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> KRISLAI
Gegužės Pirmoji.
Vilniečių suvažiavimas.
Aidiečių spektaklis. 
Maišatienė.
Pas “veiksnius”.

Rašo R. Mizara
Rytoj Gegužės Pirmoji, 

tarptautinė darbo žmonių 
šventė. Vienaip ar kitaip ją 
minės viso pasaulio darbo 
žmonės.

Gimusi Amerikoje, Gegužės 
Pirmoji per ilgus metus buvo 
ir tebėra įkvėpimas ir paska
tinimas dirbantiesiems kovoti 
už geresnį gyvenimą, šviesesnį 
rytojų, — už taiką.

žinau, Amerikoje yra nema
ža lietuvių darbininkų, kurie 
šią šventę mini kiekvieneriais 
metais, dalyvaudami tokiuose 
ar kitokiuose parengimuose, 
kur tik jie vyksta.

Šių žodžių rašytojas Ameri
koje gyvena jau arti 50 metų, 
ir tik vieną kartą, kai jis buvo 
ligos prikaltas prie lovos ligo
ninėje, nedalyvavo šios šven
tas minėjimo demonstracijoje. 
^Mano atmintyje pasilieka 

fcati spalvingiausią ir entuzia
stiškiausia lietuvių darbininkų
Gegužės Pirmąją demonstra
cija, įvykusi Bostone, rodosi, 
1915 metais. Tuomet Bostono 
lietuviai minėjo šią šventę at-
skirai nuo kitų tautų, bet mi
nėjo labai iškilmingai. ’ Pąsi- 
samdę dūdų orkestrą^ susirin
ko gal tūkstantis, gal d U jų 
South Bostono Broadviejuje, 
ir pasileido maršuoti link Bos
ton Commons (parkas pačia
me miesto centre).

Orkestras groja “Darbinin
kų marsalietę”, o maršuoto- 
jai, — jauni, pilni energijos 
vyrai ir moterys,—skelbia šū
kius, kad būtų sulaikytas ka
ras Europoje.

Pasiekus parką, F. J. Bago- 
čius pasakė ugningą kalbą.

Tai buvo laikai!
Niujorko miesto darbininkai 

šių metų Gegužės Pirmąją mi
nės didžiulėje demonstracijo- 
joje, Union skvere, Manhatta- 
ne.

Gegužės 5 d. Čikagoje įvyks 
laikraščio “Vilnies” bendro

vės metinis dalininkų suvažia- 
Mimas. Kurie negalėsite daly
vauti, pasiųskite draugams vil
niečiams sveikinimus su dova

nėle !
Tą pačią .dieną pas mus, 

Brooklyne, Aido Choras turės 
savo metinę šventę, muzikinį 
spektaklį — “Lietuvos aidai”.

Kurie tik išgalime, būkime 
aidiečių meno šventėje.

Brooklyno “Vienybės” (š. 
m. bal. 19 d.) pirmajame pus
lapy telpa neseniai iš Lietuvos 
atvykusių svečių — Justino 
Marcinkevičiaus ir Sigito 
Kregždės fotonuotraukos; tarp 
judviejų :— laikraščio leidėja 
Valė Tysliavienė sveikina po
etą. 6-ajame puslapy—vėl po
eto Marcinkevičiaus fotonuo
trauka, ir ten pat iš kaž kur 
paimtas kaž kokio pilypo iš 
kanapių raštas apie poeto kū
rybą.

Na, ir raštas! Tai aklo žmo
gaus kelio ieškojimas.

O 4-ajame , to laikraščio 
puslapy tūlas V. J. rašo, kad 
jam “komunistai smirdi...”

Visko tame dviejų moterų 
laikrašty rasi! Vienam tas 
pats dalykas kvepia, kitam— 

^smirdi...

Man, žinoma, įdomiausias 
Girnakalio pasakojimas . apie 
“veiksnių’’ krizę, štai, jei go
rite, perliukas:

“Vietoje tautai reikalingo 
veikimo, mūsų tarpe piktžolė-

Brazilij 
pasisakė

Washingtonas.— Urugva
juje, Punta del Este mieste, 
įvyko visų Amerikos valsty
bių ambasadorių susirinki- v v
mas. Pagal Jungtinių Vals
tijų ambasadoriaus reikala
vimą, tai Amerikos Valsty
bių organizacija paskyrė 
komitetą, kuris tyrinės 
“Kubos, veiklą kitose Ame
rikos valstybėse”, o paskui 
duos šiai organizacijai pa
tarimą kokių žingsnių im
tis “prieš komunistinę Ku
bą”.

Komitetas veiks Jungti
nių Valstijų ambasadoriaus 
Paul C. Danielio vadovybė
je, o kiti komiteto nariai 
yra generolai iš Centrinės 
Amerikos, respublikučių.

Brazilijos ambasadorius 
Ilmar Penha Marinho bal
savo prieš komiteto pasky
rimą. Jis sakė, kad tie, ku-

Jokūbonis ir 70 kitų asmenų
gavo i Lenininę premiją

Maskva. — Prie Tarybų 
Sąjungos ministrų Lenino 
premijų komitetas apdova
nojo virš 70 rašytojų, moks
lininkų, industrijos techni
kų, žemės ūkio specialistų 
ir kitų tarybinių piliečių.

Jų tarpe Lenino premi
ją gavo lietuvis Gediminas 
Jokūbonis, žymusis skulp
torius, už pagaminimą Pir
čiupio nacių aukoms pa
minklo “Motina.”

Skulptorius G. Jokūbonis 
gavęs žinią apie jo apdo
vanojimą išleido pareiški

IŠ VISO PASAULIO
Pekinas. — Atvyko Jung

tinės Arabų Respublikos 
delegacija. Orlaukyje ją pa
sitiko Kinijos premjeras 
Chau En-lajus ir kiti val
dininkai.

mis keroja partijų atlaikos. 
Ambicijos, savanaudiškumas, 
partiškumas, nesusigaudymas 
ir daug kitų didžiųjų nuodė
mių išugdė tiek veiksnių, kad 
jau ir nežinia, kuris iš jų reik
šmingesnis ir pirmaujantis. 
Veiksnių tarpusavio intrigos 
yra laisvinimo vėžio liga. Ką 
tai reiškia, kai daroma komi
sija kokio nors Vliko nariams 
sutaikinti? Ir ką reiškia, kai 
prireikia komisijos sutaikinti 
taikinimo komisijai?..”

Neveltui Sidzikauskas ren
giasi iš “veiksnių” kailį nešti.

Džiugu dalintis žinia, kad 
Lietuvos dailininkas Gedimi
nas Jokūbonis gavo šių metų 
Lenininę premiją už paminklą 
fašizmo aukoms Pirčiupyje.

Pernai buvo premijuotas po
etas Eduardas Mieželaitis, šie
met — Gediminas Jokūbonis. 
Koks didelis lietuvių tautai 
laimėjimas!..

Beje, buvo premijuotas ir 
Dagestano poetas Rasulas 
Gamzatovas, neseniai pas mus 
viešėj ęsis.

Sveikinu juodu abu! x

a ir vėl 
Už Kubą
rie balsavo už komiteto su
darymą, tai darė didelę 
klaidą.

Jis pareiškė: “Brazilija 
nepriims jokių patarimų, 
kuriuos paruoš šis komite
tas”. Brazilijos ambasado
rius sakė, kad pagal The 
Organization of American 
States konferencijų nutari
mus, tai ši organizacija tik 
tada skiria komitetą, kada 
kuri nors valstybė to pra
šo. Brazilijos poziciją rėmė 
ambasadoriai: Meksikos,
•Venezuelos, Čilės, Bolivijos, 
Haiti-ir Dominikos. Komi
tetą skiriant jie susilaikė 
nuo balsavimų, o Brazilijos 
ambasadorius balsavo prieš.

Brazilijos atstovas Canu
te Mendez Almeida, kuris 
buvo Amerikos valstybių 
organizacijoje, protestavo 
prieš komiteto paskyrimą 
ir padavė rezignaciją.

mą, kuriame, tarp kitko, 
sako:

“Mano darbo įžymus įver
tinimas yra visos lietuvių 
dailės pasiekimų pripažini
mas. Lenininė premija yra 
viso dabarties lietuvių ta
rybinio meno ir kultūros 
įvertinimas.”

Greta su Jokūboniu Le
nininę premiją gavo dar se
kami literatai ir meninin
kai : Čingizas Aitmatovas, 
Rasulas Gamzatovas, Pave
las Korinas ir Samuilius 
Maršakas.

Washingtonas.— Grįžę iš 
Kubos 21 JAV piliečiai sa
ko, kad Kenedžio politika 
Kubos reikalais — ragina 
Kuboje sabotažninkus prie 
veikimo.

Maskva. — Čionai buvo 
paminėta 65-asis gimtadie
nis žymaus artisto Paulo 
Robesono. Robesonas da
bar serga ir gydosi Londo
ne.

Mexico City.— Meksikoje 
buvo 103 laipsniai karščio, 
13 vaikų mirė, o virš'300 
buvo išvežti į ligonines.

Ottawa. — Kanados uni- 
jistai grasina boikotuoti 
JAV laivus Didžiuosiuose 
ežeruose. 

.......  i—   -

Roma.—JAV moterų de
legacija “Strike for Peace” 
įteikė popiežiui pasisakymą 
už jo enciklikoje siūlomą 
programą taikai.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos militarinės jėgos, jų 
tarpe tankų divizija, atvy
ko į miestą Gegužės Pir
mosios paradui.

y*—

T. Sąjungoje iškilmingai 
pasitiko Fidelį Kastro

Ilgas karas nualino 
Pietų Vietnamra1

Maskva. — Balandžio 26 
d.. tarybiniu lėktuvu, tiesiai 
iš Havanos, atskrido į Mur
manską Kubos revoliucinės 
vyriausybės premjeras Fi
delis Kastro. Jį pasitiko 
TSRS pareigūnai. Iš Mask
vos jo pasitikįmui atvyko 
TSRS pirmasis premjero 
pavaduotojas ; Anastazas 
Mikojanas. Taikstančiai ta-

rybinių piliečių kar štai 
sveikino Kubojs liaudies va
dą. Šiaurinio karo laivyno 
moderniški laivai ir subma- 
rinai, galinti gaudyti ato
minėmis raketomis, suruo
šė pratimus.

Iš Murmansko Kastro di
džiuliame TSRS “IL-18” 
lėktuve, lydimas kovos lėk
tuvų, atskrido į Maskvos l 
orlaukį. čia jį pasitiko valstybių žmonės.

Sako: JAV paneigė 
tarptautines teises

Washingtonas. — Ameri
can Society of Internation
al Law susirinkime profe
sorius Quincy Wright, iš 
Columbia universiteto, sa
kė, kad 1962 m. spalio mė
nesį, kada Jungtinės Vals
tijos paskelbė Kubai “kva- 
rantiną” (blokadą), tai jos 
paneigė tarptautines teises. 
JAV elgėsi nelegališkai, ne- 
siskaitydamos su tarptauti
nėmis teisėmis ir pasaulį 
stūmė į pavojų.

Kaip kurie dalyviai, jų 
tarpe ir buvęs JAV. Vals
tybės sekretorius Dean A- 
cheson, teisino Kenedžio 
pasielgimą.

INDIJA IR PAKISTANAS 
DAR TARSIS

Karašis,. — Užsidarė In
dijos ir Pakistano konfe
rencija Kašmyro reikalais. 
Susitarta gegužės 15 d. su
sirinkti New Delhi mieste 
ir vėl tartis. Pakistano de
legacijos pirmininkas sakė, 
kad tai jau bus paskutinė 
konferencija, nes Pakista
nas negali priimti Indijos 
diktuojamų sąlygų.

Paryžius. — Numatoma, 
kad Ispanija netrukus bus 
nriimta į NATO —Vakarų 
karinę sąjungą. Jungtinės 
Valstijos Ispanijoje turi 
karo laivyno ir orlaivyno 
bazių, Prancūzija ir Ispani
ja suartėjo, tai JAV milita- 
ristai stoja ir už jos priė
mimą į NATO/

TSRS premjeras Chruščio
vas ir kiti TSRS pareigū
nai.

Iš orlaukio Kastro atvy
ko į Raudonąją Aikštę, 
Maskvon, kur buvo susirin
kę apie šimtas tūkstančių 
ar daugiau žmonių ir karš
tai sveikino. Kastro su ta
rybiniais pareigūnais pir
miausiai nuėjo į Lenino 
mauzolejumą ir atidavė pa
garbą proletarinės revoliu
cijos vadui. Po to, jis, 
Chruščiovas Brežnevas, 
Švernikas. Suslovas, Kosy
ginas ir kiti TSRS Komu
nistų partijos ir tarvbų vy
riausybės vadai suėjo ant 
mauzolejumo.

Chruščiovas trum n o j e 
kalboje pasveikino Fidelį 
Kastro, kaip pirmutinį so
cialistinės valstybės prem
jera iš Amerikos. Išreiškė 
pasitikėjimą, kad Amerikos 
darbo žmonės atsieks tauti
ni ir klasini laisvumą.

Po io kalbėjo F. Kastro. 
Jis dėkojo Tarybų Sąjun
gos ^žmonėms. < ,ųž suteiktą 
Kubai ekonominę, kultūri
nę ir militarine pagalbą. Jis. 
išreiškė vilti, kad' ne tik 
Kubos liaudis eis pasirink
tu socializmo keliu, bet tuo 
keliu eis ir kitu Amerikos

Susirūpino karu 
Piety Vietname

Washingtonas. — Visa ei
lė senatorių ir kongresma- 
nų jau susirūpino einančiu 
karu Pietų Vietname. Jung
tinės Valstijos vis daugiau 
ten kemša ginklų, amunici
jos ir žmonių, o partizanų 
nenugali. Kiekvieną dieną 
tas karas JAV daro milijo
ną dolerių išlaidų.

Senatorius A. W. Rovers- 
tonas, iš Virginijos valsti
jos, priėmė generolo D. 
MacArthuro parei š k im ą, 
kurį jis 1962 m. padarė 
JAV aukštų valdininkų su
sirinkime: “Ponai, aš įspė
ju jus, nekiškite JAV mi- 
litarinių jėgų į tą raistų 
karą.”

PERORGANIZUOJA 
GYNYBOS JĖGAS

Havana.—Kubos respub
lika perorganizavo gynybos 
jėgų komandą ir jėgų pa
skirstymą. Gynybos minist
rui Raului Kastro į pagal
bininkus paskirti koman- 
dieriai Juan Almeida ir Ei- 
pifanio Ameijeirras, o gen. 
Sergio del 'Valle—karo lai
vyno komandieriumi.

\ ..... . . --------
Portsmouth, N. H. čionai 

buvo tikrinti visi planai 
submarino “Thresher,” bet 
laivų statykla nesuranda, 
kad laivas būtų nevykusiai 
pastatytas. Už submarino 
pastatymą buvo sumokėta 
$45,000,000. Dabar jis yra 
nuskendęs Atlante 8,400 pė
dų gelmėje.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pietų Vietnamas užima 65,-1 
000 kvadratinių mylių plo
tą ir turi apie 15,000,000 
gyventojų. Nuo 1954 metų 
gyventojai veda partizani
nį karą prieš Ngo D in h Di- 
emo valdžią, kuri stengia
si palaikyti senąją santvar
ką.

Per kelerius pastaruosius 
i metus Jungtinės Valstijos 
teikė Ngo Dinh Diemo val
džiai militarinę ir kitokią 
pagalbą, o jau treti metai 
kai prieš partizanus kariau
ja apie 15,000 amerikiečių— 
lakūnu, karininku ir mari- i 
ninku.

Karas labai žiaurus. Jo 
žiaurumą daug kartų apra
šė amerikiečiai korespon
dentai, kurie neturi simpa
tijų partizanams. Labai 
dažnai JAV lėktuvai ne tik 
kaimus bombarduoja, bet 
degina chemikalais, purkš

Maskvoje įvyko pasitarimai. 
Laoso ir A-bombų reikalais

Maskva. — Balandžio 25 
d. į Maskvą atskrido pre
zidento' Kenedžio pasiunti
nys Averellis Harrimanas 
tartis Laoso reikalais. Or
laukyje jį pasitiko JAV 
ambasadorius Foy D. Koh- 
leris ir pareigūnai iš TSRS 
Užsienio ministerijos.

Kelios dienos prieš tai 
.Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos ambasadoriai matėsi 
su Chruščiovu ir tarėsi nu
siginklavimo reikalais. Jie 
teiravosi Chruščiovo: Ar 
Tarybų Sąjunga dar vis 
stoja už tai, kad atominių 
ginklų ir . nusiginklavimo

VeliasasHos žinios
Washingtonas. — Domi

nikos respublika nutraukė 
ryšius su Haiti respublika. 
Dominikos policija įsiveržė 
į Haiti ambasadą, o valdžia 
reikalauja, kad Haiti pre
zidento Francois Duvaliero 
valdžia pasitrauktų į 24 va
landas. Abidvi respublikos 
yra ant vienos salos.

