyk
la. Tik buvo pradėta per
eiti į šešių klasių pradinės 
mokyklos tipą., koks jau se
niai buvo Latvijoje ir kitur.

Kiš tikro buržuazijai valdant 
ir tą vargšę keturklasę mo
kyklą dauguma nepajėgda
vo baigti, ypač kaimo vie
tovėse . Daugybė vaikų, vos 
vieną kitą klasę lankę, šiek 
tiek skaityti ir rašyti pra
mokę, tėvų būdavo atimami 
iš mokyklos ir turėjo eiti 
piemenauti, paskui bernau
ti. Darbo valstiečių vaikai 
tegalėdavo tik vėlų rudenį 
pradėti lankyti mokyklą, 
nes reikėdavo ganyti ban-

Tegu kalba skaičiai
Jokios kritikos neišlaiko 

reakcininkų pastangos ly
ginti padėtį Tarybų Lietu
voje su buržuazinių laikų 
būkle švietimo srityje. Mo

kinių, mokytojų ir mokyklų 
/skaičiaus išaugimas tarybi
niais metais yra nepapras
tas.ir nepalyginamas su jo
kiais buržuazinių laikų 
tempais.

Štai turiu prieš save kny- 
>” su

P. Papečkio straipsniu 
“Mūsų laimėjimai švietimo 
dirvoje.” Iš jo matyti, kad 
1938 metais Lietuvoje bū
ta 2,319 pradinių mokyklų 
su 283,773 mokiniais. Tuo 
tarpu duomens apie viduri
nes mokyklas rodo tipišką 

| buržuazijos politikai vaiz
dą, būtent, ne ugdymą, o 
stabdymą. Pradedant 1926 
metais vidurinių mokyklų 
ir mokinių skaičius ne au
ga, bet mažėja. Jei 1926 m. 
buvo 116 vidurinių mokylų 
su 23,381 mokiniu, tai 1937 
m. vidurinių mokyklų tebu- 

” vo 89 (60 gimnazijų ir 29 
o mokinių 
Tik Vil

niaus kraštą prijungus 
1939-40 mokslo metais vi
durinių mokyklų mokinių 
skaičius pakilo iki 27,686.

Milžiniškas pasikeitimas
Tarybiniais laikais vaiz

das pasikeitė tiesiog nuo
stabiai. Ligšiol privalomas 
mokslas Tarybų Lietuvoje 
buvo 7 metų ,o nuo sekančių 
metų visi privalės išeiti 8 
metų mokyklą . Tačiau dau
guma tuo nesitenkina ir iš
eina visą 11 metų vidurinį 
mokslą, nes jis yra visiems 
prieinamas ir nemokamas. 
Mokinių dauguma lanko 
dabar ne pradines, bet vi
durines ir septynmetes bei 
aštuonmetes mokyklas, nes 

i jų tinklas pasidarė labai 
platus.

Šiuo metu Tarybų Lietu
voje vidurinių mokyklų su 
11 mokslo metų yra 431, o 
mokinių jose — 224,177.

Septynmečių mokyklų — 
470 su 50,127 mokiniais, 

Aštuonmečių mokyklų — 
457 su 71,925 mokiniais,

Keturklasių pradinių mo
kyklų — 2,742 su 78,545 
mokiniais.

Taigi, iš viso 4,100 mo
kyklų su 414,874 mokiniais.

Tai tik normalios bendro
jo lavinimo mokyklos. Be 
jų yra dar vakarinės mo-įlą baigdavo 70s apje 200 
kyklos. Jose iš viso mo- j studentų. Taigi, Tarybų 
kosi apie 80,000 mokinių. O Lietuvoje dabar studentų 
bendras besimokančių skai- skaičius viršija daugiau 

• kaip 7 kartus, o baigusių 
1 aukštąsias m o k y klas per 

metus keliolika kartų dau
giau, negu jų baigdavo bur
žuazinės santvarkos laikais.

Operuojant skaičiais rei
kia turėti galvoje šimtus 
tūkstančių Lietuvos žmonių, 
kurie buvo išžudyti hitleri
ninkų ir jų pakalikų buržu
azinių nacionalistų, žuvusius 
kovoje prieš fašistus, ir ki
tus nuostolius- Be to, reikia 
atminti ir karo metu suma
žėjusį gimimų skaičių. Ir 
nežiūrint viso to besimokan
čių skaičius nepalyginamai 
pralenkia buržuazinių laikų 
padėtį.

Sunkus palikimas 
iš praeities

Geriausias įrodymas 
skurdžios švietimo būklės 
Lietuvoje buržuazinės - fa
šistinės santvarkos metais 
yra tas., kad padarius be
raščių apskaitą 1940 me
tais, pasirodė, kad jų būta 
daugiau kaip 300,000. O 
kur dar šimtai tūkstančių 
tokių, kurie šiek tiek mo
kyklos ragavo, bet iš tikro 
liko mažaraščiais, mažai 
kuo nuo beraščių besiski
riančiais.

Tas beraštiš kūmas ir 
mažaraštiškumas buvo sun
kus palikimas iš buržuazi
nių laikų. Nėra abejonės, 
kad ir šiandien to palikimo 
įtaka tebejaučiama, ypač 
toje dalyje atsilikėlių, kurie 
dar pasiduoda tamsą ir 
prietarus skleidžiančios baž-

ginti su buržuaziniais lai
kais yrą išaugę^claugiau 
kaip tris' kartus, Pauostą
sias mokyklas išėjusių mo
kytojų skaičius išaugęs apie 
10 kartų.

Iš tu duomenų kiekvienas 
gali padaryti išvadą, kaip 
ne tik suktas, apgaulingas, 
bet tiesiog šlykščiai kvailas 
yra bandymas spekuliuoti 
mokyklą nelankančių skai
čiumi. Tegul ponas Talis ir 
į jį , panašūs apskaičiuoja, 
kokiam skaičiui mokykli
nio amžiaus jaunimo buvo 
uždarytas kelias į mokslą, 
jei perkelti į anuos laikus 
dabartines mokslo galimy
bes ir sąlygas. Tai reiškia, 
jei imti ne elgetiškas pri
valomojo mokslo normas, 
kokios buvo buržuazinėje 
santvarkoje su jos skurdžiai 
4 skyrių pradžios mokykla,

| bet bent 7 metų privalomu 
pradžios mokslu, koks yra 
dabai’. O jei dar pridėti tą 
didžiulį skaičių mokinių, 
kurie dabar baigia pilną vi
dumi mokslą, išeitu, kad 
buržuaziniais laikais kelias 
į mokslą buvo užkirstas 
šimtams tūkstančių jaunuo
lių.

Studentija tada ir dabar
Apie tą pačią skriaudą 

Lietuvos jaunimui ir visai 
lietuvių tautai kalba ir ži
nomi palyginimai apie stu
dentiją. Šiandien Tarybų 
Lietuvos aukštosiose mokyk
lose mokosi 29,217 studen
tų, o dar apie 600 mūsų stu
dentų mokosi kitų tarybinių 
respublikų universitetuose 
ir institutuose. Kasmet bai
gia aukštąsias mok y k 1 a s 
daugiau kaip 3,000 studen
tų. Pav., 1960 m. aukštą
sias mokyklas baigė 3,393 
studentai, ir tai neįskai
čiuojant baigusius Kūno 
kultūros institutą ir aukš
tąją partinę mokyklą.

O kokia būklė buvo buržu
azijai valdant? Vos apie 
4,000 studentų tebuvo tada, 
o per metus aukštąjį moks-

ALDU) REIKALAI
Knyga “150 dienų Tarybų 

Lietuvoje”
Ilgai mes laukėme 

A.L.D.Ct). knygos už per
eitus metus, bet taip ir ne
sulaukėme. Pagaliau aptei
kėme ją. Nagi ir knyga: ir 
didelė, ir graži—akį trau
kia. O kiek puslapių?—net 
358 be paveikslų. O tie pa
veikslai irgi tokie gražūs, 
patrauklūs.

Philadelphia, Pa
Penkis šimtus darbinin

kų Westinghouse kompani
ja suspendavo trims die
noms. • Nesutikimas įvyko 
sekamai. Formanas vieną 
darbininką pašaukė netin
kamu pavadinimu. Jis ne
atsiliepė, ir už “nepaklus
numą” tapo suspenduotas 
dviem savaitėm. Šimtas 
darbininkų, užtardami su-

Buvęs asemblimenas, da
bar ūkininkas, vaisių ir 
daržovių augintojas, C. W. 
Haines Rutgers universite
to pripažintas gabiausiu 
ūkininku New Jersey vals
tijoje. Jam suteiktas gar
bės pažymėjimas ir suruoš
tas banketas.

