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KRISLAI
Aido choras.
Garbingai nueitas kelias. 
Buvę mokytojai.
Gyvuokite-dainuokite 1..

— Rašo R. Mizara —
^Vfūsu mieste didi šventė: 

Aido choras mini savo garbin
gą šukaktį—auksinj jubilieją!

Oficiali Aido choro gimimo 
diena—1912 m. rugpiūčio 29- 
oji, bet jubiliejinis choro kon
certas įvyksta sekamą sekma
dienį, gegužės 20 d., Brookly
ne.

Kiekvieną lietuvių liaudies 
dainos mylėtoją, kiekvieną su
sipratusį žmogų, kiekvieną pa
žangaus JAV lietuvių judėji
mo narį, gyvenantį Niujorke ir 
jo apylinkėje, raginu daly
vauti konecrte, nes jis bus ne 
eilinis, o jubiliejinis, atžymįs 
savo nueitą sunkų, bet labai 
garbingą, penkiasdešimt metų 
kelią!

Patys pirmieji choro orga
nizatoriai jau senokai yra mi
rę. Vienas jų buvo Viktoras 
Januška, tykus, nešnekus, bet 
veiklus vyras. Prieš apie 35 
metų mirė ir pirmutinis choro 
vadovas, muzikas Leonas Ere
minas.

Bet dar yra ir gyvų, pirm.ų- 
* jų aidiečių — K . Milinkevi- 

čius, Petras Bieliauskas ir dar 
gal vienas kitas. Suminėtieji 
d.u tebegyvena sau Brooklyne. 
A Amžina garbė tiems, kurie 
chorą organizavo, jame daina- 

>vo, jį rėmė! Šlovė ir tiems, 
kurie tęsia aidiečių tradicijas, 
kurie ir šiandien chore dainuo
ja!

Ne visuomet Aido chorui ke-; 
lias buvo rožėmis klotas. Per
gyveno sunkumų, gilių krizių, 
bet išsilaikė! ,

Kai tik susidurdavo su keb- 
blia buitimi, aidiečiai prašy
davo visuomenę jiems padėti. 
Ir ji viskuo padėjo!

Kiekvienam susipratusiam 
Niujorko lietuviui buvo aišku: 
be savo liaudies choro gyveni
mas būtų liūdnas.

Choras turėjo visą eilę mo
kytojų — aidiečiams yra va
dovavę :

L. Ereminas
J. Butėnas
K. Kriaučiūnas
A. Stankus
M. Korykora, ukrainietis

t J. Velička
‘' E. Ereminas

Valteris Žukas
B. šalinaitė
A. Žilinskaitė
J. Kazakevičius
Bet ilgiausiai Aido chorą mo

ko - diriguoja Mildreda Stens- 
lerienė, neišsemiamos energi
jos muzikos srity veikėja!

Aido choras daug kartų yra 
dainavęs tarptautiniuose sam
būriuose — dainavo jis ir Ma
dison Sq. Gardene, klausant 
apie 20,000 žmonių. Nedaug 
Manhattane ir Brooklyne yra 
salių, kuriose aidiečiai nebūtų 
dainavę!

Gastroliavo aidiečiai ir New 
Jersey, ir Massachusetts, ir 
Connecticut, ir Pennsylvania, 
ir Maryland valstijose.

Dėl to šis choras iš tikrųjų, 
nėra tik niujorkiškių lietuvių 
choras; tiesa, niujorki š k i a i 
chorą sudaro ir palaiko, bet 
jis dainuoja ir kitų miestų lie
tuviams. Aidas — plačiai ži- 
r/''onas choras!

Prieš apie vienerius metus 
Jkoaelando Aido choras minėjo 
50-ąją sukaktį.

Gerbdami sukaktuvininkus, 
mes gerbiame visus mūsų liau
dies chorus, visus mūsų meno

JAV JAU IŠKĖLĖ GINKLUOTAS JĖGAS Į THAILAND^!
iskvoie įvyks Pasaulinis J. ValsftlfOS giliau į “Jeigu prasidės karas, tai

fniknc kanamas Sieillya | •• L atominis?’-TSRS
Maskvoje įvyks Pasaulinis 

taikos kongresas
įmonėse, kolūkiuose, ta- 

I rybiniuose ūkiuose numaty
ta suruošti* susirinkimus, 
skirtus Pasaulinio Kongre
so uždaviniams apsvarsty
ti, rengti pranešimus ir pa
skaitas, kurioše bus nagri
nėjamos kovos už taiką ju
dėjimo problemos.

Drauge su Kultūros mi
nisterija, Rašytojų sąjun
ga ir kitomis organizacijo
mis kultūros namuose ir 
klubuose ruošiami jaunimo 
vakarai, skirti kovai už tai
ką. Numatoma surengti 
pirmąjį respublikoje kino 
festivalį “Už taiką ir tautų 
draugystę”. Kompozitorių 
Dailininkų, Žurnalistų są
jungoms padedant, numato
ma suruošti Taikos dainos 
dieną, respublikos miestuo
se ir rajonuose rengti pa
rodas, atspindinčias tautų 
kovą už taiką, visuotinį ir 
visišką nusiginklavimą, na
cionalinę . nepriklausomybę.

Maskva. —Tarybinė liau- i 
dis su didžiuliu pritarimu- 
sutiko žinią, kad liepos mė
nesį Maskvoje Įvyks Pa
saulinis kongresas už vi
suotinį nusiginklavimą ir 
taiką. Šalyje išsivystė plati 
Kampanija rengiantis šiam 
viso pasaulio taikos šalinin
ku forumui.

Visose tarybinėse respub
likose energingai prie jo 
ruošiasi.

Lietuvos TSR Taikos gy
nimo komiteto prezidiumas 
paruošė platų planą prie
monių, skirtų tinkamai pa
siruošti šiam kongresui. 
Gegužės 15 dieną Vilniuje 
įvyko Respublikinio taikos 
gynimo komiteto išplėstinis 
plenumas, kuris apsvarstė 
tarybinės liaudies kovas už 
visuotinį nusiginklavimą ir 
taikos klausimus, išrinko 
delegatus, į Visasąjunginę 
tarybinės visuomenės kon
ferenciją už taiką.

Studentai pikietavo 
Baltąjį Namą

Washingtonas. — Apie 
2,000 studentų pikietavo 
Baltąjį Namą, protestuoda
mi prieš atominių bombų

“Laikas vokiečius 
pažinti”, - TSRS

Maskva. — Dienraštyje 
“Izvestija” rašo N. I. Polia- 
novas: “Visiems taikos ša
lininkams jau laikas pažinti 
vakarų vokiečius, kurie vis- į bandymus ir reikalavo tar
ką daro, kad nebūtų tarp- tis taikiam sugyvenimui, 
tautinių santykių sušvelnė
jimo”.

Jis nurodo, kad tai nėra §avo studentai iš New Yor- 
pripuolamas dalykas, jog 
Adenaueris išstojo prieš 
JAV ir TSRS pasitarimus 
vakarinio Berlyno reikalų 
sureguliavimui. Vakarų 
vokiečiai seniai tos politi
kos laikosi, tik dabar jie at
viriau pasisako.

Karačis. — Pakistanas 
tuojau siųs delegaciją į Ki
niją, kad susitarus ir nu
stačius tarp abiejų valsty
bių sieną tarp Kašmyro ir 
Singiango. Apie 200 myliu, 
ilgio siena dar nenustatyta.

Daugelis jų atvyko virš 
1,000 mylių. Petis į petį mar

ko, Philadelphijos miesto, 
Naujosios Anglijos, Iowa, 
Minnesota, Illinois, Virgi
nia ir kitų valstijų.

Studentas M. Harwatt 
pareiškė: “Mums sako, būk 
mūsų “Nike” raketos ap
saugoja mus, tai neteisybė... 
Saugumas bus užtikrintas 
tik taikingame sugyveni
me”.

darbuotojus, visus meninių už
mojų rėmėjus.

Kiek man teko nugirsti, sa
vo jubiliejiniame, koncerte ai
diečiai inscenizuos pirmąjį su
sirinkimą, kuriame prieš 50 
metų gimė Aido choras. Po to 
choriečiai veiksmais ir daino
mis atvaizduos visus svarbiau
sius etapus, kuriuos chorui te
ko pergyventi-pereiti.

Smagu, kad žada atvykti di
delis būrys meno mylėtojų iš 
Worcesterio.
• Bus nemaža ir iš Connecti
cut valstijos.

Bus žmonių iš Philadelphi- 
jos ir iš kitų tolimesnių vietų. 
Bus iš New Jersey lietuvių, 
kur kadaise ilgokai gyveno 
Sietyno choras.

Suvykę į Schwa ben salę, 
Brooklyne, garsiai tarsime ai
diečiams:

—Gyvuokite — dainuokite 
dar per daugelį metų!..

Negudri propaganda
Philadelphia, Pa. — Grį

žo iš Tarybų Sąjungos Da
vid P. Johnson, jo žmona ir 
jų du maži vaikai. Johnso- 
nai buvo nuvykę neva ten 
gyventi, bet tuojau jie pa
matė, kad “padarė klaidą”. 
Johnson sako:' “Užteko 
man tik 10 minučių,kad 
pamatyčiau baisybę blogy
bių”.

Suprantama, kad tai yra 
labai negudrūs žmonės, ar
ba kas nors už jų nugaros 
stovi. Kas gi gali per 10 
minučių padaryti sprendi
mą apie tokią milžinišką

Washington^. — Prezi
dentas Kenedis įsakė iškel
ti Thailande 4,000 JAV ma
rininkų, pasiųsti ten dar 
šimtus karo lėktuvų, ir ra
gino SEATO kitas valsty
bes, kad ir jos tą pas pada
rytų.

