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' KRISLAI
Alabamoje!
Apie gerą, veiklų draugą 
Su mielaisiais svečiais

Masiniai m o i e r y s
pikietavo už taiką

4

Lietuvis dipukas pabėgo 
iš J. Valstijų armijos

T. Sąjunga stoja už 
kurdą tautos laisvę

Ačiū jums, Mildred! 
Lai būna paskutiniai!
Kvaila politika 
Nustebino ir sumaišė 
Kcva remiasi ne jais

— Rašo A. Bimba —

Vakar Misisipėje, šiandien 
Alabamoje, rytoj bus kitoje 
kurioje valstijoje. Pamatysite! 
Jokiu teroru, jokiais pasiutu
siais šunimis dar pasiutesni tų 
valstijų valdovai progreso ne
besulaikys. Kas turi ateiti, at
eis. Negrams piliečiams tu
rės būti suteikta teisė balsuo
ti. Mūsų krašto juodieji žmo
nės turės būti pripažinti žmo
nėmis.

Ar pastebėjote, kad federa
linė vyriausybė nė iš vietos ne
sijudina? O Alabamoje nebe 
šimtais, bet tūkstančiais žmo
nės kemšami j kalėjimus. Mo
terys ir vaikai mušami ir šu
nų draskomi ’.

Kokia gėda, kokia gėda!

u Seno, veiklaus ir gero drau
go Povilo Rainio mirtis mane 
labai pritrenkė. Tik trečiadie
nį su juo mačiausi ir kalbė
jausi. Man atrodė, kad jis 
sveiksta. O šeštadienio vaka
re jo jau nebėra gyvųjų tar
pe !

Pažinau tą taurų drąugą per 
daugelį, daugelį metų, — nuo 
tų laikų, kai iš Valparaiso uni
versiteto atvykau į Niujorką 
redaguoti siuvėjų “Darbą.” Ir 
per tą visą ilgą laikotarpį, per 
tas visas amerikines ir pasauli
nes audras, Povilas buvo mūsų 
judėjime, jį ugdė, juo rūpino
si, jam visomis jėgomis padė
jo. Jis buvo karštas mūsų 
spaudos rėmėjas, veiklus or
ganizacijų narys, įžymus me
nininkas, gilių, nepalaužiamų 
įsitikinimų žmogus. . .

Bet šiuos žodžius rašant 
suskamba telefono varpelis. 
Šaukia Povilo Adelė. Bando 
kalbėti, bet girdisi tik gili rau
da... Ir matau aš paplūdu
sią ašarose.... Aš irgi jaus
mais užspringstu. . .

Taigi, pasimatysime sekma- 
wienį “Laisvės” salėje. Įvyks 
pasitikimas su mielaisiais sve
teliais -— Justinu Marcinkevi
čiumi ir Sigitu Kregžde — iš 
mūsų senosios tėvynės. Bus 
džiugu jiems dešinę paspaus
ti. Nepamirškite būti!

Iš gilumos širdies ir viešai 
noriu nuoširdžiausią padėkos 
žodį tarti Aido choro vadovei 
ir mokytojai Mildred Stensler. 
Tai juk jos neišsemiama ener
gija ir didžiulėmis pastango
mis praėjusį sekmadienį mes 
turėjome aidiečių parengimą, 
kurio ilgai nepamiršime. Tai 
buvo vienas iš gražiausių me
ninių parengimų visų mūsų at
siminime.

Jo pavardė Gus Polites, jis 
Čia išgyveno 50 metų. Jis tu
ri mylimą žmoną, dvi grakš
čias dukteris ir du anūkus. 
Bet jo Šeima sugriauta. Jis 
deportuotas į Lenkiją ,o žmo
na ir vaikai čionai! Ir tai pa
daryta pasiremiant nelemtuo
ju McCarran įstatymu, kuris 
buvo išleistas 1952 metais.

Sveturgimiams Ginti Komi
tetas teisingai sako: Lai ši 
tragedija būna paskutinė to 

dįstatymo auka!

O štai kita ir dar didesnė 
tragedija. Iš tolimojojo Pie
tinio Vietnamo praneša, kad 
ten krito leitenantas P. D.

XTąsa 6-tam pusi.)

Washingtonas. — Tūks
tančiai moterų suvyko į 
Washingtoną reikalauti nu
siginklavimo ir visų valsty
bių ramaus sugyvenimo. 
Vien iš New Yorko specia
liu traukiniu atvyko virš 
1,000 moterų.

Tai moterys, kurios ko
voja už taiką po obalsiu: 
“The Women Strike for 
Peace” Daugelis jų atvyko 
su mažais vaikais. Suvažia
vo tūkstančiai moterų iš vi
sų Jungtinių Valstijų—pie
tų-šiaurės, rytų ir vakarų.

TSRS vadai atpažino 
Hitlerio lavoną

Paryžius. — Rašytojas 
Cornelius Ryan’as rašo vei
kalą “The Last Battle”, tai 
apie pabaigą Antrojo pa
saulinio karo. Jis buvo nu
vykęs į Maskvą ir kalbėjosi 
su maršalu Vasiliumi Soko- 
lovskiu, kuris buvo vienas 
iš TSRS komandierių, paė
musių Berlyną.

Maršalas Sokolo v s k i s 
jam sakė, kad kada Tarybų 
Sąjungos kariai užėmė Hit
lerio kanceliariją, tai, tarp 
kitų lavonų, jie atpažino ir 
Hitlerio lavoną. Atpažini
mui daugausiai pasitarnavo 
Hitlerio dantys.

Birmingham, Ala. — Ge
gužės 6 dieną kalėjimuose 
jau buvo virš 2,300 negrų 
areštuotų už demonstraci
jas prieš segregaciją.

IŠ VISO PASAULIO
Kalkuta.—Čionai į trum

pą laiką nuo choleros mirė 
750 žmonių, o ligoninėse 
yra virš 2,000. Kovai prieš 
cholerą jau virš 700,000 
žmonių buvo įskiep y t i. 
Miestas turi virš 3,000,000 
gyventojų.

Coblenz, Vakarų Vokie
tija. — G. Hueseris, kuris 
čia buvo aukštas policijos 
pareigūnas, seniau buvęs 
Hitlerio karininkas, prisi
pažino, kad karo metu jo 
vadovybėje buvo nužudyta 
virš 5,000 žydų.

Londonas. — Amerikie
čiai ir anglai piešinių biz
nieriai sako, kad Tarybų 
Sąjunga sutiko jiems par
duoti 53 aliejumi ir 81 van
dens dažais piešinius.

New Delhi.—Indijos val
džia pareiškė, kad ji pri
ims Jungtinių Valstijų ir 
Angli jos tarpininkav i m ą 
pasitarimuose su Pakista
nu dėl Kašmyro. JAV ir 
Anglija stengiasi sutaikin
ti šias dvi valstybes.

Ammanas. — Jordanija 
šiemet gavo iš JAV milita- 
rinės ir kitokios pagalbos 
$38,000,000 vertės. >

Jos tą atliko proga besiarti
nančios Motinos dienos, ku- - 
ri bus minima sekmadienį,; das Svensonas, C" 
gegužės 12 dieną. Iamžiaus pabėgo į Vo-

Masiniai moterys pikie-, kietijos Demokratinę Res- 
tavo Baltąjį Namą su obal-' publiką (Rytų Vokietiją) 
siais: “Artinasi Motinos ir paprašė’ politinės prie- 
diena — duokite mums ir 1 glaudes.
mūsų vaikams ramybę, tai-1 Jis tarnavo JAV tankų 
ką, sveikatą ir ramų gyve.; batalione, kuris stovi Gies- 
nimą!” | sene netoli Rytų ir Vakarų

Tūkstančiai moterų buvo Vokietijų sienas. i
nuvykusios į Kongreso rū-' ——— •—........
mą, kur senatoriams ir 
kongresmanams jos įteikė 
savo reikalavimus.

I Alabamoje tankai 
prieš negrus

Birmingham, Ala. — Su
kiekviena diena vis gausėja 
negrų demonstracijos prieš 
segregaciją. Jaunuoliai ir 
net vaikai masiniai užpildo 
gatves. Gegužės 7 dieną vėl 
buvo suimta virš tūkstantis 

: negrų. Nesutelpa jie kalėji
muose ir į kalėjimus pa
verstuose pastatuose.

Alabamos gubernatorius 
pasiuntė į miestą dar 250 
policininkų, kurie pirmiau 
kontroliavo važiuotę an t 
vieškelių. Į miestą pribuvo 
šarvuoti automobiliai ir 
tankai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis išreiškė ne
pasitenkinimą įvykiais Ala
bamoje. Bet jis nieko nesa
ko, ar JAV federalinė vy
riausybė imsis žygių su
valdymui baltųjų šovinistų.

Roma. — Vatikano orga
nas “L’Osservatore Roma
no” užginčijo, kad popie
žiaus enciklika ir jo pasi
kalbėjimas su Adžiubėjumi 
pagelbėjo Italijos komunis
tams parlamentariniuose 
rinkimuose.

Alžyras; —Ben Bella, Al
žyro premjeras, išreiškė 
viltį, kad Alžyro gyventojai 
stos už įstojimą į Jungtinę 
Arabų Respbliką. Kada bus 
leidžiamas balsavimas, tai 
dar nepaskelbta.

Washingtonas. — JAV' 
išleis pašto ženklelį atžy- 
mėjimui 100 metų nuo neg
rų paliuosavimo iš vergi
jos.

Nachodka. — Į šią TSRS 
prieplauką atplaukė iš Ja
ponijos tarybiniai1 laivai 
“Magadan” ir “Čeremko- 
vo”, kurie atgabeno daug 
metalinių • vamzdžių. nafto
tiekių tiesimui.

Paryžius. — Ispanij o s 
sostinėje Madride masiniai 
buvo paskleisti komunistų 
lapeliai.

Jakarta. — Anglų kolo
nijoje Srawake, Borneo sa
loje, prasidėjo sukilimai.

Berlynas. — Jungtinių 
Valstijų kapitonas Alfre- 

30 metų

Kas kursto nesutikimą tarp 
Dominikos ir Haiti?

•Santo Domingo, Domini
ka. — Dominikos preziden
tas Juan Bosch apie valan
dą tarėsi su Jungtinių Val
stijų ambasadoriumi J. B. 
Martinu. Tuo kartu armi
jos daliniai sų, artilerija ir 
tankais vyko prie Haiti 
respublikos sienos. Čionai 
laukia Dominikos militari- 
nių veiksmų. t

Port-au-Prince, Haiti. — 
Haiti respublikos vyriausy
bė laikosi ramfei/Į Domini
kos pasienį pasiuntė milita- 
rines jėgas. Spaudoje ir per 
radiją nėra keliama isteri
ja.

Washingtonas. — Ameri
kos valstybių sąjunga krei
pėsi į Haiti ir Dominikos 
prezidentus, kviečiant juos 
susilaikyti nuo militarinių 
veiksmų.

Jungtinės Tautos. —Hai
ti Užsienio ministras Rene 
Chalmersas kreipėsi į Sau
gumo Tarybą, kad veiktų 
prieš Dominikos militarinį 
pasimojimą, nes jos užpuo
limas ant Haiti sudarytų 
visame pasaulyje taikai pa
vojų.

Haiti ir Dominiga abidvi 
yra ant vienos salos Karibų 
jūroje. Haiti arčiau Kubos.

ĮVYKO GAISRAS JAV 
A-SUBMARINE

Groton, Conn. — Čionai 
yra baigiamas statyti ato
minis šubmarinas “Flash
er”, kuris turėjo būti nu
leistas į vandenį birželio 
29 d. Tai toks pat submari- 
nas, kaip nuskendęs “Thre
sher”.

■ Gegužės 7 d. submarine 
įvyko gaisras. Trys darbi
ninkai žuvo, o pustuzinis 
labai, apdegė.

KINIJA GINS 
KAMBODŽĄ

Pnompenh. — Kambo
džos vyriausybė pasirašė -su 
Kinija bendro apsigynimo 
sutartį. Už Kiniją pasirašė 
čia viešėjęs jos prezidentas 
Liu Šao-činas. Kinija pasi
žadėjo atmušti bent kokį 
imperialistų pasikėsinimą 
ant Kambodžios.

Kansas City. — Gegužės 
8 d. sukako 79 metai am
žiaus buvusiam JAV prezi
dentui Harry Trumanui.

Kapitono A. Svensono 
motina Antonina gyvena 
Scranton, Pa. Ji, sužinojus, 
kad sūnus pabėgo, spaudos 
korespondentą m s sakė: 
Mes — lietuviai. Mano vyrą 
užmušė vokiečių bomba ka
ro metu... Pasaulinio karo 
pabaigoje mes pabėgome į 
Vakarų Vokietiją, o iš ten 
atvykome į Jungtines Vals
tijas.

Ji užima 10,714 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 3,500,000 
gyventojų. Negrai sudaro 
95% gyventojų. Tai pirmo
ji pasaulyje negrų respubli
ka, kuri nepriklausomybę 
iškovojo nuo Prancūzijos 
1804 metais.

Haiti labai turtinga 
gamtiniai. Dera tropikų 
vaisiai ir visokie augalai. 
Tarp iškasamųjų turtų 
yra: baskitų, geležies, sie
ros, anglies, aukso, sidabro, 
vario, švino, nikelio ir kitų 
metalų. Numatoma, kad jų 
gavybai JAV kapitalistai 
susidūrė su kokiomis nors 
kliūtimis, todėl dabar JAV 
spauda ir radijas taip daug 
kalba apie “terorą Haiti 
respublikoje”. ;

Vyriausias šalies orga
nas yra parlamentas iš 37 
narių. Prezidentą renka, 
kaip ir Jungtinėse Valstijo
se, bet šešeriems metams.

Dominika užima 19,333 
kvad. mylias ir turi apie 
3,000,000 gyventojų. Atsili
kimas didelis, apie 60,000 
gyventojų yra beraščiai. 
Santvarka yra tokia pat, 
kaip ir Haiti respublikoje. 
Darbininkų judėjimui nėra 
legalių laisvių.

AR SPROGO ATOMAI ~ 
SUBMARINE?

Portsmouth, N. H. —Kai 
kurie mokslininkai jau daro 
išvadą, kad atominis sub- 
marinas “Thresher” galėjo 
žūti nuo įvykusio jame ne
didelio atominio sprogimo, 
kada buvo daromi bandy
mai. Mat, submarine, buvo 
apie 10 mokslininkų, kurie 
galėjo ten daryti bandy
mų.

JAPONAI PRIEŠ JAV 
ATOMINIUS GINKLUS

Tokio. — Japonijoje vis 
auga pasipriešinimas Jung
tinių Valstijų atominių 
submarinų atplaukimams ir 
laikymuį jų lėktuvų, gink
luotų atomų bombomis. Au
gantis liaudies pasipriešini
mas verčia Japonijos val
džią svarstyti tuos klausi
mus.

Honover, N. H. — Sulau
kęs 72 metų amžiaus mirė 
rašytojas Rene Fulop-Mil- 
der.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” pateikė ilga 
straipsnį, kuriame pasisako 
už kurdų tautos laisvę. 
Kurdistanas užima apie 
60,000 kvadratinių mylių 
plotą, tai, kaip dvi Lietu
vos. Kurdistane gy v e n a 
apie šeši milijonai žmonių, 
kurie senovėje turėjo savo 
atskirą valstybę.

Dabar jis beveik lygiai 
padalintas tarp Turkijos, 
Irako ir Irano (Persijos). 
Kurdai kovoja visose trijo

T. Sąjunga minėjo 
spaudos dieną

Maskva. — Kiekviene- 
riais metais Tarybų Sąjun
goje, gegužės 5 d., yra at
žymima spaudos diena.

Šiemet spaudoje tilpo vi
sa eilė pamatinių straips
nių. Buvo nurodyta, kad ei
lė jaunesnių rašytojų neiš
laiko marksistinės-leninisti- 
nės linijos, o kaip kurie nu
duodami “kairiais”, tai ne
realistiniai aprašo kapita
listines šalis. Buvo nurody
ta, kad ateityje bus . dau
giau kreipiama dėmesio Į 
įdeologinę pusę.

Dabar “Pravdos” spaus
dina 6,700,000 kopijų, o “Iz- 
vestijos” — 5,400,000. Šiuos 
laikraščius spausdina apie 
20-yje atskirų miestų, į ku
riuos lėktuvais matricas 
pristato.

Vėliausios žinios
K

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Vakarų Vo
kietija tarėsi dėl atominio 
ginklavimo NATO jėgų. 
JAV pageidauja, kad- ato
miniais ginklais vakarų vo
kiečiai ginkluotų tik jūri
nius laivus, o submarinų 
reikalą paliktų JAV.

Bostonas. — Massachu
setts valstijos seimelis 124 
balsais prieš 108 nutarė pa
likti ir ant toliau mirties 
bausmę. Gubernat orius 
Peabody stojo už jos panai
kinimą.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Saugumo Taryboje Haiti 
respublikos Užsienio minist
ras Rene Chalmeris kaltino 
reakcines jėgas, kad jos sie
kia pasmaugti vienatinę A- 
merikoje negrų respubliką.

Maskva. — Kubos prem
jeras Kastro lankėsi Volgo
grade, buvusiame Stalingra
de, o iš ten išskrido į Taš
kentą.

Washingtonas.—Virš 300 
amerikiečių jau išvyko iš 
Haiti respublikos.