Miami, Fla.— Kubos pa
bėgėliai tvirtina, kad jų 
lėktuvas bombardavo alie
jaus išvalymo fabriką Ha
vanos priemiestyje?

Clarksburg, W. Va. —

Clinchfield Coal Co. kasyk
loje įvyko gazo sprogimas 
ir užgriovė 22 mainierius. 
Nėra vilties, kad kas išliko 
gyvas.

Pekinas. — Jungtinių 
Valstijų karo laivai buvo 
įsiveržę į Kinijos teritori
nius vandenis netoli Jung- 
šingo salos.

Londonas. — Anglų dar- 
biečių vadas H. Wilsonas 
vyks į Maskvą.

čia baisaus karščio liepsno
mis į kaimų gyventojus.

Einant karui nyksta eko
nominis ūkis. Seniau Pietų € 
Vietname būdavo nemažai 
pagaminama gumai me
džiagos, o dabar pagamina 
tik apie Ii9 procentų pir
mesnės gamybos. Ryžiai — 

I tai svarbiausias vietos gy
ventojų maistas, o dabar 
jų suima tik apie 46 pro
centus to kiekio, kiek bū
davo suimama. Arbatos, 
kukurūzu ir kitu žmonėms 

į reikmenų daug mažiau pa
gamina. Pinigų vertė labai 

i nupuolė. Susisiekimo prie- 
; monės suardytos, tai žmo
nių keliauja tik apie vieną 

1 penktadalį tiek, kiek pir
miau keliaudavo.

Rangūnas. — Kinijos pre
zidentas Liu Šao-činas iš 
Burmos išvyko į Kambo
džą.

reikalais * tartųsi Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos viršūnes. ' ■'

Kol kas, pasitarimų rezul
tatai dar nėra aiškūs.

Atėnai.— Graikijoje liau
dis pasipiktino Jungtinių 
Valstijų prisiuntimu atomi
nių “Polaris” submarinų į 
i Viduržemio jūrą, šeši par- 
I lamento deputatai kritikavo 
['Graikijos valdžią už jos 
! bendradarbiavimą su JAV 
i atominiame apsiginklavi
me. Dienraštis. “Eletheria” 

j rašė, kad JAV Graikiją pa
vertė į savo atominę bazę.

Barkley, Calif.—Kalifor
nijos universiteto studentai 
2,947 balsais prieš 847 nu
tarė kviesti komunistų kal
bėtojus.

Bona. — Badeno ir Wut- 
tembergo miestuose, Vaka
rų Vokietijoje, sustreikavo 
250,000 metalo darbininkų.

Maskva. — TSRS moksli
ninkai paliko Šiaurės stotį 
No. 2, kuri buvo įrengta 
ant' ledo. Stotis plaukia 
link Kanados.

Maskva. — TSRS išleido 
trijų rūšių pašto ženklelius 
pagerbimui Kubos revoliu
cijos ir premjero Kastro.

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos policininkai jau 
dirbs tik po 40 valandų per 
savaitę, iki šiol dirbo po 
60 valandų.

Rochester, N. Y. — Nuo 
gegužės 20 d. Eastman Ko
dak Co. pakelia darbinin
kų algas 4 procentais. Tas 
liečia 36,000 darbininkų.
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Gegužes Pirmoji
RYTOJU, gegužės 1 d., viso pasaulio darbo žmonės 

iškilmingai atžymės Tarptautinę darbo žmonių šventę— 
Gegužės Pirmąją.

Nuo pat savo pasirodymo, mūsų laikraštis šią šven
tę atitinkamai atžymėdavo, kas metai primindamas savo 
skaitytojams jos svarbą, jos reikšmę darbo žmonėms. 
Tai šventė, kuri gimė Jungtinėse Amerikos Valstijose 
1886 metais; gimė kovose už astuonių valandų darbo 
dieną darbininkams; gimė kovose už taiką.

1889 metais suvykę į Paryžių iš visų šalių darbo 
žmonių atstovai paskelbė šią šventę Tarptautine Dar
bininkų kovos diena.

Šiandien socialistiniame pasaulyje ši diena yra ofi
ciali darbo žmonių šventė. Ir mūsų gimtoji šalis, Lietu
va, būdama tarybinių socialistinių tautų sudėtyje, šią 
dieną iškilmingai švęs, pasidžiaugdama laimėjimais, ku
riuos pasiekė per praėjusius metus. Visos tarybinės 
tautos, visos socialistinės šalys Gegužės Pirmąją suves 
savo pasiekimų rezultatus, nustatys gaires dar dides
niems laimėjimams, kad juo greičiau būtų įvykdyta ko
munistinė santvarka—pasaulio darbo žmonių viltis ir 
troškimai.

KITAIP DALYKAI STOVI kapitalistiniame pasau
lyje ir, žinoma, pas mus, Jungtinėse Valstijose. Čia val
dančiosios klasės deda visas pastangas, kad Gegužės 
Pirmąją nuslėpti nuo darbo žmonių. Čia daroma visa, 
kad juo mažiau žmonių imtų dalyvumą šios didžiulės, 
taip reikšmingos tarptautinės darbo žmonių šventės 
minėjime.

Gegužės Pirmoji, kaip sakėme, gimė Amerikoje, bet 
amerikinė kapitalistų klasė su savo valdinėmis įstaigo
mis, su darbo unijų biurokratijos talka, daro visa, kad 
ši šventė būtų nežymi, kad darbo žmonės joje nedaly
vautų, jos net neminėtų. Kapitalistiniai propagandistai 
baugina tuos, kurie nori dalyvauti šios šventės minėji
muose. Aiškus Jų ? jiems, laikinai; .pavyksta silpnesnių^ 
žmonelius nuo jos minėjimo atitraukti. Bet taip visuo
met nebus! JAV darbininkų klasė turi savo garbingas 
tradicijas, kurių ji neatsisakys. Gali kapitalizmo pro
pagandistai nugąsdinti žmones vieną kitą kartą, bet ne* 
galės tai padaryti visados!

; KO GI ŠIŲ METŲ Gegužės Pirmąją JAV darbo 
žmonės reikalaus? Kokius obalsius jie išs^atys savo mi
tinguose, demonstracijose?

Trumpinti darbo valandų skaičių per savaitę, kad 
būtų sumažintas nedarbas.

Daugiau darbininkms dąrbų!
Sumažinti darbo žmonėms taksus (mokesčius)!
Taika!
Padaryti galą segregacijai visose. Jungtinėse Vals

tijose!
Suteikti negrams pilnas pilietines teises! z
Už demokratiją!
Už progresą!
Tokie šūkiai, tokie reikalavimai skambės demonst

racijose, mitinguose, pobūviuose, kuriuos JAV darbo 
žmonės minės savo tradicinę tarptautinę šventę Gegu
žės Pirmąją.

, Mes raginame visus amerikiečius darbo žmones, 
nežiūrint, kur jie begyventų, minėti savo klasės šventę, 
savo tradicinę Gegužės Pirmąją!

Reikšmingą tuo klausimu pareiškimą išleido JAV 
Komunistų partija. Jame, be kitko, pasakyta tokia nie
kad neišdildoma tiesa:

* “Jeigu šiandien JAV darbo žmonės dirba 44 valan
das savaitėje, tai jie turi už tai dėkoti Gegužės Pirmajai 
ir darbo žmonių pionieriams!”

Vorai, tinklai ir jy aukos
Vorų yra daugybė rūšių: 

mažų, didelių, keletas dš jų 
net pavojingų, Amerikoje 
žinomų “juodoji našlė” 
(“black widow”). Bet vo-, 

•rai, tartum visi išėjo vieną 
inžinierystės mokyklą — vi
sų jų tinklai paruošti vie
nodai ir gražiai.
Voras, tartum iš dviejų 

dalių gyvūnas: priešakyje 
jo krūtinė, 8 kojos, 'galvy- 

> te su 8 akimis — dvi di
desnės kaktoje ir po 3 ma
žytes iš galvytės šonų. Už
pakalinė jo dalis — apvalas 

'kubiliukas. Tame kubiliuke 
yra tinklams medžiaga. Tą 
medžiagą voras išleidžia 
per keletą mažyčių skylu
čių kubiliuko apačioje. Kaip 
tik toji medžiaga pagauna

2 p^Ųaisye (Liberty)-^ Antr., baland. (April) 30,

Canada, Lat. Amer., per yeąb, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 moriths, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

oro, tai pavirsta į plonutė
lį siūlą — vieną ketvirtūks- 
tantąją dalelę colio storio.

Voras, tinklą paruoošęs, 
nueina į šalį nuo jo ir nusi
veda prie savęs siūlelį. Ka
da auka pakliūva į tinklą, 
pradeda jame blaškytis, tai 
per tą siūlelį voras gauna 
žinią. Jis tuojau ‘ atskuba 
prie aukos, įleidžia jai nuo
dų, užmuša, o po to imasi, 
“pietų.”

Kodėl voras pats nepa
kliūva į savo tinklą? To
dėl, kad numegztas tinklas 
yra sausas, o tam tikras 
vietas voras sutepa lim
pančiais syvais, bet jis pats 
vaikštinėja tik sausais ta
kais, vengia tų dalių, kur 
galėtų prilipti.

Kas ką rašo ir sako
NAUJO LIETUVOS

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
PARLAMENTO SUDĖTIS

Kaip žinia, š. m. kovo 17 
d. Tarybų Lietuvoje įvyko 
naujo' parlamento (Aukš
čiausios Tarybos) deputatu 
rinkimai. Išrinkta 290 de
putatų, iš to skaičiaus 228 
—pirmą kartą.

Balandžio 18 d. Vilniuje 
deputatai susirinko sesijai, 
kurią atidarė seniausias 
amžiumi jos narys—Juozas 
Žiugžda.

Mandatų komisija pateikė 
pranešimą apie parlamento 
sudėtį. Savo raporte komi
sija priminė ir tai, kad—

Siekdami padidinti liaudies 
atstovavimą aukščiausiajame 
respublikos valstybinės val
džios organe, praeitojo šauki
mo Aukščiausioji Taryba prieš 
rinkimus sumažino gyventojų 
skaičiaus normą, reikalingą 
rinkiminėms apygardoms su
daryti — vietoje 15 tūkstan
čių nustatyta 10 tūkstančių 
gyventojų norma vienai rinki
minei apygardai.

Tokiu būdu 1963 metų rin
kimams j Lietuvos TSR Aukš- 
čiasiąją Tarybą buvo sudary
ta 290 rinkiminių apygardų, 
t. y. 81 apygarda daugiau, ne
gu anksčiau buvusiems rinki
mams. Be to, rinkiminių apy
gardų padidinimui turėjo įta
kos ir nuolatinis respublikos 
gyventojų skaičiaus augimas.

Na, tai kokie gi žmonės 
sudaro dabartinį Tarybų 
Lietuvos parlamentą? At
sako Mandatu komisija: p

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatų tarpe 
yra 96 moterys, arba 33,1 pro
cento. Palyginti su praeituo
ju šaukimu, Aukščiausiojoje 
Taryboje moterų skaičius pa
didėjo trisdešimt astuoniomis.

Aukščiausiosios Tarybos de
putatų tarpe — 189, arba 65,2 
procento TSKP narių bei kan
didatų į TSKP hariuš ir 101 
deputatas, arba 34,8 procento, 
nepartinių.

Aukščiausiojoje Taryboje 
plačiai atstovaujami įvairių 
profesijų žmonės: darbinin
kai, kolūkiečiai, inžinieriai, 
agronomai, mokslininkai, gy
dytojai,'. mokytojai, rašytojai, 
menininkai', partinių, tarybi
nių, komjaunimo ir profsąjun
ginių organų darbuotojai, ūki
niai vadovai, mūsų šlovingųjų 
Ginkluotųjų pajėgų atstovai. 
168 deputatai, arba 57,93 pro
cento visų Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputatų, 
dirbą betarpiškai gamyboje. 
Iš jų 59 — darbininkai ir 98
— kolūkiečiai.

Aukščiausiosios Tarybos de
putatų tarpe 44 — partinių, 
prof-sąjunginių ir komjaunimo 
organų darbuotojai, 47-—tary
binių ir ūkinių organizacijų 
darbuotojai, 16 -— kultūros, 
literatūros, meno ir mokslo 
veikėjų.

Pagal amžių respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatų sudėtis tokia: iki 30 me
tų amžiaus —■_ 53 deputatai, 
nuo 30 iki 4,0 metų amžiaus— 
113 deputatų, arba 38,97 pro
cento, nuo 40 iki 50 metų am
žiaus’ — 76 deputatai, arba 
26,20 procento, ir vyresnių 
kaip 50 metų — 48 deputatai, 
arba 16,55 procento.

Aukščiausiosios Tarybos de
putatų sudėtis pagal išsilavi
nimą yra tokia: 100 deputatų, 
arba 34,48 procento, turi auk-, 
štąjį mokslą, 27 deputatai, ar
ba 9,31 procento, turi nebaig
tą aukštąjį mokslą, 41 deputa
tas, ąrbą 14,13 procento,' yra 
baigę vidurinį mokslą, 48 
žmonės, arba 16,55 procento,
— nepilną vidurinį mokslą.

Deputatų tarpe yra penki 
Socialistinio Darbo Didvyriai, 
123 deputatai apdovanoti TS
RS ordinais ir medaliais, 24 
deputatai turi mokslinį laipsnį 
arba garbės vardą<

, Į Lietuvos TSR Aukščiausią
ją Tarybų išrinkti 7. tautybių 
atstovai. Daugiataute Aukš
čiausios Tarybos sudėtis vaiz
džiai rodo neišardomą mūsų 
šalies tautų draugystę.

DAR APIE POPIEŽIAUS 
ENCIKLIKĄ

Maskvos “Pravdos” ko
respondentas Romoje, V; 
J e r mako va^' !t> 'šitaip rašo 
apie popięžįąūs Jono XXIII- 
iojo peleniai paskelbtą en
cikliką, pavą.dintą “Taika 
žemėję”:

Italų spauda plačiai komen
tuoja šiomis dienomis paskelb
tą popiežiaus Jono XXIII en
cikliką “Pasauliui—taika” — 
oficialų Vatikano dokumentą, 
skirtą taikos problemoms.

Enciklikoje sakoma, jog 
“žmoniškumas reikalauja, kad 
ginklavimosi varžybos būtų 
sustabdytos, kad lygiagrečiai 
ir vienu laiku būtų mažinami 
įvairiose šalyse esami ginklai, 
būtų uždraustas atominis gin
klas ir pagaliau būtų nusigin
kluota sutinkamai su visų su
tikimu ir su efektyve kontro
le”.

Dokumente išreiškiamas su
sirūpinimas dėl to, kad ša
lys su labiausiai išsivysčiusia 
ekonomika sukūrė ir' toliau 
kuria baisų giųklą, suvartoda- 
mos daugelio žmonių energiją 
ir milžiniškus materialinius iš
teklius.

Atspindėdamas plačių kata
likų masių nuotaikas, doku
mentas kritikuoja ginklavi
mosi varžybas ir “baimės pu
siausvyros” teoriją. “Tapo į- 
pročiu, — sakoma encikliko
je,—teisinti ginklavimosi var
žybas kartojant žodžius apie 
tai, kad dabartinėmis sąlygo
mis taika užtikrinama tiktai 
ginkluotųjų pajėgų pusiausvy
ra, bet šiuo atveju, jeigu kas 
nors didina savo karinį poten
cialą, kitos šalys irgi turi ne
atsilikti, ginkluotis. Jeigu vie
na šalis gamina atominį gink
lą, tai ir kitos turi gaminti to
kios pat griaunamosios jėgos 
atominį ginklą. Dėl to žmo
nės gyvena nuolatinėje baimė
je, laukdami viesulo, kuris ga- 
lį..,kįlti b’et kuriuo momentu, 
atnešdamas neįsivaizduojamas 
kančias, ir ne be pagrindo, 
nes ginklas paruoštas”.

Nedviprasmiškai smerkiami 
enciklikoje politikos “ant ka
ro slenksčio” vykdymo šali
ninkai ir branduolinių bandy
mų uždraudimo priešai.

“Gali pasirodyti neįtikimu 
dalyku, — sakoma dokumen
te, — kad yra žmonių, kurie 
imasi atsakomybę už masinį 
gyventojų sunaikinimą ir ka
ro griuvėsius. Tačiau kur ka
ranti jos, kad koks nors nenu
matytas atsitikimas nęįžiebs 
kibirkšties, kuri savo ruožtu 
gali išjudinti visą karinį apa
ratą ? Tačiau netgi tuo atve
ju, jeigu karas ir nekiltų, vien 
tik branduolinių bandymų tę
simas sudaro fatalinių padari
nių grėsmę gyvybei žemėje”.

Demokratine spauda ir Itali
jos taikingoji visuomenė pa
lankiai pažiūrėjo į popiežiaus 
Jono XXIII iniciatyvą, žino
ma, enciklikoje yra ir tokių 
teiginių, su kuriais negalima 
sutikti. Tačiau svarbiausias 
dalykas yra tas, Kad savo pa
grindu enciklika siekia paša
linti karo pavojų.