Prezidentas sako, kad 
Thailand© karališka val
džia prašė JAV iškelti jė
gas, nes “Laoso komunis
tai priartėjo prie sienos ir 
sudaro pavojų”.

Tarybų Sąjungos amba
sadorius Anatolis Dobryni
nas lankėsi JAV valstybės 
departamente ir pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga kaip 
buvo, taip yra nusistačius 
už sudarymą koalicinės vy
riausybės Laose ir nesikiši
mą į šalies vidaus reikalus.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
vykdo pavojingą politiką, 
nes jos ruošiasi militarinei 
intervene i j a i . įL a o s ą. 
“Pravda” rašo; kad “Jung
tinių Valstijų demonstravi
mas militarinės jėgos, žvan- 
ginimas ginklais, nei kiek 
negelbėja diplomatijai tar
tis taikiam sugyvenimui”.

Dienraštis 
Zvezda” rašo: 
Valstijų militariniai žygiai 
prieš Laosą yra pavojingi 
ir dabar dar negalima nu
matyti jų pasekmių”.

Londonas. — Anglijos 
valdžia pasisakė už tai, kad 
Laoso reikalai būtų diplo
matiniai sureguliuoti.

Paryžius. — Laoso prem
jeras Phouma pareiškė, kad 
jis bijosi, jog JAV, militari
niai žygiai gali Laosą pa
versti į antrąją Korėją. Jis 
sakė, kad Laose ramybę su
ardė Eisenhowerio valdžia, 
o dabartinė JAV vyriausy
bė neprivertė dešiniuosius, 
priešakyje su Bouno Oumu, 
sudaryti koalicinę vyriau
sybę.

Tokio. — Japonijos val
džia ir spauda bijosi, kad 
JAV militariiiiai žingsniai 
prieš Laosą gali pro užpa
kalines duris į karą įtrauk
ti ir Japoniją. Japonijoje 
Jungtinės Valstijos turi ka
ro bazių, iš kurių veikia 
karo laivynas ir orlaivynas, 
o tas Japoniją pastato į 
JAV karo veikimų dalinin-

Bangkokas, Thailandas. 
•—Čionai jau atskrido virš 
100 karo lėktuvų ir pradėjo 
išsikelti marininkai, kurie 
tuojau bus pasiųsti į Laoso 
pasienį.

Saigonas. — Pietų Viet
name jau veikia virš 6,000 
Jungtinių Valstijų karinin
kų, marininkų ir lakūnų, 
gelbėdami valdžiai kare 
prieš partizanus. Priešaky
je JAV jėgų stovi genero
las Paul D. Harkins. Jis 
reikalauja, kad JAV dar 
daugiau prisiųstų jėgų.

Chiengrai. — Čionai, 
Thailande, jau nuo seniau 
buvo 1,000 Jungtinių Vals
tijų pėstininkų, kurie įeina 
į SEATO jėgas. Dabar jie 
išžygiavo arčiau Laoso sie
nos. Numatoma, kad Laoso 
“karališkos armijos” kari
ninkai gali išprovokuoti 

įJAV jėgų veiksmą prieš 
Laoso liaudiečius. Taipgi 
čionai1 yra kalbama, kad 
JAV dar iškels 4,000 mari
ninkų.

Vientiane. — Laoso “ka
rališkos valdžios” nariai 
reikalauja, kad JAV jėgos 
“pastotų kelią liaudie- 
čiams”. Dešinieji skleidžia 
paskalas, būk Laoso liau- 
diečiai “ruošiasi įsiveržti į

“K r a s n a j a 
“Jungtinių

Thailandą”. Jų tikslas iš
šaukti Thailand© veiksmus 
prieš liaudiečius, nes Thai- 
landas turi 100,000 vyrų ar
miją, JAV karininkų išla
vintą ir jų apginkluotą.

Paryžius. — Princas S. 
Phouma, kuris liaudiečių 
ir neutrališkų yra laikomas 
Laoso premjeru, jau išvy
ko į Laosą. Pagal keturio
likos valstybių sutartį, jis 
turėtų sudaryti Laoso koa
licinę vyriausybę, bet iki 
dabar tam priešinosi Vaka
rų palaikomas Bounas Gu
mas su savo “karališka val
džia”. ’ 4

vykimo JohnsonPirm
dirbo už raštininkėlį Penn
sylvania geležinkelių Ko. 
irdavo virš $100 per savai-

Pekinas. — Indijos pasie
nio sargai, šaudė į Kinijos 
sargus Tibeto pasienyje.

Washingtonas. — Iš Pen
tagono generolai ir admiro
lai stoja už “jėgos politiką” 
Laoso klausimais. Jie sako, 
kad Ramiajame vandenyne 
JAV turi tam pakankamai 
jėgų, būtent: 80,000 pėsti
ninkų, tūkstančius lėktuvų 
su 75,000 lakūnų, 125 karo 
laivus su 35,000 jūrininkų 
ir 45,000 marininkų korpu
se, viso paruoštų 230,000 
žmonių. )

J. Valstijos tariasi 
su vak. vokiečiais

Bonna. — Jungtinių Val
stijų ambasadorius W. C. 
Dowling’as pradėjo pasita
rimus su Vakarų Vokieti
jos kancleriu Adenaueriu.

Kaip žinia, Adenaueris 
išstojo prieš Jungtinių Val
stijų pasitarimus su Tary
bų Sąjunga vakarinio Ber
lyno klausimais.

Čionai diplomatai numa
to, kad Dowling’as pasi
stengs įtikinti Vakarų vo
kiečius, idant jie žinotų, 
kad JAV “neturi noro 
ką nors pamatiniai keisti 
vakarinio Berlyno klausi
mais”.

Sofija, Bulgarija. — At
vyko Chruščiovas, jo žmo
na ir grupė TSRS veikėjų.

jis bus atominis,”-TSRS
“Pirma, jeigu imperialis

tiniams agresoriams pa
vyks pradėti pasaulini ka
rą, tai jis neišvengiamai 
bus raketų atominis karas.
Antra, vartojimas niuk- 

linių įrankių, kuriems nėra 
ribų, kada jie pristatomi 
raketomis, sudaro galimybę 
suduoti militariniai spren-

Maskva. — Tarybų Są
jungos gynybos ministeri
jos organas “Krasnaja 
Zvezda” kritikavo prezi
dento Kenedžio pareiškimą, 
kad JAV gali pradėti “pre- 
ventyvinį karą”, tai yra, 
įspėjamąjį.

Dienraštis rašo, kad Ta
rybų Sąjungos buvo ir yra 
taikos politika, kad ji nie- i džiamus smūgius ir tolimo- 
ko nesirengia pulti, kad ji je atstoję, plačiausiame plo- 
dėjo ir deda visas pastan- te, tai yra, ginkluotųjų jė
gas, idant nusiginklavus.
“Krasnaja Zvezda, tarp kit
ko, rašo:

“Ir akyvaizdoje šių faktų 
prezidentas stipriai remia 
preventyvinio karo šalinin- taupos sandėliams, 
kus, kas reiškia pasalingą 
atominėmis raketomis už
puolimą ant Tarybų Sąjun
gos.

Kitais žodžiais, Amerikos 
prezidentas, akyvaizdoje mušus pasalingą 
viso pasaulio, laimina avan- mą, ir TSRS jau yra pasie- 
tįuristų preventyvinio ato- kus tą laipsni, kad turi ga
minių raketų karo teoriją... limybę sunaikinti atskren-

Ir toliau dienraštis rašo: i dančias raketas.

gų koncentracijoms, orlai- 
vino ir raketų bazėms, in
dustriniams centrams, susi
siekimo centrams, atominių 
bombų ir kitokių ginklų

Dienraštis rašo, kad to
kioje padėtyje esant, Tary
bų Sąjunga yra 
laikyti paruoštas 
tiraketines jėgas,

priversta 
savo an- 
kad at- 
užpuoli-

veikė

Jugoslavai nuteisė 
melagį Djilasą

Belgradas. — Jugoslavi
jos trys teisėjai nubaudė 
virš 9-rių metų kalėjimu 
Milovaną Djilasą (Džilasą). 
šį kartą jį teisė už melagin
gą knygą “Pasitarimai su 
Stalinu”.

Seniau Djilasas
komunistų tarpe. Vėliau jis 
persimetė į buržuazijos pu
sę ir pradėjo šmeižti komu
nistus ir jų tikslus. Už tai 
jis buvo nuteistas kalėji- 
man, kuvo paleistas pasitai
symui. Bet vos jis iš kalėji
mo išėjo, kaip parašė kitą 
melų knygą, kurią užsieny
je jau leidžia. Jo “pasikal
bėjimai su Stalinu yra nu
kreipti prieš komunistinį ir 
bendrai darbininkišką judė
jimą.

■ J' V -. , ■ , J .

De Gaulle sutinka 
su vak. vokiečiais

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulįe pa
reiškė, kad jis nesutinka su 
Jungtinių Valstijų vado
vaujančia role Vakarų po
litikoje. Jis sakė, kad abe
joja, idant kas būtų atsiek
ta iš JAV ir TSRS pasita
rimų vakarinio Berlyno 
klausimais.

De Gaulle sakė, kad Va
karų Eūropos vienybė turi 
būti paremta visų koopera- 
vimu, bet Francūzija ir Va
karų Vokietija, tai yra 
“raktas” prie tos vienybės.

Paryžius. — De Gaulle 
valdžia vėl krizėje — pasi
traukė penki ministrai.

“Mes nesileisime 
pažabot”, - Adenauer

Bonna. — Prezidentas 
Kenedis prisiuntė laišką 
Vakarų Vokietijos ' kancle
riui Adenaueriui, užtikrin
damas jį, kad nesibijotų dėl 
JAV ir TSRS pasitarimų.