0 jau pradėjus skaityti, spenduotąjį, neatėjo dirbti
• • • • « . • m •taip ir nesinori sustoti. Tie

sa, aš jos dar nedaug tenu- 
skaičiau —tik iki 70 pusla
pių, tačiau jau ir iš to, kiek 
nuskaičiąu, drąsiai galiu 
tvirtinti, kad knyga patiks 
visiems ir nebepyksime, 
kad ji suvėlavo.

Bene pirmą sykį skaitau 
Dr. Margerio para š y t ą 
knygą. Jo rašybos stilius 
man patinka. Mat, jis rašo, 
taip sakant, romantiškai— 
ir ten, kur reikia verkti iš 
susigraudinimo, ten jis 
skaitytoją ramina tai gam
tos gražiais vaizdais, tai 
skaičiais. Manau, neapsiri
ko tie, kurie pavedė jam tą 
darbą atlikti.

Bet ten, kur reikia pra
keikti kaip mūsų dienų pa
saulio pabaisą—Hitlerį ir 
jo bendradarbius — Lietu
vos buržuazinius naciona
listus, jis juos prakeikia 
taip, kaip juos prakeikia ir 
Lietuvos žmonės ir keiks 
juos per amžius visi darbo 
žmonės!

viršlaikio, ir tapo suspen
duoti vienai dienai. Kitą 
dieną visi penki šimtai ne
atėjo į darbą. Taip sako 
UĖW lokalo 107 valdyba.

Nesutikimų išlyginimui 
lokalo ir kompanijos parei
gūnai nusprendė, kad atei
tyje formanai negalėtų dar
bininkų suspenduoti. Su
spenduotus grąžino į darbą.

Tarp respublikonų ir de
mokratų mažas skirtumas, 
bet prieš nominacijas gegu
žės mėnesį jie smarkiai pa
sipeša, norėdami išrinkti 
savus žmones. Buvęs prezi
dentas Eisenhoweris stoja 
už Scrantoną, o prez. Ke
nedis už Dilworthą. Demo
kratai skundžia respubliko
nus,, kad jie negalėtų rink
ti pinigų nominacijų kam
panijai . Respublikonai pa
našų skundą buvo padavę 
prieš demokratus, bet nie
ko nelaimėjo. Negalima ti
kėti, kad ir demokratai lai
mėtų.

pardavimui ne nariams ob
ligacijų (bonds).

Jau keletas draugų pra
nešė, kad jų draugai iš ki
tų miestų pasižadėjo nusi
pirkti obligacijų. Sveikina
me juos už gražų prį^ądą* 
L.S.K. kultūros - apšvietus 
centras — bus garsiausias 
visoje Floridoje. Jau daug 
draugų su didele talka pa
sidarbavo nuvalydami viso
kius želmenis ir lapus, o 
tas pagražino vietą. Namas 
yra geroje apylinkėje | ir

Revoliuciniais 1776 me
tais Petticoats tiltas tarp 
Mount Holly ir Columbus į prie didelio kelio, tebli be
buvo medinis. Moterys, kadarai matosi ir nel$ląi^inga 
neleidus Anglijos kariuo-1 surasti iš kitur atvykę 
menei persikelti į kitą į>u- sjems. Kada bus paętei/yįąs 
sę upės, tiltą kirviais suka- tinkamas remontas, tai.yj^ 
pojo. Dabar pastatytas • tos ir namo vertė aukščiau 
naujas tiltas, bet paliktas pakils, 
senasis vardas. Pakol šis rašinys spau-

Bricklayers susivieniji- kad bus gautas leidimas ir 
mas pasirašė su B. lokalais pradėta remontuoti. L.S. 
12 ir 54 trejų metų sutartį Klubas tikisi, kad nariai,, 

gyvenanti už Floridos ru- 
bežių, nepraleis tos progos 
ir nusipirks, kiek išgali, ob
ligacijų (bonds), o sekan
čią žiemą atvykę į Miami 
L.S.K. kultūros, apšvietos 
centrą jausis esantys dali
ninkais.

Namo reikalų klausimais 
rašykite kasieriui: J. Koch, 
9564 Carlyle Ave., Miami 
Beach, Fla.

J. W. Thomsonas

su pakėlimu algos — pir
mais metais 10 c., antrais 
20 ir trečiais 15 c. valan
dai. Išlyginti ir kiti nesu
tikimai. Lokalų nariai su
tartį užgyrė.

Balandžio 21 dieną 500 
žmonių eisena nuo Franklin 
instituto per miesto cent
rą iki Nepriklausomybės sa
lės, su šūkiais už taikos pa
laikymą, atkreipė visų dė
mesį. Iš Mcguire baseino 
gražus skaičius ėjo pėsti į 
New Yorką prie Jungtinių 
Tautų įteikimui pareiškimo 
už taikos palaikymą.

čius Tarybų Lietuvoje sie
kia 534,000 žmonių. Šiuo 
metu vien buvusioje laiki
noje sostinėje Kaune viduri
nių mokyklų mokinių yra 
27,623, t. y. tiek, kiek pas
kutiniais buržuazinės val
džios metais buvo visoj Lie
tuvoj.

Įdomus palyginimas
P. Papečkys, kuris buvo 

buržuazinių laikų Švietimo 
ministerijos žymus darbuo
tojas, patiekė dar duomenis 
apie tai, kad baigiamose 
gimnazijų klasėse 1937 me
tais buvo 1,371 mokinys. 
Tuo tarpu 1961 m. pavasarį 
Lietuvos bendrojo lavinimo 
vidurines mokyklas baigė 
12,155 mokiniai, t. y. kuo
ne 10 kartų daugiau, negu 
per metus baigdavo buržua
zijos valdymo metais.

Taip pat nepalyginamai 
išaugęs ir mokytojų skai
čius. Tame pat Papečkio 
straipsnyje pažymėta, kad
1938 m- pradžios mokytojų 
buvę 5,110, iš kurių tik 132 
su aukštuoju mokslu. Viso 
pradžios ir vidurinių mo
kyklų mokytojų Lietuvoje
1939 m. buvo apie 9,000.

Tuo tarpu dabar Tarybų 
Lietuvoj vien išvar d i n t ų 
bendrojo lavinimo mokyklų 
mokytojų skaičius siekia 
27,000, iš kurių apie 10,000 
turi aukštąjį mokslą. O vi
sas mokyklas imant (be 
aukštųjų) mokytojų yra 
daugiau kaip 30,000. Tai
gi, mokytojų skaičius paly-

Atvirukas iš Romos
Roma, 1962. VI. 27 

Mielas Drauge Antanai!
Rašau iš Romos, kur 

esu ryšium su Tarpparla
mentinės sąjungos pava-| 
cariniais posėdžiais. Svars
tome daug įvai riaušių 
klausimų nuo kovos su vai
kų nusikaltimais ligi nusi
ginklavimo ir klausimų, su
rištų su kosmoso užkariavi
mu.

Mūsų, Tarybų Sąjungos 
delegaciją sudaro penki de
putatai — Aukščiaus i o j o 
Teismo pirmininkas A. F. 
Gorkinas, azerbaidžanietis 
naftos gavybos meistras A. 
D. Džafarovas, ministras 
V. P. Zotovas., akademikas 
P. N. Fedose j e v a s ir aš. 
Ruošiame rezoliucijas, ku
rios bus patiektos būsimai 
konferencijai, numa t y t a i 
Buenos Airese.

Būk sveikas! Linkiu viso 
geriausio Jums visiems!

Justas Paleckis •

PALIUOSAVO DU 
JAV KARININKUS

Saigonas. Balandžio 8 
dieną du JAV karininkai, 
F. Quinn ir G. Groom, ku
rie kariavo prieš Pietų 
Vietnamo partizanus, pate
ko į partizanų rankas. Da
bar vietnamiečiai juos pa- 
liuosavo.

nyčios bei reakcinių dvasi
ninkų įtakai. Taigi, ne Ta
rybų Lietuvai, bet jums., po
nai reakcininkai, ir jūsų 
palikuonims tenka atsako
mybė už tai, kad dar tebė
ra Lietuvoje neišmanėlių, 
kurie nesistengia savo vai
kams duoti tinkamą moks
lą, kuris šiandien yra vi
siems prieinamas, visomis 
jėgomis skatinamas ir pri
valomas. Bet tai tėra tik 
menkas trūkumas palyginti 
su tais milžiniškais laimė
jimais, kurių yra pasiekęs 
švietimas Tarybų Lietuvo
je. Bet nėra abejonės, kad 
kartu su kitų praeities at
gyvenų nykimu ir tas trū
kumas išnyks.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1962 IV 27

Mrs. P. J. Baker, 10 vaikų 
motina, areštuota už pali
kimą savo keturių mėnesių 
dvynukų šaltame skiepe,

Irano šachas P a h 1 e v i 
Pennsylvanijis universitete 
sakė kalbą. Jam įteiktas 
daktaro laipsnis. D-ras 3618 N. Broad St. Vyras 
Harnwell nesigailėjo kara-į5 metai be darbis. Namo sa
liui pagyrų, užtylėdamas 
tos šalies žmonių skurdų 
venimą.