Washingtonas. — JAV 
mažins ekonominę pagalbą 
užsieniui.

se valstybėse už savo lais
vę, už sudarymą atskiros 
valstybės.

Buvusi Irako valdžia, 
priešakyje su Kasimu, žiau
riai slopino kurdų tautinį 
judėjimą. Tą daro ir dabar
tinė Irako vyriausybė, o 
Turkija ir Iranas taip pat 
žiauriai juos puola. Perei
ta žiema turku ii’ Irako 
lėktuvai sudegino desėtkus 
kaimu ir nužudė daug kur
dų. Vien Irakas prieš kur
dus buvo metęs apie 20,000 
vyrų armiją.

i T. Sąjungoje nuteisė 
s užsienio šnipus 
I

Maskva. — Tarybų Są
jungos militariinis tribuno- 
jlas rado kaltais TSRS par- 
jeigūną Olegą Penkovskį, 43 
metų amžiaus, ir anglų biz
nierių Breville Wynnę, 42 
metu amžiaus, v

Jie prisipažino, kad šnipi
nėjo apie TSRS raketas ir 
militarines jėgas Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų naih 
d ai. Jie įvardino dar ir 10 
kitų asmenų iš Anglijos ir 
JAV ambasadų, kurie užsL 
ėmė šni'pavimu.

Iš JAV ambasados keturi 
jau yra išvažiavę, kapito
nas A. H. Davisonas išvyko 
iš Maskvos jau teismui pra
sidėjus, o R. K. Germanas 
dar yra JAV ambasadoje.

Singaporas.— Šis miestas 
turi 1,700,000 gyventojų.

Santo Domingo. —Domi
nikos spauda ir radijas ve
da aršią propagandą prieš 
Haiti respubliką. Jos valdi
ninkus vadina “tironais”. 
Dominikos valdžia reika
lauja Amerikos valstybių 
Sąjungos, kad vartotų eko
nomines sankcijas prieš 
Haitį.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė įsakė šios šalies 
piliečiams tuojau išvažiuoti 
iš Haiti, nesulaukia Domini
kos militarinių veiksmų.

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyko Iowa valstijos 
žymus farmerys Roswell 
Garst. Jis viešės per 10 
dienų. 1959 metais, kada 
Chruščiovas lankėsi JAV, 
jis viešėjo pas Garstą.

Alžyras. — Buvusio Al
žyro Užsienio ministro lai
dotuvėse dalyvavo virš 
300,000 žmonių. Prieš dvi 
savaites jį pašovė liaudies 
priešas.

Monterey, Calif. —Sulau
kęs 72 metų amžiaus mirė 
generolas T. B. Wilsonas.

Roma. — Vėl pablogėjo 
popiežiaus sveikata. Jis jau 
yra 81-rių metų amžiaus.
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“Demokratija” Birminghame
BIRMINGHAM AS—pramoninis Alabamos valsti

jos miestas su apie 125,000 gyventojų. Čia gyvena daug 
negrų, bet jie izoliuoti-segreguoti, pažeminti, be jokių 
pilietinių teisių.

Ir negrai pradėjo kovoti prieš segregaciją visuome
ninėse įstaigose; pradėjo kovoti už žmogiškas laisves, 
už pilietines teises.

Na, ir ką matome?
Matome tai, kad jiems nevalia prie miesto rotušės 

susirinkti, nevalia pareikšti savo reikalavimų. Kai tik 
didesniais būriais negrai susirenka, tuojau ginkluota 
miesto policija, su išlavintais šunimis, pradeda pulti 
negrus, stumdyti, mušti, areštuoti. Kuriė neklauso, ant 
tų užleidžia šunis, kad apgramtytų, sukruvintų, paliktų 
invalidais. Bet ir su tuo policija negrų nenugali. Tuo
met šaukiasi gaisragesius, kad jie atvyktų su mąšino- 
nomis, kad paleistų rynomis ant negrų vandenį, kad 
pro vandens užtvarą negrai negalėtų pasiekti miesto ro
tušės.

Tokie baisūs dalykai dėjosi jau per keletą dienų. 
Tūkstančiai negrų subrukta, kaip silkės į bačką, kalėji- 
muosna. Teroras tebesiautėja.

Tokia demokratija Birminghamo rasistai apdova
noja savo miesto gyventojus.

Mes jau esame rašę ir dar kartą pasisakome: Kai to
kį košmarą baltieji rasistai prieš negrus vykdo, tai kur 
yra darbo unijos? Ką jos veikia? Juk tuose pačiuose fa
brikuose dirba baltieji ir negrai (tik pastarieji, daž-. 
niausią, už mažesnes algas). Kodėl darbo unijos neta
ria savo žodžio prieš rasistus, prieš tuos baisius jų už
puolimus ant negrų?

AFL-CIO vadovai andai paskelbė, kad jie tuoj pra
dės vajų už organizavimą neorganizuotų darbininkų, 
ypatingai pietinėse valstijose? Ar gi jie galės suorgani
zuoti, jei šiandien, tokiuo svarbiu laiku netars nė žo
džio už negrus, už; jų. teises? •.■; r.pu J '.

Mes manome/tries esame įsitikihę, kad šiuo metu 
AFL-CIO vadovai turėtų nusileisti iš “aukštybių bokš
to” ir padėti negrams kovoti už žmogiškas laisves, už 
pilietines teises. Tai ture tų, būti ne tik Alaba moję, bet 
ir kitose pietinėse valstijose, ir visur, kur tik rasistai 
siautėja, kur tik negrų pilietinės teisės palaužiamos.

Del Rockefellerio ženatves
PERNAI NIUJORKO valstijos gubernatorius Ro- 

ckefelleris diyorsavosi su pirmąja žmona, su kuria buvo 
išgyvenęs drauge 31 metus.

Šiemet, gegužės 4 dieną, gubernatorius susituokė 
su Mrs. Margareta Fitler Murphy, kuri neseniai divor- 
savosi su savo vyru, Rockefellerio buvusiu bičiuliu. 
Abudu “jaunavedžiai” šiuo metu leidžia “medaus mė
nesį” Rockefellerio dvare Venezueloje.

Kadangi Rockefelleris ryžtasi būti Respublikonų 
partijos sąraše kandidatu JAV prezidento vietai 1964 
metais, tai daugelis politikierių dabar galvoja, kad šitos 
vedybos jo kandidatūrai gali užkirsti kelią.

Būtų kvaila, nerimta, jeigu žmogaus divorsas ar su
situokimas su divorsuota moteriške kliudytų būti tuo ar 
kitu kandidatu į bet kokią valdinę vietą. Divorsų Ame
rikoje vyksta milijonai kas metai. Proporcionaliai jų 
daugiausiai yra tarp kapitalistų, kadangi jie bagoti, jie 
gali lengvai apmokėti divorsavimosi iškaščius teismuo-. 
se. Daugelis kapitalistų tuokiasi ir skiriasi po keletą 
kartų.

Asmenį, kuris užima visuomenėje atsakomingą vie
tą, reikia spręsti ne pagal tai, ar jis divorsavosi, ar ne, 
o pagal tai, kokia jo politika, kaip jis žiūri į tautinę ir 
tarptautinę padėtį. Rockefelleris yra multi-milionierius. 
Jis respublikonas. Jis šiandien rėkia prieš revoliucinę 
Kubą garsiau už kai kuriuos kitus. Jis nėra liaudies 
draugas ir tokiuo nebus. _

Bet apie tai teks pakalbėti dar ne vieną kartą.

Apie tarybinę spaudą
š. M. GEGUŽĖS MĖNESIO gale Maskvoje įvyks 

TSKP CK praplėstas plenumas* kuriame, be kitų, daly
vaus ir spaudos redaktoriai.

Plenume, sakoma, bus apsvarstyti ne tik ideologi
nius dalykus liečią klausimai, o ir bendra tarybinės 
spaudos,—laikraščių ir žurnalų—buitis.

Aną dieną laikraštis “Sovietskaja kultūra” išspaus
dino tuo klausimu straipsnį. Be kitko, jame pasisakoma 
ir, už tai, kad tarybinę spaudą—ypatingai centrinius, 
£>nraščius—reikia didinti. Sako, tokius dienraščius, 

ip “Pravda” arba “Izviestija”, reikėtų leisti ne ketu
rių arba šešių puslapių kas dieną, o po 12-ką puslapių.

Iš kitų šaltinių mes sužinojome, kad ruošiamasi 
kai kuriuos mažesnius laikraščius bei žurnalus sujungti 
į vieną, padarant juos įvairesniais, didesniais puslapių 
skaičiumi, patraukiančiasniais.

” Jeigu tokia reforma bus pravesta, tai ji, be abejo? 
nės,bus pravesta ir Lietuvoje. Ir tai bus gerai!

Iš FIDELIO KASTRO 
KALBOS, SAKYTOS 
MASKVOJE

Kai Kubos premjerui, Fi
deliui Kastrui, buvo suruoš
tas didžiulis pasitikimas 
Maskvo je (Raudonojoje 
Aikštėje)} jis pasakė labai 
įdomią kalbą. Tai buvo š. 
m. balandžio 29 d.

Pirmiau kalbėjo N. Chruš
čiovas, sveikinęs Kastro ir 
visus kartu su juo į Tarybų 
Sąjungą atvykusius svečius 
kubiečius. Tuomet kalbėjo 
svečias. Padėkojęs TSRS 
vyriausybei už tokį šiltą 
priėmimą, Kastro palietė 
visą eilę svarbių politinių 
klausimų, siejančių revoliu
cinę Kubą su Tarybų Sąjun
ga. Be kitko Kastro sakė:

Daugelis tarybinių žmonių 
klausia: kaipgi buvo galima 
įvykdyti Kubos revoliuciją? 
Kaip buvo galima padaryti to
kį radikalų perversmą tokioje 
mažoje, ekohomiškai silpnoje 
šalyje, kurioje šeimininkavo 
jankių imperializmas? Gali
mas dalykas, kad daugelis ta
rybinių žmonių gėrisi Kuba 
kaip tik dėl to. Ir, gal būt, 
dėl to mes susilaukėme iš vi
sų pusių šiltos simpatijos ir 
nuoširdumo mūsų šalies atžvil
giu. Tačiau patys mes niekad 
nepamirštame vienos aplinky
bės : Kubos revoliucija buvo 
galima tik todėl, kad žymiai 
anksčiau įvyko 1917 metų Ru
sijos revoliucija.

Jeigu nebūtų buvę Tarybų 
Sąjungos, būtų buvusi neįma
noma socialistinė revoliucija 
Kuboje. Tačiau tai anaiptol 
nereiškia, kad Kubos revoliu
ciją įvykdė Tarybų Sąjunga. 
Kad ir kiek šmeiždami ir me
luodami, šito dar nedrįsta 
teigti Tarybų Sąjungos prie
šai., į j Tai reiškia, kad, jeigu 
nebūtų buvę, Tarybų Sąjungos, 
imperialistai būtų pasmadgę 
bet kurią nacionalinio išsiva
davimo' revoliuciją Lotynų A- 
merikoje. Jeigu jie malšina 
netgi buržuazines revoliucijas, 
kai šios revoliucijos užgauna 
jų imperialistinius interesus, 
jie dar greičiau būtų pasmau
gę socialistinę revoliuciją Lo
tynų Amerikoje. Jeigu nebū
tų buvę Tarybų Sąjungos, im
perialistams netgi nebūtų rei
kėję griebtis ginklo. Jie bū
tų pasmaugę šią revoliuciją 
badu, jie būtų likvidavę ją 
vien tik ekonomine blokada.

Bet kadangi gyvuoja Tarybų 
Sąjunga, likviduoti mūsų re
voliuciją ekonomine blokada 
buvo neįmanoma. Kai imperį- 
alistai savavališkai panaikino 
mūsų cukraus kvotą, vien to 
būtų užtekę revoliucijai lik
viduoti, nes tai būtų sukėlę ša
lyje badą ir skurdą. Bet mums 
padėjo Tarybų Sąjunga, p i r-, 
kusi mūsų cukraus. Kai im
perialistai nustojo tiekę naftą, 
to būtų užtekę šalies ekono
mikai sunaikinti. Bet Tary
bų Sąjunga atsiuntė mums 
naftos. Kai ekonominės prie
monės nedavė, pageidaujamo 
efekto, imperialistai pradėjo 
ruošti intervencijos planus. Nė 
viena kapitalistinė šalis nepa
norėjo parduoti mums ginklų. 
Kaip tik tada socialistinės sto
vyklos šalys su Tarybą Sąjun
ga priešakyje padėjo mums 
įsigyti reikalingų ginklų. Ir 
taip tik ši.os pagalbos dėka, 
kaip tik šiais ginklais mum:? 
pavyko sutriuškinti interven- 
tus Plaja Chirone.

Jeigu nebūtų buvę Tarybų 
Sąjungos, imperialistai nedve
jodami būtų tiesiogiai kariškai 
užpuolę mūsą šalį. Kaip tik 
Tarybų Sąjungos, ir visos soci
alistinės stovyklos galia nelei
do* imperialistams. įvykdyti -ąg- 
reaij,o$. prieš, mūsų Tėvynę. Ii’ 
visiškai suprantama, kad mes 
esame ir amžinai būsime di
džiai dėkingi Tarybų Sąjun
gai. Tatai . įtikina mus, kbd 
bet kuri tauta, kokią rnaža ji 
bebūtų, kaip toli ji bebūtų, ga
li kovoti už geresnį gyveąiihą, 
būdama tikra, kad irti^etlalH-. 
tai negali nebaudžiami ją sū- 
naikinti. Ir kartu tai rodo, 
kokių didžiulių nuopelnų turi 
tarybiniai darbininkai, jų ge
nialusis vadas Leninas ir ta 
partija, kurią jis įkūrė.

Mes žinome, jog tarybiniai

žmonės aiškiai supranta visa 
tai, ką jie yra padarę gero 
žmonijai. Mes žinome, kad 
išsaugoti jūsų revoliuciją buvo 
nelengvą, žinome, kiek aukį 
jūs sudėjote,.v.kiek agresijų 
jums tekcb patirti. Mes žinome 
jūsų reyoiiucįjos istoriją. Mes 
žinomę, apie tarptautinius im
perialistinius v e a k c inius są
mokslus. • Žinome apie inter
venciją prieš j,ūsų šalį.

Mes žinome, kokias milži
niškas aukas sudėjo T a r y bų 
Sąjunga, atremdama fašistų 
agresiją, žinome, kiek pralie
ta kraujo, kiek žuvo žmonių.

Vakar, kai buvome Mur
manske, mes išvydome naują 
miestą, tūkstančius naujų pa
statų. Bet mums buvo taip pat 
parodytos nuotraukos, kuriose 
pamatėme, koks Murmanskas 
buvo tuojau pd karo, kai ja
me neišliko nė* vieno nesu
griauto namo. Mes žinome, 
kad tarybiniai liaudžiai ne 
kartą teko pertvarkyti savo 
šalį. Ir suprantame, kaip ap
galvotai tatai daro tarybinė 
liaudis.

Tuo mes įsitikinome nuo pat 
pirmo momento, kai atvykome 
į jūsų žemę. Ir mes niekada 
nepamiršime pirmųjų įspū
džių, patirtų atvažiavus į Tar
ry bų Sąjungą. Pirmą kartą . _ 
mes susitikome su visuomene, į novui — už mokslinį darbą 
kur nėra išnaudojamųjų kla
sės. Mes susitikome su darbo 
liaudimi. Ir mes suprantame, 
kad tokia liaudis, tokia vi
suomenė yra kažkas nepapras
ta.

Mes matome^ kokios energi
jos, patriotizmo ir sveikos dva
sios kupini piliečiai šalyje, ku
rioje socializmas visiškai nu
galėjo.

Todėl mes nė kiek neabejo
jame, kad Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos Programa 
bus pilnutinai įgyvendinta, 
kad dabartinė tarybinių žmo
nių karta gyvėns komunizmo 
sąlygomis ir kad niekas nega
lės sustabdyti jos žengimo į 
'.pį:i)ekį, jeigu niekas neįstengė 
sustabdyti šio žengimo pir
myn, kai- jūsų' darbininkai ir 
valstiečiai praktiškai 1 nieko 
neturėjo^ .kaiijjie^dąr nebuvo 
sukūrę industrinės bazės, pa? 
grin d o,, k a i ji ė n ętu rė j o d a- 
bartinib patyrimo. Ir iš visos 
širdies pasaulio tautos turi su
tikti jūsų laimėjimus , kaip sa
vus, nes jūsų Revoliucija buvo 
įvykdyta visos žmonijos labui.

RAŠYTOJAS 
KAZYS KIELA

Vilniaus “Tiesa” prane
ša:-

Balandžio 28 d. Vilniuje 
staiga mirė rašytojas Kazys 
Kiela, Velionis gimė 1898 
m. liepos 14 d, Saudogalės 
kaime, Biržų rajone. Mokėsi 
Biržų keturklasėje ir I Pa
saulinio karo metu Voronežo 
mokytojų seminarijoje, kurią 
baigė 1918 m., grįžo į Lietu
vą ir įsitraukė į kovą dėl Ta
rybų valdžios. .Buržuazijai už
gniaužus Tarybas, K. Kiela 
buvo persekiojamas. Nuo 1926 
m. jis dirbo literatūros srity
je, išleido apsakymų rinkinius 
“Likimo grimasos,” “Ežeras 
išskrido” ir kt, verte į lietuvių 
kalbą M. Gorkio, S. žeromskio 
ir kt. rašytojų kūrinius. 1958 
m. išleistas K. Kielos apsaky
mų rinkinys “Slogi naktis.” 
Pastaruoju ląik;u; velionis po
puliarino lietuvių literatūrą, 
versdamas į rusų kalbą;, pa
žymėtinas jo atliktas J. Bal
tušio “Parduotų vasarų” ver-. 
timąs. K. Kięlos atminimas 
liks draugų ir* skaitytojų šir
dyse.