Adenaueris sakė, kad 
Vakarų Vokietija įeina į 
NATO lygiomis teisėmis su 
kitomis valstybėmis, ir ji 
niekados nesutiks, kad JAV 
darytų susitarimus prieš 
jos norą.
. Adenaueris sakė, kad ta
rėsi su JAV ambasadoriu
mi W. G. Dowlingu ir jam 
pareiškė, jog “NATO są
junga yra lygiateisių narių 
sąjunga”.

Varšuva.,—Lenkija pirks 
JAV 1,000,000 tonų grūdų.

Ekstra
PrasidėjoParyžius.

generolo Raulo Salano teis
mas. Pirmiau, jam nedaly
vaujant, .jis buvo nuteistas 
mirti už teroro žygius Al
žyre. Numatoma, kad da
bar ta bausmė bus patvir
tinta.

Bangkokas. — Jungtinių 
Valstijų marininkai su tan
kais ir artilerija jau stovi 
prie Laoso sienos.

Alžyras. — Francūzai re
akcininkai vis žudo civili
nius vietos gyventojus. Ge
gužės 16 d. užmušė 40 mo
terų, vaikų ir senelių.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru sako, kad 
tartųsi su Kinija sienos nu
statymo reikalais, jeigu ki
niečiai pasitrauktų 12 my
lių iš ginčijamos teritori
jos.
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Pavojingas Žygis
: < LAOSE GRIŪVA prasiradusio princo Bouno Ou- 

mo>režimas; sukilėliai laimi visu frontu. Dėl to Wash- 
ingtcinas nusigando, ir ši nuogąstis veda mūsų vyriau- 
sybęrį labai pavojingą kelią. '

‘. Skelbiama, kad Pentagonas jau turi apie 1,000 JAV 
karių Tailande. Šiuo metu į tą šalį daugiau JAV mari
nų iškeliama. Sakoma, šios JAV ginkluotosios jėgos bū
siančios Tailando apsaugai, nes Laoso sukilėliai, girdi, 
galį į Tailandą veržtis.

Bet kiekvienam aišku, jig JAV ginkluotosios jėgos 
siunčiamos pirmiausiai Laoso reakcinei valdžiai gelbė
ti, prieš kurią, liaudis sukilo. Laose, mums rodosi, padė
tis tokia pati, kaip ir Pietiniame Vietname: liaudis 
kyla, liaudis kovoja už tai, kad gautų didesnį duonos 
kąsnį, kad turėtų gražesnį rytojų sau ir savo vaikams.

Valdančiųjų sluoksnių supuvimas Pietiniame Viet
name, Laose ir Tailande toks baisus, kad žmonės jau 
nebegali ilgiau jo pakęsti. Na, o prezidento Kenedžio 
vadovaujama valdžia daro visą tiems puvėsiams apsau
goti, juos gelbėti!

Reikia atsiminti, kad mūsų ginkluotų jėgų siunti
mas į Tailandą, kišimasis į Laoso vidaus reikalus gali 
užkurti baisų karą Indokinijos pussalyje; gali būti ant
roji Korėja.

Dabartinė Laoso valdžia buvo skatinama tartis su 
sukilėlių vadovybe ir sudaryti koalicinę valdžią, bet ji 
atsisakė tai padaryti — atsisakė klausyti net Kenedžio 
valdžios raginimo. Tai kam dabar tuos reakcinius sutvė
rimus gelbėti?

Jokie Amerikos ginklai neišgelbės senosios, atgyve
nusios savo dienas santvarkos Pietrytinėje Azijoje. 
JAV gynė Pietų Korėjos demokratiją—matome, kokia 
ten demokratija dabar įsigalėjo! Bet ir ten žmonės ko
voja, ir kovos, kol laimės!

Už King-Andersono biliy!
. DAR KARTĄ PRIMENAME, kad sekamą sekma

dienį, gegužės 20 d., daugelyje Jungt. Valstijų miestų 
įvyks didžiuliai mitingai, kuriuose bus griežtai pasisa
kyta už King-Andersono bilių, įneštą į JAV Kongresą.

King-Andersono bilius reiškia tai, kad sulaukę se
no amžiaus amerikiečiai, susirgę, gautų nemokamą me
dicininę pagalbą, kad toji pagalba jiems būtų teikiama 
ne kaip kokia pašalpa ar labdarybė, bet gautų įstatymi
niu keliu, pagal Social Security aktą.

Raginame visus amerikiečius, kad jie dalyvautų 
mitinguose, kur tokie įvyks.

Prisidėkome kiekvienas prie šitos svarbios kampa
nijos ir darbuokimės—darbuokimės, kol King-Anderson 
bilius pataps įstatymu!

Silpnapročiai, ar kas?
KOMERCINE SPAUDA paskelbė kaž kokią ne

rimtą “žinią” apie nerimtą žmogų, o ta provokacine “ži
nia” dabar naudojasi visi Tarybų Sąjungos priešai, be
ne daugiausiai—lietuviškieji kryžiokai.

- Iš Philadelphijos’ į Tarybų Sąjungą buvo išvykęs 
tūlas David Johnson su savo žmona ir dviem vaikais, 
tariamai, ten apsigyventi, bet ten pabuvę iš viso apie 
penkias dienas, sugrįžo ir pareiškė, kad jie ten viską 
patyrę ir pamatę, kaip esą bloga ten gyventi!.. Minėto 
Johnsono žmona—Zapėnaitė; jos tėvai gyvena Manches
ter, N. H. Zapėnai pasiuntė šiai šeimai pinigų, kad ga
lėtų namo sugrįžti.

Klausimas dabar kyla: kam šis triukšmas? Kas su
provokavo šitą Johnsonų kelionę? Koks sveiko proto 
žmogus, be susitarimo iš anksto, gali vykti į bet kurią 
šolį apsigyventi?

Į tarybų Sąjungą vykstant apsigyventi, reikia pir
miausiai gauti užtikrinimą, ar tave ten priims?. O jei 
priims, ar tau yra užtikrintas butas? Ten juk gyvena
mųjų namų dar vis stoka, ir asmuo ar asmenys, atvykę 
iš kitur, taip lengvai buto negaus, jei neturi iš anksto 
duoto užtikrinimo.

Ką gi Johnsonas galėjo patirti (apie gyvenimą Ta
rybų Sąjungoje), išbuvęs ten iš viso apie penkias die
nas? Jis ten nebuvo pradėjęs net gyventi, nebvo pradė
jęs dirbti, gal būt net neturėjo progos nė pas jokį gy
ventoją į namus užeiti. Tai kodėl jis, durnai padaręs, da
bar kaltina ne save, o Tarybų Sąjungą?!.

Mums atrodo, čia bus kaž kokia provokacija, sugal
vota ne Johnsono, o kokių nors šunpolitikų, kurie ma
nė, būk šiuo įvykiu būsiąs “užduotas smūgis komuniz
mui”. Amerikoje, mat, šiandien visur primena žmo
nėms:: “Galvokite, kaip kovoti komunizmą, tai būsite 
geri amerikiečiai”. Na, tūli ir “galvoja”!

Ir nusigalvoja ligi didžiausio durniaus!

lf.--LaisVe (Liberty)— Penkt, gegužės (May) 18, 1962

MIRĖ PROFESORIUS 
JUOZAS BALDŽIUS

Gegužės 5 dieną Vilniaus 
“Tiesoje” telpa toks nekro
logas:

Lieuvą. čia aš jaučiuosi pui
kiai. Niekas manęs iiieperse^ 
kioja, atvirkščiai, ' tarybiniai, 
žmonės tėviškai rūpinasi ma
nimi . Todėl net juokinga gir
dėti žodį “belaisvė.” Aš sa
vo likimo šeimininkė ir pati

Vilniaus Universiteto 
padėka už “Aušrą”

• Vilnius, 1962 m- bal. 7 d.
z Drg. R. MIZARAI

Didžiai Gerbiamas Drauge,
Gegužės 2 diehą ’ mirė bu-' 

vęs Vilniaus, i:universiteto pro
fesorius, pensininkas Juozas 
Baldžius (Baldauskas). Jis gi
mė 1902 metų gruodžio 3 die
ną Sodybų kaime, Kuršėnų ra
jone, mažažemio valstiečio šei
moje.

Mokslo siekė sunkiomis są
lygomis. 1925 metais baigė 
Šiaulių gimnaziją šelpiamas, 
1929 meais — Kauno univer
sitetą, uždarbiaudamas pamo
komis. Po to dirbo humanita
rinių mokslų fakultete asis
tentu, 1937 metais gavo filolo
gijos mokslų daktaro laipsnį, 
1940 metais buvo paskiras Vil
niaus universiteto docentu.

Kaip pažangių p a ž i ū r ų 
mokslininkas, J.'Baldžius pa
čioje hitlerinės okupacijos pra
džioje buvo pašalintas iš uni- 
versieto. Tarybinei Armijai iš
vadavus Vilnių, jis grįžo j uni
versitetą, dirbo profesoriumi, 
etnologijos katedros vedėju, 
kurį liką buvo universiteto 
bibliotekos direktorius, Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
Istorijos instituto bendradar
bis, keletą metų dėstė respub
likinėje partinėje mokykloje. 
J. Baldžius buvo didelės eru
dicijos žmogus, parašė moksli
nių darbų iš etnologijos bei 
tautosakos sričių. Daug jo 
straipsnių buvo paskelbta pe
riodikoje ir mokslo darbų lei
diniuose. 1951 metais dėl li
gos J. Baldžius pasitraukė iš 
universiteto ir negalėjo įvykdy
ti daugelio savo mokslinių su

tvarkau jį. J
Rytoj aš jau pradedu dirbti. 