Šachas.deda viltį į Jung
tines Tautas taikos palaiky
mui .

Miesto valdininkų nebuvo 
sutiktas.

vininkas šeimą iškraustė už 
nesumokėjimą nuomos. Tris 
jų vaikus augina prieglau
da, du randasi pas gimines, 
pašalpos iš valstijos gavo 
$80.80. P.

Miterko šeima, gyvenanti 
Levittowne, nusitarė pasi
statyti slėptuvę šalia savo 
namo. Susitarė su kontrak- 
toriumi, iškasė duobę, su
mokėdami $1,500. Iškastoje 
duobėje pradėjo kilti van
duo. Išsėmus vandenį tuo
jau vėl prisipildo; funda
mentas pradėjo griūti, sie
nos braškėti ir, sakoma, 
visas namas suvirsti į duo
bę. Kontraktorius nepasi
rodo.

Miterko kreipėsi į polici
ją suradimui kon trakto
riaus. Policija sako kon
traktorius gyvenąs ne jų 
distrikte ir negali nieko 
daryti. Bet patyrė, kad 
kontraktorius subankruta
vo ir išėjo iš biznio. Šei
ma, norėdama pasidaryti 
gero, susilaukė blogo.

Priminimas LLD 10 kuo
pos nariams: Gegužės 11 d. 
susirinkime būkite visi. 
Gausime knygą “150 die
nų Lietuvoje. Susirinkimas 
įvyks svetainėje 1144 No. 4 
St., 7:30 vai. vakare. At
vykę paspauskite varpelį, ir 
jums durys bus atidarytos; 
kitaip negalėsite įeiti. Bus 
svarbūs pranešimai ir nau
ji sumanymai ateities vei
kimui.

“Mėlynojo” įstatymo vy- 
kinimui susitarta slaptosios 
policijos skaičių sumažinti, 
bet policistų padidinti. 
Slaptoji policija negalės 
prasižengusių areštuoti, bet 
turės pavesti policijai su kri
minaliniais varantais. 
prasti varantai nebus 
tojami. Prasikaltusių 
kia nemaža bausmė.

Pa- 
var- 
lau-

Miami, Fla.
Iš Lietuvių Socialio Klubo
Baland. 15 ir 22 dienomis 

turėjo piknikus. Abudu pik
nikai buvo skaitlingi vieti
niais gyventojais, svečiais 
ir entuziastiški. Nariai pil
ni džiaugsmo, kad klubas 
įsigijo nuosavą pastatą. 
Virš minėtiems piknikams 
draugės M. Koch sumany
mu ir kitų darbščių drau
gių pasidarbavimu, buvo 
surinkta .reikalinga dalis 
pinigų nupirkimui maisto 
ir visas pelnas eis padengi
mui kultūros centro smul
kių išlaidų, kurių nemažai 
susidarė.

Pastatas jau nupirktas, 
bet tai dar ne viskas, dar 
negalima į jį įeiti, nes rei
kalinga perremontuoti. 
Reikia įrengti virtuvę, pe
čių, šaldytuvą ir kiti virtu
vės rakandai. O kaipgi su 
sale? Čia irgi reikia bal
dų: stalų, kėdžių, piano, ra
dijo, garsiakalbio, be jų ne
galima apsieiti.

L. S. Klubas turi gerų 
narių,
šiai ir nenuilstančiai dar
buojasi pastato pirkime ir 
remontąvimo klausim a i s. 
Du buvę namų budavoto- 
jai, arkitektai, kurie vel
tui padarė tinkamus pla
nus, tai yra draugai G. Da
nys ir W. Lack. Jie yra 
yra pasiryžę, su i 
entuziazmu, darbuotis iki 
bus pabaigtas ir tinkamas 
klubui vartoti p a statas. 
Taipgi J. ir M. Koch daug 
darbuojasi sužinojimui tei
sių ir įstatymų, pagal ku
riuos klubas gali gyvuoti. 
Taipgi daug darbuojasi ir

kurie pasišventu-

Worcester, Mass,
Iš Aido choro suvaidintos 

operetes “Lietuvaitė”
Balandžio 29 dieną turė

jome pilną salę šaunios pub
likos. Aido choras ačiuoja 
visiems ir visoms už tokį/ 
skaitlingą įvertinimą mūsų 
pastatytos šios puikios ope
retės. Jūsų skaitlingas da
lyvavimas yra pagalba, kad 
Aido choras gyvuotų. Taip
gi ačiū N. Y. Aido choro 
pirmininkui Jonui Grybui, 
kuris atsivežė pilną mašiną 
svečių. Kadangi N. Y. Ai
do choras gegužės 20 dieną 
minės savo gyvavimo 50 me
tų jubiliejų, ir kadangi jie 
atvyko pilna mašina pama
tyti operetės “Lietuvaitė,” 
tai mūsų Aido choras nusi*- 
tarė vykti busu į N. Y. ge* 
gūžės 20 dieną. Manau, kad 
“skola” bus išlyginta. Tab 
gi prašau atkreipti dėmesį: 
visi dainų mylėtojai dabar 
užsiregistruokite pas J. J, • 
Bakšį, 29 Endicott St. Ke
lionė į N. Y. ir atgal kai? 
nuos tik $5 asmeniui. Busas 
išeis nuo 29 Endicott St. 8 
vai. ryto, gegužės 20- Aido 
choras kviečia visus užsire-^ 
gistruoti, nes neužsiregist
ravusiems vietos nebus.

Čia dar noriu atiduoti 
kreditą Aido choro mokyto
jui Jonui Dirveliui ir vi
siems choristams už jūsų 
šaunų vaidinimą ir daina
vimą. Žinau, kad mūsų vi
sų įdėtas gražus darbas ir 
pastangos į operetę “Lietu
vaitę’’ publikos nesuvylė. 
Tikiuosi, kad tą ir svečiai 
korespondentai atžymės 
“Laisvėje.” Taipgi Aido 
choras taria didelį ačiū 
draugėms gaspadinėms už 
pietus ir draugams, kurie 
prisidėjo su darbu laike 
vaidinimo. J. M. L.

TUŠČIOS VILTYS
Hong Kongas. — Čiang 

Kai-šeko šalininkai pasako
jo, būk Kinija labai nuken- 

dideliu | tėjo nuo sausros, ir kad ten 
“bus revoliucija”. Iš Kinijos 
atvykstą žmonės sako, kad 
Kinijos priešai perdeda 
sausros nuostolius, kad jo
kio sukilimo nėra ir nebus.
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Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai nerimauja, kad 
JAV nedaro naujos inter
vencijos į Kubą.



-iiTARYBŲ LIETUVOS DEPUTATAI J TSRS AUKŠČIAUSIA JA TARYBA 
(PARLAMENTA); RINKIMAI įVYKO ŠIŲ METŲ KOVO MEN 18 DIENAi

Kėdainių rajono “Dotnuvėlės” 
kolūkio agronome, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputatė

A. Skabickaitė. k

Kapsuko rajono Černiachovs
kio vardo kolūkio pirmininkas, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas Vincas Adomavičius.

Pasvalio rajono Lenino vardo 
kolūkio pirmininkas, TSRS 

Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas P. Čepulis.

Tarybinės Armijos ir Karinio 
Jūrų laivyno Vyriausiosios po
litinės valdybos viršininko pir- 
m a s i s pavaduotojas, T S R S 
Aukščiausiosios Tarybos depu

tatas P. JefimoVas.

Lietuvos TSR Liaudies ūkio 
tarybos pirmininkas, TSRS 
Aukšč. Tarybos deputatas

Povilas Kulvietis

Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos prezidentas, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas 

Juozas Matulis

Elektrinio suvirinimo moks
linio instituto Vilniaus filialo 

direktorius, TSRS Aukšč.
Tarybos deputatas 

Algis Pasiukas

šaltkalvis, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatas.

V. Baltrušaitis,

LTSR Ministrų Tarybos Pir
mininko pavaduotoja, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tate Leokadija Diržinskaite.

Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos Pirmininko pavaduotojas, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 

deputatas Ksaveras Kairys.

Vilniaus “Žalgirio” staklių 
gamyklos meistre, TSRS Auš- 
čiausiosios Tarybos deputate 

Nina Derbina.