Mirusiojo palaikai buvo, 
pašarvoti Rašytojų Sąjun
gos patalpose; palaidotas 
balandžio 30 d. Naujose Ra
sų kapinėse.

Havana. —Kubos vyriau-, 
sybe nutarė pastatyti pa
minklą prie Rigs įlankos, 
kur kubiečiai li961 m. atmu
šė invaziją. Paminklo pro
jekto, pagaminimui užsires- 
gistravo devyni architek
tai, (iš septynių šalių. Daly
vaują, ir Robert Mattew iš 
Anglijos. Už geriausią pro
jektą skiriamą $15,000 pre
mija. ...

DAR APIE PREMIJAS
Lenininių premijų komi

tetas paskyrė 1963 metų Le
ninines premijas už įžy
miausius mokslo darbus : 
T Si R S .Mokslų akademijos 
nariui - korespondentui M. 
Molodenskiui — už gravita
cinio lauko, žemės figūros 
nustatymo metodo ir žemės 
potvyni^ tedrijos sukūrimą,, 
TSRS Mokslų akademijos 
nariui - korespondentui B. 
Pontekorvui — už eksperi
mentinius ir teorinius neu
trinų ir silpnųjų sąveikų fi
zikos tyrimus, akademikui 
I .Vekua—už mokslinį dar
bą “Apibendrintos analiti
nės funkcijos,” TSRS Moks
lų akademijos nariui-ko res
pondentui K. Andrianovui- 
už tyrimus polimerų su 
neorganinėmis pagrindinė
mis molekulių grandinėmis 
srityje, TSRS Mokslų aka
demijos n a r i u i-korespon
dentui D. Kursanovui ir 
chemijos mokslų daktarui 
M. Volpinui — už naujų ne- 
benzolinių aromatinių siste
mų tyrinėjimus, istorijos 
mokslų daktarui E. Krop

“Senoji Šiaurės Kaukazo 
istorija,” akademikui E. 
Vargai — už mokslinį šiuo
laikinio kapitalizmo proble
mų nagrinėjimą, RTFSR 
Pedagogikos mokslų aka
demijos tikrajam nariui A. 
Leontjevui — už mokslinį 
darbą “Psichikos vystymosi 
problemos,” TSRS Mokslų 
akademijos nariui - kores
pondentui N. Petrovui—už 
darbų ciklą eksperimenti
nės ir klinikinės onkologijos 
klausimais.

Lenininės premijos už 
įžymiausius technikos dar
bus paskirtos kūrybiniams 
kolektyvams:

už proceso ir pramoninės 
technologijos paruošimą' pyje, - P. Korinui—už amži- 
gauti k r o s n i n iams akty
viems didelio dispersiškumo 
suodžiams PM70 iš skystųjų 
angliavandenilių;

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Senatorius Morsę smerkia 

karo kurstytojus
Senatorius Morse išstojo 

su griežta kalba prieš Rich
ardą Nixoną ir kitus pana
šius karo kurstytojus. Atsa
kydamas į Nixono pasaky
tą laikraščių redaktorių su- 
važiavmui kalbą, kurioje 
Nixonas reikalavo naujos 
Kubon invazijos, sen. Morse 
nurodė, kad tokia Nixono 
kalba tik nuodija amerikie
čius.

“Balansas tarp karo ir 
taikos yra labai mažas,” sa
ko Morse, “ir jau nebėra 
progų turėti mažus karus. 
Jeigu mes pradėtume karą 
su Kuba, tai tikrai pradėtu
me pasaulinį karą.”

Buvęs respublikonų kan
didatas prezidento postui, 
dabai’ Nixonas susidėjo su 
pačiais kraštutiniais ele
mentais, kurie nuolat kurs
to Ameriką pradėti karą 
prieš socialistines šalis. To
kie gaivalai “atstovauja ka
rinę partiją Amerikoje,” pa
stebi Morse. Jie sudaro rim
tą pasaulinei taikai pavojų. 
Tuo jie pavojingi ir Ameri
kai. ■

R. Nixonas, supliektas Kali
fornijoje gubernatoriaus 
rinkimuose, išmuštas iš po
litinio pagrindo, dabar ruo
šiasi atsikęltį New Yorkan 
ir čia savo karjerą iš nau
jo pradėti.

Jis žibo, gerai* kad New 
Yorkas yra monopolistinio 
kapitalo centras., iš kurių. » '

už 200,000 kvt. galingumo 
PVK-200-130 tipo garo tur
binos sukūrimą 130 atmos
ferų parametrams, 565° C 
su tarpiniu perkaitinimu iki 
565° C;

UŽ automatinio ir pusiau 
automatinio suvirinimo 
angliarūgšties dujose tir
piuoju elektrodu naujo pro
ceso sukūrimą ir įdiegimą į 
pramonę; .

už tipinio labai spartaus 
agregato nenutrūksta m a m 
krosninįam vamzdžių suvi
rinimui sukonstravimą;

už vamzdinių beliepsnio 
degimo krosnių su spindu
liuojančiomis sienomis iš 
penelinių degiklių paruoši
mą ir įdiegimą;

už kompleksinį dujų ir 
dujų kondensato telkinių 
grįžimo bei eksploatavimo 
problemcr. išsprendimą;

už iš principo naujo labai 
efektyvaus būdo gerinti 
specialies i e m s pilėnams ir 
lydiniams parengimą ir įdie
gimą į pramonę;

už labai derlingų žieminių 
ir vasarinių kviečių, žiemi
nių ir vasarinių miežių veis
lių išvedimą;

už labai derlingų kukurū
zų hibridų bei veislių išve
dimą ir jų sėklininkystės 
parėmimą steriliu pagrin-

už mokslinį gyvos vakci
nos prieš poliomielitą pa
ruošimą, jos masinės gamy
bos organizavimą ir įdiegi
mą į medicinos praktiką.

Už įžymiausius literatū
ros ir meno laimėjimus Le
nininės premijos paskirtos 
č. Aitmatovui — už “Kal
nų ir stepių apysakas,” R. 
Gamzatovui7— už eilėraščių 
knygą, “Aukštos žvaigždės,” 
G. Jokūboniui—už pamink
lą*. fašizmo aukoms Pirčiu-

ninku portretus, S. Marša- 
kui —- už eilėraščių knygą 
“Rinktinė lyrika’ ’ir knygas 
vaikams. E.

imperialistinės direkt y v o s 
eina į visus kapitalistinio 
pasaulio kampus. Nixonas 
žino, kad jis New Yorke ga
li būti karo kurstytojams 
naudingesnis kaip Kalifor
nijoje.

Kubos revoliucija mono
polistiniam kapitalui suda
vė skaudų, smūgį. Wallstryto 
bankininkai nenustyg s t a. 
Jie galvoja, jie planuoja, 
kaip, sunaikinti Kubos re
voliuciją. Jų agentai Wa
shingtone pasiekia aukštus 
pareigūnus, kursto juos ką 
nors daryti, kad Kastro val
džia būtų sunaikinta.

Pasirodo, kad Richardas 
Nixonas irgi yra karinės 
propagandos sužavėtas, kad 
jis. taipgi pasiekia nemažai 
žmonių su ta nuodinga,pro
paganda.

Gęrai, kad sen. Morse tin
kamai Nixoną ir kitus karo 
kurstytojus atrėmė.

Plieno bustas nugalėjo 
prezidentą Kenedį

Prieš vienerius metus, kai 
plieno trustas buvo pasimo- 
jęs plieno kainas kelti, tada 
prezidentas Kenedis nuga
lėjo plieno trusto pasimoji- 
mą. Plieno kainos pasiliko 
nepakeltos.

Šiais metais jau plieno 
trustas nugalėjo prez. Ke
nedžio administraciją.'Jis 
be jokio, pasipriešinimo pa
kele plieno kainas, nepasant
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to, kad šis plieno trusto žy- 
gis paliečia visus amerikię- 
čius. ’

Plieno pabranginimas juk 
veda prie kitų produktų pa
branginimo, prie dolerio 
vertės mažinimo, prie pra
gyvenimo kainų aukštinimo. 
Jau ir dabar jaučiamas plie
no pabranginimas. Įvairių 
visuomenei reikalingiausių 
prekių kainos jau gerokai 
pakilo.

Plieno ir kitų industrijų 
darbininkai kelia klausimą, 
kaip bus su jų algomis, kuo
met produktų kainos kyla 
aukštyn. Algos taipgi turės 
būti pakeltos. Plieno darbi- 
ninkai jau ruošiasi kovoms L 
už aukštesnes algas ir trum-7 
pesnę darbo savaitę.

-Tai susidaro nauja situa
cija, kuri smarkiai erzina 
Kenedžio a d m i n i straciją. 
Bijodama infliacijos, vy
riausybė bando įtikinti or
ganizuotus darbininkus, kad 
jie nekovotų už aukštesnes 
algas ir trumpesnę darbo 
savaitę. Ypač jai nepaken
čiamas unijų reikalavimas 
35 valandų darbo savaitės.

Saugus vairuotojas
Jacksonville, Fla., policija 

sulaikė automobilį, kurį vai
ravo 9 metų vaikas. Tuo 
metu jame buvo vairuotojo 
tėvas, motina ir trys kiti 
vaikai.

Už tai, kad leidžia 9 me
tų sūnui automobilį vairuo
ti, tėvas buvo areštuotas. 
Jis aiškinosi, kad tuo metu 
jis buvo ligonis ir sūnus jį 
vežė ligoninėn.

Teisėjui tėvas aiškinosi, 
jog jo 9 metų vaikas yra la-* 
bai saugus vairuotojas, nes 
jis automobilį vairuoti pra
dėjęs 7 metus turėdamas ir 
niekad neturėjęs jokios ne
laimės.

Malūnsparniai
Malūnsparniai, arba heli

kopteriai, tai savotiški lėk
tuvai. Jiems nereikia ilgų 
cementinių takų pakilti ir 
nusileisti. Jie pakyla beveik 
iš vietos.

Yra nedidelių malūnspar
nių, kurie pasitarnauja suteiki
me u i pagalbos patekusiems 
į nelaimę kalnuose, leduose, 
miškuose. Yra didelių—mi- 
litarinių, kuriais perveža 
po 50 ir daugiau ginkluotų 
karių, 
kus.

net nedidelius tan-

ir civilinio naudoji- 
prėkiu pervežimui 
malūnsparnių. Ta^ 

1957 metais^ 
“MU6”

mo — 
didelių 
rybų Sąjungoje 
pagamino “Mf?6” rūšies^ 
malūnsparnius, kurie kiek
vienas vienu kartu gali vež
ti 70 žmonių, arba 10 tonų 
krovinį. Po to TSRS pasi
gamino dar didesnių.

Jungtinės Valstijos taip 
pat turi mažųjų ir didelių 
malūnsparnių. Vartoja juos 
civiliniams ir militariniams 
reikalams.

BRAŠKA JORDANIJOS 
KARALIAUS SOSTAS 
Amanas.—Jordanijos ka

ralius Huseinas keičia savo 
valdininkus, nes jais nepa
sitiki. Jis sako, kad nepa
sitrauks nuo sosto. Bet ša
lyje vis didėja5 žmonių nu
sistatymas už jungimąsi su 
kitomis arabų šalimis.

Jordanija yra tarp Egip
to, Sirijos ir Irako respub
likų, kurios jungiasi į vie
ną valstybę. Ji užima 37,- 
500 kvadratinių mylių plo
tą ir turi 1,750,000 gyven
tojų. X

Buenos Aires. — 1962 nl.^. 
Argentinoje trys provinci
jos nukentėjo nuo sausros.
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• #' Rojus Mizara

(Iš vieno referato, skaityto Motinos dieną)
Kiekvienas žmogus, kaip ir kiekvienas gy

vūnas, turi motiną. 'Pasauly nieko nėra be 
motinos. Motina—visko pradžia. Tiesa, 
biblija pasakoja, kad Adomas-vyras buvo 
pradžia. Esą, dievas ištraukęs Ievą iš jo 
šonkaulio. Bet tai pasakos, kuriomis joks 
galvojąs žmogus netiki.

Amerikoje kas metai skiriama viena die
na motinai pagerbti, šiemet ji bus gegužės 
12 dieną.

“Motinos diena, motinos diena!” šaukiama 
visais kampais, ir tą dieną visokie maklioriai 

i išnaudoja žmones savo bizniui.
1 Motiną reikia gerbti kiekvieną dieną. Lai 
//būva kiekviena diena—motinos diena. O 

kai ją grebiame specialiai, gerbkime kultū
riškai, žmogiškai. Gerbkime gyvas, gerbki
me ir mirusias motinas, kurios sunkiai dirbo, 
gerai visuomenės reikalams veikė, kurios ko
vojo, kad žmonijai gyvenimas būtų švieses
nis; kurios gimdė sūnus ir dukras, kovojusius 
už žmonijos laimę!

I ietuvių tauta motiną visuomet didžiai 
gerbė ir tebegerbia. Yra liaudies dainų, yra 
poetų sukurtų dainų, šlovinančių motiną, gy
vybės teikėją,- liaudies motiną. Ir mūsų dai
nos apima žodį “motina” plačia prasme. 
Jos net ir Saulę vadina motina — “Saulelė 
motinėlė!” dainuoja žmonės. Kai kurie ir 
žemę vadina “Žemė motina,” “gvvybės da
vėja!. .”

Dainos apie motiną lietuvių tautosakoje 
labiausiai susietos su vargu-vargeliu.

Lietuvių poetas Liudas Gira prieš apie 55 
metus rašė:

Oi, kam pagimdei, motula,
Oi, kam užugdei, tėvuli,— 
Ar kad nudžiūtau pat jaunystėlėj, 
Kaip be rasos žolelė...

Nejau būtai tu. motula. 
Nejau būtai tu. tėvuli,—
Šviesios laimužės man pasgailėję,
Vieną vargelį davę?....

Dzūkų liaudies daina, daugeliui girdėta:
Prapuoliau, motula, 
Prapuoliau, širdela.
Iš didžių bėdų, iš rūpestėlių,
Iš gailių ašarėlių...

Motina atsako dukrai:
Varguokie, dukrela, 
Varguokie, rūtela, 
Kaip tu išvargsi šitą vargelį, 
Turėsi raškažėlį..... ' •

* w *• Bet dukrelė raskažėlio nebesulaukia. Ji 
pati tampa mootina—gimdo. Jei sūnų, ji 
sielojasi, rūpinasi, kad jis pas ją ilgai ne
bebus : kai paaugs, bus paimtas į kariuo
menę, kils karas ir jis ten žus. Jei pagim
dys dukrą,—kai ji užaugs, pati įbris į var
gelį, taip pat sunkiai dirbs. Ji augins, sie- 
losis, skurs...

Tokia motinų — darbo žmonių motinų — 
buitis buvo senojoje Lietuvoje, kai ją valdė 
ponai, šiandien, žinoma, viskas pasikeitė; 
šiandien ir tos ašarų kupinos dainos baigė 
savo dienas. Jų vietą užima dainos apie 
skaistų rytojų, apie linksmą gyvenimą, apie 
laimingą komunistinę ateitį.

Šiandien niekur kitur motina taip neger
biama, kaip tarybinėse respublikose, o tai 
reiškia ir mūsų gimtojoje žemėje, Lietuvoje.

Prieš gimdymą tarybinė motina darbinin
kė bei tarnautoja gauna neniažiau dviejų 
mėnesių apmokamų atostogų, po gimdymo— 

-Saip pat. Daugiavaikės motinos gauna sti
pendijas — valdinę finansinę pagalbą; jos 
visaip pagerbtos.

Tarybinėje santvarkoje motina žino, kad 
jos vaikai, jei tik norės, jei tik sugebės, ga
lės stoti į mokyklas siektis pasirinktų profe
sijų, ir jiems darbas bus užtikrintas.

Tarybinės motinos nūnai tebetrokšta tik 
vieno: kad būtų žemėje taika. Tuo, žino
ma, sielojasi ir visa žmonija.

Gerbiame motiną, mylime motiną. Bet 
kai susiburiame į tokį pobūvį, kokį turime 
šiandien, tai pakalbėkime plačiau ir išsa
miau apie *motiną. Nebūkime tie, kurie sa
ko, jog reikią gerbti kiekvieną motiną, nes 
ji gimdo ir gimdys.

Savigarbus žmogus nestatys Spartako mo
tinos greta Nerono—Agripinos.

Spartako motina buvo vergė iš Trakijos; 
pagimdė ji sūnų, kuris suorganizavo Romos 
vergus ir išvedė juos į karą už savo laisvę. 
Tiesa, mūšyje už vergų laisvę Spartakas pa

guldė savo galvą; vergų karas buvo pralai
mėtas, bet pradėtoji kova už laisvę tebesitę
sė, ir jie laimėjo! 'Spartako vardas, o tai 
reiškia ir jo (neįvardintos) motinos, pasilie
ka įrašytas aukso raidėmis žmonijos istori
joje.