Dirbsiu Lietuvos Liaudies ūkio 
tarybos technikinėje bibliote
koje karu su savo drauge' Le
na Treigyte. Ruošiuosi stoti į 
Vilniaus Valstybinio unievrsi- 
teto Ekonomikos fakultetą.

Pokalbio metu dalyvavo 
merginos sužadėtinis — muzi
kos mokyklos mokytojas Sta
sys Bikulčius. Jis ir Regina 
pridūrė:

—Associated Press agentū
ros prasimanymas yra ir tai, 
neva mes abu pranešėme Re
ginos tėvams atvyksią į Jung
tines Valstijas. Mes laišką ra
šėme, bet apie tai jame ir kal
bos nebuvo.

Taip melagiai iš Associated 
Press dar kartą įkliuvo.

(1962 m. balandžio 15 d., 
“Komsomolskaja pravda”)

NUPIGINTAS KANADOS 
DOLERIS

“Liaudies balsas” rašo:
Finansų ministras Donaldas 

Flemingas paskelbė, kad Ka
nados doleris stabilizuojamas 
92 ir ‘pusės cento lygyje lygi
nant su Jungtinių Valstijų do
leriu. Tas reiškia, kad Kana
dos doleris dar daugiau nupi
ginamas. Iki šiol Kanados do
lerio vertė nebuvo pastovi, bet 
ji buvo aukštesnė keliais cen
tais.

Nupiginimas dolerio džiugi
na eksportuotojus. Esą, ki
toms šalims bus lengviau įpirk-

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko v. universiteto 
Moksline biblioteka labai sujaudinta Jūsų brangia ir re
ta dovana—1884 ir 1885 metų “Aušros’’ komplektais. 
Nors ir turi rūpestingai surinkusi didžiulį spausdinto 
lietuviško žodžio lobyną, tačiau stengiasi jį turtinti bei 
didinti, kad mūsų mokslininkai, studentai, plačioji visuo
mene galėtų vis naujų žinių semtis apie sunkų ir sudė
tingą senosios lietuviškos knygos bei spaudos kelią.

Todėl universiteto ir jo bibliotekos darbuotojai visa
dos džiaugiasi, kai retų lietuviškų knygų ir laikraščių 
kolekcija plečiasi ir pilnėja. Jūsų perduoti “Aušros” nu
meriai mums yra brangūs dar ir tuo, kad šios knygelės, 
pirmųjų lietuviškos spaudos žingsnių liudininkai, iš to
limo užjūrio krašto sugrįžo į savo gimtąją Tėvynę.

Ta proga mes norime Jums, Brangusis Drauge, nuo
širdžiai padėkoti ir už “Aušros,” ir už anksčiau perduo
tus “Laisvės” laikraščio numerius, kurio ugdymui ir 
puoselėjimui Jūs atidavėte daug kūrybos ir energijos.

Taip pat maloniai prašytume Jus perduoti didelį ir 
labai nuoširdų AČIŪ gerbiamai Margaretai VALINČIE- 
NEI, kuri taip ilgai išlaikė retas lietuvių spaudos relik
vijas. Dabar jos bus saugomos seniausioje ir didžiausio
je Tarybų Lietuvos bibliotekoje.

Nuoširdžiai Jums dėkingi
Vilniaus Valst. V. Kapsuko v.
Universiteto Rektorius

prof- dr. J. KUBILIUS 
VVU Mokslinės bibliotekos 
Direktorius

doc. L. VLADIMIROVAS

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

sios” apsėsti, ir todėl jie bū
davo teisiami ir mirtimi 
baudžiami. b \

Minimas žurnalas paduo
da kelis nuotykius, kaip 19- . 
ame šimtmetyje Francūzi
joje buvo teisiami ir karia
mi gyvuliai.

Faleso mieste teismas nu
teisė mirtimi kiaulę, kuri v 
mirtinai sužalojo vaiką.' 
Kiaulė buvo “aprėdyta mir
tininko rūbais ir pakarta, 
miesto aikštėje.”

St. Marten de Laono mies- - < 
te paršas buvo nuteistas pa- ’ 
karti už tai, kad sužalojo ■ 
kūdikiui veidą, nuo ko jis ir 
mirė.

Vienoje vietoje bulius,,., 
nutrūkęs nuo grand i n ė s , — 
mirtinai subadė žmogų- Bu- ' 
liūs buvo nuteistas mirti. • 
Vienas gaidys apkaltintas, ” 
kad jis padėjo k i a u š i nį. ‘ 
Teismas nuteisė gaidį niu;- '• 
ti ir jo kiaušinį sudegini ' 
Bazelio miesto aikštėje.

Matote, prie kokių nesą
monių . prietaringi žmonės \ 
daeina.

manymų.
Velionies atminimas ilgai ne

išnyks iš jį pažinojusių šir
džių, 
t---------------- -- M

R. LEONAITĖ ATKERTA 
MELAGIAMS

Mūsų laikraščio skaityto
jai jau žino, kad Regina Le- 
onaitė (Leonavičiūtė), pa
gyvenusi JAV porą metų, 
paliko Čikagoje tėvus ir grį
žo į Lietuvą • Dėl to tėvai 
ir amerikinė buržu a z i n ė 
spauda pradėjo ją pulti, vi
saip apie ją meluoti. Ypa
tingai tuo pasižymėjo Asso
ciated Press žinių agentūra, 
paleidusi gniūžtę visčkių 
nesąmonių ame r i k i n ė j e 
spaudoje. Tai sužinojusi, 
Regina Leonaitė (Lietuvoje 
ji vadinasi Leonavičiūtė) 
atkerta šmeižikams. Skaito
me Vilniaus dienrašty 
“Komjaunimo tiesoje” seka
mą:

Balandžio 10 d., “Komso
molskaja pravda” laikraštyje 
buvo išspausdintas straipsnis 
iš Vilniaus “Tėviškės dūmai.” 
Jame pasakojama, kad tary
binė mergina Regina Leonavi
čiūtė, kuri 1960 metais išvyko 
į JAV pas tėvus, po dvejų me
tų pažinties su “amerikoniš
ku gyvenimo būdu” grįžo na
mo. i

JAV . reakciniai sluoksniai 
norėjo panaudoti Reginą ir 
jos gyvenimą Jungtinėse Vals
tijose šmeižtui prieš Tarybų 
Sąjungą, “šaltojo karo” kurs
tymui. Tačiau melagiai buvo 
sugauti su nusikaltimo įrody
mais.

Būtų sąžiningiau prisipažin
ti pralaimėjus, bet, susipaži
nusi su straipsniu “Komso
molskaja pravda,” Associated 
Press (mayt, ne be tąm tikrų 
sluoksnių žinios) nutarė “pa
neigti” faktus. Regina “esan
ti belaisvė,” “propag a n d o s 
įrankis.” Stengdamasi kaip 
nors pagrįsti savo melą, Asso
ciated Press remiasi Reginos 
laišku tėvams, kuriame ji ne
va pareiškė norinti grįžti į 
JAV.

Mūsų korespondentas susi
tiko su Regina Leonavičiūte. 
Štai ką ji pareiškė:

—Per “Komsomolskaja prav
da” laikraštį noriu pasakyti,, 
kad šis pavasaris man ypatin
gas. Nepaprastas jis tuo, kad 
aš vėl gimtinėje, tarp arti
miausių ir brangiausių žmo
nių. Meilė Tėvynei, jaunys
tės draugams grąžino mane į

ti Kanados gaminius. Džiau
giasi ir turizmo biznis, • nes 
amerikiečiams būsią pigiau va
saroti Kanadoje,

Bet nėra kuo džiaugtis 
tiems, kurie turi skolų Jungti
nėse Valstijose. O kanadie
čiai turi hemdžai šių reikalų 
Jungtinėse Valstijose. Kana
dos importas iš Jungt. Valsti
jų visuomėt ;MVšijaJ eksportą. 
Sąvivaldybės, provincialės vy
riausybės turi daug skolų, už 
kurias dabar reikės mokėti 
daugiau palūkanų.

Atrodo, kad u reikia tikėtis 
pabrangimo daugelio prekių, 
kurios importuojamos, ypatin
gai iš Jungtinių Valstijų. Ry
šium su tuo, aišku, pakils pra
gyvenimo kaina visoje Kana
doje.

Sausas lietus
Užklupo smarkus lietus. 

Keletas minučių — ir jau 
permerktas jūsų švarkas, 
baltiniai, žodžiu, visi dra
bužiai. Nieko čia nuosta
baus — mums tai labai 
įprastas reiškinys. Tačiau, 
kaip jūs nustebtumėte, jei
gu, matydami smarkų lietų, 
stovėdami po juo, nejaus- 
tumėte nukrintant nė vie
no vandens lašo. “Sausas 
lietus” —taip reikėtų pa
vadinti šį neįprastą reiški
nį.

“Sausas lietus,” kaip be
būtų keista, ne kokia nors 
fantazija, o pasitaiko dau
gelyje Žemės rutulio dyku
mų, tame tarpe ir Viduri
nės Azijos dykumose. Kaip
gi tatai suprasti?

Dykumose klimatas griež
tai žemyninis, oras nepa
prastai sausas. Debesys 
čia — retenybė, o dar re
čiau pasitaiko lietus. Ta
čiau ir tais atvejais, kai ly
ja, lietaus lašai dažnai iš
garuoja, nepasiekę Žemės. 
Štai ir visa “sauso lietaus” 
paslaptis.