Italijos dešiniųjų sluoksnių 
tąrpe enciklika sukėlė sumiši
mą, nerimą, o eilėje atvejų ir 
atvirą priešiškumą.

Mūs Brazilijos 
nauji miestai

Belem, Brazilija. — Bra
zilijoje yra labai daug var
go, milijonai žmonių gyve
na skurde, bėt šalis laips
niškai daro progreso. Nau
joji šalies sostinė Brasilia 
yra vienas iš moderniš
kiausių mięstų.

Belem miestas, kuris yra 
Amazones srityje, prie Ba
la de Maraąo įlankos, tai 
moderninis miestas. Jis turi 
400,000 gyventojų, daug 
naujų pastatų po 20 aukš
tų, keturis dienraščius, ke
turias radi j oi stotis, vieną 
televizijos perdavimo ka
na}^. ' f

’ —'----- . if ---- '

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė turi sandėliuo
se už $14,000,000,000 Įvarui 
strateginių riįę^žiągų.

je jis, marksizmu pasirems 
damas, analizuoja Kubos 
revoliuciją. Išgyvenęs dve
jus metus revoliucinėje Ku
boje, jis į šią knygą su
kaupė savo patyrimus. Re
voliuciją jis dalina į tris 
laikotarpius.

Pirmasis Kubos revoliuci
jos laikotarpis — apjung
tomis valstiečių, darbininkų 
ir smulkiosios buržuazijos 
jėgomis nuvertimas Batis- 
tos diktatūros. Tame lai
kotarpyje Kastro vadovau
jamas revoliucinis judėji
mas gavo paramos ir iš kai 
kurių stambesniųjų kapita
listų, kurie tikėjosi, kad re
voliucija tik daeis iki įstei
gimo buržuaziniai - demo
kratinės valdžios ir toliau 
ji nesįplės. Tai buvo revo
liucinis periodas, tarnaująs 
buržuazijai, “laisvės, lygy
bės ir brolybės vardu.”

Šis laikotarpis suteikė 
progų ir vilčių nacionalinei 
buržuazijai iškelti visų kla
sių vienybės šūkius, taipgi 
paskelbti komunistams ko
vą. Buržuazija, remiama 
katalikų aligarchijos, tūlų 
unijų vadų, taipgi ameriki
nio kapitalo agentų, reika
lavo iš visur išvalyti komu
nistus. Jeigu tai nebus pa
daryta, jie šaukė, tai vie
ningo veikimo nebus gali
ma sukurti. Bet tas lai
kotarpis buvo trumputis.

Baigiantis 1959 metams 
Kastro pasuko revoliucijos 
gaires į antrąjį laikotarpį, 
kuriame visas valstybės 
aparatas perorganizu o t a s 
proletarinės vienybės pa
grindu. Visos visuomeni
nės įstaigos apvalytos nuo 
batistinio šlamšto ir bur
žuazinių elementų, griežtai 
pasisakiusių1 prieš socialis
tinę santvarką. Darbo žmo
nės, komunistų vadovybėje, 
patapo savo šalies valdo
vais. Nacionalizuotos už
sienio nuosavybės ir vieti
nių turčių stambiosios nuo
savybės.

Šiame laikotarpyje, kaip 
prof. Moray nurodo, Kubos 
buržuazija, paskelbusi mir
tiną kovą Kastro vyriausy
bei, sudarė sąlygas visų pa
žangiųjų žmonių apsijungi- 
mui Kastro vadovybėje. 
Tuo metu iš kelių revoliu
cinių partijų ir grupių su
sikūrė viena marksistinė 
partija, kuri dabar vado
vauja Kubos revoliucijai.

Jungtinių Valstijų pasi
sakymas už Kastro vyriau
sybės nuvertimą, suruoši
mas invazijos, mobilizavi
mas Lotynų Amerikos res
publikų kovai prieš Kubą 
smarkiai pastūmė Kastro 
vyriausybę į susitarimą su 
Tarybų Sąjunga ir kitais 
socialistiniais kraštais ben
drai ginti Kubos revoliuci
nius laimėjimus. Kubos re
voliucija tada įžengė į tre
čiąjį laikotarpį, kuriame 
Kuba įstojo į bendrą socia
listinių kraštų stovyklą.

Kaip raštas galingas
Pietų Vietnamo valdžia 

reikalauja suregistruoti vi
sas rašomąsias mašinėles ir 
tįk su valdžios leidimu jas 
baudoti.

Rašomosios mašinėlės da
bar Diemo .diktatūrai pavo
jingesnės, negu neregist
ruoti ginklai.

Tai pasitvirtina posakis: 
Raštas galingesnis už kar
dą.

Seulas.— Pietų Korėjoje 
apleistos Seulo ir Pussano 
prieplaukos. Jų pagilinimui 
ir naujiems įrengimams rei
kalinga apie $Į00>000,000.

šiaurės Vietnamas plečia 
socialistinę bazę

< " Šiaurės Vietname, kai
prancūzai buvo nugalėti ir 
Vietnamas - pusiau perkirs
tas, buvo įsteigta socialise 
tinė respublika, o Pietų 
Vietname pasiliko feodalL 
niai - kapitalistinė valdžia.

Vietnamas, prancūzams 
valdant, buvo atsilikęs 
kraštas: pramonė mažytė, 
ūkis dirbamas atsilikusiais 
įrankiais. Prancūzai jį nau
dojo kaip žalios medžiagos 
bazę.

Šiaurės Vietnamas, pata
pęs nepriklausoma valsty
be, nesulaukdamas žadėtos 
Vietnamo vienybės, ėmėsi 
sunkaus darbo atstatyti ka
ro nuteriotą teritoriją ir 
padėti pagrindą socialisti
nei santvarkai. 16 milijonų 
gyventojų valstybė greitai 
gavo pagalbos iš kitų soci
alistinių šalių, daugiausia 
iš Kinijos Liaudies Respub
likos. Buvo sudarytas tre
jų metų planas, kurį sėk
mingai pravedus, buvo pa
skelbtas penkerių metų pla
nas.

Prancūzų okupacijos me
tu Šiaurės Vietnamo teri
torijoje tebuvo tik apie 20 
mažų dirbtuvėlių, kuriose 
dirbo ne daugiau 10,000 
darbininkų. Dabar jau yra 
virš 200 įvairių pramonės 
firmų, kur dirba jau virš 
pusės milijono darbininkų. 
Sostinėje Hanoi mašineri
jos įrankių gamybos dirb
tuve pagarsėjo net užsieny
je, dalyvaudama pramoni
nėje parodoje Indijos sos
tinėje New Delhi. Sunkio
sios pramonės pagrindas 
jau padėtas.

Dirbtuvės jau pradėjo ga
minti ūkiui mašineriją, ku
ri su laiku pavaduos buivo
lus, šimtmečiais naudoja
mus žemei apdirbti.

Apšvietos darbas pastaty
tas pirmon vieton. Vaikai, 
suaugę ir net seneliai mo
komi dienomis ir naktimis. 
Pastatyta daug įvairių mo
kyklų.

Visi darbininkai priguli 
prie darbo unijų, kurios 
turi daug teisių prie pra
monės vadovavimo. Darbi
ninkams užtikrinta bedar
bių apdrauda, senatvės pen
sija, atostogos. Žmonių gy
dymas visiems nemokamas. 
Moterys aktyviai dalyvau
ja pramonėje ir administ
racijoje.

Howardo unive r s i t e t o 
profesorius Bernard B. Fall 
neseniai lankėsi Šiaurės 
Vietname. Savo įspūdžiuo
se jis atžymi, kad šiaurės 
Vietnamas daro didelį pro
gresą pramonėje, agrikul
tūroje ir apšvietos darbe.

Prie kiekvienos mašinos 
dabar stovi du darbininkai, 
vienas kitą mokydamį, kaip 
geriausiai operuoti naujas 
mašinas. t

Algos mokamos maždaug 
visiems vienodos. Žurnalis
tas gauna tokią pat algą, 
kaip ir ūkio darbininkas. 
Respublikos prezidentas Ho 
Chi Minh gyvena šiaudinė
je bakūžėje, kaip ir kiti 
darbininkai. Visi lygiai 
gauna nustatytą ryžių ąr 
kito maisto porciją.

Gyvenimo sąlygos dar te
bėra sunkios, best datig ge
resnės, negu buvo prancū
zų okupacijos .metu. Soci
alistinei santvarkai tvirtas 
pagrindas padėtas.

•
Ifąip marksistas vertiiją 

Kubos revoliuciją
Prof. J, P.

svarbią knygą “The Secoųd 
Revolution in Gubą,” kurio

Miami Springs, Fh.
Vandens rezervuarai tal

kiu skaniu šaltinio vande
niu aprūpina miesto ir apy
linkės gyventojus, žodžiu 
sakant, mes turime gerą 
vandenį, tiktai gerk ir no
rėk, nes žinai, kad vanduo 
ne iš kokio prūdo ar balos.

Prieš 15 metų mes čia ap
sigyvenome. Tuo kart Mia
mi Springs turėjo tiktai 8 
tūkstančius gyventojų, bet 
per tą laiką išaugo iki 20 
tūkstančių gyventojų. Bu
vo tokių metų, kuomet ant 
karto statė po tris keturis 
šimtus namų žmonių gyve- 7 
nimui. Biznis kyla kaip antjk 
mielių, pristeigė apie šimtą 
visokių krautuvių. Apart 
visokių žaislaviečių, randasi 
platus golfo laukas su užei
ga ir šiaip pasilinksminimų 
vieta. Galybės visokių mo
telių turistam, su šauniais 
prūdais pasimaudyti.

Pastaruoju laiku įvyko 
bizniškai nemalonus atsiti- - 
mas, kas liečia tuos biznius. 
Mes čia turime šaunų Food 
Palace marketą mėsos ir vi
sokio valgomojo groserio, 
su 35 patarnautojais. Ant
ras mažesnis valgomųjų 
produktų marketas pono 
Arnoldo, kuris darė nema
žą vertelgystę su 12 savo 
patarnautojų - darbininkų. 
Bet prieš pusmetį įsisteigė 
ten pat Grand Union super- ( 
marketas, tai milijonierių ' 
kompanijos milžiniška krau
tuvė su daug vietų pasta
tymui automašinų, o ir pre
kės centu kitu žemesnės. 
Tuoj pastebėjome, kad Ar
noldo krautuvėj biznis krin^t 
ta laipsniškai. Balandžio 23 
d. užeinu į krautuvę. Nusi
stebėjau, kad krautuvė už
daroma, viskas išardoma, 
pats savininkas Arnoldas y 
stovi, prie durų gana nusi
minęs. /

Antroj pusėj upės randa
si priemiestis Hialeah, ku
ris trigubai didesnis už 
Miami Springs, čia randasi 
apskrities užlaikomas Ad
ults Community Center, 20 
W. 6th gatvė ir Palm Ave, 
Tai senukų vyrų ir moterų 
pasilinksminimo vieta, nes 
turi visokių žaidimų. Rui
mingos dvi salės banke
tams, koncertams ir šo
kiams.

Norėtume, kad ir lietuviai 
apsilankytų. Aš pats daly
vauju ten labai tankiai. Yra 
daug lenkų ir italų kilmės 
senelių, kurie pažįsta daug, 
lietuvių, net ir žodį kitar 
moka ištart lietuviškai.

Pastaruoju laiku pas mus 
lankėsi iš Paterson, N. J., 
Charles Dibulskis su Kazi
miera Dulkiene. Tai seni 
mūsų draugai. Jie dalyvavo 
kelis kartus socialio klubo 
piknikuose. Jiems Florida 
labai patiko. Jau apžiūrėjo 
kelis naujus namus. Pla
nuoja apsipirkti ateinan
čiam sezonui.

Mūsų ligoniai J. Aleksan
dras ir M. Valilionienė pa
rėjo iš ligoninės, dabar jau
čiasi pusėtinai gerai. Taip
gi aplankėme laisyietę He
len Martin, kuri nusiskun
dė savo sveikata.

Palinkėjome visiems per 
daug nenusiminti ir būti 
daug gyyesniaįs.

Jonas Smalenskas šiais 
metais nesirengia išvažiuot 
į Baltimorę. Anais metais 
jis man davė porą lekcijų** 
kaip lošt “Shoffle board”,a 
nes toks lošis esąs sveikai 
akim. Ačiū jam, nes jo yra 
teisybė.

V. J. Stankūs



J. KaškaiŲs

* Ryt bus gražu, nusakė 
Jonas Šimkus

Valstybine grožinės lite
ratūros leidykla paleido i 
pasaulį Jono Šimkaus gra
žutį šmaikštutį apsakymų 
rinkinį, autoriaus taikliai 
pavadintą — “Ryt bus gra
žu.”

Kas būdinga šitai nauju
tėlei knygai, tai tas labai 
reikšmingas f faktas, kad, 
vos tik ji spėjo pasirodyt, 

^skaitytojai ją lyg susitarę 
^bežiūrint graibstyte iš
graibstė! Nebebūčiau nei 
aš jos galėjęs įsigyti, jei my
limasis draugas pats, nebūtų 
man jos maloniai tiksliai 
palaikęs... Pasitaikė už
sukti į jo visuomet jaukią, 
malonią būstinę — ir mano 
akys tuojau ėmė godžiai 
čiupinėt tą nepaprastai įdo
mią dovaną, jau šauniai au
tografu otą ir buvusią 
įglaustą didžiulėj knygų 
šėpoj, iš pat kraštutėlio.

Taip, šitą puikų šmaikščių 
apsakymų rinkinį skaityto
jai bežiūrint išpirko. Veltui 
aš vaikščiojau, bandžiau 
kuriam geram bičiuliui pa
daryt siurprizą... Kodėl gi 
šitaip? Tai jau tokia ne
prasta vidinė knygos vertė! 
Intrinsic value!

Ir dar kas įsidėmėtina ir 
nepaprastai įdomu! Nema
čiau jokios kitos knygos, 
kurią taip greit ir taip gau
siai apibarstė recenzijos. Ir 

šaunūs, parinktiniai re
cenzentai, kritikai, rašyto
jai, spauzdinto žodžio įgudę 
žinovai! Yra kas tai tikrai 
nepaprasto, patrauklaus ši
tame mielam apsakymų rin
kiny. Kiekvienas apsaky
mas pasižymi savo skirtin
gu stilium, kompozicijos 
braižu, visa dvasia. Vos tik 
tau akys įsikabino, įsisiurbė 
į apsakymo pradžią, jos jau 
jo taip lengvai nepaleis. Ne- 
atsiplėšdamos taip ir varo 
paeiliui vieną apsakymą 
paskui kitą...

Skaitai su grynu pasigė
rėjimu, pagautas to saulėto 
meistriško ma g n e t i z m o ! 
Negali atsistebėt vaiskiu 
meno spindesiu! Retą kny
gą norėtum skaityt antrą 
kartą. O štai šitą mieląją 
knygą jau baigiu skaityti 
trečią sykį! Kai kuriuos 
deimantukus išžiūrinėjau ir 
dar dažniau! O jų, tų dei- 
mantukų, knygoj suvarsty
ta dvidešimt. Didesnių ir 
mažesnių. Bet visi jie įgu
busia meistro ranka sukur
ti. Sukurti su ta nuostabia 
meile žmogui. Nusipelnęs 
rašytojas., tikras žodžio ar
tistas, kiekvienoj apysakoj 
palieka savo jautrios sielos 
dalį. Nuo kiekvienos eile
lės pastraipos dvelkia šil
ta rašytojo meilė žmogui!

Rašytojas džiaugiasi savo 
teigiamųjų herojų darbais, 
jų pastangomis greičiau, 
nuoširdžiai kurti šviesesnį 
rytojų. Jis juos saviškai pa
drąsina, paguodžia, geru 
žodžiu palydi.

Neigiamuosius, savo hero
jus rašytojas moka irgi sa
viškai gribtštelėti, aštriu 
žodžiu durstelėti, papeikti. 
O atvirą sugargždėjusį, at
žarų begėdį spekuliantą vi
sų viešai pajuokai ir panie
kai pastatyti. Štai tas tro- 
gladitas! Žiūrėkite, koks 
jis slidus gudrus sukčius sa
vanaudis! Laksto pas savo 
pažįstamus, drabstydamas 
jšgirstąs savo idėjos brolių 
^pakaruoklių balso” Bi Bi 
Si stoties šauksmą! Pasišo
kėdamas zvimbia sugaudy
tas gardžias naujienas kaip 
širšuolis, kaip bimbalas ?.. 
Apsiputojęs tebekolioja mū

sų tarybinę santvarką! Pa
sistatė nuosavus namūs.! 
Rūpinasi dargi gaut ir tary
binę pensiją!.. Tai nacha- 
las! Buržuazinės praeities 
šlykšti gliti, dvokianti at
gyvena !..