Akmenės cemento gamyklos 
ekskavatorininkas, T fe R S 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas Antanas Gabalis.

Kauno “Drobės” fabriko au
dėja, TSRS Aukščiausiosios 

Tarybos deputatė Geno
vaitė Karalienė

Valstybinės planavimo komisi
jos pirmininkas, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas 

Aleksandras Drobnys.

Kupiškio rajono “Alizavos” 
kolūkio traktorinės brigados 
brigadininkas, T S R S Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas 

Jeronimas Gaidimauskas.

Panevėžio linų kombinato 
audėja, TSRS Aukščiau- 
siosjos Tarybos deputa

tė Stase- Čepenienė?

Šilutės rajono “Gorainių” kol
ūkio pirmininkas, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa- 

tas Stasys Gečas

Šiaulių rajono aštuonmetės 
mokyklos mokytoja, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos depu

tatė Felicija Kasarauskienė.

Šiaulių “Elnio” kombinato 
rentų prisiuvę j a, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatė Marija Kerienė.

Klaipėdos uosto vyresnysis 
kranininkas, TSRS Aukščiau

siosios Tarybos deputatas 
Česlovas Levickas.

Lietuvos. Rašytojų sąju n g o s 
valdybos pirmininkas, poetas, 
TSRS Aukšč. Tarybos deputa

tas Eduardas Mieželaitis.

TSKP CK kultūros vedėjas, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 

deputatas D. Polikarpovas.

Lietuvos K o m unistų partijos 
Centro Komiteto pirmasis sek
retorius, TSRS Aukšč. Tarybos 
deputatas Antanas Sniečkus.

Šalčininkų rajono Jašiūnų 
tarybinio ūkio kiaulių au
gintojas, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatas 

Josifas Legavecas.

Kaišiadorių ligonines vyr. gy
dytoja, TSRS Aukšč. Tarybos 

deputatė A. Linkevičienė.

Lietuvos KP CK sekretorius, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 

deputatas Juozas Maniušis.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
Pirmininkas, TSRS Aukščiau

siosios Tarybos deputatas
Motiejus Šumauskas

Kretingos rajono “Jaunosios 
Gvardijos” kolūkio pirminin
kas, TSRS Aukšč. Tarybos 
deputatas M. Navajauskas.

Vilkaviškio rajono “Į komu
nizmų,” kolūkio melžėja, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos depu

tatė Alesė Pajaujienė.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirminin

kas, TSRS Aukšč. Tarybos 
deputatas J. Paleckis

Lietuvos KP CK sekretorius, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos

deputatas Borisas Popovas.

Šeduvos rajono “Draugo” kol
ūkio kiaulių fermų vedėja, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 

deputatė A. Paskaitė.

Valstybės saugumo komiteto 
pirmininkas, TSRS Aukščiau

siosios Tarybos deputatas
A. Randakevičius.

prie T S R S Ministrų Tarybos 
pirmininko pavad u o t o j a s , 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 

deputatas V. Zotovas.

Lietuvos TSR Mokslų akade- 
Lietuvos TSR Ministrų Taryboj 
mokslinio tyrimo darbų kooi< 
dihavimo komiteto pirmini 
kas, TSRS Aukšč. Tarybos de^ 
putatas Algirdas Žukauskas
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

MIAMI. FLA BOSTON, MASS

Premijos išeiviams 
rašytojams

tiuoja geria 
katalikiškoj 
nėj”. Mat, 
nos lietuviu 
Esančios dvi

gijos jury komisija, suside
danti iš dviejų pranciškonų 
“Darbininko” redaktorių J. 
Brazaičio (Ambrazevi
čiaus) ir Pauliaus Jurkaus, 
Algirdo Landsbergio, K. 
Ostrausko ir Leonardo Žit
kevičiaus, paskyrė už 1960- 
1961 metus $500 premiją 
Pranciškonų ordinui už vie
nuolio Andriekaus poezijos 
knygą “Saulė kryžiuose” ir 
$500 australiečiui Pulgiui 
Andrišiui už apysaką “Ro
jaus vartai”. Pinigus sume
tė privatūs aukotojai. Ku
rie skaitė, sako, kad šios 
knygos iš tikro “reprezen- 
tiuoja geriausius leidinius 
katalikiškoj bendr u o m e- 

vie- 
nesą. 
pusės 

—net jos intelektualai 
randa reikalo žinoti, 
kūrybingo, kas įdomaus 
veikta antrojoj tautos

tautos
tautos

ne
kas
nu-
pu-

Apie “kraujo nusiplovimą”
Vienybėje rašo Vytau

tas Sirvydas: “Nė rusai(?), 
nė naciai (?) nenusplaus 
pralieto lietuvių kraujo, ar 
genocidu išžudytųjų...” Vy
tautas Sirvydas nebuvo ka
ro metu Lietuvoj ir nežino. 
O ką rašo tie, kurie žino. 
Skaitom toj pačioj “Vieny
bėj” Joną Rutenį, kuris apy
sakoj vaizdingai įrodinėja, 
kad 1941 “lietuvių sukili
mas” buvo Gestapo—Wer- 
machto inspiruotas... “Pa
gal pranešimą už 15 minu
čių turėjo prasidėti karas” 
arba, kad katalikų dvasiš- 
kija leido šiems sukilėliams 
naudoti bažnyčios bokštą 
Vilniuje, o jos vienas atsto
vas būk tai verkęs: “Iš 

* džiaugsmo, mano vaikai... 
iš džiaugsmo. Panic, tik pa
manykite...” Toliau Rūte
nis aprašo, taip gyvai, ta
rytum jis pats aprašomam 
įvykyje buvo: “Jis” iš baž
nyčios bokšto įsakė šaudyti 
į pražygiuojančius sovietų 
karius...
Nacionalizmas sunaikina 
literatūra

Prieš kiek laiko rašėme, 
jog Lietuvoje rašytojas J. 
Marcinkevičius didžiuliame 
suvažiavime Kauno salėje 
kalbėjo, kad būtina įgy
vendinti lietuviškoj litera
tu r o j e “nūdieniškumą”. 
Kaip suprantame,—tai sie
kimas įgyvendinti proble
mas, kurios vienodai įdo- 
piios visoms tautoms. Nū- 
Jieniškumas, sakė Marcin
kevičius, įgalins lietuvių ra
šytinę kūrybą dar toliau 

^paplisti.
Sekančią dieną “The New 

York Times” skaitėme ap
rašymą apie Nobelio litera
tūrinės premijos amerikie
čio William Faulkner vizitą 
Amerikos West Point ka
riūnų Mokykloj. Girdi, net 
rašytojas nustebo, kai be
veik visi kariūnai pradėjo 
karštai ploti, jis atsaky
damas į klausimus “apie 
tautiškumo dvasią”, pareiš
kė, “jei nacionalizmo dva
sia įsiterpia į literatūrą, tai 
ji jau ne literatūra iš viso”.

Tautų mišrainėj Ameri
koj ši problema buvo visad 
aktuali. Rašytojai net netu
ri “išrokavimo” būti nacio
nalistais, nes jų skaitytojai 
susideda iš visokiausių tau- 

i,tų. Perdėta “nacionalizmo 
’dvasia” kai kuriose lietu- 
'viškose grupėse Amerikoj 
betgi sąmoningai yra ska
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tinama religinių biznierių, 
tuomi siekiant ją išjungti 
iš amerikiečių bendruome
nės idėjų ir tokios lengviau 
duodasi eksploatuojamos.
Upton Sinclair Niujorke

Upton Sinclair, kuris lai
komas dar ir šiandien la
biausiai skaitomu ameri
kiečiu rašytoju, atvažiuoja 
pirmu kartu per 25 metus 
į Niujorką priimti jam žur
nalistų suteikiamą premiją. 
Dabar 83 metų, Sinclair iš
garsėjo 1906 metų romanu 
“Džiunglės”. Jame jis apra
šė “laisvų” lietuvių išeivių 
gyvenimą Čikagos skerdyk
lose. Kilo tada toks skanda
las, kad JAV vyriausybė tu
rėjo pravesti būtiniausias 
reformas. 1919 m. kitu ro
manu jis sugestionavo ame
rikiečiams žurnalistams su
siburti profesinėn unijom 
Sinclair vienu metu buvo 
socialistų vadu Amerikoj, 
bet dabar jis sakosi jam la
biausiai pritinkąs aptari
mas “pramoninis demokra
tas”.
Lietuvoje pagerbtas 
režisorius Gustaitis