KAS GREIČIAUSIAS?
Trumpoje atstoję žmo

gus bėga iki* 25 mylių per 
valandą. Raganosis gali 
bėgti iki 28 mylių, medžio
tojų šuo apie 36, didelis 
zuikis—< 45 mylias, lenkty
nių arklys — 50 mylių, le
vas tiek patu Iš žvėrių yra 
greičiausias - leopardas, nes 
gali bėgti1 iki * 701'mylių. ■ y

Nedovanoja už amerikines 
uždangos pralaužimą

Kodėl mūsų valdžia per
sekioja Mm. Worthy, Balti- 
morės “Pro-Amer i c a n , ” 
New Yorko “Post” ir Co
lumbia Broadcasting Sys
tem reporterį?

Wm. Worthy — žymus 
negras žurnalistas. Jis ne
pasitiki jokiais gandais. Jo 
raštai yra visada paremti 
tikrais faktais. Jeigu jis 
imasi apie ką nors rašyti, 
tai pirmiausia jis turi pa
tirti ir tik ! tada imasi ra
šyti. Tuo sumetimu jis yra 
aplankęs daug valstybių ir 
plačiai susipažinęs su tose 
valstybėse žmonių gyveni
mu.

Savo profesijos reikalais 
jis 1956 m. aplankė Kiniją 
ir per šešetą savaičių iš ten 
savo spaudai rašinėjo. Grįž
damas namo jis užsuko į 
Vengriją.

Kai jis bandė atnaujinti 
savo užsieninį pas portą, 
JAV valstybinis departa
mentas atsisakė tai padary
ti. Atsisakė todėl, kad jis 
lankėsi dviejose valstybėse, 
j kurias mūsų valdžia savo 
piliečiams neduoda leidimo 
vykti.

Pereitų metų liepos men- 
pabaigoje, savo profesijos 
reikalais, jis per Meksiką 
nuvyko į Kubą, kur jis iš
buvo iki spalio 10 d. Be jo
kių kliūčių jis grįžo namo.

Šių metų balandžio 24 d. 
buvo išduotas leidimas jį 
areštuoti, kaltinant jį be 
reikalingo valdiško leidimo 
namo grįžimu. Wm. Wor
thy turėjo užsistatyti $5,- 
000. Imigracijos departa
mentas teigia, kad jis su
laužė 1952 metų Walter- 
McCarran imigracijos aktą 
ir jeigu bus rastas kaltu, 
gali būti baustas penkerių 
metų kalėjimu arba $5,000.

Lankydamasis Kinijoje, 
Vengrijoje ir Kuboje, Wm. 
Worthy pralaužė amerikinę 
uždangą. Tai dėl to jis yra 
persekiojamas.

Bet kam reikalinga toji 
uždanga? Ar tam, kad ame
rikiečiai nesužinotų tikros 
teisybės, kas tuose kraštuo-

se d e d a s i ? Ar tam, kad 
amerikinė spauda tenkintų- 
si niekuo neparemtais gir
dais ir taip savo skaityto
jus melais penėtų?

JAV konstitucija garan
tuoja spaudos laisvę ir už
sienin keliauti laisvę. Ko
dėl gi dabar, toji laisvė yra 
visokiais būdais varžoma?

Kaip hitlerininkai apgavo 
Savo šnipą?

Tūlas Elyesa Bazna buvo 
hitlerininkų paša m d y t a s 
šnipavimui ir jam buvo su
teiktas Cicero vardas. Jis 
gavo patarnautojo vietą an
glų ambasadoje Turkijoje 
1943 m.

Kai sąjungininkai ruošė
si atidaryti antrąjį frontą, 
iškelti karines jėgas į Nor
mandiją Francūzijoje, tai 
tas šnipelis pagavo tą žinią, 
kada tai bus padaryta. Jis 
tą žinią perdavė Vokietijos 
ambasadai Ankaroje.

Vokiečiai, atrodo, nelabai 
ta žinia patikėjo. Jie manė, 
gal anglai tyčia, kad vokie
čius prigauti, paleido gan
dus, o gal tam, kad susilp
ninti rytinį frontą, kur vo
kiečiams ir taip jau nebesi
sekė.

Savo šnipeliui Vokietijos 
ambasada už tą žinią betgi 
sumokėjo $840.,000 angliš
kais pinigais. Takiau pasi
rodė, kad tie pinigai buvo 
f alšy vi — Vokietijoje 
spausdinti- Nacių šnipelis, 
kaip žinia, buvo smarkiai 
nuskriaustas ir daugiau jis 
naciams nebedirbo.

Dabar Elyesa Bazna rei
kalauja Vakarų Vokietijos 
valdžios atlyginti jam už 
darbą, kurį jis sąžiningai 
atlikęs karo metu.

Kadangi Vakarų Vokieti
jos valdžia teikia pensijas 
buvusiems žymiems hitleri
ninkams, taf kodėl neatly
ginti šiam nacių samdiniui?

Seniau gyvuliai buvo 
teisiami ir kariami

Vilniaus žurnale “Moks
las ir gyvenimas’’ randame 
davinių apie tai, kad senes
niuose laikuose net gyvuliai 
buvo skaitomi “piktos dva

Brockton, Mass.
Pakvietimas $

šeštadienį, gegužės 119 d., 
Lietuviu Tautiško Namo 
didžiojoje svetainėje, įvyks 
koncertas ir pastogėje pik
nikas. Rengia Montello -• 
Vyrų Dailės Grupė. Pra
džia 6 vai. vakare. Vieta 
visiems žinoma, tai 668 N. 
Main St., Montello. Įžanga 
tik 50 centu.

Koncertinę pro gramą 
duos Vyrų grupė, — vado- . 
vas Al. Potsus. Dainuos• 
Rožė Stripinis, piano solo 
skambins Audrey Potsus. ■ 
Bus tinkamų valgių ir gė
rimų. . . ,

Sekmadienį, gegužės 27 . 
d., Hartfordo Laisvės choA 
ras rengia savo 35-ių mėtį 
sukakties paminėjimą. Ten^ 
dainuoti vyksta Montello 
Vyrų dailės grupė. Ji nusi
samdę autobusą. Važiuoti 
vietos yra ir pašaliniams. 
Kelionė į abi puses tik 
$3.50. Autobusas išeis nuo • 
Liet. Tautiško Namo, 668 . 
N. Main St., 9:30 vai. ryto. • 
Vietas galite užsisakyti pas 
Dailės grupės narius, arba -’ 
telefonu: J. U. 6-4181.

Gegužės 9 d. Vyrų gru- . 
pė turėjo dainų praktikas. 
John Smithas sako:—Rei
kėtų sudainuoti “Linksmą 
gimtadienį”. Al Potsus pa
davė muzikos gaidą, o Smi
thas uždainavo. Po to jis - 
pareiškė, kad tai minėji
mas grupės mokytojo AL - 
Potsiaus gimtadienio. Mo
kytojas paaiškino, kad j (y. 
gimtadienis — gegužės 13 
d., bet kada nuėjome į val
gyklą, tai jau radome pa-4: 
ruoštus valgius ir gimta
dienio proga tortą. Reiškia, 
Al. Potsui paminėjimas bu
vo suruoštas jam netikėtai.

Parę surengė grupės val
dyba ir dainininkų žmonos: 
Sofija Yuodeikis, Jane 
Smith, Zuzana Abyšala ir : 
Rožė Stripinis. Prie gėrimo 
patarnavo: J. Smithas ir A. * 
Wallen. “

Graži tai buvo pare. R. ; 
Stripinis ir W. Yuodeikis, 
kitiems pritariant, padai- ; 
navo gražių dainų. Jubilia
tui buvo įteikta dovanų. . 
Al. Potsus ir jo žmona bu
vo linksmi. Linkiu dar daug 
gimtadienių sulaukti, svei
katos irs laimės.

George Shimaitis

Maskva. — TSRS vyriau
sybė pareiškė, kad dar ne
laikąs Kenedžio ir Chruš
čiovo kalbomis ‘ apsikeisti 
televizijoje. ..



TSRS Komunistų partijos uždaviniai 
nacionalinių santykių srityje

žemiau talpiname ištrauką iš Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos naujosios pro
gramos, priimtos XXII-ajame suvažiavime, 
įvykusiame 1961 m. spalio mėnesį Maskvo
je. Programos skyrius “Partijos uždaviniai 
nacionalinių santykių srityje” kalba apie 
tai, kaip komunistai žiūri ir ateityje žiūrės 
į. mažesniąsias tautas, esančias Tarybų Są
jungoje, į jų kalbą, į jų kultūrą. Programa 
atmuša bet kokias lietuviškų “veiksnių” 
kalbas apie tai, būk mažesniosios tautos 
(kaip lietuvių) rusinamos, ir t.t. Kiekvie
nam labai svarbu su tuo susipažinti.—Red.

Socializmo sąlygomis nacijos suklesti, 
stiprėja jų suverenumas. Nacijos vystosi ne 
nacionalinės nesantaikos, nacionalinio ribo
tumo ir egoizmo stiprinimo keliu, kaip kad 
yra kapitalizmo sąlygomis, o jų suartėjimo, 
broliškos savitarpio pagalbos ir draugystės 
keliu. Naujų pramonės centrų atsiradimas, 
gamtos turtų paskleidimas ir panaudojimas, 
picinių įsavinimas ir visų rūšių transporto 
išvystymas padidina gyventojų judrumą, pa
deda išsiplėsti Tarybų Sąjungos tautų tar
pusavio bendravimui. Tarybinėse respubli
kose kartu gyvena ii* draugiškai dirba dau
gelio tautybių žmonės. Tarybinių respubli
kų sienos TSRS ribose vis labiau netenka 
savo buvusios reikšmės, nes visos nacijos yra 
lygiateisės, jų gyvenimas kuriamas vieningu 
socialistiniu pagrindu ir lygiu mastu patenki
nami materialiniai ir dvasiniai kiekvienos 
tautos poreikiai, bendri gyvybiniai interesai 
visas jas jungia į vieną šeimą, ir jos visos 
kartu eina į vieną tikslą—komunizmą. įvai
rių tautybių tarbinių žmonių sąmonėje su
siformavo bendri dvasinio veido bruožai, są
lygojami naujo visuomeninių santykių tipo 
ir įkūnijantieji geriausiais TSRS tautų tra
dicijas.