Toks tipas užduoda šiltą, 
humanišką, taurią auto
riaus širdį. Jo širdis tvink
si tokia karšta meile žmo
nėms. Ji kupina tyro op
timizmo, pasitikėjimo žmo
gumi. Ji jam ir pačią plunks
ną vedžioja, padeda surast 
žmogaus šviesius, gražius 
bruožus. Autorius atvirai 
pradžiunga suradęs tokius 
bruožus, skuba tuojau su 
kitais pasidalyt ir greičiau 
padovanot juos savo skaity
tojams.

Kaip tik šita tauri meilė 
žmonėms ir sugebėjimas sa
vo herojuje surast naujus 
puikius dar neatidengtus 
tarybinio piliečio bruožus— 
ir daro knygą “Ryt bus 
gražu” tokią malonią, tokią 
patrauklią, artimą, mielai 
skaitomą visų mūsų kny- 
gą! • •

Visumoje, mielojo draugo 
Jono Šimkaus naujoji kny
ga “Ryt bus gražu” nesi
duoda taip lengvai komen
tuojama, apžvalgoma. Jei 
nors tik vienu sakiniu api
būdintum kiekvieną apsa
kymą — o jų knygoje dvi
dešimt — ir tai susidarytų 
ilgokas rašinys, kuris kny
gos neturinčiam skaitytojui 
bus tik miglotas vaizdas, 
keistas mišinys...

'‘Sunkiausias menas” — 
šitaip pavadino apysakas 
įžymusis rašytojas ir kriti
kas M. Sluckis, pats irgi pa
rašęs daugybę, puikių apsa
kymų! Šimkaus knygoj 
“Ryt bus gražu” kiekvienas 
apsakymas skirtingai , su
kurtas. Kiekvienas pasižy
mi savo būdinga kalba, sa
vo grakščiu kalbiniu kolo
ritu, savo stilium, savo pa
kraipa. Ir kiekvienas ap
sakymas yra meistriškai 
saviškai išbaigtas, nušlifuo
tas brangakmenis, iš kurių 
ir susidėsto tokia originali 
blizganti mozaika! Ię nė 
vieno jų neparašysiu be to 
pačio pagrindinio atributo, 
—be karštos meilės žmogui! 
Tai pats tas vidinis cemen
tas. Pati didžioji spyruok
lė...

Čia paduodu keletą trum
pučių ištraukėlių. Pavaiz
davimo dėlei. (Narsi šir
dis) ... “Prižiūrėtojai įsiutę 
daužėsi po baraką visą po
pietį, duodami valią kamš
čiams ir liežuviams. Ir kai 
jau aiškiai buvo matyti, jog 
krata nepasisekė, Kabliano- 
sis vėl priėjo prie Petriuko 
ir kaip vanagas griebė jį už 
čiupros. “Kam atidavei kny
gą, susna tu?! Kai tėkšiu, 
—šlapia vieta liks!” — “Aš 
jokios knygos neturėjau,— 
visiškai ramiai atsakė vai
kas. — “Kaip neturėjai, ru- 
pūžgalvi! Pats pasigyrei, 
kad Leniną neši.” — “Leni
ną? Taip! Ir dabar aš jį 
nešu.”

Petriukas nušoko nuo na
rų, tarytum ruošdamasis 
įvykdyti prižiūrėtojo įsaky
mą ir atsistojo, tiesus, iš
kelta galva. Pridėjęs deši
nę ranką prie krūtinės, jis 
išdidžiai tarė: “Čia Leni
nas. Nepaimsit!..

Aš niekuomet daugiau ne
mačiau tokio didelio viso 
kolektyvo nuoširdumo vie
nam žmogui.”

(Spartakiečio kapas).. 
“Mes dažnai praeidavom 
pro Šį kapą. Kartą radome 

nuplėštą skersinį' pagalį su 
Užrašu ir baltame kuolo me
dyje naujai įrašyta raudo
nu pieštuku “Spartakas.” 
Ant kapo gulėjo gėlių krū
va. Kas tai padarė, mes 
nežinojome. Miestelioi-žmo- 
nės ilgai nepamiršo sparta
kiečio kapo. Čia . visad bū- 

! davo šviežių gėlių. Jei pra- 
i eitumėt, ir d^bar ten rastu
mėt nepamirštamą gėlėm 
apsodintą kapą. Čia žmo
nės nepamiršta savo drau
gu”

(Gairės)... “Ir tuo metu 
Albinas vienų šuoliu užgula 
vokietį. Jo sudiržusios ran
kos taip giliai susmenga į 
vokiečio kaklą, jog, rodosi, 
Nagelis ir atsikvėpti nesu
spėjo...

Ir vėliau Albinas pats ne
galėjo suprasti, iš kur tą 
akimirką jam tiek jėgų su
sikaupė. Juk kai stovykloje 

įkilo triukšmas, jis buvo 

Nauja Tarybų Lietuvos vyriausybe

Juozas Baltūsis
LTSR Aukščiausios Tarybos Prezi

diumo Pirmininko pavaduotojas

Balandžio 18 d. susirinkęs Tarybų Lietu
vos parlamentas (Aukščiausioji Taryba) iš
rinko naują Lietuvai vyriausybę. Dauguma 
asmenų užtvirtinti tie patys, kurie buvo, bet. 
įeina ir naujų. Mes čia paduodame naujos 
vyriausybes sudėtį.

LTSR AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 
PREZIDIUMAS

Justas Paleckis—pirmininkas.
Juozas Baltušis — pirmininko pavaduoto

jas.
Elena Kazakauskiene—pirmininko pava

duotoja.
Stasys Naujalis—sekretorius.

PREZIDIUMO NARIAI:
Bagaslauskas, Bronius — Daujėnų rinki

minės apygardos deputatas;
Bieliauskas, Feliksas — Saltoniškių rinki

minės apygardos deputatas;
Dobrovolskis, Pranciškus - Stanislovas — 

Telšių rinkiminės apygardos deputatas;
Kondratas, Juozas — Siesikų rinkiminės 

apygardos deputatas;
. Lengvinas, Kazimieras — Ąžuolyno rin
kiminės apygardos deputatas;

Mackevičius, Kazimieras — Pajūrio rin-
• kiminės apygardos deputatas;

Petronis, Pranas — Gelgaudiškio rinkimi
nės apygardos deputatas;

Plechavičius, Kazys — žemaitės rinkimi
nės apygardos deputatas;

Rybakovas, Mina — Valakampių rinkimi
nės apygardos deputatas;

Sniečkus, Antanas — Pramonės rinkimi
nės apygardos deputatas;

Ševeliova, Stanislava — Užupio rinkimi
nės apygardos deputatas.

PARLAMENTO PIRMININKAS IR 
JO PAVADUOTOJAI

Naujo Lietuvos parlamento (Aukščiausio
sios Tarybos) pirmininkas — Antanas Bar
kauskas. Jo pavaduotojai: Eugenija Jaku- 
ceviČienč, Marija Rožčenko, Antanas Venc
lova ir Leonardas Žečius.

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBA
Į Tarybų Lietuvos Ministrų Tarybą, kaip 

praneša Vilniaus “Tiesa”, buvo išrinkti se
kami asmenys:

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirminin
kas — Šumauskas, Motiejus.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirminin
ko pirmasis pavaduotojas ir žemės ūkio pro
duktų gamybos įr paruošų ministras — Gri
galiūnas, Medardas.

■ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirminin
ko pavaduotojas — Lietuvos Komunistų par-v 
tijos Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos Partinės-valstybinės kontro
lės komiteto pirmininkas — Barauskas, Al
bertas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirminin
ko pavaduotoja — Diržinskaitč Leokadija.

Justas Paleckis
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo Pirmininkas

toks silpnas, kad yos galėjo 
pastovėti.

—Baigta, draugai, — jis 
tada pasakė. — Baigta... 
Mums čia nebe vieta. Mes 
nebūsime .gairėmis vokiš
kiems galvažudžiams!.. ”

^Paskutinis akordas)... “O 
muzikos troškulį,, mergužė
lės, aš labai gerai pažįstu. 
Ir mūsų ligonio prašymas— 
visai suprantamas, visai 
normalus. Jam muzika da
bar gali ir vaistus atstoti. 
Tik greičiau šen garsiakal
bį. Ir čia jokių paskutinių 
akordų nebus. Čia kiekvie
nas akordas gaivins žmogų 
ir trauks jį gyventi...

Iš tiesų, muzika mane gy
dė, traukė greičiau kopti iš 
lovos, vedė prie palatos lan
go, kur buvo matyti judri 
miesto gatvė. Ji šaukė la
biau domėtis ir tikėti gyve
nimu. Garso bangos tarsi 
spinduliai budino laikinai

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirminin
ko pavaduotojas — Kairys, Ksaveras.

. Lietuvos TSR Liaudies ūkio Tarybos pir
mininką^ — Kulvietis, Povilas.

Lietuvos TSR ministras — Lietuvos TSiR 
Liaudies ūkio tarybos pirmininko pavaduo
tojas — Čisliakovas, Aleksejus.

Lietuvos TSR ministras — Lietuvos TSR 
Liaudies ūkio tarybos pirmininko pavaduo
tojas — Kupčiūnas, Vytautas.

Lietuvos TSR finansų ministras — Sikors
kis, Romualdas.

Lietuvos TSR kultūros ministras — Banai
tis, Juozas.

Lietuvos TSR ryšių ministras — Beliani- 
nas, Nikolajus.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos minist
ras — Kleiza, Vytautas-Antanas.

Lietuvos TSR automobilių transporto ir 
plentų ministras — Martinaitis, Vladislovas.

Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramo
nės ministras — Matulionis, Algirdas.

Lietuvos TSR prekybos ministras — Mi
kutis, Anatolijus.

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo mi
nistras — Jančaitytč, Tatjana.

Lietuvos TSR statybos ministras — Saka
lauskas, Romualdas.

Lietuvos TSR švietimo ministras — Ged
vilas, Mečislovas.

Lietuvos TSR viešosios tvarkos apsaugos 
ministras — Gailęvičius, Alfonsas.

Lietuvos TSR Valstybinės plano komisijos 
pirmininkas — Drobnys, Aleksandras.

Lietuvos TSR ministras — Lietuvos TSR 
Valstybinės plano komisijos pirmininko pir
masis pavaduotojas —Bialopetravičius, Ado
mas.

Lietuvos TSR ministras — Lietuvos TSR' 
Ministrų Tarybos Valstybinio mokslinio ty
rimo darbų koordinavimo komitetas — Žu
kauskas, Algirdas.

Lietuvos TSR ministras :— Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Respublikinio susivienijimo 
“Lietuvos žemės ūkio technika” pirmininkas 
Zorskas, Albinas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybi
nio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
komiteto pirmininkas — Zabulis, Henrikas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybi
nio statybos ir architektūros reikalų komi
teto pirmininkas — Aksomitas, Antanas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybi
nio radijo ir televizijos komiteto pirminin
kas — Januitis, Jonas.

Valstybės saugumo komiteto prie Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos pirmininkas — 
Randakevičius, Alfonsas.

Centrinės statistikos valdybos prie Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos viršininkas— Du
basovas, Borisas.

Vyriausiosios energetikos ir elektrifikavi
mo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos viršininkas — Nekrašas, Justinas.

apmirusius troškimus. Ir 
aš klausiausi muzikos ne 
tiek ausimis, kiek akimis, 
veidu ir krūtine...”

(Ry bus gražu)... “Stuo- 
kienė galvoja apie visą di
delį orą, kur tik žmonės gy
vena. Bet labiausia apie tą, 
kur jos Petrelis... Vyrui 
ji atsako: — Ryt bus gra
žu...”

TSRS PIRKO VARTOTŲ 
LAIVŲ

New Yorkas. — J. Pierot 
& Sons firma praneša, kad 
Tarybų Sąjunga 1963 me
tais jau pirko virš tuzino 
vartotų laivų. Numatoma, 
kad jie bus naudojami ga
benimui sausų prekių. Lai
vai yra po 10,000 tonų įtal
pos.

Maskva.—TSRS daugiau 
patikrins skiriant Lenino 
prizus, ar kandidatai išlai
kė leninistinę liniją.

Motiejus Šumauskas
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 

Pirmininkas

T. Sakalauskas

Aktorius Jonas 
Kavaliauskas

“Keista,—nūrodinėjo ak
torius K. Stanislavskis, — 
jog apšviesta portalo anga 
išryškina trūkumus ir visa, 
kas juokinga žmoguje. “ Ak
torius, atsiradęs priešais 
rampą, matomas lyg per lu
pą. kuri daugelį kartų pa
didina tai, kas gyvenime 
praeina nepastebimai.”

Iš tikrųjų, scenoje nėra 
kur pasislėpti nuo žiūrovo 
žvilgsnio... Meninės ne
tiesos čia nepaslėps nei pe
rukas, nei prilipdyta nosis, 
nei priklijuoti ūsai... “Žiū
rėk, — prisimenu, išsikal
bėjus pasakojo respublikos 
nusipelnęs artistas Jonas 
K a v a 1 i a uskas, — gyveni
me žmogus įdomus, ma
lonu su juo susitikti, jo 
paklausyti, o scenoie—vis
kas dingsta, lieka tik nuo
bodybė. Scena turi savo 
dėsnius, savo specifiką.

Tačiau, kita vertus, mes, 
aktoriai, nuolaf turim rem
tis tikrove ir mokytis išjos. 
Neretai tenka pastebėti, 
kad scenoje stengiamasi 
“rodyti” jausmus, pergyve
nimus, tartum tuo būtų 
galima labiau sujaudinti 
žiūrovą. Bet juk gyveni
me būna kitaip. Žmonės 
daug santūresni, jie dau
giau mąstantys; tik ypa
tybėmis atsiveria dvasios 
gelmės. Man Leningrado 
scenoje teko matyti, — tęsė 
J. Kavaliauskas,—I. Smok- 
tunovskio sukurta Miškine 
paveikslą “Idiote.” Stebė
jausi ir gėrėjausi šio akto
riaus darbu.... Junti kiek
vieną jo minties virptelėji
mą, nors išorė, judesiai, at
rodo, ramūs, santūrūs... 
Mastantis aktorius! Tuo 
keliu eina ir įžymusis Ža
nas Gabenąs...”

Kalbėdamasis su J. Ka
valiausku, iš karto pastebi 
šio žmogaus dome j i m a s i 
įvairiomis meno proble
momis, reiklų ir atsakin
gą jo požiūrį į savo darba, 
savo kūrybą... Man rūpė
jo kuo plačiau sužinoti apie 
paties J. Kavaliausko su
kurtus vaidmenis, apie di
delį įtemptą darbą, nemato
mą žiūrovui. Tačiau teko 
truputį nusivilti, kai akto
rius atsakė:

—Kurdamas charakterius, 
jokių receptų, jokių taisyk
lių neturiu... Ir pasakoti 
nėra ko... Sėdi, skaitai 
galvoji... O paskui tas 
mintis nešiesi į repeticiją. 
Ten vyksta patikrinimas, 
Įtvirtinimas, įkūnijimas... 
Taip kad didžioji darbo da
lis atliekama galvoje...

Pasiekti, kad aktorius im
tų mąstyti scenoje, — štai 
kas man labiausiai įstrigo 
atmintin no susitikimo su 
tuo daugelio vaidmenų kū
lėju. Tą minti noriu pra
tęsti žymaus režisieriaus G. 
Tovstonogovo žodžiais: “Be 
sugebėjimo aktyviai galvoti 
scenoie, aktoriaus menas 
nedali būti laikomas šiuo- 
’aikiniu... Dabartinio ak
toriaus kūryba turi pasiek
ti, kad žiūrovas būtų mak
simaliai įtrauktas i- spek
taklio eiga, kad jam iš 
anksto nebūtu aišku, kaip 
pasielgs aktorius, kad jis 
susimastytu. Kas keičiasi 
aktoriuje, kuriant naujus 
vaidmenis?.. Galvojimo 
būdas, santykis su aplinka, 
žmogaus gyvenimo ritmas.”

Tie trys faktoriai ir ap
sprendžia aktoriaus persi
kūnijimą, jo nesikartoji- 
ma jo vaidmenyse. J. Ka
valiausko kūrybinė paletė- 
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labai turtinga ir įvairi. Ak
torius moka įaugti į kuria
mų herojų psichologiją, jų 
galvoseną, sugeba jų akimis 
pažvelgti į pasaulį. Mūsų 
atmintyje išliko Čechovo 
Dėdė Vania, Mužikas iš L. 
Tolstojaus “švietimo vai
sių,” Prokuroras — Milerio 
“Salemo raganose,” Kara
lius — Šekspyro “Hamlete,” 
Daktaras — Hikmeto “Vi- 
sų užmirštame,” Simonovo’ 
Ketvirtasis... Tai ne tik 
skirtingų1 epochų, skirtin
gai apsirengę, bet ir skir^ 
tingai mąstą žmonės... 
T ai aktoriaus etapiniai 
vaidmenys, io kūrybinė bi
ografija, ieškojimų ir atra
dimų laiptai, kuriais jis 
žengė jau beveik šimtą pa
kopų ... Viena jų ypač 
reikšminga—tai atmintinas 
Lenino paveikslas N. Pogo- 
dino p j e s ė s e “Kremliaus 
kurantai” ir “Trečioji, pa-, 
tetinė.”