Pokario Lietuvoje
sėjęs lietuviškų operų reži
sorius Juozas Gustaitis bu
vo apdovanotas 50 metų 
amžiaus proga įvairiais at- 
žymėjimo titulais ir premi
ja. Jis yra surežisavęs ope
ras “Pilėnai”, “Vaiva”, 
“Duktė”, “Dalia”, “Mary
tė”, daugeliui jų parašyda
mas ir tekstą, šiuo metu jis 
rašo libretą naujai V. Klo
vos operai šiuolaikine
Sušaudė apgaviką ir

Niujorko spauda 
šiuo kartu nesusidomėjo, 
kad šiomis dienomis Vilniu
je nuteistas prekių žinovas 
Juozas Tamašauskas ir eilė 
kitų pareigūnų, kurie pavo
gė mėsos daugiau kaip 1,- 
500,000 (senų) rublių su
mai. Tamašauskas nuteis
tas sušaudyti, kiti gavo ka
lėjimo bausmes po 15 metų. 
O kas atsitinka tokio pat 
pobūdžio “bizn’i e r i a m s’ 
Amerikoje?
Grušo—V anoevičiaus 
premjera Kaune

Kaune balandžio Ii9 
buvo pastatyta premjera
Grušo naujausios pjesės 
“Profesorius Markas Vidi- 
nas”, kurioje jis išeina su 
balsu “prieš ato m i n i u s 
ginklus, — nuolatinę karo 
grėsmę.”. Režisavo Vancevi
čius.

išgar-

tema.
vagį
visai

d.

Apsiveda buvęs 
Kinijos karalius

Hong Kongas. — Buvęs j 
Kinijos imperatorius Kang 
Teh (Henry Pu Yi) apsi
veda su komuniste slauge 
Lee Suo-yan. Jis gimęs 1905 
m. Vaiku būdamas buvo 
paskelbtas Kinijos impera
toriumi. 1911 metais revo
liucijos metu neteko sosto.

1933 metais Japonijos im
perialistai jį buvo paskelbę 
Man č u k o (Mandžurijos) 
karaliumi. TSRS armija jį 
suėmė li945 m. Dabar jis 
gyvena Kinijos sostinėje 
Pekine, sulaukė 56 metų 
amžiaus, užsiima botanika. 
Jo busimoji žmona yra 40 
metų amžiaus.

Maskva. — Čionai lanko
si našlė Belgijos karalienė 
Elizabetha. Ji matėsi su 
Chruščiovu.

Balandžio 17 d. atsibuvo 
labai svarbus rnasiąi^mi- 
rinkimas, kurį suOgemib- 
terų tarptautinė grupė už 
pastovią taiką. Susirinki
mas atsibuvo gražioje sve
tainėje, metodistų bažnyčios 
White Temple. Publikos su
sirinko virš 300. Didžiuma 
publikos buvo žydų tauty
bės, o lietuvių—tik 3.

Ši tarptautinė moterų 
grupė labai gerai darbuoja
si už pastovią pasaulinę 
taiką, kovoja prieš -atomi
nių bombų bandymą.

Buvo geras kalbėtojas — 
d-ras Harry Belles, kuris 
plačiai aiškino, koks yra 
svarbus dalykas kovoti už 
taiką, prieš atominių bom
bų bandymus ir prieš karą, 
arba, geriau sakant, kovoti 
prieš mirtį.

Platų raportą išdavė 
Charlotte Spero, kuri tik 
sugrįžo iš Ženevos nusi
ginklavimo konferenci jos, 
kur buvo suvažiavę 17 ša
lių moterų. Iš Amerikos 
buvo 52 delegatės- Rapor
tas buvo labai įdomus. De
legatė aiškino, koks glau
dus buvo draugi š k u m a s 
tarp 17 šalių moterų, nors 
jos ne viena kalba kalbėjo— 
turėjo perkalbę to ją, bet jau
tėsi taip artimos viena ki
tai, kad, rodos, jos būtų vie
noje šalyje gimusios ir au- 
gusios. Ji sakė, kad mūsų 
visų buvo viena mintis — 
taika, kad mes suvažiavome 
į taikos konferenciją su 
tūkstančiais parašų, reika
laujant sulaikyti atominius 
bandymus ir sunaikinti 
tuos ginklus. Jos nusivežė 
peticijas su tūkstančiais pa
rašų, kad išklausytų jų rei
kalavimo, nes pavojus gre
sia ne vienai šaliai, bet vi
sam pasauliui. Mūsų ger
biama delegatė sakė: Mes' 
nuvažiavom į Ženevos tai- kos kavalkus. Stalai 
kos konferencijų ne tam, žiai papuošti, ant kurių pri- 
kad turėti gerus laikus, ar- dėta įvairiausio 
ba ką nors pamatyti, arba pristatyta gėrimo. Buvo ir
pačios save parodyti, bet 
mes nuvažiavom su svarbiu 
reikalavimu ir su viltimi, 
kad bus išklausytas musų 
prašymas už pastovią taiką, 
už sulaikymą atominių 
bandymų, už nusiginklavi
mą.

17-os šalių moterys., tarp
tautiniai gerai susiorgani
zavę, atliko labai naudingą 
darbą ne vienos šalies ge
rovei, o viso pasaulio. Ma
tyt, visur nuoširdžiai dirba 
geros valios žmonės, kaip 
vyrai, taip ir moterys — už 
pastovią taiką, už ramybę. 
Tik sugedusio proto karo 
kurstytojai, kaip alkani vil
kai, trokšta žudynių.

Kaip žinome, JAV jau 
pradėjo atominius bandy
mus atmosferoje. Žudo pa
tys save, savo vaikus ir 
anūkus. Kad pašalinti ka
ro pavojų, išgelbėti pasaulį 
nuo pražūties, reikalinga 
vieningo darbo, reikalinga 
daugiau dėmesio kreipti į 
tokius taikos susirinkimus, 
žiemos atostogos ir svečiai

Miamėje oras buvo ir yra 
labai gražus, tik labai rei
kia lietaus. Svečiam giedra 
labai tinka, bet vietiniam^ 
gyventojams tai nelabai ge
rai, nes, norint palaikyti 
gražius augmenis, reikia 
daug vandens ir darbo pri
dėti, nes jeigu nelaistysi,1___ _ _________ 7
tai viskas pavirs į šiaudus, p. Jelskis ir J. Jeskevičius ’.

Na, žodis kitas apie pra
ėjusios žiemos svečius. La
bai maloniai laikas praeina 
<čia gyvenant, o ypatingai 
žiemos metu- Tada lietuvių 
suvažiuoja iš visų miestų 
pasikaitinti ant balto gra
žaus smėlio pajūryje, pa
plaukioti šiltame vandeny
je. ( Pasitaiko susitikti la-

bai seniai matytų žmonių, 
įjtimų^draųgų ir draugių 
ir gauti'naujų pažinčių.

Praėjusią žiemą mus ap
lankė R. Kručas iš Mas- 
pcth, N. Y. Taipgi teko su
sitikti Edithą Naudžienę, 
su kuria buvome nesimatę 
virš 40 metų. Teko susitik
ti Žekonių parke su chica- 
giečiais draugais Grigais ir 
Vešiais, su Urmoniene ir su 
daugeliu seniai matytų idė
jos draugų ir draugių. Te
ko susipažinti su Skačiene 
iš Philadelphijos. Ji yra ge
ra darbuotoja Philadclphi- 
joj ir apylinkėj. Buvo Jo
nas ir Margareta Miller iš 
Michigano. Su Milleriais 
turėjomė progą gražiai pra
leisti apie pusdienį. Buvo 
labai malonu susitikti d. J. 
Gasiūną, kuris čia praleido 
kelias savaites sveikatai pa
taisyti.

Linkiu visiems buvusiems 
svečiams geros sveikatos ir 
laimingai pagyventi. Būtų 
malonu pasimatyti ir kitą 
žiemą. Kai kitą žiemą at
važiuosite, tai Socialis Klu
bas turės nuosavą namą su 
visais patogumais. Klubo 
nariai ir narės nuoširdžiai 
dirba, kad prirengti, išgra
žinti — padaryti tinkamą 
vietą svečiams. •

Miamictė

Stoughton, Mass.
Balandžio 15 dieną buvo 

surengtas pokylis pagarbai 
Miko ir Onos Norkų proga 
jų auksinio jubiliejaus, tai 
yra, jų vedybų 50 metų su
kakties. Parengimas įvyko 
Lietuvių Tautiško Namo 
svetainėje, 24 Morton St. 
Rengė jų vaikai. Benas gro
jo maršus ir kitokius muzi- 

gra- 

maisto ir

vedybinis tortas.
Svečių buvo iš Bostono, 

Cambridge, Montellos, Nor- 
woodo, bet daugiausiai vie
tinių. Jubiliatai jautėsi ge
rai, gavo daug pasveikini
mų, linkėjimų ir dovanų. 
Jie. širdingai dėkoja visiems 
ir visoms už linkėjimus, do
vanas ir atsilankymą, taip
gi ir vaikams už 
mą pakylio. Tą 
prisimins.

surengi- 
jie ilgai

d. įvyko 
drau- 
Iš di-

Balandžio 24 
Liet. Tautiško Namo 
govės susirinkimas, 
rektorių pasitraukė A. 
Adams, jo vieton išrinktas 
J. Lavas. Vietos moterų 
klubas ruošiasi turėti pa
rengimą. Nutarta suteikti 
joms svetainę veltui.