Agripina, Romos imperatoriaus Klaudi
jaus antroji žmona, norėdama, kad jos sūnus 

^Neronas būtų imperatorium, savo vyrą nu
žudė, ir Neronas buvo paskelbtas impera

torium. Bet Neronas taip pat buvo galva
žudys, nugalabinęs tūkstančius žmonių. O 
jo buvęs mokytojas, filosofas Seneka, nega
lėdamas pakęsti to, ką matė, pats nusižudė. 
Kai Roma degė, Neronas, sakoma, savo pa- 
lociaus balkone šoko ir dainavo. ..

Pagaliau Neronas įsakė budeliui, kad ir 
Agripinai galą padarytų. Atėjęs pas ją su 
durklu, budelis tarė:

—Tavo sūnus, imperatorius Neronas, man 
įsakė tave nužudyti.

—Matau, suprantu,—atkirto Agripina. — 
Bet, jeigu taip, tai verk kardu į įsčias, kur ‘ 
užsimezgė Nerono gyvybė. zi

Motina pagimdė carą Nikalojų* II-ąjį, lai
kiusį Rusiją tautų kalėjimu.

Motina pagimdė Leniną, išlaisvinusį dar
bininkų klasę, atidariusį žmonijai vartus į 
naują epochą. ' ? z

Motina pagimdė Hitlerį, baisiausią žmo
nijos istorijoje žmogžudį ir niekšą.

Motina pagimdė Ernestą Thaelmaną, didį 
Vokietijos darbininkų vadovą, kurį hitleri
niai budeliai nukankino.

Motina pagimdė Jurgį Washingtona, va
dovą Amerikos revoliucinės kariuomenės, 
kovojusios prieš britus už mūsų šalies laisvę 
ir nepriklausomybę.

Motina pagimdė Benediktą Arnoldą, išda
viką, perėjusį britų tarnybon.

Motina pagimdė Smetoną, padariusį Lie
tuvą fašistiniu kalėjimu.

Motina pagimdė Vincą Kapsuką-Mickevi- 
čių, visą savo gyvenimą paaukojusį kovai 
už Lietuvos liaudies, lietuvių tautos laisvę 
ir laimę.

Motina pagimdė Joe McCarthy, ameriki
nį fašistą, kuris ryžosi mūsų šalį paversti 
tokia, kokia buvo hitlerinė Vokietija.

Motina pagimdė Williamą Z. Fosterį, visą 
savo gyvenimą pašventusį kovai už taiką, už _ 
šviesesnį darbo žmonėms rytojų, už laisvę, 
už socialistinę Ameriką.

Galima būtų suminėti tūkstančius tokių 
pavyzdžių—tokių ir kitokių , motinų.

Ne viskas brangu, ne viskas tauru, ne 
viskas gerbtina, kas gimdo. Gyvatė gimdo 
gyvačiukus, o vilkė — vilkiukus. Lietuvoje 
medžiotojams skiriamos premijos už vilkų 
nušovimą. Bet tas, kuris nušauna vilkę, 
gauna, rodosi, du kartus didesnę premiją, 
kaip tas, kuris nušauna vilką.

Nesakau, kad visos motinos, kurios pagim
do “blogus” sūnus ar dukras, yra pačios 
“blogos.”

Pasitaiko, kad motina labai gera, o vie
nas kitas jos vaikas tampa labai blogas vi
suomeniniu požiūriu. Pasitaiko, kad motina 
bloga, o vaikai išsiauklėja geri, visuomenei 
naudingi. žmogaus “gerumą’’ ar “blogu
mą” dažniausiai sąlygoja aplinka, kurioje 
jis auga, mokykla, kurioje mokosi, asmenys, 
su 'kuriais draugauja.

• Aš metikiu tam posakiui,—“kokie tėvai, 
tokie ir* vaikai,’* arba,—“obuolys netoli kren
ta nuo obels, o vaikas—nuo tėvų.”

Yra labai gerų motinų, kurios naktimis 
nemiega, galvodamos, kaip išauklėti savo 
sūnų ar dukrą, kad ji ar jis būtų visuome
nei naudingas, kad būtų doras ir teisingas. 
Bet ne visuomet pavyksta tai gyvenime ma
tyti.

Neretai matome, kad geriausios motinos 
vaikas, užaugęs tampa priešas viskam:, kas 
dora, gera, prakilnu, kuo jo motina tikėjo.

Neretai matome, kai “blogų tėvų” vaikas 
ar vaikai, paveikti mokyklos, draugų ir vi
sos aplinkos, tampa svarbiu veikėju, visuo
menei naudingu, gerbiamu žmogumi.

Tėvų genijų vaikai neretai gimsta ne
gabūs, net nesuprantą ir neįvertiną savo 
tėvų darbų, kuriais, gėrisi visa kultūringoji 
žmonija.

O atsitinka, kai visiškai nemokytų tėvų 
sūnus ar dukra, kilę iš lūšnynų, tampa ge
nijais, kuriais didžiuojasi jų tauta ir visa 
žmonija.

Iš tos pačios motinos įsčių gimę vaikai vie
ni tampa dori, geri žmonės, tėvų pasididžia
vimas, o kiti—blogi, netikę.

Kodėl taip? šio klausimu ligi šiol dar 
nieks neišsprendė, bet ilgainiui gal būt 
mokslas ir tai išspręs.

Sociologai deda vyriausią svorį į mokyk
lą, į aplinką, kurioje vaikas auga ir jo są
monė, jo pasaulėžiūra formuojasi.

Mūsų šalyje, kapitalistinėje santvarkoje, 
nėra lengva Vaikui išsivystyti, išaugti į gerą, 
dorą žmogų—į žmogų, neturintį jokių prie
varčių, jokių antagonizmų kitam žmogui.

Gyvename klasinėje visuomenėje. Tur
čių klasė savo interesams išnaudoja darbo 
žmones. Kapitalistinės klasės propagandos 
organai aukščiausiu dorybės simboliu pa- * 
stato dolerį. Kas turtingas, tas protingas. 
Kas turtingas, tas—įžymus, tas gali bet kur 
nuvykti, bet ką matyti, naudotis visomis 
kito žmogaus ir gamtos sukurtomis gėrybė
mis. Kas biednas, tas nieko nevertas, nors 
jis, kaip žmogus, gali būti geriausias ir iš
mintingiausias.

Kapitalistiniai propagandos’organai skie
pija vieniems žmonėms neapykantą prieš 
kitus, kursto tautą prieš tautą, rasę prieš 
rasę. Iš pat mažens vaikui kalama į galvą, 
kad jis, gimęs baltu, yra aukštesnis už gel- 
tonveidį, raudonveidį ar juodveidį.

Jam skiepijama jaunon galvon biauri 
mintis, kad mes esame labai galingi, kad 
mūsų bombos sunaikins Maskvą, Kijevą, 
Vilnių ar kurį kitą tarybinį miestą su mi
lijonais tokių kaip jis pats žmonių. Net ir 
mažas vaikas, sėdėdamas prieš televizorių, 
šiandien tai girdi ir mato.

Ir taip vaikui kalama į sąmonę tokia pik
ta mintis, nedora propaganda nuo pat ma
žens—mokyklose, per televiziją, per spaudą.

Kaip sunku net ir geriausios ir doriau
sios motinos vaikui išsigelbėti nuo tos pro
pagandos; daryti taip, kaip jį motina mokė: 
mylėti visus žmones lygiai, nenuolankauti 
išnaudotojų klasei/'bet organizuotis. į darbo 
žmonių gretas * ir kovoti už savo ir > kitų 
tokių, kaip jis ar ji, interesus. . /

Dolerio galybės paveikti, vaikai jam len
kiasi. Nemaža jų, norėdami tapti turtin
gais ir galingais, pradeda voginėti, plėši
kauti, kad įsigytų daug dolerių. Jie žino, 
jog Amerikoje nieks neklausia, kaip, iš kur, 
kokiais būdais tu gavai dolerių—jei jų turi, 
tai ir okei—tu jau esi “išrinktųjų” tarpe.

Va, kodėl, sakau, mes negalime kaltin
ti visų motinų, visų tėvų dėl jų vaikų “nu
klydimų,”—nukrypimų į šunkelius, į klyst
kelius.

Ateis ir pas mus gadynė,—ji bus socialis
tinė, — kai mokykla, kai radijas, kai tele
vizija, kai spauda padės tėvams auklėti jų 
vaikus, kad būtų dori, kad mylėdami savo 
tautą, kartu mylėtų ir gerbtų kitas.

Ateis laikai,'kai žodis “karas” bus išmes- 
tas*iš mūsų leksikono. Bus taikus visų tau’- 
tų, visų žmonių sugyvenimas; nebus klasių, 
nebus bagotų, nebus ir biednų.

Ateis laikas, kai visi žmonės lygiai nau
dosis gamtos turtais ir savo darbo vaisiais. 
Ateis gadynė, kai kiekvienas turės lygią tei-

Iš poeto J, Marcinkevičiaus kūrybos
Duona

Kad galėtum
gerai parašyt apie duoną, 

Reikia jos neturėti.
O gal geriau šiaip sau rašyt

ir turėti užtenkamai duonos? 
Jei kiekvienas eilėraštis 
Duonos riekę galėtų atstoti, 
Tai kiek alkanų
Pamaitintų viso pasaulio poetai! 
Ar mes galimo duoti duonos, 
Atsakykit, poetai!

žemė ir saulė —
duonos kūnas ir kraujas.

Tik per duoną žmogus
suleidžia šaknis į šią žemę 

Ir, galvą užvertęs,
ilgesingai žiūri į saulę.

O pilki vyturiai —
tos gyvosios žemės raketos, 

Apsvaigę arimų kvapu, 
Vis šauna ir šauna į dangų, 
Nešdami amžiną troškimą

susilieti su saule!

Arne šilto troškimo
kupinas rugio grūdas, 

Kai jisai, atsispyręs į žemę, 
Savo stiebą į saulę meta? 
Ar ne šilto troškimo

sklidina rugio varpa,
Jeigu ji, vos išvydusi saulę, 
Ir pati žemės saule pavirsta ?
Juk ir jos akuotai —- —

ar ne pluoštas šiltų spindulių 
Kur nuo žemės kasdien atsispindi?

Duona kaip'saulė —
ji neturi savy nuodėmės, 

Ir tai, kas padaryta dėl duonos,
Teisinga yra,

Ir tai, kas bus padaryta,
taip pat bus teisinga.

Bet kiek daug dar pasauly vergaujančios 
duonos —

Ruginės, kvietinės, baltos ir juodos!
Kiek daug dar pasauly vergaujančių

žmonių —
Geltonų, raudonų, baltų ir juodų!
Išvaduokite, žmonės, duoną, 
O duona jus išvaduos.
Nes ji yra visagalė —

visagalė, kada ji laisva.
padarys jus galingais ir išdidžiais, 
duos jums pastogę, drabužį ir guolį, 
darbą, ir poilsį, dainą ir knygą,

Ji
Ji
Ir
O, ^erai užderėjus,

ir meilę, ir kūdikį jums dovanos 
Nes tai, kas yra, ir tai, kas dar bus, — 

argi tai nėra duona?

Šiandien plačiai atidarytos klojimų durys 
Ir saulė. -— didysis laukų švyturys,— 
Veda į kluonus linguojančius duonos 

laivus.
Prunkščia arkliai,

Girgžda pakrauti vežimai, 
Vyras, pridengęs akis, 

žiūri į švyturį — saulę. 
Jo moteris, apsvaigus nuo darbo 

ir duonos kvapo, 
Galvą padėjo ant pėdo, 

tartum ant vyro krūtinės.
1 žemė linguoja vežimą 

tarsi didelį lopšį, 
Ir moteris nejučiom 

lopšinę liftą niūniuoti.
Vyras ją girdi, supranta jos didįjį norą 

< ir arklius pavaro greičiau.

sę semtis mokslo žinias, ir jomis dalinsis su i 
kitais.

Tai bus socialistinė gadynė.
Tuomet tai iš tikrųjų motina 'bus pilnai 

pagerbta, nes jai nebus tų rūpesčių, kurie 
slegia šiandien. Tuomet jos nekankins ir 
ta baisioji mintis, kad nūnai ar rytoj gali 
kilti karas, kuriame žus jos mylimi v.ąikai.

Ta gadynė nėra toli, bet dėl jos priarti
nimo reikia darbuotis, kovoti. Ir susipratę 
žmones dėl jos kovoja ir kovos, rizikuodami 
savo sveikata, savo laisve ir dažnai net ir 
gyvybe.

Ir šiandien, — Motinos dieną, — mes vi
sų pirmiasia ir reiškiame savo pagarbą 
toms motinoms, kurios kovoja, kurios kuo 
begalėdamos padeda kitiems darbuotis, kad 
artintų tą dieną, tą laimingą gadynę, kuo
met nebus karų.

Amerikoje garbinga senutė, kurią visi va
dino Motule Bloor, dėl to, kad drąsiai ko
vojo už darbo žmonių interesus ir už taiką.

Mes didžiai gerbiame mūsų lietuves moti
nas — mirusias ir gyvas,—kurios buvo ir 
tebėra mūsų, pažangių lietuvių gretose vei
kėjomis, kurios viskuo, kuo išgali, kaip iš- 
manydamos darbavosi ir darbuojasi už mū
sų spaudos išlaikymą, už laisvę, už taiką!

Ramiai ilsėkitės, brangiosios draugės mo
tinos, kurios mirėte. O jūs, gerbiamos drau
gės,—gerbiamos motinos ir visos moterys,—' 
būkite sveikos-drūtos, ir darbuokitės, dar- 
buokitės!

Būkite pasveikintos!

Nušvinta klojimas, duonos vežimo 
sulaukęs,

Tartum ne duona, o saulė 
įsirito į jo vėsią tylą.

Ant prėslo aukštai vėl šmėsčioja moters 
sijonas

O vyras vis meta ir meta pėdą po pėdo 
į ištiestas josios rankas.

Jis prisimena jos ilgesingą lopšinę
Ir su kiekvienu pėdu, 

užversdamas galvą į viršų,
Mato saulės nutekintas kojas — 

ir skuba, ir skuba...
Su paskutiniu pėdu

jis pats lipa ant prėslo
Ir į laukiančias moters rankas

atiduoda ne pėdą — save...
Paskui vyras pasemia nuo grendymo

■. ‘ , saują ’rugių
Prapučia juos ir kaip auksą

> supila žmonai į burną, 
ylrrtaą, kurio dar niekas nežino, 

pirmąkart paragauja duonos.
Aš nęžinau, gal tai buvo mano tėvai, 

gal tavo, gal to, kurs rytoj turi gimti.
Nes ir tai, kas yra, ir tai, kas

■ argi tai nėra duona? 
argi tai nėra žmogus ?

.0 duona! Didžioji gimdytoja

dar bus —

mano ir 
mūsų!

_AŠ visados dalinausi tavim su kitais, 
Nes ar galima nesidalinti!

saule, žvaigždėm,/dangumi ?
Ir jeigu Kalkutoj rikša pargriuvo iš bado 

ir jau neatsikėlė,
• Tai tik todėl, kad nepasiekė rankų — 

ir tavo, ir mano,
Kurias mes jam tiesėm su duona.
Tai tik todėl, kad ranka, 

kurią jis galėjo pasiekti,
Laikė duoną kietai apsigniaužus.
Vergaujanti duona!
Tu padarei žmones priešais.
Jau vien tik todėl 

reikia tave išvaduoti.
Laisvoji mūsų duona!
Tu padarei mus broliais. 
Ir tai yra daugiausia, 

ką tu gali padaryti.

Skaitytoją balsai
“DO YOU KNOW 
THIS MAN?”

Tai brošiūra su Al. Im- ' 
'pulevičiaus paveikslu tarp 
nužudytų žmonių. Jis su sa
vo sėbrais neturėtų rasti 
vietos tarp mūsų. Mes, ku
rie buvome Lietuvoje, savo 
akimis matėme žmogžudžių 
darbus Paneriuose, Pirčiu
pyje.
“Kryžiai lieka šešėly”

Knyga parašyta apie 
klebonijų, bažnyčių, kuni
gų apsiėjimą, — kokie jie 
geri paukštukai ir čiulban
čiais balsais vilioja pinigus 
iš nesusipratusių mūsų 
tautiečių. Už pinigus jie 
viską parduoda, — tau 
dangų po mirties, o sau ro
jų ant žemės.
“Moli Magvairs”

Knyga parašyta gerai ži
nomo “Laisvės” ir “Švie
sos” redaktoriaus A. Bim-, 
bos. Joje kalbama apie ang
lies baronų darbininkų iš
naudojimą ii’ apie darbi
ninkų kovas ir iš tų kovų 
daug ko galima pasimokyti, 

i nes be kovos niekas nieko 
į nelaimėjo. Tik neseniai Vir- 
: ginijos mamose 22 mainie- 
: riai nuo eksplozijos žuvo. 
Jų šeimos liko dideliame 
varge.
“Nuo baltojo žirgo 
iki svastikos”

Knyga parašyta A. Bulo
tos; labai įdomi pasiskaity
ti. R. Mizara plačiai apra
šė apie minėtą knygą “Lai
svėje”, todėl čia tik nuo sa
vęs patariu knygą įsigyti ir 
skaityti.
“žudikai bažnyčios 
prieglobstyje”

Knyga labai įdomi. Ant
rojo karo metu kunigai vei
kė bendrai su vokiškais 
okupantais ir vietiniais na
cionalistais. Kunigai slėpė 
juos, teikė jiems išpažintį,' 
šventino jų šautuvus, ir už 
nekaltų žmonių nužudymą^ 
gavo nuo kunigo visų grie- 
kų atleidimą. Knygą tikrai 
gaukįte! 
politinės 
ratūros 
kaina 38
“Pranciškonai Lietuvoje” .