Ruošiant šį atsakinga 
vaidmenį, reikėjo Įdėti 
daug darbo, išradingumo,, 
valios. J. Kavaliauskas pa
sakoja, kain kruopščiai jis 
rinko medžiaga anie Iljičių. 
Teko perskaityti begales 
knygų, Gorkio, Krupska- 
ios. Lunačarskio. Marijos- 
ir Dimitriiaus Ulianovų ir 
kitu jo artimųjų bei bend-, 
ražygių prisiminimus....

Palaipsniui vis ryškiau ir 
giliau atsiskleidė nepamirš
tami Iljičiaus bruožai — 
stipri valia, jo meilė dar
bui, neišsenkama ir kun
kuliuojanti energija, jo en
tuziazmas, juokas, didžiulis 
tėviškas rūpestis darbo 
žmogumi... Nepapr a s t a i 
daug medžiagos davė dailL; 
ninkū paveikslai, skulptū-s 
ros, fotonuotraukos,’ doku
mentiniai filmai. Aktorius 
lankėsi muziejuose, žiūrėjOv 
Lenino perskaitytas kny*. 
gas su atžymėjimais paraš
tėse, rankraščius, laiškus,, 
rūbus: batus, apsiaustą, 
kuriuo Iljičius dėvėjo, kai į 
jį buvo paleisti išdavikiš
ki šūviai. Tai buvo tik 
darbo pradžia—visa tai dar» 
reikėjo įkūnyti konkrečia
me charakteryje... Čia 
buvo ir nusivylimų, ir nuo
puolių, ir tik didžiausių 
pastangų bei valios kaina 
išsaugota kūrybinė pusiau
svyra... Scenoje suskam
bėjo didžioji lenininė tema, 
ir mes išvydome kažką dau* 
giau, negu talentingai su
kurtą sceninį charakterį. 
Tai galima pasakyti apie: 
daugelį Jono Kavaliausko 
darbų...

Aktorius sukūrė ir nei* 
giamų, ir teigiamų herojų- 
paveikslų, tačiau jo pagrin
dinis norasy jo kūrybinis 
kredo — ugdyti žmoguje 
gražiausius dvasinius bruo
žus. Jo noras — sukurti 
scenoje mūsų laikų didvy
rį. “Jis, — svajoja akto
rius, — stovi rampos švie
soje, apsirengęs paprastais 
mūsų amžininko rūbais, jis 
gal darbininkas, kolūkietis, 
gal darbo inteligentas. 
Svarbiausia jame — mūsų 
amžininko charakteris, 
mintys, platus žvilgsniu į; 
gyvenimą... Jis atėjo iš 
gyvenimo, kad, pabuvęs see- 
noje, kažką naujo pasakęs,-' 
kažką pakėlęs ir kažką ne
gailestingai atmetęs, išeitų 
iš teatro drauge su žiūro- • 
vu.”

Leopoldville.—Kongo res
publikoje yra 800,000 be
darbių.



Gegužės Pirmoji^—darbininku šventė
Darbininkams tai labai 

brangi šventė, nes jie už tą 
savo šventę užmokėjo tokią 
brangią kainą, kurios nei 
pinigais, nei jokiais žemės 

‘ turtais negalima įvertinti.
Už Gegužės Pirmosios 

Šventę darbininkai mokėjo 
savo krauju ir savo gyvybė
mis. Pa v., tiktai vien 1892 
metais, ir tik viename Lo
dzės mieste (Lenkijoje) per 
Gegužės Pirmosios šventę 
buvo užmušti 46 darbinin
kai.

Gegužės Pirmosios darbi
ninkų šventė buvo paskelb
ta 1899 metais, ir garsas 
apie tai labai greitai papli
to visame pasaulyje, suras
damas didelį visų šalių dar
bininkų pritarimą.

Z. Angariečio “Lietuvos re- 
revoliucinio judėjimo ir dar
bininkų kovos istorijoje” 
randame atpasakojimus, 
Jkur ir kaip Lietuvoje buvo 
švenčiama Gegužės Pirmoji.

Kad neužimtume laikraš
tyje per aaug vietos, čia pa
minėsime tiK kelis, pačius 
budmgiausius metus.

189d metais Vilniaus dar
bininkai pirmą kartą pada
rė Gegužes Pirmosios mi
nėjimą. Tuo tikslu Antakal
nio pušyne, netoli Petro 
bažnyčios, susirinko 40 žmo
nių — darbininkų ir inteli
gentų.

1896 m. Gegužės Pirmąją 
švenčia visi Lietuvos mies
tai. Vilniuje padaryta ne
mažiau 3-jų susirinkimų. 
Juose dalyvauja daugiau 
kaip 500 žmonių. Iškeltos 
raudonos vėliavos su < užra
šais: “Visų šalių proleta
rai, vienykitės!,” “Mes ko
vojame dėl streikų, susirin
kimų, žodžio ir spaudos lais
vės.” Visoj Lietuvoj šven
tėje dalyvavo apie 1,500'dai-- 
bininkų.

1898 m. Vilniuje buvo pir
moji Gegužės Pirmosios de
monstracija. Ta proga bu
vo išleistas lapelis, nukreip
tas prieš valdžią ir prieš iš
naudotojus.

1899 metais buvo įvykdy
ta daug areštų. Už šiuos ir 
ūž sekančius metus archy
vuose žinių trūksta. Per 
tuos metus buvo kaupiamos 
darbininkų jėgos būsimai 
kovai ateityje.

1902 metais Gegužės Pir
mąją pradėjo švęsti ir ma
žesni Lietuvos miesteliai, 
kur darbininkai susirinkda
vo, iškeldavo raudonas vė
liavas, sakydavo prakalbas 
ir dainuodavo ■ revoliucines 
dainas.

Kaune tą dieną buvo iš
platinti lapeliai, demonst
rantai ėjo miesto gatvėmis 
ir šaukė “Tegyvuoja Rusi
jos revoliucija!,” “Ura!” 
Kai atvyko policmeisteris ir 
maldavo minią išsiskirstyti, 
minia atsakė: “Šalin poli
ciją,” “Šalin budelius!” Po 
demonstracijos prasidėjo 
areštai.

Bet žymiausi tų metų įvy
kiai buvo Vilniuje, kur gu
bernatorius f on Valis plakė 
darbininkus.

Gegužės šventei Vilniuje 
darbininkai ruošėsi iš anks
to. Buvo paruošta daug la
pelių. Kai kurie jų buvo 
skiriami specialiai karei
viams ir karininkams. Pa
siruošė ir gubernatorius f on 
Valis. Jis parūpino batali- 
joną kareivių ir šimtinę ka
zokų, pastatė ant kojų vi
są policiją ir net kiemsar
gius apginklavo lazdomis. 
Kareiviams buvo sakoma, 
kad rengiamas lenkų ir žy
dų maištas.

Gegužės Pirmąją miesto 
gatvėmis jodinėja žandarų 

patruliai, kiemų vartai už
daryti. Septintą vai. vaka
ro Vokiečių gatvėje susi
rinko daugiau žmonių, lau
ke ateinant darbininkų iš 
kitų vietų, kad pradėtų de
monstraciją, bet nesulaukia. 
Buvo jau nutarta demonst
racijos nedaryti, bet kiti to 
nutarimo nežino. Apie 30 
žmoniiį išeina į vidurį gat
vės ir pradeda šaukti: “Sa
lin caro valdžia!” Iš visų 
pusių girdisi “Ura!” Paky
la raudonoji vėliava. Pra
sideda demonstracija. De
monstrantus užpuola polici
ja ir namų sargai. Už po
ros minučių pasirodo kazo
kai. Apsupa nešantį vėlia
vą ir smarkiai jį muša. Jis 
griūva. Kazokai vis muša. 
Mušamas šaukia: “Doloj 
samoderžavija!” (Šalin ca
ro valdžia!), ir netenka są
monės.

Dabar policija, kaip pasiu
tusi, gaudo visus įtariamus. 
Namų sargai veda į polici
jos nuovadas ir pakeliui mu
ša. Taip tęsėsi iki 10 vai. 
vakaro.

Rytojaus dieną prasidėjo 
ekzekucija. Areštuotus iš
vedė į kiemą. Fon Valis vi
sus gerokai išplūdo. Proku
roras pasakė prakalbą. Jis 
pasakė, kad buvo duotas 
įsakymas šaudyti į demons
trantus, bet nešaudė. Da
bar juos plaks rykštėmis. 
Atnešė specialiai paruoštą 
lentą ir visus paeiliui gul
dė.
ną, vienas kazokas sėdasi 
ant nugaros, kitas ant kojų, 
o kiti du plaka. Kiekvienas 
gavo po 25 rykštes, kiti 50.

davė karo teismui. Gegu
žės 18 d. nuteistas mirti ir 
po dviejų savaičių pakartas. 

Nurengia, užkiša bur-|Prie pakorimo dalyvavo
* gydytojas Janovskis ir ra

binas Nemeris.
Vilniaus įvykiai garsiu ai-

Prie ekzekucijos dalyvavo 
gubernatorius fon Valis, 
prokuroras Nazimovas ir 
gydytojas Michailovas. Kai 
kurie apalpo. Kai atsipei
kėjo, vėl juos plakė.

Taip pasakojo vienas areš
tuotas, kuriam laike plaki
mo išmušė akį. Kitas areš
tuotas pasakoja:

Išveda juos iš kameros į 
kiemą, pastato prie sienos, 
kad jie matytų, kaip kitus 
plaka. Greta buvo suolas ir
rykštės. panašios į šluotas. 

i.
—Jonai, ar girdi? Klausyk!
Ar turi čia nors skatiką?
Štai, gegužė pirmą syk
Užkukavo dabar tik ką.

—Na, tai tau! Ot, neturiu! 
Kad ją kur ir tą gegužę!
Tai jau šiemet, kaip žiūriu,
Būsiu tuščias taip, kaip gružė!

—Taip ir mane, kad ją čia,
Tuščią, pliką užkukavo!
Šiemet bus mašna tuščia!— 
Taip artojas sau juokavo.

H.
Kas tai? Miesto fabrikai 
Šiandien tyli ir nerūksta, 
Ponai slapstos lyg vaikai, 
O policija jau dūksta!

Ponai glaudžias prie valdžios, 
Meldžia gelbėt juos nuo maišto.
Jau neteko jie galvos,
Jiems jau rodos, kad jie gaišta...

Ne, poneliai! • Tai veltui
Baimę patys sau įvarot, 
Drebat, niurzgiat—ui-jui-jui!
Patys tik maištus sau darot...

Šiandien jūsų darbininks
Meta karčius dūmus kentęs,
Jie visi, štai, susirinks
Ant Gegužės Pirmos šventės.

Ir raudona vėliava
Trauks visus juos į vienybę.
Šiandien jums nekris galva, 
Šiandien šventė ir ramybė.

Nesuprato ponai to
Ir globėja jų pasiutus,
Lyg tas jautis — n’ištrivo, 
Tą raudonį čia pajutus.

Netoli stovėjo gubernato
rius, policmeisteris, polici
jos pnstovas ir kiti. Dar 
toliau — kazokai ir gaisri
ninkai, parinktieji budeliais. 
Kai viskas buvo paruošta, 
policistai pagrobė“ vieną 
areštuotą, nurėdė ir pagul
dė ant suolo. Gubernato
rius įsakė plakti nesiskubi
nant. Taip išplakė apie 20 
žmonių. Kiekvienam davė 
po 25 rykštes, ir tik vienas 
gavo 20 rykščių, o 3Jpo 30. 
Vienas, kuriam davė 30 
rykščių, apalpo. Jį apžiūrė
jo gydytojas Michailovas ir 
pripažino, kad ir likusias 
rykštes galima įkirsti. Pla
kė taip smarkiai, kad po 20 
kirtimų iš rykštės pasilik
davo tik kotas. Jei vienas 
plakikas pailsdavo, tai jį pa
keisdavo kitas.

Po plakimų sujudo visas 
miestas. Daugelis reikala
vo keršto. Vienam prista- 
vas suskaldė galvą. O che
miškos mokyklos mokiniai 
pareikalavo atstatyti Mi
chailo vą, ten jis buvo gydy
toju. Mokykloj prasidėjo 
sumišimas.

Žmonių kerštas pasiekė ir 
fon Valį. Gegužės 18 d. G. 
Lekertas šaudė į jį ir su
žeidė. Giršas Lekertas — 
batsiuvis—- keletą metų da
lyvavęs revoliuciniame są
jūdyje. Jį areštavo ir ati

dų pasklido po‘ pasaulį. Į 
juos atsiliepė įvairios Rusi
jos darbininkų organizaci
jos, o Tarptautinis Socialis
tų Vykd. Biuras išleido 
atsišaukimą į visų šalių dar
bininkų partijas.

* * *
Tais metais Vilniuje gy

venęs ir tuos įvykius savo 
akimis matęs bei savo kai
liu išmėginęs revoliucinis 
poetas Juozas Baltrušaitis 
(J. Mėmelė), tų įvykių pa
veiktas parašė eilėraštį, ku
rį čia paduodame ištisai:

• Lima. — ,1962 metais Pe
ru respublika pagavo 5,- 
200,000 tonų žuvų. Ji ka
pitalistiniame pasaulyje bu
vo pirmoji po Japonijos. 
Japonija sugavo 6,700,000 
tonų žuvų.

Gegužės Pirmosios šventė
Tuoj kazokai cypdami,
Iš siutimo lyg užkimę, 
Puolė velnio nešami
Atimt vargšų kraujo žymę.

* * *
O, beprotė ta valdžia!
Kraujo ženklo taip ji bijo,
O tik gyvą kraują čia
Lieja, ryja, kaip ir rijo!..

Gal ji daro ir gudriai:
Tų ženklų negal juk ėsti.
Taigi kam jau tie ženklai, 
Kad be kraujo tur ji dvėsti?

* * *
Darbininkai vis pirmyn
Kaipo jūrų banga ėJor
Caro valdžia—von, šalin!”—
Jie įpykę šaukt pradėjo.I 4

Kas ten buvo! Ach! Kardai, 
Šūviai drumstė, šią padangę...
Mus išvaikė, tik—štai!— 
Neišveržė mums žymę brangią!

k ■
III.

Darbininkai! Kad tuščius
Mus gegužė neužkukuotų,—
Rinkim spindulius šviesius,
Kad stiprybę jie mums duotų.

Ir gegužė niekada
Jau neras prie mūs tuštybės,
Nes galvoj mūs bus šviesa,
Ryšys galingos vienybės!

Tai iš mokslo spindulių
Sukim tą vienybės ryšį,
O knybždynas siurbėlių
Subyrės į peklos plyšį!..

(Šis eilėraštis paimtas iš J. Mėmelės — 
J. Baltrušaičio — knygutės “Pirmosios Ge
gužės Balsai,”' išleistos Londone 1.9,04 m.)

Nors Gegužės Pirmosios 
šventės darbininkams ne vi
sada teikė džiaugsmo, bet 
čia jie turėddVci progos 
žinti savo įnešus, ugdyda
vo pasiĄžifną su tais prie
šais 'kovoti' ir nugalėti. Ge
gužes Pirmoji kėlė darbi
ninkų klasinį susipratimą, 
padėjo išbandyti jėgas ko
voje su savo engėjais ir iš
naudotojais. Nors ta kova 
ėjo labai sunkiai ir tęsėsi il
gus metus, bet galų gale 
visuomet baigdavosi darbi
ninkų pergale.

Lyginant senus laikus su 
dabartiniais, mes matome, 
jog darbininkų kova už sa
vo išsilaisvinimą iš kapitalo 
vergijos dabar eina žymiai 
platesne apimtimi. Iš mies
to gatvių ir aikščių toji ko
va perėjo į pasaulinę are
ną. Proletariato jėgos jau 
yra tiek išaugusios, kad pa
jėgia vesti kovą už ištisų 
žemynų išlaisvinimą.

Dabar kovojama jau ne su 
Vilniaus, Maskvos ar Var
šuvos fabrikantais, ne su 
caro gubernatoriais ar po
licijos pristovais. Dabar ko
va eina su ištisų žemynų 
pavergėjais, su Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos impe
rialistais už Azijos, Afrikos 
žemynų, už Pietinės Ameri
kos išsilaisvinimą.

Nėra jokios abejonės, kad 
ir šios grumtynės baigsis 
kapitalistų pralaim ėjimu. 
Jų beviltiškas priešinimasis 
yra tuščios pastangos, ku
rios gali tik neilgam laikui 
pratęsti kapitalo, viešpata
vimą..

Tegyvuoja viso pasaulio 
darbininkų solidarumas ir 
kovinių jėgų patikrinimo 
šventė, tegyvuoja Gegužės 
Pirmoji!