Taipgi iš vyrų išrinktas 
komitetas, kuris surengs 
motinų pagarbai parengi
mą. Jis įvyks sekmadienį, 
gegužės 13 d. Prašome atsi
lankyti.

George Shimaitis

Worcester, Mass.
Artinantis kapų puošimo 

dienai gegužės 30, pavieniai 
draugai prisiminė Leoną 
Prūseiką ir paminklo pa
statymui paaukojo seka
mai: Po $5: D.G. Jusius,

Po $2:J. Deksnys, F. Pet- 
kūnas, P. Skrolskiai ir J. 
Mikelaičiai.

Po $1: P. Sadauskas, H. 
Žilinskienė, J. Lukas, J. Ja- 
kaitis, J. Norvaiša,' B. 
Cook, A. Pilkauskas ir P. 
Šiušąs.

cm
D

Balandžio 30 d. didelis 
būrys moterų ir vyrų su
sirinko pas graborių J. W. 
Casper paskutiniu sykiu at
sisveikinti drg. C|. Žukaus-

le-

Diena buvo šalta ir lie
tinga, bet virš 20 mašinų 
lydėjo į kapines. Daug gra
žių vainikų ir buketų bu
vo nuo draugų.

Drg. S. Rainard, išlei
džiant, pasakė gražią atsi
sveikinimo kalbą. Kai gra
žūs žodžiai skambėjo, ne 
vienam ašaros riedėjo.

Amžinas miegas nuskynė 
jo jėgas, nedavė jam ilgiau 
gyventi. Galas kelionės, bet 
nežus jo svajonės, kad jis ir 
miega amžinai.

Laisvę mylėjęs, daug 
žadėjęs, tas nepražus.

Taip jo krūtinė lygiai 
dinė, tyli karste.

Galas kelionės, liko sva
jonės. Miega jisai.

Prie karsto galvą nulen
kus jo draugė stovėjo, aša
ros graudžios per jos vei
dus riedėjo.

Ilgai kentėjo, bet' nežus 
jo idėjos.

Mylima draugė jo vietoje 
dirbti prižadėjo.

Dorchester
Balandžio 29 d. 3 valan

dą nakčia didelis bildesys 
pasigirdo, rodos, net visas 
namas sudrebėjo. Drg. Rep
šienė iššoko iš lovos ir bėgo 
prie durų, manė, kad kas 
nusirito nuo laiptų, nuo 
trečio aukšto, bet nieko ne
buvo matyti, nei balso gir
dėti. Bėgo prie lango, na
gi, žiūri, kad jų tik praėju
siais metais pirkta mašina 
stovi sulinkusiu priekiu ir 
blizga geležys, aplink gat- 
vėję išsidraikę.

Ji tuojau šaukė savo vy
rą daktarą, kad eitų pažiū
rėti, kas atsitiko. Kai dak
taras sugrįžo, sako: -“Visas 
šonas nubalnotas ir durys

San Francisco, Cal
Balandžio 21 d. įvyko di-l 

delis už taiką susirinkimas 
mūsų garsiajame Golden 
Gate parke. Susidėjo trys 
grupės — pirma moterų 
grupė už taiką, antra Mo
terų lygos grupė, trečia 
studentų grupė. Kalbėjo 
delegatės, grįžusios iš tai
kos suvažiavimo Genevoje. 
Kalbėtojos pareiškė, kad 
šiandien kiekvieno sveikai 
galvojančio žmogaus di
džiausia užduotis yra stoti 
į eilę už taiką. Be taikos 
pasaulis negalės egzistuoti.

Pažymėtina, kad mūsų 
Karosienė buvo labai kvie
čiama vykti į Taikos suva
žiavimą Genevoje. Tačiau 
apgailėtina, kad susidėjus 
tam tikroms svarbioms 
kliūtims, jai nebuvo galima 
vykti.

Po kiekvieno atomines 
bombos numetimo nepirkite 
pieno per 8 dienas!

Mūsų m i es t e eina de
monstracijos, ypatingai yra 
pareikšta, kad po kiekvieno 
numetimo nuodingos bom
bos niekas nepirktų švie
žio pieno per 8 dienas. Pie
nas lieka tam tikrų bom
bos nuodų sugadintas.
Velykų dienos parengimas 

..... Balandžio 22 d. įvyko san- 
franciskiečių visapusiai 
sėkmingas parengimas bei 
pietūs pas R. ir M. Mijat, 
Los Alto, Cal. Diena buvo 
žavėjančiai graži ir šilta. 
O draugų Mijatų gražioji 
sodyba pilna žydinčių gėlių 
ir įvairių medelių, kas tėi- 

- ■ / • i t {* • . » •

nė

“Dak, 
maši- 
“Na, 

pada-

taip sugniuždytos, kad 
atidaryti negalima.”

Šaukė policiją. Bet nie
kas nematė, kas į mašiną 
įvažiavo. Policistai viską 
susirašė ir sako: “Rapor- 
tuokit apdraudos kompani
jai, tai ir viskas.” Bet 9 
vai. vakare telefonuoja vie
nas žmogus ir sako: 
aš įvažiavau į tavo 
ną.” Daktaras sako: 
kaip tu galėjai taip
ryti?” Žmogus sako: “Na
gi, užmigau bevažiuodamas. 
Labai aš jus atsiprašau. 
Štai mano vardas ir pavar
dė ir mano apdraudos kom
panija jums išlaidas užmo
kės.” O kiek laiko dakta
ras mašinos neturės, tai 
jam negalvoję. Rep.

Cambridge
Balandžio 29 d. Lietuvių 

Piliečių Klubas turėjo^ mi
tingą. Susirinko virš 50 na
rių. Mat, tą dieną visur 
buvo daug parengimų. Val
dyba, kaip paprastai, išda
vė raportus. Klubas gerai 
gyvuoja, pinigų užtektinai 
turi. Narių yra virš 500.

Šiame susirinkime pra
nešė, kad du nariai mirė. 
Vienas naujas prisirašė. Vi
si delnų plojimu raportą 
priėmė.

Baigiant susirinkimą vi
siems išdalyta po 2 tikie- 
tus, už kuriuos nariai gali 
pasivaišinti, jeigu nori. Čia 
jie turi visokių skanių gė
rimų. Nare

Massachusetts
Dr. Margaret Mead rašo 

“Boston Globe,” kad Mas
sachusetts valstijoje yra 
virš 60,000 alkoholikių mo
terų. Ir ji mano, kad 
girtuoklystė priveda prie 
perskyrų, šeimoje, kurioje 
abu geria arba vienas, ne
žiūrint kuris, gero gyveni
mo nebūna. Žinoma, iš da
lies tai teisybė, bet yra ir 
daug didesnių priežasčių 
divorsams. E. R.

kė svečiams malonų įspūdį. 
Svečių prisirinko daug, net 
iš Yucaipos atvyko draugai 
Alvinai ir Radęs. Zalogų 
šeima atvyko iš Sanoma, 
Calif., advokatas Hume su 
šeima iš Atherton, Cal. 
Hume žmona lietuvaitė, 
gražiai kalba lietuviškai. 
Jinai gimus Lawrence, 
Mass. Tai veiklių Kodžių 
duktė.

Malonu buvo matyti grį
žusius draugų T a r a š k ų 
dukrą su žentu iš C’hicagos 
apylinkės. Jie žada apsigy
venti Kalifornijoje. Ogi va 
mūsų Oregono valstijos bu
vusieji : gyventojai Verutė 
Ulskienė ir jos dukra su 
žentu Valaičiai. Malonu 
matyti juos mūsų tarpe. 
Jie jau apsigyveno San

HILLSIDE, N. J.

Mirus

Lawrence Dobiniui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai, motinai,

giminėms ir draugams: Į
M. ir A. Dobiniai Stensler
W. Siman Kudirkai
A. ir G. Schlavis Kazinauskas
M. Gasparaitis B. Malin
H* Gasparaitis Friend
A* ir F. Yakščiai D. Martin
Bečiai' Žukai
P. Poškus A. Skairus
Stensler L. Kavaliauskaitė

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Banketas. Pagerbimui motinų ir 
dienraščio “Vilnies" naudai. Rengiu 
ĄLDLD 2-ra kuopa. Įvyks sekma
dieni, Gegužės-May 13 d., 1 valandą 
dieną, 318 W. Broadway.