J. Sideravičius labai pla
čiai aprašo savo knygoje 
apie pranciškonų darbelius 
Lietuvoje ir kitur. Verta - 

skaityti. Kaina

Išleido Valstybinė 
ir mokslinės lite- 
leidykla Vilniuje, 
kapeikos.

miestas”

Balandžio 4 d. Vilniuje įvyko respublikos 
kūrybinių darbuotojų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo partijos ir vyriausybės vadovai.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas J. 
Paleckis ir TSRS liaudies dailininkas A. 
Žmuidzinavičius pertraukos metu.

isigyti ir 
17 kp.
“Stebuklų

Mūsų žemė-motina yra
labai turtinga visokiais gy
domaisiais vandenimis. Lie
tuvoje taipgi yra tokių šal
tinių. Druskininkuose ir 
Birštone tūkstančiai darbo 
žmonių gydosi gamtiškai • 
nuo daugelio visokių ligų 
ir negalavimų. Tokių vietų 
turime ir Kalifornijoj.
“I aukščiausią 
gyvenimo lygį”

Šios knygos autorė, eko
nomikos mokslų kandidate 
S. Ginaitė, remdamasi ofi- ■ 
cialiais statistikos duomeni
mis, Įvairiais spaudos šalti
niais, parodo, kokia sunki 
buvo Lietuvos darbo žmo
nių padėtis buržuazijos val
dymo laikais, kaip iš pa
grindų pasikeitė jų gyveni
mas Tarybų valdžios me
tais, kaip Komunistų par
tija ir tarybinė vyriausybė 
rūpinasi tolesniu tarybinių 
žmonių gerovės kėlimu. 
Tie, kurie dar vis mano, 
kad Lietuvos žmonės badu • 
miršta, turėtų įsigyti S. Gi
nai tės knygą. Užtikrinu, 
kad ji visiems atidarys 
akis. Išleista Vilniuje. Kai
na 13 kp.

John Baker

3 p.-Laisvė (Liberty); Penkt., gegužes (May) 10, 1963



KATRĖ MATULAITYTĖ
Jekaterina (Katrė) Ma

tulaitytė gimė 1900 m. sau
sio 5 dieną Pilviškiuose. Iki 
1915 m. ji mokėsi Vilniaus 
gimnazijoje, o pirmojo pa
saulinio karo metu gyveno 
Kostromoje, paskui Mask
voje, kur 1918 metais baigė 
gimnaziją. i

Į Komunistų partijos ei
les E. Matulaitytė buvo pri
imta 1917 m. balandžio 
mėn. Maskvoje.

Partijos pavedimu E. Ma
tulaitytė 1918 m. liepos mėn. 
grįžo į vokiečių okupuotą 
Vilnių, parveždama pogrin
dinei komunistinei organi
zacijai literatūros. Legio
nieriams okupavus 1919 m. 
balandžio mėn. Vilnių, E. 
Matulaitytė dirbo nelegaliai 
Raudonajame Kryžiuje — 
politiniams kaliniams remti 
organizacijoje. Gresiant su
ėmimui, E. Matulaitytė 1919 
m. birželio mėn. perėjo ne
legaliai į buržuazinę Lietu
vą, buvo baltųjų Utenoje 
suimta. Pasikeitus įkaitais, 
E. Matulaitytė 1919 m. rug
pjūčio mėn. išvyko į Tarybų 
Rusiją.

Baigusi 1920 metais parti
nius kursus Sverdlovo var
do komunistiniame univer
sitete Maskvoje, E. Matulai
tytė buvo pasiųsta į Ivano
vo Voznesenską, kur dirbo 
gubernijos partinės - tarybi
nės mokyklos mokymo da
lies vedėja.

Nuo 1921 m. rudens ji 
dėstė Maskvoje Vakarų tau
tinių mažumų komunistinia
me universitete Stasės Ban
gos pavarde kultūros isto
riją, ; ; tarptautinio moterų 
judėjimo istoriją.

1922-1924 m. E. Matulai
tytė mokėsi Maskvos I vals
tybiniame universitete eko
nominiame skyriuje. 1924 
m. pavasarį ji buvo koman
diruota dirbti TASSo kores
pondente, vertėja į T S R S 
atstovybę Kaune.

Grįžusi 1926 m. rudenį į 
Tarybų Sąjungą, ji 1927- 
1929 m. dirbo Leningrade, o 
po to 1929-1932 m. mokėsi 
ten Finansų-ekonomikos in
stitute, kurį baigus buvo 
palikta aspirantūroje.

1933 m. pabaigoje, perkel
ta į Minską, E. Matulaity
tė dirbo moksliniu bendra
darbiu Baltar u s i j o s TSR 
Mokslų akademijos Nacio
nalinių mažumų institute, o 
nuo 1936 m.—Istorijos insti
tute ir parašė, keletą moks
linių darbų. Asmenybės 
kulto laikais E. Matulaitytė 
tragiškai žuvo. Ji buvo vi
siškai reabilituota 1956 m.
. NEUŽMIRŠTAMOJI 

KATRĖ
Per ilgus metus K. Matu

laitytės paveikslas mūsų at
mintyje neišblėso. Ar skai
tome revoliucionierių - bol
ševikų prisiminimus, klau
somės nuostabios Šopeno 
muzikos, ar prisimename 
didžiuosius Leningrado mu
ziejų paminklus,—mūsų at- 
mintyje visuomet atgyja 
Katrė Matulaitytė — meno, 
poezijos, muzikos mėgėja, 
energinga, nuoširdi ir žavi 
moteris. K. Matulaitytė bu
vo visapusiškai išsilavinęs 
žmogus.

Atmintyje iškyla 1922 me
tų Maskva. Valstybinis uni
versitetas. Didelė auditori
ją Mochovoja gatvėje pilna 
pilnutėlė.' Čia jaunuoliai ir 
męrginos iš darbininkų fa
kultetų, iš pilietinio karo 
frontų, iš fabrikų ir gamyk
lų. Čia ir Katrė Matulaity
tė. Kažkokiu vidiniu jaus
mu ji spėja, kad čia yra 
kažkas iš Lietuvos; susipa
žinusį klausinėja apie gyve

nimą ir darbą Lietuvoje, 
apie pogrindyje dirbančius 
draugus, siūlo kartu ruoštis 
užsiėmimams.

Namie ji kantriai, atkak
liai aiškina visuomenės vys
tymosi dėsnius, moko nau
dotis pirmaisiais šaltiniais. 
Jau tais metais Katrė giliai 
studijavo istoriją, jau tuo
met pasireiškė jos polinkis 
dirbti mokslinį darbą. Daug 
dėmesio ji skyrė moterų re
voliucinio judėjimo istorijai. 
Analizuodama atskirus Pa
ryžiaus komunos istorijos 
laikotarpius, ji rinko išra
šus ir ruošė būsimų brošiūrų 
metmenis. Kartu Katrė la
bai mėgo grožinę literatūrą, 
noriai skaitydavo M. Gor
kio, J. Žemaitės, A. Vienuo
lio ir daugelio kitų rašytojų 
kūrinius.

Atplėšta nuo Lietuvos, K. 
Matulaitytė niekuomet ne
nutraukė gyvų ryšių su Lie
tuvos revoliuciniu judėjimu, 
aktyviai dalyvavo “Darbi
ninkės lapelio” redakcijos 
darbe, pasirašydama litera
tūriniais slapyvardžiais 
“Banga” ir “Stebulių Sta
sė.”

“Darbininkės lapelio” pus
lapiuose buvo spausdinama 
jos medžiaga iš tarptauti
nės moters dienos istorijos, 
apie darbininkių ir darbo 
žmonių padėtį buržuazinėje 
Lietuvoje, ji aistringai ra
gino moteris įsijungti į ben
drą kovą—žengti petys pe
tin su visais darbo žmonė
mis prieš skurdą, vargą, 
buržuazinį išnaudojimą. Ji 
rašė ir apie praktinį darbą 
moterų tarpe ryšium su 
Kominterno IV kongreso 
nutarimais — apie skyrių 
darbui tarp darbininkių ir 
valstiečių-moterų steigimą. 
Katrė domėdavosi ir pažan
giąja lietuvių spauda, kuri 
buvo leidžiama Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, kriti
kuodavo “Darbininkių bal
są” už feminizmo pasireiš
kimus.

K. Matulaitytė buvo įsiti
kinusi marksiste, ji labai 
vertino pasitikėjimą, kurį 
jai reiškė Kominterno lietu
vių sekcija ir vadovai Z. An- 
garietis ir V. Mickevičius- 
Kapsukas . Dėl visko — dėl 
mokslo ir darbo — ji tarda
vosi su V. Kapsuku, labai 
gerbė jį, vertino jo nuomo
nę. Prisimename neužmirš
tamus susitikimus pas Kat
rę su K. Požėla, J. Greifen- 
bergeriu ir kitais, trumpam 
atvykdavusiais iš Lietuvos. 
Šių susitikimų metu užsi
megzdavo rimti pokalbiai 
apie ekonominę ir politinę 
padėtį Lietuvoje, apie par
tinio darbo formas, apie 
idėjinį partinės organizaci
jos gyvenimą. Kildavo gin
čai dėl grožinės literatūros.

Kaune
1925 metų rudenį susiti

kome su Katre Kaune. Mė
giamos susitikimų viętos 
buvo gražiausios miesto 
apylinkės, ypač Mickevi
čiaus slėnys ir dar tankus 
tuo metu ąžuolynas. Į pasi
matymus Katrė ateidavo la
bai punktualiai. Ji visuomet 
būdavo tvarkingai, kukliai 
ir skoningai apsirengusi. Ap
tarus rimtus reikalus, Katrė, 
įprastiniu galvos judesiu at
metusi tankius plaukus, 
pradėdavo nuoširdžiai kal
bėtis. Ji mėgdavo pąsvajo
ti, pasijuokti, pajuokauti. Ir 
tai buvo taip natūralu: juk 
mes buvome jaunos ir sva
jojome apie geresnę ateitį 
visai žmonijai.

1926 metų pradžioje Lie
tuvos Kompartija ruošė mo
terų aktyvo pasitarimą dar

bo tarp moterų pagerinimo 
klausimu. Besiruošiant pa
sitarimui, Katrė pateikė 
daug vertingų patarimų, pa
dėjo organizuoti pasitarimą.

1926 metų pavasarį Lietu
vos Komunistų partija iš
vystė masėse platų darbą, 
ruošiantis rinkimams į sei
mą. Buvę tuomet valdžioje 
krikščionys demokratai vi
somis išgalėmis stengėsi nu
slopinti revoliucinį judėjimą 
ir sutriuškinti, partines or
ganizacijas. Tuo laikotarpiu 
buvo suimtas artimas Kat
rės draugas K. Požėla, J. 
Greifenbergeris, draugai iš 
“Skardo” žurnalo ir kiti. K. 
Matulaitytė nesutriko. La
bai nerimaudama dėl myli
mo draugo ir dėl visų drau
gų, ji, sukaupusi visą savo 
valios jėgą, užmezgė ryšį su 
kalėjimu, organizavo pagal
bą draugams.

Netrukus prasidėjo kuo
pininkų teismas. Kariuome
nės teismas vyko Tilmanso 
salėje. Katrė kasdien atei
davo į teismą. Ji džiūgavo, 
klausydamasi tei s i a m ų j ų 
drąsių kalbų, did ž i a v o s i 
jais. Grįžusi iš teismo sa
lės, Katrė susitikdavo su 
draugais, pap a s a k o d a v o 
jiems apie* draugų kalbas 
procese, pranešdavo taip pat 
žinias iš kalėjimo' kurias ji 
sužinodavo teismo metu.

1926 metų rudenį Katrė 
išvažiavo iš Lietuvos. Jos 
nebuvo Kaune, kai jos drau
gas K. Požėla karo lauko 
teismo nuosprendžiu buvo 
fašistų sušaudytas.

1930 mętąis mes, keletas 
pogrindininkų, pabėgę iš 
kalėjimo, atvažiavome į Le
ningradą. Katrė su motina 
ir dukryte Maja tuo metu 
gyveno ten. Ji sutiko mus 
narsi ir ištverminga, išdidi, 
nepaisant skausmo, bet ne
užsidariusi savyje. Katrė 
daug pasakojo apie Lenin
grado gyvenimą, apie laimė
jimus socializmo statyboje, 
vedžiojo mus j istorines vie
tas—į Petropavlovsko tvir
tovę, Smolnį, Marso lauką, 
į Kšesinskos rūmus. Kartu 
su ja mes aplankėme žie
mos rūmus, Rusų mu
ziejų ir daug kitų s e - 
novės paminklų. Ji gerai 
(nusimanė apie meną ir 
buvo mums nepakeičia
mas gidas. Vakarais kal
bėdavomės apie darbą Lie
tuvoje, apie gyvenimą ka
lėjime, prisimindavome pra
eitį. Katrė labai pergyveno 
draugo ir savo mažytės duk
relės tėvo netekimą.

Čia, Leningrade, ji pirmą 
kartą mums papasakojo sa
vo slaptus išgyvenimus ir 
perskaitė mums Karolio Po
žėlos priešmirtinį laišką. Gi
liai įstrigo atmintin atski
ros šio laiško vietos: 
“...Daug raminančio prieš 
mirtį sudaro tas, kad sąmo

Vilniaus pieno kombinate netrukus stos į rikiuotę naujas 
cechas. Jis perdirbs kombinato gamybos atliekas—išrūgas— 
j vertingą žemės ūkiui produktą—pašarines mieles. Įrengi
mai, kuriuos pagamino ir šiuo metu ruošia darbui Prancūzijos 
specialistai, per parą m.ios iki 2 iotių pašarinių mielių.

Nuotraukoje: pašarinių mielių cecho Įrengimus tikrina 
cecho mechanikas Vytautas' Bandžiulis ir laborantė Ona Puo- 
čiūnienė.

ningai dirbau tam tikrą 
darbą ir sąmoningai mirštu 
dėl jo. Bet, be to, smagu 
prieš mirtį jausti, kad tu
rėjau tikrą draugę — kurią 
visa savo siela mylėjau ir 
kuri sunkiose valandose — 
iš tolo mokėjo paremti... 
Ar tavo jautri, tyra revoliu
cinė dvasia, kuri tiek daug 
man davė — sugebės pakel
ti visus tuos žiaurumus, ku
rie puolė ant tavo pečių. Aš 
tikiu, kad pakelsi. Ir jei iš
augs M. didelė — išmokink 
ją gerą atmintį apie mane 
turėt — tepajunta ji, kad ne 
tik prie jos motinos buvau 
labai-labai prisirišęs, bet ir 
prie jos;—ir ją mylėjau...”

Mokėsi ir dirbo
Katrė ištvermingai pakė

lė savo baisų vargą... Ji 
mokėsi, dirbo ir auklėjo ma
žytę Mają. Katrė baigė Fi
nansų-ekonomikos institutą, 
įstojo į aspirantūrą ir dirbo. 
Ji dirbo visuomeninį-masi- 
nį darbą gyvenusių Lenin
grade lietuvių tarpe, ruošė 
spaudai knygą “Moterys- 
kovotojos už komunizmą” 
lietuvių kalba (išleista 1932 
metais “Laisvės” laikraščio 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose). Kartu ji bendra
darbiavo “Priekalo” žurna
le, buvo visuomeninis žur
nalo platintojas. Dirbdama 
Leningrado K. Požėlos var
do lietuvių darbininkų klu
be, ji stengdavosi, kad kul- 
tūrinis-masinis. darbas būtų 
įdomus, įvairus. Pasinau
dojusi mūsų atvykimu, ji or
ganizavo klube vakarą-susi- 
tikimą. Tuomet ir vėliau 
Katrė rūpinosi knygų išlei
dimu lie’tuviiĮ kalba, rašė 
“Priekalo” žurnalui: “At
važiavę į Lietuvą, o tai 
anksčiau ar vėliau bus, mes 
turime atsivežti su savim 
bibliotekėles, geros proleta
rinės literatūros lietuvių 
kalba.”' ■ '

K. Matulaitytė rinko me
džiagą ir žurnalams, kurie 
buvo leidžiami Jungtinėse 
Valstijose, — “Moterų bal
sas” ir “Darbininkių bal
sas,” darė moterų revoliuci
nio judėjimo kapitalo šalyse 
apžvalgas, i-ašė apie Tary
bų Sąjungos moterų laimė
jimus . Ji vertė į lietuvių 
kalbą rusų liaudies pasakas 
apie Leniną. Katrė bendra
darbiavo taip pat žurnale 
“Rabotnica i krestjanka,” 
kuris buvo leidžiamas Le
ningrade. Šitame žurnale 
buvo spausdinami jos pa
rinkti darbininkių laiškai iš 
užsienio.