7 Pranas Stiklius 
Kaunas

Nauja Baltramiejaus naktis /
Vasario 18 dieną “Izvesti- me pasauliniame kare, Ira- rijos. Šioje teritorijoje 

jų” korespondentas K. Vis- kas tampa Anglijos manda- (miestai Kirkukas ir Mosu-
neveckis pranešė: “Bagda- tu. Steigiasi anglų naftos las) yra didžiausios naftos 
do, cenzūra nesuinteresuota koncernai . 1925 metais an- atsargos. Kadaise kurdai

glai gavo pirmą koncesiją 
“Iraq Petroleum Company” 
koncernui. Po 30 metų Ira
kas jau išgaudavo 30 mili
jonų tonų naftos, o praėju
siais metais —• 50 milijonų. 
Irako nafta sudaro dešim
tadalį visų kapitalistiniame 
pasaulyje ištirtų naftos iš
teklių. Naftos gavyba Ira
kas užima šeštąją vietą pa
saulyje. Šitie skaičiai ir pa
aiškina tragišką irakiečių 
istoriją, nuolatines imperia
listų intrigas, jų siekimą 
pasisavinti šalies turtus.

Anglijos “globa” paliko 
karūną ant Feisalo galvos. 
Kai 1932 metais Irakas ga
vo formalią nepriklausomy
bę, Feisalas paliko monar
chu, o faktinė valdžia perė
jo feodalinei klikai, kurios 
klasišku atstovu buvo Nuri 
Saidas Paša.

Buvęs Turkijos karinin
kas pirmojo pasaulinio karo 
metais dezertyravęs į gar
saus anglų pulkininko Lou- 
renso diversinius dalinius, 
turėjo pagrindą mylėti an
glus. Jiems padedant, Nuri 
Saidas organizavo Irake 
vieną žiauriausių diktatūrų 
šioje pasaulio dalyje. Jam 
priklauso “išradimas” de
ginti komunistus garvežių 
katiluose.

Tuo tarpu naftos kompa
nijos per trisdešimt metų 
(1928-1958) išvežė iš šalies 
daugiau .kaip tris miliiar- 
dubM‘dolerių., i O j šio »“šau
naus”/ ^įtrįšaešihittoečip pa
baiga jei iaciohalinęs: paja
mos vidutiniškai'vienam gy
ventojui sudarė apie 40 di
narų, t y; ne kiek daugiau 
už Afrikos negro pajamas. 
Pokario metais feodalinė 
viršūnė ir parsidavusi bur
žuazija pajungė šalį JAV 
imperialistams, įtraukė Ira
ką į jų sulipdytą karinį blo
ką — Bagdado paktą. Im
perialistinės monopolijos 
dar labiau ėmė engti Irako 
liaudį. •

Nieko nuostabaus, kad 
Nuri Saido režimas buvo 
liaudies masių nekenčiamas, 
nieko nuostabaus, kad jo 
nuvertimas, nors pradėtas 
kariniu puču, išsiliejo į liau
dies sukilimą prieš imperia
lizmą, feodalizmą ir reakci
ją. Karinis perversmas tru
ko vos vieną 1958 metų lie
pos naktį. Diktatūra krito 
kaip prinokęs obuolys, o 
Nuri Saidas ir marionetinis 
karalius gyvybėmis užmo
kėjo už savo nusikaltimus.

* * *
Gimė respublika, kurios 

priešakyje atsistojo Abdelis 
Kerimas Kasemas. Padėtis 
šalyje buvo nepaprastai pai
ni. Feodalai liko galinga jė
ga kaime ir laikė savo ža
bangose didžiulę valstiečių 
daugumą. Komprad orinė 
buržuazijos viršūnė neatsi
sakė bendradarbiauti su už
sienio imperialistais ir sa
vais feodalais, bijojo bet ko
kių revoliucinių permainų. 
Smulkiaburžuazinė masė, 
degusi arabų nacionalizmu, 
buvo dezorientuota. Prole
tariatas — negausus, vals
tiečių masės — neorgani
zuotos.

Politinė situacija dar la
biau susikomplikavo dėl ne
išspręsto kurdų klausimo. 
Kurdai sudaro 20 procentų 
Irako gyventojų (iš viso ša
lyje 7 milijonai gyventojų). 
Jie gyvena kalnuotuose 
šiaurės-rytų rajonuose ir 
užima trečdalį šalies terito-

-teisingai informuoti pasau
lio visuopienę apie įvykius 
šalyje. Todėl tiesą apie pa
dėtį Irake aš galiu perduo
ti tik , ištrukęs iš ten. O ši 
tiesa baisi. , Bagdadas ap
imtas kruvino teroro prieš 
komunistus ir kitas pažan
gias Irako jėgas. Tik ką 
paskelbtas naujas įsakymas, 
kuriuo Irako generalinis 
gubernatorius grasina gy
ventojams sušaudymu, jei
gu jie neišduos komunistų.

Nors naujoji vyriausybė 
atkakliai tvirtina, kad visur 
ramu, kiekvienas, kas gyve
na čia, mato, jog tai netie
sa. Tankai, kariuomenės 
patruliai, pertvertos gatvės, 
piketuoja ginkluoti vyrai, 
primeną fašistinius smogi
kus. Taip šiandien atrodo 
Bagdadas... Basistų (da
bartinės valdžios partija) 
būriai terorizuoja miestą, 
ruošia pogromus darbinin
kų kvartaluose, žudo komu
nistus, nesigaili net moterų, 
senių, vaikų.”

Valdžia ėmė sudarinėti 
“juoduosius sąrašus,” į ku
riuos įtraukė pažangiosios 
intęligentiios atstovus — ra
šytojus, poetus, mokslinin
kus, žurnalistus. Juos ruo
šiamasi sunaikinti...

Irako armijos karininkai, 
vasario 8 dieną įvykdė per
versmą ir į savo rankas pa
ėmę valstybės valdžią, pa
skelbė sudarą nacionalinę 
Irako ;reyoliucįjo^ ’tarybą 
pažadėjo įvykdyti 19Š8 me
tų revoliucijos uždavinius. 
Perversmo organizat oriai 
bematant susidorojo su bu
vusiu piinistru pirmininku 
Kasemu ir pradėjo masinį 
kruviną terorą. Užsienio 
spaudos pranešimais, per 
pirmąsias tris dienas buvo 
sunaikinta apie 10 tūkstan
čių žmonių. Vienas anglų 
žurnalistas, komentuodamas 
įvykius Irake, pažymi, kad 
šalyje vyksta tokios žudy
nės, prieš kurias Baltramie
jaus naktis atrodo “sekma
dieninis mokinių piknikas.” 
Teroras nukreiptas prieš ko
munistus. Komunistus ne
gailestingai persekiojo ir 
Kasemas.

* * *
Prieš kelerius metus jis 

buvo minios vadas. Kai jis 
pakildavo į tribūną arba 
pravažiuodavo mašina, gat
vė kunkuliuodavo. “Išva
duotojas,” “liaudies tėvas”- 
tai tik du Vardai, kuriais jį 
vadindavo entuzias t i n g o s 
minios. Kareiviai dievino 
jauniausią Irako armijos 
generolą. Dar neturėdamas 
keturiasdešimt metų, jis ta
po pasauline figūra.

Kai Abd. Kerimas Kase
mas buvo sušaudytas, Bag
dado gatvės tylėjo.- Masės 
neišėjo ginti “liaudies tė
vo.” Kasemas neteko liau
dies paramos. Apie jį susi
darė tuštuma, o tuštuma 
grėsminga.

Irako istorija, kaip pasa
koja legenda, prasideda nuo 
Babelio bokšto. Tame bokš
te įsiliepsnojo neapykanta, 
pavirtusi skerdynėmis. To
kiu kruvinu keliu istorija 
nuvedė Mezopotamiją. Tur
kų viešpatavimo šimtmečiai 
nualino šalį tarp Tigro ir 
Eufrato. Bagdadas tapo 
vargingu, purviu miestu. 
XX amžiaus pradžioje šaly
je buvo aptikta nafta. Į 
Iraką ėmė vis smarkiau 
veržtis vokiečiai. O koks 
biznierius nekariaus dėl 
naftos? Turkijai ir Vokie- 
tijai. pralaimėjus* pirmąją- 4 JM-Laisvė (Liberty)—Ant r., baland. (April) 30, 1963

gyveno savarankiškai. Ta
čiau vėliau buvo arabų, o 
paskui turkų užkariauti. 
Subyrėjus Otomano imperi
jai, kurdai atsidūrė Turki
jos, Irako, Sirios ir Irano 
teritorijose. Jie ne kartą 
pakilo į kovą, siekdami su
kurti savo nepriklausomą 
valstybę arba bent autono
miją tose valstybėse, kur jie 
gyvena. Irako kurdai vylėy 
si, kad 1958 metų revoliuci
ja suteiks jiems autonomijS 
Tačiau Kasemas neištesėjo 
savo žodžio. 1961 metais 
jis ėmė malšinti kurdus 
ginklu.

Kasemas neištesėjo ne tik 
Šio pažado. Nusivylė tie vi
suomenės sluoksniai, kurie 
tikėjosi sukurti Irake tikrai 
demokratinę santvarką. Per 
trumpą laiką Komunistų 
partija tapo stambia šalies 
politine jėga, turėjusia di
delę įtaką profesinėse są
jungose, spaudoje ir kultū
roje.

Generolas Kasemas nesi
rėmė šiomis jėgomis. Jis 
pasirinko blogą kelią, kirs
damas smūgius pažangioms 
jėgoms, pirmiausia, Komu
nistų partijai. Komunistų 
partija faktiškai nebuvo le
galizuota. Jos ir jos sąjun
gininkų spauda buvo už
drausta, į profesines sąjun
gas ir valstiečių organiza
cijas vyriausybė nusiujftė 
savo bonzas. Kalėjimai vai 
buvo pęrpiįdyti komunistų.

Kasemas neįvykdė žemės 
reformos. O ja gyvybiškai 
suinteresuoti valst i e č i a i, 
kurie sudaro 85 procentus 
šalies gyventojų. • ' .

. Tokiu būdu per trumpą 
laiką Abdelis Kasemas vi
siškai izoliavo Irako vy
riausybę. Plačiausi visuo
menės sluoksniai buvo ap
gauti. Kasemas liko be pa
ramos. Reakcija jį lengvai 
nuvertė, pastatė į valdžią 
patikimesnius žmones, ku
rie net nesidangsto revoliu
cine fraze. Sukilėliai nu
teisė Kasemą mirti už... 
“simpatijas komunistams.”

* * O
Nu vertę Kasemo vyriau

sybę, reakcionieriai sudarė 
savo valdžią. Visa pažan
gioji žmonija protestavo 
prieš jų kruviną terorą 
Irake. Imperialistinė reads - 
cija piktai džiūgavo. Jos 
džiūgavimas liudija, kad^i 
prikišo nagus prie šių kru
vinų įvykių... Štai, kur 
atvedė Iraką antikomuniz
mo politika. Istorija daug 
kartų įrodė, kad visi, kas 
veikia iš antikomunizmo 
pozicijų, veikia prieš savo 
liaudį, tarptautinio imperi
alizmo naudai.

Kaip pareiškė TSKP CK, 
tarybinė liaudis tvirtai tiki, 
kad Irake atsiras jėgų, su
gebančių pažaboti sužvėrė
jusią reakciją.

A. Galinis 
(“Švyturys”)

Už 30,000,000 DOLERIŲ 
SUBMARINAS

Groton, Čonn. — Su di
delėmis apeigomis Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
komandieriai perėmė savo 
žinion naują atominį sub- 
mariną “Lafayete.” Laivas 
yra 425 pėdų ilgio, 7,000 to
nų įtalpos, paruoštas šaA 
dyti atominėmis raketomis. 
Jo pastatymui išleista $3QJ. 
000,000, o su įrengimais — 
daug daugiau.
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PITTSBURGH, PA.
lietuvių Kapinių Draugijos 

metinis susirinkimas 
ir banketas

Balandžio 21 LMS salėje, 
142 Orr St., įvyko Lietuvių 
Kapinių Draugijos metinis 
snsirinkimas. Susirinkimą 
atidarė Draugijos pirminin
kė Helen Zelkovic 2:30 die
ną. Delegatai atstovavo 
LDS 160 kp., LDS 142 kp., 
Lietuvių Mokslo Draugiją, 
Lietuvių Pašalpinę Draugi
ją (McKees Rocks), Mote
rų Apšvietos Klubą. Daly

davo 22 delegatai nuo 5-ių 
^draugijų, 6 draugijos di- 
jiektoriai ir 4 pavieniai da
lyviai. Viso 32 dalyviai su 
sprendžiamu balsu. Tai bis- 
kį per mažai, galėjo suva
žiavime būti daugiau, nes 
lietuviškas gražias laisvas 
kapines turėti yra gražu ir 
garbė lietuviams.

Iš direktorių raportų pa
aiškėjo, kad visi komiteto 
nariai širdingai darbavosi 
ir savo pareigas atliko la
bai gerai. Jų raportus su
sirinkimas priėmė su pagy
rimu. Paaiškėjo, kad ižde 
dabar randasi $13,167.42. 
Kapinių iždą auginti daug 
prisidėjo Moterų Pagalbinė 
(Auxiliary) Grupė ir Mo
terų Apšvietos Klubas, jos 
dažnai daro parengimus 
Kapinių naudai. Garbė 
joms už tai.

žemės direktorius J. K. 
Mažukna raportavo, kad 
1962 metais buvo supilta 19 
naujų kapų. Viso amžinai 
i^isi apie 600 mūsų brolių 
ir sesučių. Apkalbėjus ka
linių reikalus ir apdisku- 
savus, palikta viską atlikti 
kapinių direktoriams, nes 
jie širdingai, gerai darbuo
jasi.

Sulyg kapinių įstatų, bu
vo darinkta Kapinių Direk
torių Taryba dvejiems me
tams. (Konstitucija nusa
ko rinkti direktorius 2 me
tams — viename suvažia
vime 4, kitame 3. Viso 7 di
rektoriai.) Atlikus tarimus 
ir kitus kapinių reikalus, 
atsistojimu buvo pagerbti 
mirusieji ir palaidoti šiose 
kapinėse. Jų vardus ir pa
vardes skaitė žemės direk
torius J. K. Mažukna. Su
važiavimą uždarė Kapinių 
Draugijos pirmininkė He
len Zelkovic 5 vai. popiet.

Banketas
z 6 vai. prasidėjo banketas. 

Svečių prisirinko kimštinai 
pilna LMD apatinė svetai- 

galėjo būti apie 100 ar 
daugiau. Gaspadinės pada
rė labai skanią vištienos va
karienę ir turėjo sunkiai ir 
skubiai padirbėti. Už tai 
jos vėliau gavo gausių ap

WESTWOOD, MASS.

Liūdna vienmetine sukaktis

1963 m. balandžio 27 d. sukako vieperi metai 
kai mirė

Kazimieras Žukauskas

Didžiu gailesčiu savo širdyse prisimefiame šią ■ 
liūdną sukaktį. .

/ 

/

Petronė Žukauskienė, žmona
W. H. Bond, dukra ir žentas 
Rodney Bond, anūkas
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lodismentų nuo publikos.
Prie vakarienės, kąs my

lėjo, dar gavo putojančio 
alučio veltui išsigerti. Da
lyviai, rodos, visi buvo pil
nai banketu patenkinti. Tai 
ačiū gaspadipėms ir komi
tetui už pavyzdingą įyarką, 
o publikai už atjautimą 
laisvų kapinių.

Baigiantis banketui dar 
buvo ir kalbų. Kalbėjo Po
vilas Dargis (SLA prezi
dentas), J. 'K. Mažukna ir 
J. Mažeika. Banketo ir 
kapinių pirmininkė Helen 
Zelkovic iššaukė pasirody
ti ir daugiau dalyvių ir dar
buotojų.

Tai buvo smagus, gražus 
ir naudingas susirinkimas 
ir banketas, nors liūdna 
prisiminus kapinėse amži
nai besiilsinčius.

J. Miliauskas 
Parengimas gegužes 18 
Žaismių parę rengia Lie

tuvių Moterų Apšvietos 
Klubas Lietuvių Kapinių 
naudai šeštadienį, gegužės 
18 LDS 160 kp. name, 1317 
Reedsdale St., N1. S. Pitts- 
burghe. Prasidės 7 vai. va
kare. Dalyvaukite.

J. M.

Cleveland, Ohio
Pakvietimas

Clevelando Meno choro 
metinis kon.c.ertas įvyks 
šeštadienį, gegužės 4 d., bu
vusioje Malenkos salėje, o 
dabar Maud, 911 Maud St., 
prie E. 79th St. ir St. Clair 
Ave. Pradžia nuo 6 vai. 
vakaro.

Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti.

Iš susirinkimo
Clevelando Lietuvių Mp- 

terų klubo susirinkimas 
įvyko balandžio 11 d. Buvo 
skaitytas laiškas nuo Lie
tuvių Namo Bendrovės iš 
Ozone Park, N. Y., prane
šant apie dalininkų suva
žiavimą. Pasiųstas įgalia- 
vimas ten vietiniam asme
niui.