Išplėstinė komunistinė statyba reiškia 
naują socialinių santykių vystymosi etapą 
Tarybų Sąjungoje, šiam etapui būdingas to
lesnis nacijų suartėjimas ir visiška jų vie
nybė. Materialinės-techninės komunizmo 
bazės statyba dar glaudžiau suvienija tary
bines tautas. Vis intensyvesnis darosi pasi
keitimas materialiniais ir dvasiniais turtais 
tarp nacijų, didėja kiekvienos respublikos 
indėlis į bendrą komunistinės statybos reika
lą. Nykstant riboms tarp klasių ir besivys
tant komunistiniams visuomeniniams santy
kiams, didėja socialinis nacijų vientisumas, 
vystosi bendri komunistiniai kultūros, mo
ralės ir buities bruožai, dar labiau sustiprė
ja jų tarpusavio pasitikėjimas ir draugystė.

Po komunizmo pergalės Tarybų Sąjungo
je dar labiau suartės nacijos, padidės jų 
ekonominis ir idėjinis bendrumas, išsivys
tys bendri komunistiniai jų dvasinio veido 
bruožai. Tačiau nacionalinių skirtumų, ypač 
kalbos skirtumų, išnykimas yra žymiai il
gesnis procesas, negu klasinių ribų išnyki
mas.

Visus nacionalinių santykių klausimus, 
iškylančius vykstant komunistinei statybai, 
partija sprendžia vadovaudamasi proletari
niu internaiconalizmu, nenukrypstamai vyk
dydama leninę nacionalinę politiką. Par
tija neleidžia nei ignoruoti, nei išpūsti na
cionalines ypatybes.

Nacionalinių santykių srityje partija iš
kelia šiuos uždavinius:

a) Toliau visapusiškai vystyti visų tary
binių nacijų ir tautybių ekonomiką ir kul
tūrą, užtikrinant vis glaudesnį brolišką jų 
bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą, su
sitelkimą ir suartėjimą; pilnutinai panaudoti 
ir tobulinti TSRS tautų nacionalinio valsty- 
b ingumo formas.

b) Ir ateityje ekonominėje srityje laiky
tis kurso į visapusišką tarybinių respublikų 
Akio vystymą; užtikrinti racionalų gamybos 
išdėstymą ir planingą gamtos turtų panau
dojimą, tobulinti socialistinį darbo pasida
lijimą tarp respublikų, vienijant ir sutel
kiant jų darbo pastangas, teisingai deri
nant visos valstybės interesus su kiekvienos 
tarybinės respublikos interesais. Remiantis 
tuo, kad išplėtimas sąjunginių respublikų 
teisių vadovauti ūkiui davė didelius teigia
mus rezultatus, ir toliau gali būti vykdotnos 
tokios priemonės, atsižvelgiant į tai, kad 
materialinėss-techninės komunizmo bazės su
kūrimas pareikalaus dar glaudesnių tarybi
nių respublikų savitarpio ryšių ir savitarpio 
pagalbos. Kuo glaudesnis nacijų bendravi
mas ir geresnis bendraliaudinių uždavinių 
supratimas, tuo sėkmingiau įveikiami vieti- 
ninkiškumo ir nacionalinio egoizmo reiški
niai. » '

Siekiant sėkmingai išspręsti komunisti
nės statybos uždavinius ir koordinuoti ūki
nę veiklą, tam tikrose zonose gali būti su
daromi tarprespublikiniai ūkiniai organai 
(ypač tokiais klausimais, kaip drėkinimas, 
I^Įektros energijos žiedavimas, transportas 
i? t.t.).

Partija, kaip ir anksčiau, vykdys politi
ką, užtikrinančią faktišką visų nacijų, tau
tybių lygybę, visiškai atsižvelgiant į jų in
teresus, ypač daug dėmesio skirdama tiems

šalies rajonams, kuriuos reikia sparčiau iš
vystyti. Gausėjančias komunistinės statybos 
procese gėrybes reikia teisingai paskirstyti 
tarp visų nacijų ir tautybių.

92 r •
c) Siekti tolesnio visapusiško TSRS tautų 

socialistinės kultūros klestėjimo. Platus ko
munistinės statybos užmojis ir komunizmo 
ideologijos naujos pergalės praturtina so
cialistinę savo turiniu, nacionalinę savo for
ma TSRS tautų kultūrą. Stiprėja idėjinė 
nacijų ir tautybių vienybė, labiau suartė
ja jų kultūros. Istorinis socialistinių nacijų

• vystymosi patyrimas rodo, kad nacionalinės 
formos ne sustingsta, o kinta, tobulėja ir su
artėja tarpusavyje, atsipalaiduodamos nuo 
viso to, kas pasenę, kas prieštarauja nau
joms gyvenimo sąlygoms. Vystosi bendra vi
soms tarybinėms nacijoms internacionaline" 
kultūra. Kultūrinis kiekvienos nacijos lo
bynas vis labiau praturtinamas kūriniais 
įgaunančiais internacionalinį pobūdį.

Teikdama lemiamą reikšmę socialistinio 
TSRS tautų kultūros turinio vystymuisi, par
tija padės joms toliau vienoms kitas turtinti 
ir artėti, stiprėti jų internacionaliniam pa
grindui ir tuo būdu formuotis būsimajai vie
ningai bendražmogiškai komunistinės vi 
suomenės kultūrai. Remdama pažangias 
kiekvienos tautos tradicijas, darydama jas 
visų tarybinių žmonių nuosavybe, partija vi
sokeriopai vystys naujas, visoms nacijoms 
bendras revoliucines komunizmo statytojų 
tradicijas.

d) Ir ateityje užtikrinti laisvą TSRS 
tautų kalbų vystymąsi, visišką laisvę kiek
vienam TSRS piliečiui kalbėti, auklėti ir 
mokyti savo vaikus bet kuria kalba, neda
rant jokių privilegijų bei apribojimų ir ne- 
verčiant vartoti vienas ar kitas kalbas. 
Broliškos tautų draugystės ir savitarpio pa
sitikėjimo sąlygomis nacionalinės kalbos vys
tosi lygiateisiškumo ir tarpusavio praturtini
mo pagrindu.

Gyvenime vykstąs laisvanoriško rusų 
kalbos, greta su gimtąja kalba, mokymosi 
procesas turi teigiamą reikšmę, nes tai pa
deda tarpusavyje keisti patyrimu ir kiek
vienai nacijai bei tautybei prisijungti prie 
kultūrinių visų kitų TSRS tautų pasieki
mų ir prie pasaulinės kultūros. Rusų kal
ba faktiškai tapo bendra visų TSRS tautų 
tarpnacionalinio bendravimo ir bendradar
biavimo kalba.
M C •

e) Nuosekliai ir ateityje vykdyti interna
cionalizmo principus nacionalinių santykių 
srityje; stiprinti tautų draugystę, kaip vie
ną iš svarbiausių socializmo iškovojimų; 
nesutaikomai kovoti prieš bet kokio naciona
lizmo ir šovinizmo pasireiškimus ir atgyve
nas, prieš nacionalinio ribotumo ir išskirti
numo, praeities idealizavimo tendencijas, 
prieš tendencijas užtrinti socialinius prieš- 
tarivmus tautų istorijoje, prieš papročius ir 
įpročius, trukdančius komunizmo statybai. 
Didėjantis komunistinės statybos mastas rei
kalauja nuolat keistis kadrais tarp nacijų. 
Neleistina, kad kokiu nors būdu pasireikš
tų nacionalinis atskirumas auklėjant ir pa- 
nadojant įvairių tautybių darbuotojus tary
binėse respublikose. Nacionalizmo pasireiš
kimų likvidavimas atitinka visų TSRS nacijų 
ir tautybių interesus. Kiekviena tarybinė 
respublika gali toliau klestėti ir stiprėti tik 
didžiojoje broliškų socialistinių TSRS nacijų 
šeimoje.

Massachusetts valstijos žinios
Kuomet buvau nuvažia- atliko savo užduotį, pavaiz- 

vęs į Worcester ir žiūrėjau duodami tėvų tradicijas.
Rodosi, būtų daug geriau 
pavesti vadovaujančią rolę 
jaunajai kartai, negu likvi
duoti patį veikimą. Atmin
kime, jeigu Worče s t e r i o 
jaunimas taip gražiai prita- 

jpo prie mūsų veikimo, tai 
jis dar geriau pritaps, kuo
met vadovybė bus jo ran
kose. Nesakau, jog mes pa
veskime visą veikimą jau
najai kartai ir susidėję ran
kas žiūrėkime, kaip jie vei
kia. Padėkime jai ir visuo
met turėkime omenyje, jog 
jaunoji karta ir su naujo
mis idėjomis kartais toliau 
permato už mus-

Apie Maple Parką
O kaip yra su Lawrencaus 

Maple parku ? V ietiniai 
i nūs i s k u n d ž i a, 

kad neturi spėkų per 
parengimus aptarnauti

jOperetę ‘ “Lietuvaitę,” tai 
•mano ūpas taip aukštai pa
kilo, jog galvojau, kad mū
sų pažangus judėjimas dar 
yra pajėgus ir ilgai gyvuos.