Po kelerių metų K. Matu
laitytė kartu su šeima per
sikėlė į Minską; čia ji dir
bo Baltarusijos TSR Moks
lų akademijoje. Katrė tapo 
Istorijos instituto lietuvių 
sektoriaus moksliniu bend
radarbiu ir mtenšyviai ruo
šė disertaciją istorijos 
mokslų kandidato laipsniui 

gauti. Jos mokslinio darbo 
tema — lietuviškojo fašiz
mo ideologija. Tuo pat lai
kotarpiu ji baigė rašyti bro
šiūrą “Lietuviai fašistinės 
Lenkijos priespaudoje,” taip 
pat'atidavė spaudai straips
nį “Lietuvių nacionalistinės 
fašistinės, org a n i z a c i j o s 
Lenkijoje.” 1935 metais bu
vo atiduota spaudai jos 
knyga “Socialinė-ekonominė 
lietuviškojo fašizmo politi
ka.” Dirbdama Baltarusijos 
TSR Mokslų akademijoje, 
K. Matulaitytė domėjosi ne 
tik tais klausimais, kuriuos 
ji betarpiškai nagrinėjo, bet 
rūpinosi taip pat, kad būtų 
išleistas lietuvių kalba ate
istinis vadovėlis plačioms 
masėms, kad būtų išleistas 
marksistiškas Lietuvos isto
rijos vadovėlis vidurinėms 
mokykloms. Katrė dažnai 
atvažiuodavo iš Minsko į 
Maskvą konsultuotis dėl sa
vo mokslinio darbo ir ištisas 
dienas sėdėdavo V. Lenino 
vardo bibliotekoje.

Kai draugai atvažiuodavo 
i Minską, Katrė visuomet 
juos svetingai sutik d a v o. 
Jos kambaryje buvo daug 
knygų, darbo stalas visuo

Žinios iš Lietuvos
Dideli pasikeitimai

MAŽEIKIAI.—Žymiai iš
augo ir pagražėjo rajono 
centras. Per šiuos ketve
rius metus šimtai mažeikie
čių atšventė įkurtuves nau
juose butuose. Išaugo vidu
rinės, mokyklos - internato 
keturaukščiai rūmai, plačia
ekranis kino teatras “Drau
gystė,” autobusų, s tėtis,’ at
vėrė duris nauja universally 
nė parduotuvė..

J. Sadauskas

DAR VIENI KULTŪROS 
NAMAI,

MAŽEIKIAI.— Susirinki
mas buvo triukšmingas. Juk 
tiek problemų kolūkio kom
jaunuoliams, nutariusiems 
savo artelėje įkurti kultū
ros namus, veikiančius vi
suomeniniais pagrindais.

Jaunieji entuziastai pasi
skirstė pareigomis. Sąskai
tininkė M. šmulkštytė pasi
ryžo vadovauti liaudies šo
kių rateliui, komjaunuolė 
Z. Milieškaitė — dramos bū
reliui, komunistas A. Jonu
lis sutiko vadovauti dainos 
mėgėjams.

Dabar kas vakarą vyksta 
repeticijos.

A. Stanys

JAUNŲJŲ MOKSLININ
KŲ KONFERENCIJA
KAUNAS.— Naujoje Me

dicinos instituto aktų salėje 
vakar baigėsi Pabaltijo stu
dentų mokslinių draugijų 
konferencija. Joje daly
vavo atstovai > iš Estijos, 
Latvijos, Baltarusijos, mū
sų respublikos aukštųjų 
mokyklų studentai, taip pat 
svečiai į iš Maskvos, Gruzi
jos, Azerbaidžano.

Studentai iš 21 aukštosios 
mokyklos perskaitė konfe
rencijoje 398 mokslinius 
darbus.

K. Grigaliūnas

PAGRAŽĖS ŽALIASIS
miesto rūbas

Vilnius. —^Laukuose snie
gas dar 'nenutirpo, bet 
miesto gatvėse ir skveruo
se jau pavasaris. Čia pradė
jo darbą apželdinimo tresto 
meistrai. Šiais metais sosti- 
n ė s gatvėse, skveruose, 
parkuose sužaliuos 30 tūks
tančių naujai pasodintų 
krūmų, 200 tūkstančių me
džių, pražys apie milijonas 
gėlių.

met būdavo užverstas rank
raščiais. Poilsio valandas 
ji skirdavo- dukrelei — pa
sakodavo jai apie savo dar
bą, kalbėdavo apie ateitį, 
padėdavo ruošti pamokas. 
Visą tyros sielos švelnumą 
ji skyrė savo Majai. O pa
ti Katrė buvo vis tokia pat 
energinga, mėgo darbą, 
knygas, muziką ir ruošėsi 
tiems laikams, kai galės tęs
ti mokslinį darbą Tarybų 
Lietuvos Mokslų akademi
joje. Tokia buvo jos svajo
nė.

Praėjo dvidešimt penkeri 
metai nuo tos dienos, kai 
mes paskutinį kartą buvo
me susitikusios su Katre, 
jai atvažiavus į Maskvą. Jos 
gyvenimo siūlas nutrūko 
anksti ir tragiškai, kai ji 
buvo kupina jėgų. Ji tapo 
Stalino asmenybės kulto au
ka. Mes, kurie pažinojome 
ją, dirbome kartu su ja, vi
sada atsimename ją kaip iš
tvermingą komunistę, nenu
ilstamą darbuotoją, ištiki
mą lietuvių tautos dukrą ir 
kilnios sielos žmogų.

M. Chodosaitė, 
V. Vyšniauskaite

Bilietus parduoda 
automatai

Vilnius. — “Kronikos” 
kino teatro lankytojai bu
vo nustebinti, kai pro ka
sos langelį išgirdo atsaky
mą:

—Bilietus parduoda auto
matai ...

Prie įėjimo į žiūrovų sa
lę* čia’ sūmėntūėth pirmieji 
respublikoje > .kino '< bilietų 
pardavimo-automatai. Įme
ti 10 kapeikų monetą—pra
šau bilietą.

Tiesa, kol kas jie pilnai 
nepakeičia kasininkės. Jai 
tenka keisti pinigus — juk 
ne kiekvienas turi 10 kapei
kų monetą. Tačiau kasos 
langelis greit užsidarys — 
pinigus keis atskiras auto
matas.

č. Gerulaitis

GULBĖ ŽIEMOJA 
KAUNO MARIOSE

< Žemiau Kauno elektri
nės, ten, kur Nemunas, 
prabėgęs pro turbinas, sū
kuriais krinta žemyn, van
duo neužšąla per didžiau
sius šalčius. Kaip tik čia 
žiemavojimo vietą buvo pa
sirinkusios apie 50 laukinių 
ančių. Nemažiau jų žiemo
jo ir praėjusią žiemą. Ma
tyt, antims čia jauku, ir 
jos nebeskrenda į šiltesnius 
kraštus. Labai daug ančių 
praėjusį rudenį buvo Kau
no mariose prie pat HES. 
Pasirodo, kad ties Rumšiš
kėmis ir Darsūniškiu buvo 
pradėta ančių medžioklė, 
todėl jos ir pakilo ieškoti 
saugios vietos. O čia miesto 
ribos, ir dvivamzdžių šū
viai neaidi, nes medžioti 
draudžiama.

Gana keista, kad prie 
HES pasiliko žiemoti ir 
viena gulbė, kuri išdidžiai, 
iškėlusi galvą, plaukioja po 
neužšąlantį vandenį. Kar
tais ją galima matyti ant 
pasikūprinusios salelės, ku
ri atsiranda, turbinoms dir
bant mažesniu apkrovimu 
ir nusekus vandeniui. Ęe 
to, keista, kad gulbė čia tik 
viena, nors paprastai jos 
gyvena poromis. Gal koks 
nors brakonierius nušovė 
jos draugę, o gal ją pačią 
ištiko kokia nelaimė ir jį 
negalėjo išskristi kartu su 
kitomis giminaitėmis.

Kaip ten bebūtų, bet gul
bė jaučiasi gerai, čia mais
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to yra užtektinai. Vieną> 
sekmadienį ji patenkint 
plaukiojo su ančių pulku. Ir 
atrodė lyg karalienė. Antys 
irgi gerai jaučiasi. Jos link
smos, judrios ir net į Ne
inu n o . įtaką, neužšalusįjį 
Amalės upelį, atskrenda.

Ant. Januškevičius

DAILĖS PARODA
Ukmergė. — Kraštotyros 

muziejuje atidaryta daili
ninko Eriko Varno darbų, 
skirtų kovai už taiką, kil
nojamoji paroda. Čia eks- 
panuojami grafikos, skulp-i 
tūros, tapybos ir taikomo-? 
sios dailės kūriniai.

Be to, šios parodos lan
kytojai gali apžiūrėti daili
ninko darbus, paskelbtus 
respublikinėje spaudoje 
1958—1962 metais.

J. Stasiukaitis

V. Jurkūnas — TSRS 
liaudies dailininkas

Už didelius nuopelnus 
vystant tarybinį vaizduoja
mąjį meną TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mas suteikė TSRS liaudies 
dailininko vardą 19 žmonių. 
Tarp gavusių šį garbingą 
vardą — mūsų respublikos 
atstovas Vytautas Jurkū
nas.

Už didelius nuopelnus 
vystant lietuvių tarybinį 
vaizduojamąjį meną Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas sutei
kė Lietuvos TSR Valstybi
nio dailės instituto rekto
riui, profesoriui Vytautu 
Mackevičiui Lietuvos TSk 
dailininko dailininko gar
bės vardą.

Už nuopelnus vystant lie
tuvių tarybinį vaizduoja
mąjį meną Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas suteikė Lietu
vos TSR nusipelniusio me
no veikėjo garbės vardą 
Bogdanui Konstantinui — 
meno mokslų kandidatui, 
Lietuvos TSR Dailininkų 
sąjungos pirmininko pava
duotojui, ir Vyšniauskui 
Broniui — Lietuvos Valsty
binio dailės instituto skulp
tūros katedros docentui.

(“V. N.”)

Moksleive—komedijos 
autorė

Kaunas. — Kooperatinio 
technikumo literatų būrelio 
nariai savo mokyklos sce
noje suvaidino Irenos Val- 
čeckaitės parašytą komedi
ją “Neapžiojo.” Joje taik
liai pajuokiami nesąžiningi 
prekybos darbuotojai. Spek- 
lį režisavo ir svarbiausią 
vaidmenį atliko pati auto
rė.

Moksleiviai ir svečiai šią 
komediją sutiko su dideliu 
susidomėjimu.

K. Kinderis

Padangų atnaujinimo 
gamykla

Šiauliai. — Nuriedėju
sios tūkstančius kilometrų, 
automobilių padangos su
dyla. Atrodytų, jas reikia 
išmesti.. Ne. Uždėjus naują 
protektorių, padangos gali 
pradėti savo antrąjį gyve
nimą. Tai atliekama speci
aliose įmonėse.

Padangų atnaujinimo ga
mykla išaugo Rekyvojc. 
Valstybinė komisija priė
mė pirmąją jos eilę. Įmonė
je sumontuoti n a u j a u si 
įrengimai — žmonėms čut 
padės automatai, padangas 
džiovins infraraudoniėji 
spinduliai.

J. švagždys



PHILADELPHIA, PA.
Tymsterių unija laimėjo 

rinkimus prieš sukilėlius. 
Už tymsterių uniją balsavo 
4,898, už Voice 2,550. Prieš 
kelis mėnesius tymsteriai 
laimėjo tik šešių šimtų bal
sų dauguma. Dabartiniai 
rinkimai Labor Relations 
Tarybos priežiūroje daly
kus pakeitė. Hoffa per 15 
savaičių su daugeliu orga
nizatorių dirbo kad laimė-

Hoffa pasakė: AFL-CIO 
prezidentas Meany su dau
geliu organizatorių per dve
jus metus norėjo suskaldy
ti tymsterių uniją, bet ne
pavyko. Hoffa sako: Mea
ny pagelbėjo Robertui Ken
nedy, abu buvo atvykę į 
Philadelphią su agitacija 
už Voice ir AFL-CIO. Voi
ce penki nariai prieš rinki
mus areštuoti ir padėti po 
$1,000 užstato už užpuoli
mus tymsterių lokalo 107 
narių. Laimėjus tymste- 
riams rinkimus Hoffos pre- 
styžas pakilo, Meany—nu
puolė. Į šiuos rinkimus uni
jinis judėjimas kreipė daug 
dėmesio.

Wilmington, Del., areš
tuoti 7 juodspalviai Lincol- 
no universiteto studentai, 
norėję nusipirkti tikietus į 
baltiesiems skirtą teatrą. 
Šeši iš Afrikos šalių. Afri
kiečiai paleisti po šimto do
lerių užstato, amerikietis 
Perry už $300.

Kunigas Albert M. Dires- 
b^h, baltveidis grupės va
das, sako: Kova eina prieš 
diskriminaciją nuo lapkri
čio mėnesio pereitų metų.

Pa. valstija nedalyvaus 
New Yorko pasaulinėje pa
rodoje 1964 metais. Rengsis 
1976 metų pasaulinei pa
rodai, kuri įvyks Philadel- 
phijoje

Astuoni tūkstančiai sta
tybos darbininkų užgyrė 
sutartį su kontraktorių su
sivienijimu. Pakels 35 cen
tus valandai per trejus me
tus.

Penkiolika metų sukako kai mirė

POVILAS JATULIS
•I

į

''į

g
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1948 metų gegužės 9 d. anksti, Stoughton, Mass. 
Povilas Jatulis. Aš netekau savo mylimojo vyro, o 
nardas—nuoširdaus tėvo.

Povilas Jatulis buvo profesionalas vaistininkas,
jis buvo ne vien nuoširdus šeimos narys, o. kartu ir visuos 
menininkas.

Povilas, pasiekęs vaistininko profesiją, neatsiskyrė 
nuo progresyvių veikimo. Priklausė organizacijose,, rašė 
į spaudą, ruošė apšvietos parengimus. Jis daug skaitė ir 
studijavo. »

Jis mėgo knygas ir laikraščius. Pas jį buvo turtinga, 
knygų ir žurnalų kolekcija, kuri po jo mirties perduota 
į LLD Knygyną persiuntimui į Lietuvą.

Povilas labai mėgo tyrinėti lietuvių tautos praeitį, jos 
kalbos atsiradimą. Savo laiku jis leido žurnaliuką 
“Želmenija.”

Su Povilo mirtimi ne vien mes netekome vyro ir tėvo, 
bet ir visuomenė—nuoširdaus veikėjo. .

Prieš penkiolika metų Povilas mirė, bet jo gražūs, 
^šviesūs darbai pasiliks ir niekados nemirs!
• Mary Jeah JatuI (Vigan), buvusi žmona

Dr. Bernard JatuI, sūnus.
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Plumerių lokalas 690 pa
kartojo kaltinimą prieš du
jų įvedimo kontraktorių su-, 
sivienijimą, kad gali kilti 
streikas prieš samdančius 
ne unijos darbininkus, ati
mančius lokalo 690 darbi
ninkų darbus. Kontrakto
rių susivienijimas prašo 
Labor Relations Tarybos 
tarpininkystės sutaikymui.

Human Relations Tary
ba pasiuntė laiškus unijos 
lokalų viršininkams,' kurie 
išpildė aplikaciją ar ypatiš- 
kai kreipėsi gavimui darbų, 
bet nebuvo priimti dėl ra
sės, tautybės, ar kitų pana
šių priežasčių, palaikančių 
diskriminaciją darbuose.

Taryba tyrinės ir miesto 
samdomų darbininkų dis
kriminaciją. Majoras Tate 
sutiko, kad būtų tyrinėja
ma. Sakoma, surasti kalti
ninkai sulauks nesmagumų.

Muzikantų unijos siūlo
mame kontrakte lokalo 77 
prezidentas reikalavo įdėti 
paragrafą, kad 75 nuošim-* 
čiai Philadelphijos orkestro 
muzikantų turėtų teisę pa
šalinti orkestro kondukto
rių Eugene Ormandy. Lo
kalo prezidentas sako, Eu
ropoje unijos turi tokį pa
ragrafą.

Kontrakte reikalauja
ma sulaukusiem 65 metų 
eiti į senatvės pensiją. Rei
kalaujama, kad Academy 
of Music svetainėje būtų 
įvesta vėdinimo sistema.

Per tris šių metų mėne
sius vieškeliuose užmušta 
8,460 ir daug sužeista. Ra
portą pateikė vieškelių par
eigūnai.

Department of Labor 
priežiūroje birželio mėne
sį įvyks penterių unijos vir
šininkų rinkimas. District 
21 of Brotherhood of Ame
rica viršininkai sako, da
roma tai, kad federalė val
džia nekaltintų neteisingais 
rinkimais.

Pilietis

mirė
Ber-

Bet

St. Petersburg, Fla.
Trumpos žinutes

Praeitą žiemą čia buvo 
jaučiama, jog iš šiaurinių 
valstijų daug žmonių buvo 
suvažiavę žiemoti į šį mies
tą, nemažai ir lietuvių. Jie 
pabėgo nuo šalčio ii* sniego. 
Atėjus gaivin^nčiąm pama- 
sariui visi keliai svečius ve
da link namų. Kaip bema
tant miestas tą pajuto, 
krautuvininkai ypatingai. 
Biznis sušlubavo, atleidinė
ja merginas ir moteris nuo 
darbo.

Šiomis dienomis keletas, 
kurie maloniai linksminda
vosi LLD 45 kuopos paren
gimuose, irgi iškeliavo kas 
sau, J. Skliutas į Boston, 
Mass., Walteris ir Anna 
Yurgėlai į Hartford, Conn. 
Šie žada grįžti rudeniop ir 
pasidairyti apie pastovų 
apsigyvenimą. Anna Mit
chell grįžo į Cleveland, 
Ohio, C. Bagdonienė į 
Pittsfield, Mass. Pastaroji, 
lankydama mūsų žavėjan- 
čius parengimus, ateidama 
ne kartą atnešė ir dovanė
lių parengimus paįvairinti. 
Kuopa, kaip visiems, taip ir 
šiai draugei už dovanėles 
dėkinga. Geradarių kuopa 
turi nemažai, o tai dėl to 
parengimai vyksta įvaires
ni ir našesni.