Buvo laiškas iš “Vilnies” 
prašant pagelbėti sukelti 
$10,000 fondą. Nutarta 
“Vilnies” naudai surengti 
parengimą. ( Įvyks šetadie- 
nio vakare, gegužės 18 d., 
žinomoje vietoje. Pradžia 
nuo 5 vai. vakare. Bus ir 
muzika šokiams.

Sekamas Moterų klubo 
susirinkimas įvyks gegužės 
9 d., 11 vai. ryto. Bus ir 
paskaita — Motinų dienos 
minėjimas. Taipgi turėsi
me ir užkandžių. Šeiminin
kėmis apskritiems metams 
apsiėmė M. Brazaitienė ir 
V. Daraškienė. A. S.

Hartford, Coon.
Čionai ląnkėąi 26 tarybi

niai mokslininkai, rašytojai 
ir veikėjai. Jie buvo ir Pyn- 
chon parke pažiūrėti rutu
lio (“boles”) žaislų. Kaip 
kurie ilgąi kalbėjosi su vie
tos anglų laikraščio kores
pondentais ir unijų vądaįs. 
Vietps anglų laikraštis atsi
liepė, kad jie “typiški žmo
nės, kaip ir kapitalistinių 
šalių”. J. ž.

Pittston, Pa.
Šiaip pas mus naujo ma- 

žai. Oras dar šaltas, žmo
nės vaikščioja .susitraukę 
be jokio darbo, ir neatrodo, 
jog bus kokio nors darbo 
tuojau... O tie, kurie my
li išgerti, tai landžioja iš 
vienos smuklės į kitą, kol 
dar turi kokį .dešimtuką. .. 
Taip sakant, liaudis dug
ne... Vietinis

Philadelphia, Pa.
PAC vėl kels fėrą

Gal nevisiems žinoma, 
kad subvės ir eleveiterių su
sisiekimo linijos yra miesto 
nuosavybė. O kompanija 
miestui tik nuomą—rendą 
moka. Pernai miestas nu
žemino kompanijai nuomą 
$560,000. O dabar PTC kom
panijos prezidentas Albert 
Lyons, besikalbėdamas su 
miesto majoru Tate, nusi
skundė, kad praėjusį sausio 
mėnesį kompanija turėjusi 
1 milijoną dol., o vasario 
mėnesį $500,000 nuostolių. 
Todėl vėl prašo miesto, kad 
kompanijai numuštų nuo
mą suvirs milijoną dolerių 
į metus. O jei ne, tai kom
panija bus priversta pakelti 
fėrą.
' Mums gerai suprantama, 
kad važiuotės kompanija 
nepasitenkina sauja žerti > 
dolerius. Jie nori žarstyti' 
auksą šiupeliu. Tik praėju
siame sausio mėn. kompani
ja buvo pakėlusi fėrą nuo 
23c iki 25c. Nors šis kom
panijos prašvinkęs užmojis 
ir neskaniai kvepia, bet 
miesto majoras galįs tą 
smarvę toleruoti. Taip rašo 
vietinė spauda.

Lietuviški filmai
Greit bėga laikas. Štai ge

gužės 3 d., 7:30 vakare, 
Respublikonų klubo žemu
tinėje salėje, 2530 N. 4th 
St., ekrane bus rodoma Lie
tuvos liaudis, ką jie nuvei
kė, ką dabar veikia. Ten pa
matysime, kaip mūsų gim
tajame krašte tautiečiai šo
ka ir dainuoja, kaip dirba 
fabrikuose ir ūkiuose. 
Trumpai tariant, matysime 
techninę ir kultūrinę pa
žangą. Nedažnai mums ten
ka matyti mūsų tėvynės 
kultūrinius ir techninius 
atvaizdavimus fjlmose. Tai
gi, nepralęiskime Šios pro
gos, sekamo penktadienio 
vakare.

Demonstrąyo už taiką
Kuo labiau auĮkso rykliai 

siunta sukėlimui branduoli
nio karo pasaulyje, tuo la
biau pasireiškia sąmonin
gos liaudies protestai prieš 
karo provokatorius.

Prieš praėjusias Velykas, 
šeštadienio popiety, apie 
400 pasaulinės taikos mė
gėjų su įvairiais plakatais, 
žygiavo aplinkui miesto ro
tušę ir nepriklausomybės 
salę. Demonstrantų vadas 
A. Ęgnal šaukė: Mes kovo
sim prieš branduolinį karą! 
Branduolinė' jėga tebūna 
naudojama žmonių gerbū
viui. /

Įdomu, kad policija šį kar
tą nepuolė demonstrantų.

Reporteris

Bridgeport, Conn.
Auksinis Jubiliejus

Balandžio 20 d. Feliksas 
ir Onutė Gręsh (Griškėnai) 
atžymėjo savo 50 metų ve
dybinės sukakties jubiliejų. 
Jų sūnūs John ir Walter su
rengė labai grąžų pąžmonį 
— banketą Lietuvių Jaunų 
Vyrų Draugijos salėję, o 
mūsų darbščiosios gaspadi
nės A. Stripeįkįenė, D. Ka- 
jeckienė ir M- Thompson, 
dalyvius pavaišino skaniu 
maistu. Albert Weaveris 
orkestrą palinksmino šokė
jus.

Kadangi Griškėnai, kaip 
tėvai, taip ir sūnūs, yra pa- 
žangūs, draugiški ir nariai 
lietuviškų organizacijų, tai 
užgyveno gąna daug drau
gų, todėl dalyvavo pilna 
svetainė svečių, kurie lin
kėjo jiems daug laimės ir 
ilgai pagyventi.

50 metų vedybinio gyveni
mo sulaukti nedaugeliui 
tenka ir tai laimė pasi- 
džaugti, todėl ir rašė j as šių 
eilučių linki šiąją proga 
sveikatos ir laimės jubili- 
jantams.

Mirtis
Bal. 11 d. mirė Mykolas 

Lukas (Lukoševičius), su
laukęs 73 metų. Paliko nu
liūdime du sūnus ir dvi du
kteris su šeimomis, dvi se
seris Chicago j e z— Maziu- 
rionienę ir Tumonienę, 
taipgi dvi seseris Lietuvoj.

Iš Lietuvos paėjo Rokiš
kio apskričio, Naujosėdos 
kaimo. Bal. 13 d. palaidotas 
šv. Mykolo kapinyne, šalę 
jo žmonos, mirusios prieš 
du metus.

M. Lukas priklausė Lie
tuvių Jaunų Vyrų Draugi
jai.

Reiškiu simpatiją liku
siems artimiesiems.

J. J. Mockaitis

Teheranas. — Žemdirbiai 
džiaugiasi gavę žemės.

Su nauju prodžektoriiimi 
bus rodomi nauji filmai

Labai įdomūs filmai iš Lietuvos bus rodomi sakamo- 
se vietose ir sekamu laiku:

Philadelphia, Pa. —- Gegužės 3 d., Republikonų 
klube, 2530 N. 4 th St. Pradžia 7:30 vakare.

Haverhill, Mass. — Gegužės 17 d., Lietuvių Gedimi
no klubo salėje, River Street. Pradžia 7 vai. vakare.

South Boston, Mass. — Gegužės 18 čf., Amerikos 
Lietuvių piliečių klubo salėje, 318 W. Broadway. Pra
džia 7 vai. vakare.

Kaip jau yra žinoma, J. Grybas įsigijo naujutėlį 
prožektorių, tai dabar filmų rodymas išeina taip, kaip 
gerame teatre. Filmų rodymas tęsiasi virš dviejų va
landų. Kaip lietuviams, taip ir kitataučiams yra labai 
įdomu tuos filmus matyti.

Kviečiame visus susirinkti.

su Gegužės Pirmąja

Rengėjai

Su pavasario grožiu ir Gegužės Pirmąja 
sveikinu darbo žmones Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Tarybų Sąjungoje, Lietuvoje ir visa
me pasaulyje, kurie energingai dirba išlaikymui 
taikos pasaulyje, už taikingą ir brolišką visų 
tautų sugyvenimą.

Sveikinu laikraščio “Laisvės” leidėjus, ra
šytojus, visą kolektyvą, jos šerininkus, skaityto
jus ir visus pažangius darbuotojus ir rėmėjus.

Linkiu visiems geriausios sveikatos ir ener
gijos toliau dirbti visų žmonių gerovei ir taikai. 
Lai mūsų spauda šviečia kelią į gražesnį ir gau
sesnį gyvenimą, i _ •

—JONAS SMALENSKAS
Miami, Fla.

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

i SVEČIUOTIS J FLORIDĄ Sveikinu su Gegužės Pirmąja!
Naujasis Miamės Lietuvių 

Socialio Klubo Namas 
2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Atdaras Kas Sekmadienį 
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną 

Muziką ir šokiai
X . ' . .

Ideali vieta susitikimams ir naujpms pažintims. 
Šiokiomis dienomis fyile informacijas galite gauti 

pas klubo sargą užpakalinėse stubęse—-

. 11800 W. Golf Drive ‘ 
Sargo yardąs—WnĮ. Dąpibx:ow

Sveikinu visits draugus-drauges, gyvenančius 
Lietuvoje, Amerikoje ir kitur. Linkiu, kad toj 
darbo žmonių šventėje kuo plačiausiai skambė-

»
tų ©balsis—Tarptautinės taikos!

Linkiu geriausios sėkmės dėl visų, kas tik dir
ba dėl žmonių taikos ir šviesos!

— J. K. Mažukna

Pittsburgh, Pa.

Chester, Pa.
Apie filmus iš Lietuvos
Daugelis klausia, kaip bū

tų galima pamatyti filmus 
iš Lietuvos, kurie bus rodo
mi Phiiadelphijoje šeštadie
nį, gegužės ? d., 2530 N. 4th 
St., pradžią 7:30 vai. vaka
re. Kurie norite pamatyti, 
tai kreipkitės pas tuos 
draugus, kurie turi auto
mobilius ir jie jus nuveš. 
Aš patsai keletą galiu nu- 
vešti. Pašaukite mane tele
fonu: TR 49266.

Direktorius N. A. A. C. 
P. paskelbė, kad samdyto
jai, samdydami darbinin
kus, neturi daryti diskri
minacijų, nei pagal tautas, 
nei pagal religiją, neigi pa
gal spalvą. Kurie to nesi
laikys, negrai tiems sam
dytojams paskelbs boiko
tą. Mūsų mieste gyvena 
negrų daugiau negu baltų
jų

1 •

Darbininkai, kurie gami
na malūnsparnius (helicop- 
terius) valdžiai, greitai lai
mėjo streiką. Balsavimuo
se 4,200 darbininkų pasisa
kė už reikalavimus pakelti 
algas apie 35 c. per valan
dą, ilgesnių vakacijų ir ki
tų pagerinimų. Fabrikan
tai jų reikalavimus greitai 
patenkino.

A. Lipčius

St Petersburg, Fla
Mano mintis

Gerai būti patriotu kokio 
nors pirmeiviško laikraščio, 
bet neteisinga vienam tos 
krypties pritarti, o kitą lyg 
ir ignoruoti. Manau, kad 
tai negeras pasireiškimas.

“Laisvė” ir “Vilnis” abu 
laikraščiai progresyvių, to
dėl reikia lygiai juos ir 
traktuoti. Abiejų laikraščių, komandai, 
darbininkai, kaip tai redak-1 =============
ei jų, administracijų ir spau
stuvių dirba ne tik ilgas va- 

llandas, bet ir prie sunkių
Sveikinu

aplinkybių. Jie negauna 
tyro oro, kaip mes gyve
nanti Floridoje, mažai gau
na vakacijų, o jų dauguma 
jau pasiekę arba ir peršokę 
70-ūs metus.

Vien tik jau atsižvelgiant 
į tą jų atsidavimą, kad iš
leisti laikraščius, mes visi 
turėtume abudu laikraščius 
lygiai remti, tai būtų ir lo
giška ir gražu. Mitrius

Eddystone, Pa.
Užmušė žmongų

N. Mileris parsivežė iš 
banko nemažai pinigų. Kai 
tik jis sustojo prie savo na
mo, išlipo iš automobilio, 
kas nors kietu daiktu smo
gė jam į galvą. Jis krau
ju apsipylė, o gavęs antrą 
smūgį parkrito ir neteko 
sąmonės.

Piktadarys ar piktadariai 
iškraustė jam kišenes, pa
grobė pinigus ir pabėgo. N. 
Mileris kelias dienas dar 
pasikankino ligoninėje ir 
mirė. Jis mirė neištaręs 
nei žodžio. Gaila žmogaus, 
bet tuo pat kartu patarti
na daug pinigų su savimi 
nesinešioti, nes užpuolimai 
ir apiplėšimai padažnėjo.

•_

“Laisvėje” iš 19 d. balan
džio buvo pasakyta, kad 
“Laisvę” į Lietuvą savo 
broliui užrašė Tvatskienė, o 
turėjo būti Rozalija Troc- 
kienė. Atsiprašau.

A. Lipčius

DE GAULLE TARSIS 
SU KENEDŽIU

Paryžius. — Po to, kai 
JAV Valstybės departa
mento sekretorius Dean 
Ruskas ilgai tarėsi su De 
Gaulle, tai diplomatai nu
mato, kad įvyks jo pasita
rimas su JAV prezidentu 
Kenedžiu. De Gaulle vis 
dar nenori pasiduoti NATO

PHILADELPHIA 
and VICINITY

HELP WANTED MALE

FOREMAN
11 P. M. to 8 A. M. Inbound 

and outbound loading platform. Ex
perience Necessary. Apply in person 
to Mr. Palen. MCLEAN TRUCKING 
CO., 2520 E. Castor Ave.

(31-37)

TRIM KNITTER
Must be experienced. Also Trim 

Knitter Mechanic. Capable of taking 
full charge. Permanent position, 
excellent opportunity. Apply or call 
BA. 3-7500. SOMERSET KNITTING 
MILLS, 19th & Allegheny Ave.

(31-34)

FACTORY WORKERS
Married. Light Bench assembly 

work. Must have small hands. 
State age and qualifications. DA. 
9-9614.

(31-37)

Darby Vykdytojas. Prie darži
ninkystės, peizažasavimo, iškėsti me
džius, ir prie kitų daržo darbų. Ma
tykite Mr. Anderson, Sr. Montgo
mery Ave. ir Meeting House, La., 
Narberth, Pa. (31-33)

AUTO TRIMMER
Immediate opening. Must be 1st 

class. Excellent working conditions. 
Top salary.

TR. 6-4600. After 5 call TR. 2-2559.
CHESTER, FA.

(30-36)

WAREHOUSE FOREMAN

Long haul carrier experience. Class
1 earner. Permanent for right man.

Call GA. 5-8307
(33-36)

Help Wanted—Female

HOUSEWORK GENERAL. Light 
cooking, light laundry. Must be fond 
of children. Live in own bedroom. 
Bath and sitting room. Every Thurs. 
off, 3 Sundays a month off. Exper
ience and references required.

' CH 8-0111. (33-35)

Washingtonas. — Sulau
kęs 77 metų amžiaus mirė 

j generolas T. A. Terry.

įįgi



SU GEGUŽĖS PIRMĄJA
(Telegrama)

širdingiausi sveikinimai 
su Gegužės Pirmąja; ge
riausios sveikatos, laimės, 
sėkmės visiems!

J. Mikalauskas 
Lengvinas

Kaimas

Mieli prieteliai!
Nuoširdžiai sveikinu su 

Pavasario švente, Gegužės 
Pirmąja!

Jūsų
J. Tornau

Vilnius

Nuoširdžiai sveikinu di
džios darbo žmonių šventės 
—Gegužės Pirmostos^-pro- 
ga.

Linkiu tvirtos sveikatos 
ir energijos bei sėkmės dar
buose jums, jūsų artimie
siems, taip pat visiems 
“Laisvės” skaitytojams, rė
mėjams, o taip pat uoliems 
meno veiklos aktyvistams.

Su pagarba
Justas

Vilniifs,
1963. IV. 13

Vilnius, 1963. IV. 16
Brangūs laisviečTai!

Karštai ir stipriai spau
džiu Jūsų dešinę pasaulio 
darbo žmonių šventės—Ge-

Iš Lietuvių Namo bendrovės
šėrininkų s

Balandžio 27 d. “Laisvės” 
salėje įvyko Lietuvių Namo 
bendrovės dalininkų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
arti 100 žmonių. Daugelis 
jų atstovavo ne tik savo šė- 
rus-akcijas, o ir kitų, gavu
sių prokses-įgaliojimus, ku
rie patys negalėjo dalyvau
ti.

Suvažiavimą atidarė ben
drovės pirmininkas Walte- 
ris Keršu lis; jis buvo iš
rinktas ir suvažiavimo pir
mininku, o jo padėjėju—A. 
Skairus. Sekretoriavo nuo
latinis bendrovės sekreto
rius Ch. Nečiunskas.