Bet po pastatymo sužino- 
iau, kad worcesterieciai nu-i 
ubalsavo parduoti Olympi- 
ios parką. Ši žinia, tai far
'd iš giedro dangaus perkū- 

i įas trenkė. Per visą ištisą 
! avaitę mane mintys kanki-

10.
Sekantį sekmadienį, gegu- 

3S 6, nuvažiavome į Law- 
ence, Mass., į Maple Par- 
ą- Svečių prisirinko tiek, 
ig netilpo salėje ir barrū- 
lyje, tik visa laimė, kad 
•as buvo gražus, tai publi- j 
a žaidė ir šnekučiavosi
arke. Pavalgę, svečiai su- jraugaį

: ainavo kelias liaudies dai
sies ir ūpingoje nuotaikoje
nkauskas iššaukė pakai- pUbijką. Atstumas į Maple

3ti d-rą Repšį. Daktaras 
ėlėsi taip lėtai, tarsi pro- 
estuodamas, jog šį kartą

parką yra vienodas Law
rencaus ir H'averhillio 

. . n . T. . ‘draugams. Kuomet gegužės 
s nenori kalbėti. Jis kapų j. įvažiavau į parką, tai 
mu pratarė keletą žodžių Marijona Kaz-
• paleido, it atominę bom- 
ą, kad ir Maple parkas ant 
ardavimo. Toks nuostabus

lauskienė išėjo iš virtuvės 
ir pasveikino, o Augustas

Laisvos mintys
Laisvos mintys greitai lekia, 
Daug greičiau už kulkas, 
Ir dažnai jos jau pasako, 
Kur ir koks dalykas.

Per sekundę jos nuskrenda, 
Kad ir būna toli, 
Ir laisviai nuolat lekioja 
Po kiekvieną šalį.

Ir lekioja kur tik nori
Be vadovų vienos, 
Jas negali sulaikyti 
Kad ir storos sienos.

Jos ir naktį, kad ir tamsu, 
Vistiek aiškiai mato, 
Ir dairytis po pasaulį 
Jau gerai priprato.

Ir jos sako, kad pasaulis 
Pilnas nedorybių,
Ir daugumas jų pareina [ 
Iš godžių suktybių.

Nes, mat, turčiai išnaudoja 
Daug mažų šalelių
Ir dėlto gi vargsta, skursta 
Daug žmonių varguolių.

Taigi, jūs sukčiai, skriaudikai, 
Geriau skriaust sustokit, 
Nes suktybių nepaslėpsit, 
Tą gerai žinokit.

Jonas Juška

ryje, laikysime ir šiemet. 
Mes tęsime kovą. iki mūsų 
jėgos tesės, iki pasieksime 
savo idėjos užsibrėžtą tiks
lą...

Montello, Mass.
Koncertas ir pavasarinis 

piknikas jau čia pat, gegu
žės 19 d., 7 vai. vakare, vir
šutinėje svetainėje, kur 
naujai įsteigta virtuvė.

Montello Vyrų Dailės 
Grupė, kurią moko Albertas 
Pocius, duos gražų koncer
tą. Kaip choro mokytojas, 
taip ir choristai daug spėkų 
įdėjo iki susimokė naujas 
dainas. Jos bus pirmą syįų 
dainuojamos. Taipgi smar
kiai ruošiasi ir Rožė Stripi- 
nis su Vincu Juodeikių.

Po koncerto prasidės pik
nikas, kur prie muzikos ga
lima pašokti, o naujai ištai
sytoje virtuvėje bus priga
minta skanių valgių. Visi 
galės atvažiuoti be vakarie- j kome sau už garbę pakviesti 

jus atvažiuoti į šį pikniką.
Praėjusiais metais, nors 

buvo pirmąsyk čia rengtas 
piknikas, bet turėjome dik- 
tą būrį žmonių, o šiemet tu
rėsime kur kas daugiau, nes 
vieta jau geriau žinoma. 
Reikia pasakyti, kad šalia 
mano sodo įvykdavo didieji 
“Laisvės” piknikai, į ku
riuos suvažiu o d a v o tūkš- 
t a n t i nes lietuvių minios.

laikosi tvirtai, pilnas gyvu
mo ir žvalumo.

Pastarąjį kartą draugą 
Patteną radome savo rezi
dencijoje sėdintį prie stalo 
po medžiais sode ir besi
džiaugiantį gamtos grožiu, i 
Jo sodas didelis ir gražus. 
Daug visokių medžių, graži 
žaliuojanti žolė ir gydinčios' 
rožės. Vieta tikrai jauki ir 
graži. Čia gali sutilpti virš 
200 žmonių.

Draugas Patten nudžiugo 
nu& pamatęs. Trump^fiĮpa- 
sikalbėjus apie bėgančius 
reikalus, jis mumš sako: 
Draugai Bekampiai, nors asm 
žinau, kad jums vasaros .lafer.i 
ku sunku išvažiuoti iš savo >> 
namų, turite visados svečių, 
bet aš manau, kad jūs iš- . 
klausysite mano prašymą- 
Dalykas štai kame. Kitą 
mėnesį, birželio 10 dieną, 
sekmadienį, čia, šitame so
de, įvyksta piknikas. Lai-

nes ir čia pat skaniai pa-: 
si valgyti.

Įžanga tik 50 centų, tai 
nepraleiskte pirmutinio šių 
metų pikniko-

Bieje, gegužės 27 d. cho
ristai važiuos dainuoti į 
Hartfordą. Jie nusamdė bu- 
są, tai su jais ir pašalie- 

jčiai galės nuvažiuoti ir pa-aruavimo. ioks nucsiauus t7„„i„,10l00 ,-nn tvA-l
panešimas taip neigiamai čią krūvį hiverhilliečių at- matytl hartfordiečius- Ke' 
aveike į svečius, kad uz pačiu kartu lais-
msės valandos paikas pali- vaikščiojo-pio parką ha-

vežti. Tuo pačiu kartu lais

;o apytuštis.
Žinau, kad nei worceste- 

aečiai, nei lawrencieciai 
nano patarimo neklausys. 
Man atrodo,, kad jie per 
inkšti laidoja parkus. Tik 
nusiminus, kiek juose buvo 
itlikta kultūrinių dalykų, 
kaip tai: sudainuota revo
liucinių dainų, paša k y La 
kalbų, surinkta aukų pažan
giai spaudai ir kalinių lais
vinimui.

Verta pagalvoti
Vyriausia parkų pardavi

no priežastis' yra ta, kad 
labai išretėjo ateivių karta 
ir kad dabartiniai parkai 
jau nepelningi. Pavyzdžiui, 
Olympijos parkas praėju
siais metais neatnešė pelno, 
bet nebuvo nei nuostolio. 
Jaučiu, jog tas pat buvo ir 
su Maple parku. Man at
rodo, jog nėra baisu ir nėra 
reikalo juos taip greitai lik
viduoti. Vietoje likvidavi
mo reikia koncentruoti pa
žangias spėkas- Juk likvi- ką pečių ir panaujino kėdes- 
davimas parkų, tai bėgimas 
iš kovos lauko, o ypatingai, 
kuomet kapitalizmas taip 
greitai noksta. Antra, pri-
s i m i n k i m e mūsų idėjos j na perkant maistą, įsigijo 
draugus, kurie nesitraukė | kavos perkuliatorių, kuris 
iš kovos lauko, o dirbo, ko-1 vienu kartu išverda 65 puo- 
vojo iki mirties. Tai kodėl dūkūs kavos. Mūsų darbš- 
mes, sveiki būdami, turime čioji Marytė Paurienė gra- 
paneigti mirusių testamen- žiai eina Literatūros Drau-

verhilliečiai Dambrauskas, 
Navickas, Norkūnas, Rač
kauskai, Maksvyčiai ir Jo
nas Kazlauskas su žmona. 
Visi suminėti draugai yra 
seni veikėjai-rėmėjai. Ko
dėl jie neprisidėjo aptar
nauti svečius? Veikiausiai, 
rengėjai jų neatsiklausė.

O kaip yra su So. Bosto
nų? Šis Naujosios Angli
jos lietuviškos kultūros

lionė į abi puses tik $3.50. t a n t i nes lietuvių minios. 
O tai patogiausias laikas Prie mūsų rengiamo pikni- 
dabar pamatyti, kai gamta ]<0 yra rengimo komisija,
atbunda iš po žiemos ir 
skleidžia gėlių žiedus.

Jaunutis

tai

kuri viską sutvarkys ir pri
rengs, kad svečius priimti 
ir jiems patarnauti. Mes ti
kimės turėti svečių kur kas 
daugiau, negu tur ėjome . 
pernai. Įėjimas į pikniką 
nemokamas. Turėsime vi-

• šokių užkandžių ir įvairių 
gėrimų.

Taip, mes draugo Patteno

Camden, N. J.
Keletas bruožų apie 
pažangiečius lietuvius

Camdeno miestas —
nedidelė lietuvių kolonija. 
Geografiniu žvilgsniu, tai j pakvietimą priimame ir da- 
lyg ir dalis Filadelfijos, nes. lyvausime sykiu su kitais

centras yra daugiau depre- Filadelfija randasi dešinėje, gęrp<j ęirdies pažangiečiais. , 
sijos paliestas, negu aukš- pusėje Delaware upės, oj PiMko vieta — ‘24 Cornell 
čiau suminėtos kolonijos, kairėje pusėje—Camdenas. > Ave., Gloucester City, ,N. J. 
Jis neturi nusavos salės, ne
turi parko.
sikėlę į priemiesčius, o tūli 
net už miesto ribų- Worces- 
teriečių ir lawrencieciu aki
mis žiūrint, tai So. Bostono 
draugai turėtų savo klube- 
lyje pasistatyti katafilę ir 
giedoti : “šventas, šven-

Nors čia gyvavo mūsų 
Gyventojai iš- kuopos, kaip tai: Socialistų,

tas...”
Netaip yra. Šiemet mūsų 

vyrai dailiai išremontavo 
virtuvę, nupirko moderniš-

Moterys — Paurienė, Rai- 
nardienė, Tamėnienė, Chu- 
berkienė, Petrus — sunešė 
žalias štampas, kurias gau-

tą ir rankas sudėję laukti 
graboriaus?