Gerbiamieji. Iš visos apylinkės 
kviečiame atsilankyti į šį svarbų pa
rengimą. Pagerbsime motinas ir 
paremsime dienraštį “Vilnį." Šiame 
parengime bus kas nauja. Mat, tik 
vyrai prirengs pietus. Turime pa
tyrusį kukorių, kuris pagamins ska
nius pietus. Rengimo komisija.

(36-37)

klubo patalpose, 
Visi nariai kvie-

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Gegužės-May 11 dieną, 7:30 vai. 
vakare, vengrų 
1144 N. 4th St. 
čiami atvykti į šį svarbų susirtip 
kimą ir atsiimti seniai laukiama 
knygą, parašytą d-ro Algirdo Mar- 
gerio, "150 dienų Tarybų Lietuvo
je." Šių žodžių rašėjas jau per
skaitė šią knygą. Ji padarė di
delį įspūdį, ir jis pasiliks ilgoj ai* 
minty. Turime reikalų apkalbėti ir 
apie vasarinę kuopos veiklą.

Valdyba (36-37)

WORCESTER, MASS. 
LDS 57 Kuopos Nariams

Gegužės 10 d. įvyks svarbus LDS 
57 kuopos susirinkimas. Bus rinki
mas Centro valdybos 1963 metams. 
Taipgi šiemet liepos mėnesį įvyksta 
LDS 15-asis Seimas Detroite, tai 
turėsime nusitarti, kiek delegatų 
siųsti ir juos išrinkti Visti nariai 
stengkitės dalyvauti susirinkime, 29 
Endicott St., 7:30 vai. vakare.

LDS 57 kp. pirm. D. J.
(36-37)

WORCESTER, MASS.
LSD moterų skyrius rengia mo

tinų pagerbimui šaunią parę Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St. Pra
džia 5-tą valandą vakare. Data?— 
Adm.) Rengėjos turi motinų dienai 
pritaikytą muzikalinę pro gramą. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjos (36-37)
GREAT NECK, N. Y. 

Matykite naujus filmus iš Lietuvoj!
Visiems yra svarbu žinoti, kaip 

šiandien gyvena mūsų broliai ir se
sutės Lietuvoje, kaip jie dirba ir 
kuria naują, gražesnį ir laimingesnį 
gyvenimą. Todėl mes kviečiame 
visus atsilankyti ir matyti Šluos 
svarbius filmus. Rodymas Gegužės- 
May 13 d., Prasidės 3 vai. popiet. 
A. J. Kasmočių svetainėje. Rodys 
filmininkas J. Grybas. Rengia LLD 
72 kuopa. P. B. (36-37)

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

Francisco apylinkėje.
Minimame parengime sun

kiai dirbo buvusieji detroi- 
tiečiai Genaičiai, Bakeris, 
Sutkienė, Norkienė, į pa
galbą atėjo Tilda King, 
Bernice Zalagiūtė ir kitos.

Varde komisijos ir LLD 
kuopos tariame draugams 
Mijatams (M'. Mi j a t i e n ė 
yra buvusi Paukštienė) šir
dingą dėkui už gražią vie
tą ir visą jų triūsą. Jiems 
tenka daug darbo stalų su
tvarkymui ir kitos ruošos.

Draugės ir draugai atve
žė parengimui vertin g ų 
dovanų. Visiems didelis dė
kui. Vardų neminėsiu, nes 
per daug vietos užimtų.

Sekamas pokylis įvyks ge
gužės 20 dieną Santa Cruz, 
Karosų gražiajame vasar
namyje. Ruošia oaklandiš- 
kiai draugai su Sanleandru. 
Kviečiami visi atsilankyti.

M. B. .

Bukareštas. — 3,000,000 
rumunų yra apsivieniję į 
7,000 kolūkių



Kaip kosmonautas G, Titovas 
viešėjo Niujorke

Šauniai buvo atžymėta- 
Gegužes Pirmoji Niujorke

Kosmonautą majorą Ger- 
rtlfitla S. Titova Idlewild ae- 
i'btibstė sutiko didžiulė tni- 
tiid žhionių. Tai buvo pHL 
ėjdsid sekmadienio Vakarą. 
Su Titovu, kaip žinia, atvy
ko keletas įžymių tarybinių 
mokslininkų; visi jie daly
vauja svarbioje mokslinin
kų konferencijoje Washing
tone. Atvyko ir Titovo jau
na, grakšti žmona Tamara. 
Jis 27 metų amžiaus, ji — 
24-rlų.

Svečiai buvo apdovanoti 
gėllti puokštėmis.

Abudu Titovai apsistojo 
tarybinės atstovybės Jung
tinių Tautose patalpose — 
Park Ave. ir 68th St., Man- 
hattane.

Bet svečiui kosmonautui 
poilsio Niujorke buvo maža. 
Jis norėjo pamatyti juo 
daugiau Niujorko miesto, o 
niujorkiečiai—jo. Kur tik 
ėjo, kur tik žengė, jaunasis 
kosmonautas buvo žmonių 
apspistas.

Jis buvo užsikėlęs ir į Em
pire State būdingo viršūnę, 
ir iš ten stebėjo mūsų mies
tą.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U. Thant 
buvo pakvietęs Titovą apsi
lankyti pas jį, apži urėti 
Jungt. Tautų sales, ofisus 
ir žemę. Ten Titovą sutiko 
daug JT darbuotojų; jis sa
kė jiems kalbą.

JAV atstovas Jungt. Tau
tose Adlai Stevensonas sakė 
Titovui, kad ir jis ir kiti 
Saugumo Tarybos nariai 
norėtų įsikelti į erdves, į 
kosmosą. Ką apie tai Tito
vas manąs?

—Ar gi jūs jau sutvarkė
te reikalus ant žemės? — 
tarė Titovas.

Savo kalboje Titovas pri
minė klausytojams:

—Erdvė yra tokia didelė, 
kad ten vietos visiems už
tenka.

Jis apsilankė kai kuriose 
miestavose įstaigose. Buvo 
nuvykęs ir į biržą, į Wall 
strytą, kur visokie mekle- 
fifti žmonių pinigais mak- 
liavoja. Prisistebėjęs, kas 
ten darosi, Titovas sakė:

—Kai aš buvau erdvėje, 
kosmose, ten viskas b u v o 
aišku. Čia gi nebegaliu nie
ko suprasti . . .

Kai svečias buvo užklaus
tas, ką jis mano apie Niu
jorko miestą, tai atsakė:

—Per daug gatvėse auto
mobilių, per mažai medžių...

Nežinau, ar Titovas va
žinėjo mūsų miesto subvė- 
mis. Jis turėjo tai padary
ti, ypatingai tomis valando
mis, kai žmonės vyksta į 
darbą arba grįžta iš darbo. 
Kaip jis mūsų subves būtų 
palyginęs su erdve, kuria 
aplėkė aplink Žemę net 17 
kartu?

Titovai buvo apsilankę 
Radio City Music Hall, 
taipgi matė Ukrainos šokių 
duotą koncertą Metropoli
tan operahousėje.

Trečiadienį Titovai išlėkė 
į Washingtoną.

Beje, sekmadienį, gegu
žės 6 d., 6:30 (Niujorko lai
ku) Titovas ir amerikinis 
kosmonautas John H. Glenn 
kalbės per radiją iš Nation
al Broadcasting kompanijos 
studijos Washingtone. Jų 
kalbos bus transliuojamos 
per visą šalį. Ns.

Kalbėjo ir laikraščio “The 
Worker” redaktorius Jack- 
sonas, ir kiti veikėjai, vi- 
suomen i n i nkai, žur nalis tai, 
darbi n inkų vadovai.

Visi pabrėžė reikalą ko
voti už atšaukimą. McCar- 
rano akto, už negrų teises, 
už laisvę, už demokratiją ir, 
svarbiausia, už taikos išlai
kymą, už nusiginklavimą.

Mitinge matėsi nemaža ir 
I lietuvių darbininkų.

Po mitingo Union aikštė
je, kai kurie demonstracijos 
dalyviai buvo nuvykę i sale, 
kur gavo šiltos kavutės ir 
pyragaičiu p as i s ti p r i n i m u i.

Beje, džiugu buvo matyti 
mitinge daug jaunimo.

Ns.