Natalija Lanigen, viena 
iš parengimų komisijos, bu
vo trupučiuką susirgusi, 
ranką suskaudėjo gana 
rimtai, jai prisiėjo reikalas 
kreiptis net prie gydytojo 
pagalbos. Džiugu, kad jos 
sveikata grįžta, vėl galės 
darbuotis parengi m a m s. 
Tikrai malonu matyti, kad 
čia komisijos labai suma
nios ir energingai dirba, ne 
veltui parengimai įvyksta 
sėkmingi.

Paslaugai J. ir P. Blaškių 
lankėmės Valricoje pas taip 
vadinamus broliukus. Įdo
mu buvo pamatyti Pr. Moc- 
kapetrio paišybą. Čia susi
spietę prie vienos gatvės 
keletas lietuvių gyvena. Tai 
savotiškas lietuvių kaime
lis.

Pakeliui užsukome pas 
nabašninkės Verutės Simo
nienės (Yokimienės) duk
terį Amiliją Tampa mieste. 
Blaškiai iš Miamės parvežė 
laišką, atėjusį iš Lietuvos 
nuo Jurgio Yokimo V. Si
monienei. Nors Jurgis no
riai prašo savo laiške už- 
megst susirašinėjimą su 
giminaite Simoniene, bet ši 
jau mirus. J. Yokimas skai
to “Laisvę” gyvendamas 
senelių prieglaudos namuo
se Kapsuko miesto apylin-

Vikutis

Philadelphia, Pa.
Matėme, ką žadėjo

Gegužės 3 d. atsilankė d. 
J. Grybas ir čia perleido ke
letą įdomių filmų per nau
jąją mašiną. Paveikslai bu
vo aiškūs, kalba gerai su
prantama, Pažanga vertin
ga.

Mane įdomino žurnalisto 
Šalčiaus įspūdžių nuotrau
kos. Jos visai bešališkos, 
teisingos, taip nutrauktos, 
kas ten matyta, kas ten 
yra. Tai nepalyginti su Mat. 
Kuraičio neva nuotrauko
mis,

Man rodosi, labai vertin
gos Šalčiaus dokumentalės 
istorinės nuotraukos, jų 
tarpe keleto moterėlių ke
liais eisena aplink bažnytė
lę. Tokių vaizdų daug ma
tydavau Lietuvoje . prieš 
50 metų. Už nuodėmes, ne
turinčius pinigų griešnin- 
kus, kunigai bausdavo ap
eiti bent tris sykius aplink 
bažnyčią atsiklaupus ant 

kelių. O dėl išprašymo ko
kių malonių iš šventųjų 
šeimos, daug kas keliais ei
davo bažnyčios viduje sta
cijas ar Kalvarijas. Daleis- 
kime, praeis ir kitas pen- 
kiadešimtmetis, Lietuvoje 
gal bus du kartus tiek žmo
nių, bet niekur nebepama
tysi keliaklupstų kelionių 
aplink bažnyčias. Istorijos 
mokiniai gal užtiks senelių 
palikimuose apie tai apra
šymus, bet kaip jiems bus 
sunku tikėti, kad jų sene
liai leidosi taip pažeminan
čiai save kankinti! šalčiaus 
nuotraukos moterėlių eise
nos didžiai vertingos dėl 
ateities. Tokių nuotraukų 
reikia surinkti kuo dau
giausia. Tai išdavas kunigų 
“dieviškojo” mokymo.

Šiame paveikslų tėmijimo 
susiėjime teko nugirsti kitą 
labai vertingą pokylį. Tai 
draugų Ramanauskų už- 
prašymą atvykti pas juos į 
pavasarinį farmerišką po
kylį birželio 2 dieną. Lietu
viams priimta pavasariniai 
pasilinksminimai ar pami
nėjimai, tai gegužinių, tai 
žolinių ar joninių. Žen
giant į senatvę tokios su
eigos darosi vis malonesnės 
ir jų norisi kuo daugiau ap
lankyti. Taigi, laukia m e 
birželio antrosios ir vyksi
me pas drg. Ramanauskus į 
Sellersville, Pa.

Lietuvoje buvęs

Chicago, IB.
“Vilnies” dalininkų 
suvažiavimas buvo 

sėkmingas
Šiais metais dienraščio 

dalininkų suvažiavimas bu
vo ' sėkmingesnis negu pra
eitais metais. Delegatų bu
vo arti šimto pusės. Orga
nizacijų atstovauta apie 20.

Svečių matėsi iš eilės 

Worcester, Mass. Worcester, Mass.

RYTINIŲ VALSTIJŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Centras ir LMS 2-roji Apskritis

i!

Pradžia lygiai 2- ra valandą dieną

WORCESTER!O AIDO CHORAS, vadovaujamas Jono Dirvelio

IŠTISA KONCERTO PROGRAMA
BROOKLYNO AIDO CHORAS, MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ,

vadovaujamas Mildred Stensler vadovaujama Al. Potsus
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS, WORCESTERIQ AIDO CHORAS,

vadovaujamas Wilma Hollis p vadovaujamas Jono Dirvelio
ALDONA ir ELDON DOWNING, HELEN SMITH-JANULIS,

svečiai artistai koncerto pianiste

Lietuvių Salėje, 29 Endicott Street, Worcester, Mass.
Kviečiame visus Naujosios Anglijos lietuvius atsilankyti į šį įdomų festivalį. — Ręngėjai

miestų ir miestelių. Visi 
rimtai ir pakilia nuotaika 
svarstė dienraščio reikalus.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas Jonas P. Milleris, 
kuris atvyko iš Leonidas, 
Mich. Vicepirmininku—M. 
Veprauskas, sekretoriumi— 
V. Vasys.

Administratorius savo ra
porte pažymėjo, kad vis 
sunkiau darosi su gavimu 
darbininkų prie laikraščio. 
Žmonės sensta, išeina pensi
jon ir nenori dirbti. Be to, 
pasenusį žmogų sunkiau iš
mokyti naujo amato.

Direktorių tarybos rapor
tas daugiau lietė parengi
au eigą ir kitus reikalus.

Redakcijos raporte pažy
mėta, kad laikraštis tvirtai 
stovi prieš karą, už taiką. 
Taipgi rašo apie karo prasi
kaltėlius, dirbusius su na
ciais. Darbininkai ragina
mi kovoti prieš išnaudoto
jus.

Diskusijose ant raportų, 
kaip paprastai, buvo įvairių 
nuomonių. Vienos buvo 
šiaip replikos, bet 'buvo ir 
rimtų pastabų bei patari
mų, kuriuos reikėtų priimti 
dėmesin.

Siūlyta organizacijoms 
parengimų dienraščio rei
kalui. Patarta šaukti ko
respondentų susirinkimus ir 
juosę apkalbėti, kas rašyti
na ir kas ne į laikraštį.

Direktorių taryba pasiū
lyta ir vienbalsiai išrinkta 
ta pati.

Pinigų sudėta pavidale 
sveikinimų arti keturių 
tūkstančių dolerių. Nepilnai 
du tūkstančių testo kuo ja 
iki $10,000 kvotos.

Suvažiavimas visapusiai 
buvo sėkmingas.

Vilniete

Daugiau įvairių parengi- 
■nii Ljmbvoc naudai

Philadelphia, Pa.
Serga Ramanauskas

Susirgo Antanas Rama
nauskas, gyvenąs R.D.l, 
Box 251, Sellersville, Pa. 
Gegužės 4 d. tapo išvežtas 
į Grandview ligoninę, Sel- 
lersvillėje. Kol kas nežinau 
ligos priežasties. Linkiu 
jam greitai pasveikti.

Ramanauskai yra “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jai ir rėmėjai. Jau buvo 
nusitarę rengti pikniką bir
želio 2 dieną, bet ar galės, 
tai ateitis parodys.

P. Valantienė

Magelanas ir Žemės 
apiplaukimas

Maskva. — Istorijoje yra 
priimta skaityti, kad Fer
dinandas Magelanas pirma
sis apiplaukė aplinkui Že
mės rutulį. Tikrumoje jis 
to nepasiekė, nes žuvo Fi
lipinų salose.

1519 m. rugsėjo 20 dieną 
Magelanas penkiais laivais, 
su 265 žmonėmis, iš Ispa
nijos išplaukė į vakarus. 
1521 m. jis įsivėlė į filipi
niečių ginčus ir ten žuvo. 
Iš penkių laivų į Ispaniją 
grįžo tik kapitono Se
bastian del Cano laivas su 
18 žmonių. Bet Magelanui 
priklauso sumanymas, kad 
galima aplinkui Žemę api
plaukti.

SUKILIMAS PRIEŠ 
PORTUGALUS

Paryžius. — Tolimuosiuo
se Rytuose, Timoro saloje, 
gyventojai sukilo prieš por
tugalų imperialistus. Jie 
suorganizavo savo valdžią 
ir gauna paramos iš Indo
nezijos. Pusę Tirhoro salos 
valdo ’portugalai, o kita pu
sė įeina i Indonezijos teri
toriją. Portugalų paverg-

PHILADELPHIA 
and VICINITY

HELP WANTED MALE

BODY AND FENDER MECHANIC. 
1st class. Apply or call— 

JOHN OBIE
Towne & Country Motors 
Fairview St. & Rte 130. 

Riverside, N. J.
461-9760. Between 9 A. M. — 9 P.M.

(37-39)

MACHINIST, model maker—tool 
maker. Part time, varied mech. & 
electro-mech. work in modern, well 
equipped model shop. Ideal situation 
for retired individual who is try
ing to supplement his retirement in
come. Liberal fringe benefits. HA. 
8-6200. Cherry Hill, N. J. for appt.

(36-40)

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

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

(31-37)

FACTORY WORKERS
Married. Light Bench assembly 

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

(31-37)

Help Wanted—Female

Housework. Light cooking, light 
laundry. Private residence at Gi
rard College. All modern conveni
ences. Apply by letter only. Stating 
age and experience to Business 
Manager. Girard College, Phila
delphia 21, Pa. (35-37)

WOMAN. To work in Luxury 
apt. For young couple. Cook and 
clean and assist with baby. Sleep 
in three nights. $45.00 per week. 
Call eves, after 7:30. TU- 7-6106. 
Refs. reqd.

(37-40)

tas plotas užima 7,330 kvad
ratinių mylių ir turi 750,000 
gyventojų.

Astoria, Ore. — 1962 me-, 
tais vien Bumble Bee kom
panija konservavo lašišų ir 
“tuna” žuvų už $30,000,000 
vertės.



Palaidojome Povilą Rainį
Gegužės 8 d. palaidojome 

ilgametį Niujorko lietuvį, 
gerą mūsų draugą Povilą 
Rainį, kuris mirė gegužės 4 
d. King’s County ligoninėje, 
Brooklyne.

Kas gi buvo Povilas Rai
nys?

Jis gimė 1893 m. sausio 16 
d. Saudagalio kaime, Salo
čių valsčiuje, dabartiniame 
Pasvalio rajone. Į Ameriką 
atvyko 1911 metais.. Pir
miausia apsigyveno New 
Haven, Conn.

Povilas atvyko į Ameri
ką jau laisvas, prasitrynęs 
akis, ir tuojau įstojo į ano 
meto Lietuvių Socialistų Są
jungą; įstojo ir į vietinį 
chorą. Pradėjo aktyviai da
lyvauti darbininkų judėji
me.

1917 metais atvyko į Niu
jorką, ir čia visą laiką gy
veno. 1918 metais susituo
kė su Adele Raibužyte; abu
du gražiai gyveno, dalyvau
dami sulyg išgale pažangia
jame lietuvių judėjime.

Povilas dirbo daugiausia 
automobilių pramonėje — 
prie automobilių remonto. 
Darbas, žinoma, nebuvo 
lengvas, bet jis fiziškai tvir
tas, atlaikė. Dirbo, kol pa
siekė 65 metus, tuomet ta
po pensininku.

Povilas nebuvo kaip tū
li kiti pensininkai, kurie vi
siškai atsiriboja nuo bet ko
kios veiklos bei darbelio. 
Sužinojęs, kad mūsų laik
raščiui reikia žmogaus prie 
ekspedicijos — laikraščio iš
siuntinėjimo, Povilas sutiko 
būti ekspeditorium, ir jis 
mažiausiai dvi dienas per 
savaitę pas mus dirbo, nors 
ir nesijautė gerai fiziškai. 
Adelė jam patarė liautis

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Cramer, tik 26 metų amžiaus. 
Tai jau 73-ioji tos politikos 
auka. Ji irgi turėtų būti pas
kutinė.

Tegu visi ginkluoti ameri
kiečiai iš Pietinio Vietnamo 
grįžta namo! Toks šūkis tu
rėtų skambėti po visą Ameri
ką.

Vietnamas priklauso vietna
miečiams. Visa Pietinio Viet
namo reakcinė valdžia neverta 
nė vieno a m e r i k i e čio lašo 
kraujo!

Mūsų ambasadorius Foy D. 
Kohler pasipūtė ir nedalyvavo 
Gegužės Pirmosios ceremoni
jose Maskvoje tik todėl, kad 
ten dalyvavo ir šalia Chruščio
vo stovėjo Fidelis Kastro. Ar 
bbgali būti kvailesnė politi
ka ? I

•

Italijos parlamentarinių rin
kimų rezultatai nebeduoda ra
miai miegoti visiems mūsų 
pranašams (o jų buvo be ga
lo daug), kurie skelbė Italijos 
Komunistų partijai dtdžiausią 
nuosmukį. Jie dabar net po
piežių keikia. Girdi, jo flir-/ 
tavimas su komunistais, ypač 
jo “pasibučiavimas’’ su Chruš
čiovo žentu ir pagaliau toji 
nelaboji enciklika už taiką, 
kurioje jis viešai komunistų 
neprakeikė, padėjo komunis
tams taip puikiai pasirodyti.

Sakoma, kad amerikietis ka
pitonas Alfred Svenson perė
jo į Rytinę Vokietiją ir pra
šo politinės prieglaudos. Gal 
ją ir gaus.

Bet norisi labai storai pa
brėžti, jog didžiosios kovos 
tarp socializmo ir kapitalizmo 
ir jų rezultatai nepriklauso to
kiems iš vienos pusės pabėgė
liams kiton pusėn, nors, tiesa, 
iš jų buržuazinė spauda ban
do sukurti didžiausias istori
jas, pabėgėlius iš Rytų į Va
karus liaupsindama, garbinda
ma, į padanges kaldama.

Gyvenimas eina savo ke
liu. šių laikų istorija rašoma 
visai kitų žmonių, — žmonių, 
kurie kovos lauke laikosi iki 
pabaigos. Tikėkite manimi, 

dirbus, ilsėtis, bet Povilas 
sakydavo: čia būtinai reikia 
draugams padėti, tai nega
liu pasitraukti.

Jis sirgo įsisenėjusia vi
durių vėžio liga, tad gali
ma įsivaizduoti, kad jo sa
vijauta per ilgoką laiką ne
buvo lengva. Bet jis dirbo, 
mums padėjo.

Pagaliau pasidavė opera
cijai, kuri buvo sunki ir pa
vojinga. Operacija, buvo 
sakyta, pavyko, kadangi jis 
bendrai buvo tvirtas.

Bet štai šeštadienį įvyks- 
to kas tokio baisaus: susi
darė kraujagyslėje krešulys 
(blood clot) ir Povilas stai
ga mirė nuo širdies smūgio.

Povilas ne tik priklausė 
visoms pažangiosioms orga
nizacijoms—jis buvo ir me
nininkas. Vaidino visoje ei
lėje svarbių dramų —- “Pul
kim ant kelių,” “Klastoj ir 
meilėj,” “Mūsų gyv e n i m o 
žaizdose,” “Lapkuje” ir kt.

Per pastaruosius kelerius 
metus Povilas priklausė Ai
do chorui. Jis taip pat bu
vo laikraščio “Laisvės” di
rektorių tarybos narys.

žodžiu, Povilas neleido 
laisvalaikio veltui: visuo
met buvo įsijungęs į kokį 
visuomeninį - kultūrinį dar
bą.

Povilas labai norėjo dar 
kartą pamatyti savo gimtą
jį kraštą, Lietuvą. 1960 m. 
jis ten buvo nuvykęs. Su
grįžęs, džiaugėsi, kad mū
sų tauta pasirinko naują, 
socialistinį kelią, kuriuo žy
giuoja pirmyn.

šermenys ir laidotuvės
Povilo Rainio šermenyse ir 

laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių — draugų, bičiulių.

Filmai
Richard Burton vaidins 
“Cleopatros” mylėtinį
Spalvingas, žavingom i s 

panoramomis, tur ti n g a s 
masinėmis scenomis filmas 
“Cleopatra” ateina į Rivo
li teatrą Niujorke birželio 
12-tą.

Filmo žvaigždėmis yra 
valdoviškų char a k t e r i ų 
vaizdavimo pripažintas ar
tistas Richard Burton ir 
meiliškųjų prietikių sirena 
Elizabeth Taylor.

Burtonas, buvęs anglia
kasys, kilęs iš 13-os vaikų 
šeimos, yra vaidinęs, skai
tomas tinkamu bile cha
rakterį vaizduoti, tad ne 
pripuolamai jam buvo skir
ta pavaizduoti Aleksandrą 
didįjį, karalių Arthurą ir 
Mark Antonijų.