Bendrovės direktorių ta
rybos Įvardu W. Keršulis 
pateikė trumpą pranešimą, 
pažymėdamas, kad Namo 
bendrovės reikalai geri; 
bendrovė, kaip žinia, turi 
namą, kuriame yra “Lais
vės” leidykla. Reikalai ge
rai eina dėl to, kad direkto
riai gerai dirba; kur reikia 
remonto, jie patys atlieka, 
ypatingai gerai dirbo St. 
Titanis, W. Mikulėnas, G. 
Waresonas.

Išsamų pranešimą padarė 
bendrovės finansų vedėjas 
J. Gasiūnas. Jis sakė, kad 
bendrovė turi antrą $29,000 
morgičių ant ano, didžiulio 
namo, esančio Richmond 
Hill; morgičių nauji savi
ninkai apmoka reguliariai. 
Bendrovė turi nemažą pini
gų, sudėtų į bankus; turi 
dar ir skolų; skolintojai kol 
kas nenori savo paskolų at
siimti, tai bendrovė tuos pi
nigus valdo.

Šiuo metu bendrovės tur
tas siekia apie $108,000.

Nemaža šėrininkų savo 
serus pervedė laikraščiui 
“Laisvei,” o kai kuriems šė- 
rininkams, kuriems laikai 
pasunkėjo, kurie prašo, ben
drovė šėrus atmoka, ir tai 
darys ateityje.

Buvo statyta klausimų, 
buvo diskusijų. Buvo kal
bų, reiškiančių padėką ben
drovės valdybai, kad ji ge
rai tvarko bendrovės reika- 
lūs.

Po diskusijų, buvo renka
mi nauji direktoriai. Išrink- 

gūžės 1 proga. Leiskite 
nuoširdžiai jums palinkėti 

(didžios laimės, daug saulės 
jūsų gyvenimo žingsniuose, 
naujų laimėjimų jūsų žy
giuose vardan taikos, var
dan pažangos ir šviesesnės 
visos žmonijos ateities. Šią 
dieną kiekvienas mūsų ša
lies, mūsų respublikos dar
bo žmogus tiesia ranką vi
sos Žemės darbo rankoms, 
kviesdamos statyti, o ne 
griauti, bendromis jėgomis 
kurti. Žemės vaikams lai
mės neatneš dangau s 
paukščiai, ją sukurs—jųjų 
rankos!

Tegyvuoja darbo žmonių 
vienybė.

K. Kedaitis

Sekamas svei k i n i m a s 
j gautas iš Dusetos, Lietu- 
! vos.
I “Gerb. drg. L. Kavaliaus-
! kaitei: Sveikinu jus/ gerb. I 
Tamsta, gegužės pirmosios

i proga ir linkiu, kad laimė, 
taika, ramybė ir giedri pa-

; vasariška nuotaika lydėtų 
i visus jūsų žingsnius darbe 
Į ir asmeniniame gyvenime...

Linkėjimai ir “Laisvės” 
kolektyvui. — K. Tauškus, 
Zarasų rajonas.”

ti sekami asmenys: W. Ker
šulis, S. Titanis, J. Bernotą, 
Ch. Nečiunskas, P. Viš- 
niauskas, W. B r a z auskas, 
W. Mikulėnas, P. Varaška 
ir S. Griškus. Direktoriai 
tvarkys visus bendrovės rei
kalus iki sekamo šėrininkų 
suvažiavimo .

Reikia priminti, kad šis 
suvažiavimas įvyko po dve
jų metų; kitą suvažiavimą 
bendrovės direktorių tary
ba sušauks, kai bus reikalas 
—gal už metų, gal už dvejų.

Pasibaigus suvažiavimui 
buvo užkandžių, kuriuos di
rektorių taryba davė vi
siems nemokamai.

žodžiu, suvažiavimas bu
vo gyvas, draugiškas, kon
struktyvus. Ns.

Praeitis ir dabartis
Nėra tokio žmogaus, ku

ris nepasvajotų apie praei
tį, apie savo jaunystės die
nas, apie pirmąją meilę...

Mintys skrenda atgal į tė
vynę, kurią paliko dešimtys 
metų atgal, su viltimi vėl 
sugrįžti pas savuosius.

Aido choras kaip tik ir 
nori pavaizduoti scenoje lie
tuvio ilgesį prie tėvynės ir 
tuo pačiu kartu parodyti 
dabartinį Tarybų Lietuvos 
gyvenimą.

Tad prašome atsilankyti 
į Aido choro parengimą, 
kur “Lietuvos Aidai” skam
bės visu garsumu, teikdami 
kiekvienam tautiečiui savo
tiškus prisiminimus.

“Lietuvos Aidai” bus su
vaidinta 5 dieną gegužės, 
Schwaben Hall, Brooklyne.

Laukiame visų atsilan
kant.

H. F.

KAS PADAReTE 
KLAIDĄ?

Praėiusį šeštadienį LNB 
suvažiavimo metu kas nors 
per klaidą išėjo užsivilkęs 
ne savo paltą. Tai buvo drg. 
Skairaus paltas.

Klaidą padarusis prašo-
mas atvykti į “Laisvės” sa
lę ir savąjį paltą pasiimti, 
o Skairaus palikti. . V.

Rytoj dalyvaukime Gegužės
Pirmosios

Štai ir vėl atėjo Gegužės 
Pirmoji, tarptautinė darbo 
žmonių šventė!

Niujorko žmonės šią 
šventę sutiks demonstraci
ja, įvyksiančia Union Sq. 
(aikštėje), Manhattane. .

Didžiulis masinis mitin
gas prasidės 4 vai. popiet ir 
baigsis 8 valandą.

Komitetas, kuris šią de
monstraciją ruošia, prane
ša, kad tarp kitų sakys kal
bą asmuo, tik ką grįžęs iš 
Mississippi valstijos, kur 
baltieji rasistai žiauriai 
puola negrus, reikalaujan
čius teises balsuoti.

Kiti kalbėtojai:
Profesorius Scott Near

ing, neseniai grįžęs iš Pie
tų Amerikos; jis dalyvavo 
įvykusiame Brazilijoje So
lidarumo su Kuba kongre
se; jis aplankė visą eilę ki
tų Lotynų Amerikos res
publikų, stebėjo žmones, 
matė jų kovas už geresnį 
gyvenimą ir laisvę; apie

Spalvoti paveikslai iš 
įvairių įvykių ir 

parengimų
šeštadienį, gegužės 25 d., 

“Laisvės” salėje, 102-02 Li- 
berty Avė., Ozone Parke, 
bus rodomi įdomūs spalvo
ti (slankiojamieji) paveiks
lai iš įvairių įvykių ir pa
rengimų.

Daugelis atsilankiusiųjų 
pamatys ir save tuose pa
veiksluose — plačiame ek
rane (ant “screen”).

Paveikslus rodys J. Siur- 
ba. Jis turi padaręs virš 
200 nuotraukų iš įvairių 
įvykių ir parengimų. Paro
dys nuotraukas iš Aido 
Ohoro 50 metų sukakties 
minė j i m o koncerto, iš 
“Laisvės” pikniko, iš nese
niai atsibuvusio A. Bimbos 
pagerbimui surengto ban
keto ir iš eilės kitų paren
gimų ir įvykių. Parodys 
keletą nuotraukų Lietuvos 
sportininkų žalgiriečių, ku
rie praeitą vasarą nugalėjo 
amerikiečius irklavimo 
lenktynėse Philadelphijoje. 
Parodys keletą nauju nuo
traukų iš Lietuvos. Taipgi 
parodys bendrai įvairių 
vaizdų.

Prie to J. Grybas paro
dys gražiai pagamintą fil
mą iš LDS seimo, įvykusio 
praeitą vasarą Detroite. 
Flmą susuko chicagietis 
filmininkas J. Misevičia.

Šį paveikslų rodymą ren
gia Aido Choras.

Taigi, nepamirškite at
vykti į “Laisvės” salę gegu
žės 25 d. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Pakvieskite savo 
draugus ir pažįstamus.

Rengėjai

MUŠĖSI VIRŠ 200 
JAUNUOLIŲ

Mamaroneck, N. Y. — 
Knights of Columbus sve
tainėje ivyko jaunuoliu šo
kiai/ Už mergina prasidėio 
peštvnės, į kurias isivėlė 
virš 200 jaunuoliu. Jie var
tojo bonkas ir peilius. Apie 
du desėtkai ju gavo medi- 
kale pagalbą ir penki buvo 
areštuoti.

New Yorkas. — Texas, 
Inc., gazolinofkompanija 
sako, kad 1963 m. per tris 
pirmuosius mėnesius turėjo 
$131,060,000 pelno.

New Yorkas.—New Yor
ke buvęs ilgas laikraštinin
kų streikas Kanadoje su- 
mažino ant 250,000 tonų 
popieriaus pardavimą.

minėjime!
tai profesorius ir papasa
kos.

Gus Hali, komunistų vei
kėjas, laukiąs teismo dėl to, 
kad nesiregi s t r a v o, kaip 
reikalauja McCarran įsta
tymas.

Philip Garcia, Geegužės 
Pirmąjai minėti jaunų ko
miteto atstovas.

Paul Novick, žydų dien- 
raščio “Freiheit” (Laisve) 
redaktorius.

Dainuos žydą Filharmo
nijos choras; bus ir kitokių 
meniškų paįvairinimų.

Pirmininkaus Cyril Philip 
ir Louis Weinstock. Bus 
daugiau kitų kalbėtojų, bus 
ir muzikos.

Vyriausi šūkiai šių metų 
Gegužės Pirmąją:

Taika ir taikus sambūvis.
Suteikti pilietines teises 

negrams dabar, tuojau!
$1.50 valandai pagrindine 

darbininkams alga.
Lietuviai darbo žmonės! 

Dalyvaukite Gegužės Pir
mosios minėjime kuo skait
lingiausiai! Ns.

Dovanos “Laisvei”
Jonas ir Juozas Limins- 

kai, Detroit, Mich., padova
nojo Lietuviu Namo Bend
rovės serą “Laisvei”. Jie 
rašo:

“Išlaikę 16 metų $25 ver
tės šėra, dabar dovanojame 
'Laisvei’. Sveikiname Lie
tuvių Namo Bendrovės sė- 
rininkų suvažiavimą. Lai 
gyvuoja 'Laisvė’ ir visas 
jos štabas”.

Už dovaną jums, drau
gai, širdingas dėkui.

“LIETUVOS AIDAI”
Dviejų Aktų Muzikalis Vaidinimas

STATO SCENON AIDO CHORAS
Scliwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį., Gegužės-May 5 d., 3-čią Vai. Popiet '

Augustinas Iešmantą
Baritonas

Nellie Ventiene
Sopranas

Elena Brazauskiene
Sopranas

Victor Becker
Baritonas

Vaidinime dalyvauja:
Diana ir Joyce Nevinskaitės, Conrad ir Paul Ventai, J. Juška, E. Brazauskiene, N. Ventiene, K. Rušinskienė, 

A. Iešmantą, T. Kaškiaučius, O. Čepuliene, A. Velička, svečias dainininkas Victor Becker ir kiti. Taipgi. Aido 
moterų kvartetas, Aido moterų ir vyrų chorai ir visas Aido choras, vadovaujamas Mildred Stensler. Akompams- 
te—Ann Salyk.

Kviečiame New Yorko ir plačios apylinkes visuomenę skaitlingai atsilankyti. Bilietas $1.50.

S AIDO CHORAS

Walterio Juškevičiaus 
motina mirė

Amelia Juskevich iš Stam
ford, Conn., rašo, kad jos 
vyro motina po ilgos ligos 
mirė balandžio 10 d.

Marta Juknevičiūtė gimė 
1887 m. Pilvingio kaime, 
Varėnos apylinkėje, Lietu
voje. Ji ištekėjo už Valio 
Juškevičiaus Lietuvoje ir 
1913 metais atvyko į Jung
tines Valstijas, apsigyveno 
Exeter, N. H., vėliau Law
rence, Mass., dar vėliau 
persikėlė gyventi į Penn- 
sylvanijos anglies teritori
ją .

Jie turėjo tris sūnūs • ir 
dvi dukteris. Viena duktė 
mirė tesulaukus 7 metus 
amžiaus, kita mirė 26 metų 
amžiaus. Dėl dukterų mir
ties motina labai liūdėjo ir 
per 18 metų sirgo širdies 
sunegalėjimu, buvo pusiau 
invalidė.

j Marta Juškevičienė bu
vo palaidota Lietuvių kapi
nėse, Osceola Hills, Pa.

Liūdesyje liko jos vyras, 
trys sūnūs—Walteris, Juo
zas ir Vincas ,trys anūkai 
ir brolis.

“Laisvės” personalas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
liūdinčiai šeimai ir kitiems 
artimiesiems.

APSIŽULIKAVO TIK Iš 
KUBOS PARVYKĘS

Clevelandas.— Čionai po- 
| licija areštavo Johną Ro
bertą Gentilę, kuris tik par
vykęs iš Kubos iškeistas 
ant kubiečių. Gentile India- 

Inos valstijoje iškeitė su- 
klastuotą čekį. Kuboje jis- 
buvo įkalintas už pasikėsi
nimą pavogti prezidentą 
Osvaldo Dirticos.

SERGA
Daugeliui žinoma laisvie- 

tė, Magdeline Kunzienė, gy
venanti po num. 1472 52nd 
St., Brooklyne, bėgyje tri
jų savaičių antrą kartą pa
sidavė į ligoninę. Gydytojai 
ligą surado, bet operacijos 
daryti negali. Ji dabar 
randasi Maimonidas Hospi- 
talyj, 49 St. ir 10 Avenue, 
Brooklyne. Už kelių dienų 
ji vėl bus paleista namo, 
kur turės kasdien lankyti 
kliniką. Už poros savaičių 
gal bus padaryta jai ope
racija.

Linkime draugei sėkmin
gai ligą pergyventi, pilnai 
pasveikti ir grįžti atgal į 
sveikųjų tarpą. C. B.

P. Rainys sveiksta
Povilas Rainys po opera

cijos Kings County Hospi- 
talyje, Brooklyne, sveiksta. 
Bet kada galės grįžti į na
mus—dar nenustatyta.

Norint jį aplankyti, pro 
didžiąsias duris įėjus, bū
tinai reikia ką nors pa
klausti, pro kur įeiti į 
Building A.

Lankymo dienos ir valan
dos: trečiadienį nuo 2 iki 
4 popiet; penktadienį nuo 
7 iki 8 vakaro; sekmadienį 
nuo nuo 2 iki 4 popiet.

Jis randasi Building A, 
4-ame aukšte, Ward 42. 
Warde yra dvi eilės kamba
rių ir jie nėra numeruoti. 
Povilo kambarys korido
riaus kairėje, lova prie ko
ridoriaus lango. Pro langą 
nepamačius, reikia klausti 
Paul Raines.

Spartaus pasveikimo! V.

Daugiau įvairių parengi- 
^nij Laisvos naudai

Iš laiškų >
Iš Italijos

Vienas mūsų veikėjas ga
vo laišką nuo Konstancijos 
Menkeliūnaitės iš Milano, 
Italijos, kuriame, tarp kit
ko, rašoma:

“Pas mus buvo labai blo
ga žiema. Buvo labai daug 
sniego ir šalta. Tai mums 
buvo nepaprastas dalykas, 
ir aš pati buvau pasigavus 
didelį šaltį ir teko keletą 
dienų pagulėti lovoje. Bet 
dabar jau ir vėl esu svei
ka ir tvirta. Buvau nuva
žiavus prie jūrų, ir dabar 
oras gražus... **

O dabar pas mus artinasi 
rinkimai, tai žmonės orgžP 
nizuojasi, šnibžda. Dauge
lis nežino už ką balsuoti. 
Italijoje pasidarė daug par-, 
tijų. Bet aš manau, kad šį 
kartą laimės darbininkai. 
O jeigu ne, tai bus labai 
arti laimėjimo dėl to, kad 
darbininkai labai tvirtai or
ganizuoti ir visi supranta 
savo reikalus. Bet tie pa
prasti eiliniai katalikai tai 
ši sykį nežino už ką balsuo
ti. Daugelis jų rengiasi vi- - 
siškai nebalsuoti. Sako, 
mes krikščionių demokratų 
valdžios nebenorime dėl to, 
kad ji gyvavo jau per il
gai, ir kasdien viskas eina 
blogvn, nepadarė nieko ge
ro dėl žmonijos. Tai mato
te, kaip kalba patys tikri 
katalikai...”

PRANEŠIMAI J
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadieni, gegužės 1 d., 7:30 v. j v., 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parį)?

Svarbu skaitlingai dalyvauti šil
ine susirinkime ir stengkitės gaiflĮ/ 
naujų narių j LDS prirašyti. Taipgi 
pasižiūrėkite j duoklių knygelę, ga| 
jau bus laikas užsimokėti.

P. Babarskas, sek r.
■ ' (33-34)

6 pusl.-Laisve (Liberty)--Antr., balaricL (April) 30, 1963
•M /