Kaip jau buvo rašyta, šie
met Gegužės Pirmąją Niu
jorko miesto darbininkai 
minėjo Union aikštėje di
džiuliu mitingu. Tūkstan
čiai žmonių dalyvavo minė-j 
jime. Kadangi programa 
tęsėsi per apie keturias va
landas, gi oras buvo šalto
kas, d a n g u s debesuotas, 
tai ne visi atsilankiusieji 
galėjo ten per tiek laiko iš
stovėti. Vieni atėjo, kiti, I 
neapsirengę šilčiau, pabuvę 
valandą ar porą, vyko na
mo.

i

Programa buvo spalvinga. 
Tarp kitko, dainavo žydų 
Laisvės choras, J a u n i m o 
choras. Kalbas sakė visa 
eilė kalbėtojų — unijistų, 
politinių veikėjų.

Buvo kalbėtojų, kalbėju
sių žydų kalba, buvo pra
kalbų. ir ispanų kalba.

Kalbėjo ir komunistų va-1 
dovas Gus Hali, laukiąs 
teismo žmogus dėl to, k a d 
atsisakė registruotis, kaip 
reikalauja McCarran aktas.

Mūsų kalėjimai - kaip 
“Dantės pragaras”

Tarp daugybės kitų už
sieniečių šiuo tarpu Ameri
koje lankosi šveicarietis 
protestantiškas kun i g a s 
Barth. Jo specialybė —stu
dijavimas kalėjimų. Tad ir 
čia iis aplankė visą eilę ka
lėjimų ir susipažino su są
lygomis juose. Ir ką gi jis 
juose surado?

Teologas Barth sako, su
radęs mūsų kalėjimuose. 

' padėtį baisią, šiurpulingą, 
nepakenčiamą. Tie kalėji
mai, girdi, labai panašūs į 
“Dantės pragarą”. Kalėji
mų įnamiai nelaikomi žmo
nėmis. Jis suradęs kalėji
mų, kuriuose kaliniai laiko
mi klėtkose, o ne kamerose, 
sukimšti po du.

Pasimatysime 
šeštadienį!

Moterų Klubas širdingai 
kviečia Visus šeštadienį, ge- 
#iižėš 5 d;; 7 vai. vakare, 
Laisves svetainėje, 102-02 
Liberty _Avenue, Ozone 
Park, N. Y.

Bendrai pagerbsime mo
tinas, išgirsime gerą meni
nę programą, pasivaišinsi
me namie keptais pyragais, 
kavute.

Komisija

LLD 1 kp. nariams
Susirinkimas įvyks gegu

žes 11-tą, 7:30 vai. vakaro, 
“Laisves” patalpoje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 
Knygą “150 dienų Tarybų 
Lietuvoje” gausite. Turime 
ir kitų reikalų išspręsti.

Valdyba

AIDO CHORO AUKSINIO JUBILIEJAUSKONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

I

Gegužės 2© May
Pradžia

3—čią Vai. Popiet

Svarbus LDS 1-os 
kuopos susirinkimas

LDS 1-os kuopos susirin
kimas įvyks antradieni, ge
gužės 8 dieną, 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Valdyba kviečia vi
sus narius dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime, nes 
bus rinkimas Centro Val
dybos ir Seimo delegatų.

Banketo komisija pateiks 
raportą iš gerai pavykusio 
banketo. Komisija ruošiasi 
padaryti “-surprise” susirin
kimo dalyviams.

Valdyba

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis ilgai tarėsi 
su Dr. Hl. von Brentano, 
Vakarų Vokietijos politi- 
kieriumi.

MIRĖ
Mirė plačiai • Brooklyno 

lietuviams žinomas hYznie* 
rius Juozas Ginkus. Jis už
laikydavo šaltakošės ir sal
dainių užeigą Grand gat
vėj, Williamsburge. Kadai
se palaikydavo ir vesdavo 
radijo pusvalandį. Savo 
laikais buvo veiklus smeto- 
nininkas ir neatlaidus pa
žangaus judėjimo ir Tary
bų Lietuvos priešas. Kūnas 
pašarvotas Garšvos šerme
ninėje. Bus laidojamas pir
madienio rytą Šv. Jono ka
pinėse. Rep.

Norfolk, Va. — Atominis 
submarinas “Thomas Edi
son” ir naikintuvas “Wad- 
leigh” susidūrė jūroje, bet 
abu nedaug tenukentėjo.

i

Aide jubiliejine dainų šventė
Jau tik už dviejų savaičių 

Aidas apvaikščios savo 50 
metų jubiliejų, kuris įvyks 
gegužės 20 d. Sch w a b e n 
Hali, 474 Knick erbocker 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 3 vai. popiet.

Kuo šis apvaikščiojimas 
skirsis nuo kitų? Pirmoje 
vietoje, kad rytinėse valsti
jose nėra kitos meno gru
pės, kuriai yra tiek metų. 
Antra, tai kad bus duota 
virš 20 dainų. Apart dvie
jų vaidinimų, bus ištrauka 
iš operetės “Kada Kaimas 
Nemiega.” O dainos tai tik 
žavės klausytojo jausmus. 
Štai viena iš jų, kurią gir
dėsime:

Chicagos. Pasivėlavę nebū
site matomi filme. Ir ne
turėsite progos vėliau savo 
veidą pamatyti filme, kuris 
bus rodomas po plačią šalį. 
Taipgi filmas bus pasiųstas 
į mūsų gimtąjąją šalį Lie
tuvą.

Aido choro koresp.,

Kunigas Barth teisingai 
ir pagrįstai pasmerkė Ame
rikos bažnyčių atsinešimą į 
kalėjimus. Jis bara kuni
gus, kad jie nepakelia balso 
prieš pragariškas kalėji
muose sąlygas.

Gerai būtų, kad panašių 
svečių daugiau aplankytų 
Ameriką ir pasmerktų jos 
nežmonišką kalėjimų siste
mą.

įvairios Žinios

Ateis pavasaris prašytas, 
Saulutė prašvis.
Tik praleistos jaunos dienelės, 
Daugiau nebegrįš.

Prie to, mus nustebins ap
silankymas pas mus į rytus 
daugeliui žinomos, bet ne
girdėtos menininkės-solistės 
A. Zigmantienės iš Detroi
to. Ji yra gerai atsireko- 
mendavus vidurinėse valsti
jose. Kadangi ji atvyksta 
į Aido apvaikščiojimą, tai 
sutiko mus palinksminti sa
vo gražiu dainavimu. Taigi 
mums bus proga ją išgirsti 
ir susipažinti.

Prašome visus įsitėmyti. 
Filmavimas įvyks lygiai 3- 
čią valandą. Filmuos geras 
ir daugeliui
muotojas J. Misevičius iš'

Paaukštino kelis 
žymius karininkus

Maskva. — Rytų Vokie
tijoje TSRS jėgų 1 
dienius generolas Ivanas 
Jakubovskis pakeltas į pil
no laipsnio generolus.

maršalų rangą tapo 
pakelti generolas Nikalojus 
Krylovas, Filipas Agalco- 
vas, Konstantinas Kazako
vas ir Povilas Polubojaro- 
vas.

Sergėjus Garškovas pa
keltas į admirolo pilną laip
snį.

Belgradas. — Jugoslavi
jos vyriausybė uždraudė iš 
kitų šalių gabenti automo
bilius.

Kambodža įteikė 
protestą

Saigonas. Kam b o d ž o s 
koman- valstybė įteikė griežtą pro

testą Pietų Vietnamo vy
riausybei. Ji sako, kad jau 
kelintu kartu Vietnamo ka
riai įsiveržia į Kambodžą ir 
žudo jos gyventojus.

Balandžio 20 dieną viet
namiečiai įsiveržė į Kambo
džą ir nužudė 54 žemdir
bius. Vietnamiečiai savo el
gesį teisino, būk jie nusivi
jo partizanus ir partizanus 
ten žudė. Kambodžos vy
riausybė sako, kad tai yra 
Vietnamo melas.

Schwaben Hall

474 Knickerbocker Ave.

žinomas fil-

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje pakėlė beveik $100 už 
“Volkswagen” nedidelius 
automobilius. Dabar jų kai
na bus apie $1,600.

Varšuva. — Lenkų spau
da rašo, kad kardinolas 
Wyszynskis išeina už baž
nyčios ribų ir kursto žmo
nes prieš vyriausybę. “Žy
de Warszawy” rašo, kad 
laikas kardinolui susivaldy
ti.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 4, 1962
Buenos Aires. —Polici 

uždaro peronistų centrus.

Brooklyn, N. Y.
Augustinas Iešmantą Tadas Kaškiaučius

Baritonas Tenoras

Dėmesio —Bus Filmuojama Ištisa Programa ir Publika
Kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti į ši gražų koncertą.

Aido Choras