Filmas “Cleopatra” —ga
mintas Romoje, 20th Cen
tury-Fox firmos direkto
riaus Joseph L. Mankiewicz 
vadovybėje. S.

I

Nuvažiuokite atsipažinti su 
draugais estais, latviais

Tam geriausia proga ge
gužės 11-os vakarą, kada 
jie vykdys savo metinį kon- 
certą-bazarą. Ten dainuos 
ir mūsiškis Aido choras. 
Puikių pažinčių mes su jais 
turėjome anais metais, kai 
vykdydavome bendrus Pa
baltijo tautų koncertus ir 
piknikus.

Pobūvį bendrai rengia 
estai, latviai ir suomiai sa
voje patalpoje — Estonian 
Olub, kampe 125th St. ir 
Lexington Ave., New York.

Būsiu

dėl kapitono Svensono pabė
gimo Amerikos kapitalizmui 
nė plaukas nuo galvos nenu
kris. čia tikrąją istoriją rašo 
žmonės Alabamoje, Misisipė
je .. * ė

Antradienio vakarą Aido 
choras sugiedojo porą dai
nų; kelis žodžius, tarė Ie
va Mizarienė, Nastė Buk- 
nienė paskaitė eilėraštį. R. 
Mizara pasakė kalbą, nu
šviesdamas Povilo svarbes
nius gyvenimo bruožus. 
Žmonių buvo tiek, kad ne
tilpo į Šalinskų šermeninę.

Trečiadienio rytą, prieš 
išlydint Povilo kūną į kapi
nes, A. Bimba pasakė jaus
mingą kalbą apie velionio
visuomeninius darbus. Į ka- i ramiai!..

Iš Aido choro spektaklio— 
“Lietuvos aidai”

Šiemet mūsų aidiečių pa
vasarinis spektaklis, įvykęs 
gegužės 5 d. Schwaben sa
lėje, Brooklyne, buvo skir
tingas nuo pirmesnių jų. Tai 
buvo pačių aidiečių, — vy
riausiai jų mokytojos Mild
red Stenslerienės (su H. 
Feiferienės. ir I. Mizarienės 
patarimais) sugalvotas ir 
sutaisytas dalykas, pavadin
tas “Lietuvos aidais.” Tiesa, 
kai kas buvo “pasiskolinta” 

iš J. Nedvaro “Atsiminimų 
iš Lietuvos.” Mažai čia bu
vo kalbų, daugiausia dainos 
— solo, duetai, kvartetai, 
na, ir pats choras. Buvo ir 
šokių. Mokytojai rūpėjo, 
kad juo daugiau choristų 
turėtų ilgesnes ar trumpes
nes roles, kad juo daugiau 
jų galėtų “pasirodyti.” Tai 
labai gerai!

Žemiau atskirai paduodu 
vardus visų, kurie vienaip 
ar kitaip “pasirodė” spek
taklyje; paduodu taip, kaip 
buvo programoje.

Pirmasis veiksmas lietė 
Lietuvą, kokia ji buvo prieš 
50 metų; antrasis—šiandie
ninę, tarybinę Lietuvą. Įdė
tas ir prologas., ir epilogas? 
(be pastarojo, man rodosi, 
buvo galima lengvai apsiei
ti, būtų išėję viskas ryš
kiau). ,

Prologe senelis Antanas 
(J. Juška) pasakoja savo 
anūkams (Joyce Nevinskai- 
tė ir Paul Venta), kaip jis 
prieš 50 metų vyko į Ame
riką, kaip susirinkę jo iš
lydėti kaimiečiai jį išleido, 
kaip dainavo, kaip apgailes
tavo, kad jis išvyksta.

Tuojau prasideda pirma
sis veiksmas, nukeltas į 
prieš pusę šimto metų. 
Vyksta pokalbiai, apgailes
tavimai, kad Antanas (A. 
Iešmantą) išvyksta; ypatin
gai apverkia išvykimą jo 
numylėtinė Mariutė (E. 
Bfašauskienė) ir motina 
(K. Rušinskienė).

Dainas atliko: choras vie
nas; choras su soliste E. 
Brazauskiene; choras su so
liste N. Ventiene; choras su 

Direktorė-Mokytoja — MILDRED STENSLER 
Akompanistė — ANN SALYK
Sufliorius — HELEN FEIFERIENE
Pirmininkas — JONAS GRYBAS

*
AKTAS 1

Prologas: Senelis.............................................- Jonas Juška
Mergaitė ------ Joyce Nevinskaitė 
Berniukas................................... -p, - - - Paul Venta
Antanas (senelis, jaunystėje) ....Augustinas Iešmantą
Motina............................................Kostė Rušinskienė
Mariutė (Antano mylima) - .. Elena Brazauskienė
Nastutė (Antano sesuo) - •• - p- Nellie Ventienė
Petras (Antano brolis) - Alex Velička
Vytautas (Antano draugas) - - _ Victor Becker
Tėvas -................................................Walter Keršulis
Vera (Nastutės draugė) - - _ - Ona Čepulienė
Kaimiečiai: Bronė Keršulienė, Nastė Buknienė, Mary 

' Thomas, Beatrice Briedienė, Jonas Grybas, Walter
Brazauskas, Charles Aleksynas, P. Višniauskas ir 
kiti Aido Choro nariai.

AKTA S II
Vaidintojai: Danutė (mergaitė) 

Konradas (berniukas) 
Povilas (berniukas)

K Žemaitis -
Mergina I - - -
Mergina II 
Vyras I
Vyras II.....................
Nastė . - - -
Elena -.....................

pines lydėjė apie šimtą ve
lionio idėjos draugų ir bi
čiulių.

Palaidotas Cypress Hills 
kapinių aukštame kalnelyje. 
Prie kapo kalbą pasakė R. 
Mizara.

Diena buvo saulėta, šilta, 
graži. v

Našlė Adelė pakvietė pa
lydovus pietų, kurie buvo 
duoti Winter Garden resto
rane, Ridgewoode.

Ilsėkis, ilsėkis, • Povilai,
R. M.

solistais A. Iešmantą ir A. 
Velička; Moterų choras; 
duetistės N. Ventienė ir O. 
Čepulienė; duetistai E. Bra
zauskienė ir A. Iešmantą; 
solo—V. Beckeris^

Antrajame veiksme taip 
pat dainavo Aido choro mo
terų kvartetas su Moterų 
choru; solo T. Kaškiaučius, 
pritariant Moterų chorui, 
Vyrų choras; choro daina 
(“Mūs kolūkio pirminin
kas”) ir šokiai; solo — V. 
Beckeris. Programą baigė 
trimis dainomis — J. Švedo 
“Draugystės daina,” K. Ka- 
vecko — “Šienapiūtės naktį” 
(solistė V. Ventienė), K. 
Kavecko—“Vilniuj žydi lie
pos” (solistai A. Iešmantą).

Visas tris pastarąsias dai
nas7 aidiečiai tikrai puikiai 
sudainavo!

Tuomi programa ir bai
gėsi.

Apie atskirus vaidintojus 
nekalbėsiu. Vienų jų rolės 
buvo labai trumputės, kitų 
ilgesnės, tačiau čia gi nebu
vo nei drama, nei komedija; 
čia buvo sulipdytas savotiš
kas spektaklis be jokių ten 
gilesnių '■ vaidinto j aūis įsi
pareigojimų^ išgyvenimų.

Mūsų publikai aidiečiai ir 
jų solistai jau žinomi iš pra
eities kaip pasiryžėliai sce
nos mėgėjai ir dainininkai.

Tačiau tenka tarti kelis 
žodžius apie naują aidietį— 
Viktorą Bečkerį. Jis daina
vo dvi dainas — “Oi, kas?” 
ir iš anglų kalbos į lietuvių 
išverstą “Home on the 
Range.” Abidvi Viktoras 
gražiai atliko. Jis turi gerą 
baritoną ir puikią dikciją. O 
tai didelis pasiekimas!

Pastabos
Pastabų būtų galima da

ryti tokių ir kitokių, bet ka
dangi “Lietuvos aidai” nėra 
“pastovus” veikalas-, o tik 
suriestas vienam spektak
liui, tai ir pastabos dėl jo 
turinio būtų bevertės.

Gal būtų pravartu tarti 
žodelį dėl dalyvių kostiumų. 
Moterys savo kostiumus

ASMENYS

- Diane Nevinskaitė
Conrad Venta 
- Paul Venta

- Tadas Kaškiaučius 
Lillian Kavaliauskaitė
- - Vera Bunkienė
- - Walter Keršulis 
Augustinas Iešmantą

- - Nastė Buknienė
- Helena Feiferienė 

Amerikonas ------ Victor Becker 
Pranešėjas.......................... - Ieva Mizarienė
Miesto gyventojai ir svečiai: Aido Choro kvartetas,

Aldo Choro nariai

keitė: pirmajame veiksme 
turėjo daugmaž senoviškus 
lietuviškus, gi naujame — 
tautinį kostiumą, — kostiu
mą, dvelkiantį nauju gyve
nimu.

O vyrai?.. Man rodosi,' 
pirmajame veiksme galėjo 
nors kai kurie įsitaisyti vy-| 
žas ar klumpes, būtų kiek 
tiek priminę šenovę. Scene- 
rijos taipgi buvo vargingos. 
Bet tai par,ėjo iš to, kad ma
žos mūsų jėgos, kad ištai
gingai ką nors įruošti mes 
neturime užtenkamai ištek
liaus.

Garbė aidiečiams ir jų 
mokytojai už suruošimą šio 
spektaklio, kuris žmonėms 
patiko.

Beje, atidarant programą 
pirmininkas pranešė, kad 
gegužės 4 d. mirė vienas ai- 
dietis — Povilas Rainys. 
Publika jį i pagerbė atsisto
jimu.

. Mokytoja-vadovė ir solis
tės - dainininkės buvo apdo
vanotos gėlių puokštėmis, 
kurias iš Great Necko atve
žė P. Beeis ir kiti draugai.

Gražu, kad į spektaklį bu
vo įtraukti vaikai -— Ventai 
ir Nevinskaitės. Ns*.

Aido choras dėkoja 
rėmėjams

Pirm “Lietuvos Aidų” 
vaidinimo ir laike vaidini
mo gegužės 5 d. pridavė 
Aido chorui dovafių: Mo
tiejus' Klimas, iš Ramsey, 
N. J., $10. Po $5: A. Philip- 
se, Stamford, Cbnn.; P. Ba- 
barskas Hollis, N. Y.; P. 
Poshkus, Hillside, N. J.; M. 
Kacinkevičia, Great Neck, 
N. Y., $3; M. K. Adomonis, 
Great Neck, N. Y.; $1

Vėliau pridavė $5 A. Dei- 
kus, Maspeth, N. Y.

• Širdingai ačiū už dova
nas. ‘ '

J. G.

Motery klubo narėms
Visos narės prašomos bū

tinai atsilankyti į susirinki
mą šį trečiadienį, gegužės 
15 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” name, nes tai bus pas
kutinis šio sezono mitingas.. 
Daugiau susirinkimų netu
rėsime iki rugsėjo mėn.

Taipgi kviečiame moteris, 
kurios dar nesate mūsų klu
bo narėmis. Mes labai no
rėtumėm išpildyti savo kvo
tą naujų narių gavime.

Šis susirinkimas bus dar
gi ir tuo svarbus, kad minė
sime Motinos Dieną — bus 
trumpa programa, kuri su
sidės xiš dainų, eilėraščių 
skaitymo, ir kitokių įvairu
mų. .0 kaip jau žinome, po 
viso to maspethietės narės 
mus pavaišins g a r d u m y -
nais. Valdyba

Kapočiui, ne Kaškaičiui
Pastarojoje “Laisvės” lai

doje VI. Valangevičiaus pa
dėka turėjo būti adresuota 
Laurynui Kapočiui, ne Jo
nui Kaškaičiui. Atsiprašau.

V. S.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Povilui Rainiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Adelei 

ir visiems artimiesiems.

—AIDO CHORAS
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Susitiksime sekmadienį

Sekmadienį, gegužės 12 d., 
Niujorko lietuviai susitiks 
su svečiais iš Lietuvos — 
su poetu Justinu Marcinke
vičium ir Vilniaus Pedago
ginio instituto docentu Sigi
tu Kregžde.

Jau per tris savaites jiedu 
su kitais 25 jaunais tarybi
niais turistais važinėja po 
JAV, stebėdami mūsų šalies 
žmonių gyvenimą, gamtą, 
miestus. Šiuo metu jie yra 
Philadelphijoje. šeštadienį 
mano atvykti į Niujorką,

-r

Daug žmonių mirė ir 
susirgo nuo alkoholio

New Yorke yra labai 
daug žmonių, kurie gyvena 
iš pašalpos. 1962 metais 
miesto pašalpą gaunančių 
buvo virš 400,000.

Yra ir benamių, kuriems 
miestas suteikia pastogę ir 
maistą. Šalpos departamen
to viena tokia įstaiga yra 
8 E. Third St., Manhatta- 
nev Ten maitina 1,500 bena
mių ir 560 asmenų -suteikia 
nakvynę.

Pradžioje gegužės toje 
įstaigoje keturi benamiai 
mirė. Tyrimas parodė, kad 
jie mirė nuo medinio alko
holio. Iki, gegužės 8 dienos 
jąu yra 12-žmonių mirusių, 
o Belleyue ligoninėje yra 
virš 20 sunkiai sergančių.

New Yoiikas. — Nuo me
dinio alkoholio jau mirė 31 
žmogus.

T. SĄJUNGA GAMINS 
“DEIMANTUS”

Maskva. — “Leningrads- 
kaja Pravda” ir kiti laik
raščiai rašo, kad Tarybų 
Sąjunga industriniam nau
dojimui gamins dirbtinius 
“deimantus”, nes jie beveik 
50 procentų tvirtesni už 
originalius. Profesorius G. 
Lezgincev as rašo, kad 
TSRS gali pasigamin t i 
dirbtinių deimantų tiek, 
kiek tik reikia.

NAUJI ATIDENGIMAI
New Yorkas. — JAV 

mokslininkai sura d o At
lanto vandenyno viduryje 
daug vulkaninių pakilimų. 
Jie tęsiasi iš pietų į šiaurę. 
Mokslininkai mano, kad tie 
pakilimai turi labai daug 
reikšmės vandens srovių te
kėjimui.

čia žada paviešėti keletą 
dienų, tuomet grįžti atgal į 
namučius.

Tikimės su svečiais susi
tikti, pasikalbėti, išgirsti iš 
jų žodį kitą, apie Lietuvą, 
apie savo įspūdžius, įgytus 
mūsų šalyje.

Bus ir užkandžių.
Vieta: “Laisvės” salė, 102- 

02 Liberty Avė., Ozone Par
ke.

Laikas: 2:30 v. popiet.
Kuriems laikas leidžia, 

prašomi dalyvauti.

Baranikienės paveikslų 
paroda greit baigsis

Paroda baigsis gegužės 
15-tą. Kas dar nematė, ten
ka subrusti, nes pamatyti 
jos reikšmingą kūrybą rei
kėtų kiekvienam, kas domi
si tapyba ir bendrai menu.

Paroda vykdoma ROKO 
galerijoje 867 Madison 
Ave., New Yorke. Valandos 
11 iki 5:30. Sekmadienį už
daryta.

New Yorkas. — Šimtai 
moterų demonstravo Times 
aikštėje reikalaudamos nu
siginklavimo. Demonstraci
ją suruošė “Women Strike 
for Peace.”

MIRE
I ? I ’ ’

Antanas Matulevičius mi
rė geg. 4 d. Kūnas buvo pa
šarvotas Liscinsky koply
čioj, 113 Berry St. Laidotu
vės įvyko geg. 7 d., L. L 
National kapinėse, Far
mingdale. Jis gyveno 103į 
No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

Velionis Antanas Matu
levičius paliko nuliūdime 
našlę Oną. Ji šią liūdną ži
nią pranešė telefonu antra
dienį. Velionis buvo laik-" 
raščio “Laisvės” skaityto
jas. “Laisvės” personalas 
reiškia užuojautą Onai Ma
tulevičienei. r

L.Jf.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės (Lith
uanian Bulg. Corp.) direktorių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 
12, savame name. Pradžia 1 vai. 
popiet. J. G.

BROCKTON, MASS. '
Moterų Apšvietos Klubas turės 

savo metinę išvyką (May walk) ge
gužės 26 d. K. Ustupo sode, 27 
Cleveland Ave., Montello, netoli nuo 
Lietuvių Tautiško Namo. Pradžia 1 
vai. popiet. Ten visko bus valgyti 
ir gerti. Kviečiame visus.

Rengimo komisija (37-38)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė ar mergina,, 

galinti prižiūrėti namą ir kamba
rius. Gaus nuosavą kambarį. Dėl 
platesnių informacijų, prašome kreip
tis pas: John Lewis, 303 Wyona St., 
Brooklyn, N. Y. (37-38)

PARDAVIMUI 
SALDAINIŲ KRAUTUVĄ

Gerai ištaisytas biznis, tinkantis 
kad ir pensininkų porai. Neša gry
no pelno $9,000 j metus, norint dar 
galima pagerinti biznį. Yra 3 kam
barių apartmentas gyvenimui.

Jei pirktų nemokantys to biznio, 
galėčiau pabūti su juo ir išmokyti 
bizniavoti. Jei būtų reikalas, gilė
čiau duoti 5 metams ant išmokesčių, 
nes žinau, kad tas biznis puikiai at
mokės skolą. Dėl informacijų pra
šau telefonuoti: Jamaica 9-9724.

(36-39)