Kalbant apie mūsų mažė
jančias spėkas, reikia pa
sakyti, jog nėra taip blo
ga . Paimkime kad ir su- __  _____ ,c _____
vaidintą “Lietuvaitę.” Joje! go apie dviemis desėtkais 
dalyvavo didesnis skaičius! narių. Mes kelinti metai 
jaunos kartos ir jie gražiai Į laikome piknikus Worecste-

gijos sekretoriaus pareigas. 
Ji ne tik laiku iškolektuoja 
narių duokles, bet nemažai 
gavo ir naujų narių. Per 
jos pasidarbavimą So. Bos
tono Lietuvių klubas paau-

Darbininkų Susivienijimo 
ir Literatūros, bet jos ne
buvo skaitlingos nariais ir 
a k t y v i š k ūmo neparodė. 
Mat, senesniais laikais, Fi
ladelfija buvo didelė lietu
vių kolonija, kur buvo įšsi- 
vystęs masinis lietuvių dar
bininkų judėjimas, tai cam- 
deniečiai jautėsi filadelfie- 
čių nustelbti.

Dabar kas kita. Filadelfi
joj jokio masinio judėjimo 
nėra, veikimas sumažėjo, 
tai ir camdeniečiai subruz
do, sukruto veikti. Pažan
giečiai palaiko Literatūros 
Draugijos kuopą. Ji nėra 
skaitlinga, turi tik 15 narių, 
bet ją galima prilyginti prie 
pavyzdingų kuopų. Kuopoj 
randasi keletas veiklių na
rių, kaip Patten, Pranaitis, 
Benediktas Banys ir kt. Vi
si nariai lankosi į susirin
kimus. Tvarka kuo geriau
sia. Visi prisideda pinigiš- 
kai palaikymui spaudos ir 
viso darbininkiško judėji
mo. Čia nėra jokiu “aš,” 
visi muša į vieną tašką.

Iki pasimatymo, draugai 
ir draugės!

J. A. Bekampis

Nuotraukoje: Tarybų Lietuvos II žurnalistų suvažiavimo 
dalyviai (iš kairės) Utenos rajono “Lenino keliu” laikraščio 
redaktorius ’Z. Vainius, Ignalinos rajono “Kėlias į komuniz
mą” laikraščio redakcijos atsakingas sekretorius L. Daktarai- 
tytė, žurnalo “Krokodilas” vyriausiasis redaktorius M. Se- 
mionovas ir Pagėgių rajono laikraščio “Už komunistinį dar-’ 
bą” redaktorė S* Milevičiųtė. ......

Camdeno priemi e s t y j e 
Cherry Hill mes išgyveno
me suvirš 30 metų. Tai mū
sų sena gyvenvietė. Čia mū
sų vaikai gyvena, mes daž
nai čia atvažiuojame, tai ta 
pačia proga užvažiuojame 
aplankyti darbininkiško ju
dėjimo veikėją ir draugą 
W. Patten, kuris gyvena 
Gloucester City. Reikia pa
sakyti, kad Pattenas nėra 
jaunuolis, žengia jau devin
tą kryželį, tai mūsų pro- 
gresyvio judėjimo vetera
nas. Nors jis turi negala
vimų — jį kamuoja cukrinė 
liga ir turi aukštoką krau
jospūdį, bet gerai atrodo,

Rochester, N. Y.
Ligoniai

Sunkiai sirgo Petras Vai- 
čius. Buvo ligoninėje, jam 
padarė operaciją, bet dabar 
jau randasi namie. Jis gy- ‘ 
vena farmoje, toliau nuo- 
miesto, , tai nėra paranku , 
jį aplankyti. Jis yra pažan- . 
gus žmogus, daug metų kai, 
skaito “Laisvę”^ priklauso. . 
prie Gedimino draugijos.

Buvo susirgus Ona Gali- 
naitienė, bet dabar jau bai
gia susveikti. Ji nuoširdžiai 
dėkoja visiems už jos ap
lankymą, suteikimą pagal
bos ligos metu, Poškienei 
už jos prižiūrėjimą ir su
teikimą pagalbos.

Serga Antanina Duobie- 
nė. Ji randasi IOLA ligoni
nėje, bet jau jaučiasi ge
riau. N. Baltakienė jau pa
sveiko. Buvo susirgęs G. 
Daukus, buvo ligoninėje, 
bet dabar jau randasi na
mie po gydytojo priežiūra.

Visiems linkiu greitai 
pasveikti.

L. Bekis

Pranešimas
Gedimino draugystės me

tinis piknikas įvyks šešta
dienį, gegužės 26 d., savoje 
svetainėje, 575 Joseph Ave. 
Visi nariai raginami daly
vauti, nes ar jie bus pikni- / 
ke, ar ne, vis tiek įžangos 
bilietą turės pasimokėti.

Bus gera muzika, skanių 
valgių ir tinkamų gėrimų. ' 
Kviečiame lietuvius, vieti
nius ir iš toliau, atsilankyti 
ir smagiai laiką praleisti.

L. B., koresp.

3 p.-Laisve (Liberty)— Penktu gegužės (May) 18,. 1962



Baisūs dokumentai apie hitlerininkų planų 
ištisoms tautoms naikint Rytuose

MIAMI, FLA.

(Pabaiga)
Didžioji rasiniu požiūriu nepageidaujamų lenkų dau

gumą turi būti perkelta į rytus. Tai visų pirma liečia 
valstiečius, žemės ūkio darbininkus, amatininkus ir kt. 
Juos ramiai galima bus perkelti į Sibirą...

Kai Kuznecko, Novosibirsko ir Karagandos pramo
nės sritys pradės dirbti pilnu pajėgumu, prireiks daugy
bės darbo jėgos, ypač techninių darbuotojų. Kodėl gi 
valonų inžinieriams, čekų technikams, vengrų komersan
tams ir panašiems į juos nedirbti Sibire? Tokiu atveju 
galima būtų teisėtai kalbėti apie europinės teritorijos 
rezervą kolonizacijai ir žaliavai gauti. Čia europinė idė
ja visais požiūriais būtų prasminga, tuo tarpu kai teri
torijoje, skirtoje vokiečių kolonizacijai, ji galėtų būti 
mums pavojinga, nes tatai tokiu atveju reikštų, kad mes 
dėl įvykių logikos sutinkame su Europos tautų rasinio 
maišymosi idėja... Reikia nuolot atsižvelgti į tai, kad Si
biras iki Baikalo ežero nuolat buvo teritorija Europos 
kolonizacijai. Šiuose rajonuose gyventojai mongolai ir 
triviečiai atsirado čia neseniai. Reikia dar kartą pa
brėžti, kad Sibiras yra vienas iš veiksnių, kuris, teisin
gai jį panaudojant, galėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį, 
atimant iš rusų tautos galimybę atgaivinti savo galybę.

Ukrainiečių klausimu
Pagal vyriausiosios saugumo valdybos planą į Sibirą 

turi būti perkelti taip pat vakarų ukrainiečiai. Numato
ma perkelti 65 procentus gyventojų. Šis skaičius žymiai 
mažesnis, negu iškeltinių lenkų gyventojų skaičius...

Baltarusių klausimu
Pagal planą numatoma iškelti 75 procentus balta

rusių gyventojų iš jų užimamos teritorijos. Vadinasi, 
25 procentai baltarusių pagal vyriausiosios imperijos sau
gumo valdybos planą turi būti suvokietinti...

Nepageidautini rasiniu požiūriu baltarusiai dar dau
gelį metų gyvens Baltarusijos teritorijoje. Todėl būtina 
pagal galimybes kuo kruopščiausiai atrinkti šiaurės tipo 
baltarusius, tinkamus pagal rasinius požymius ir poli
tinius įsitikinimus suvokietinimui, ir išsiųsti juos į im
periją, panaudojant ten kaip darbo jėgą...

Sekantis klausimas yra baltarusių, rasiniu požiūriu 
netinkamų suvokietinimui, perkėlimo vietos klausimas. 
Pagal generalinį planą jie taip pat turi būti perkelti į 
Vakaru Sibirą...

Būsimų santykių su rusais klausimu
Dabai- galima tikrai pasakyti, kad mūsų ankstesnės 

antropologinės žinios apie rusus, jau nekalbant apie tai, 
kad jos buvo gana nepilnos ir pasenusios, žymiu laips
niu netikros. Tai au 1941 metų rudenį pažymėjo rasinės 
politikos valdybos atstovai ir žinomi vokiečių mokslinin
kai. Šį požiūrį dar kartą patvirtino profesorius dakta
ras Abelis, buvęs pirmuoju profesoriaus E:. Fišerio asis
tentu, kuris šių metų žiemą karinių pajėgų vyriausiosios 
vadovybės pavedimu atliko smulkius antropologinius ru
sų tyrimus...

Abelis matė tik šias problemas sprendimo galimy
bes: arba visiškas rusų tautos sunaikinimas, arba tos 
jos dalies suvokietinimas, kuri turi aiškius šiaurės rasės 
požymius. Šie labai rimti Abelio teiginiai verti nepa
prasto dėmesio. Kalbama ne tik apie valstybės su 
centru Maskvoje sutriuškinimą. Pasiekus šį istorinį 
tikslą, problema dar nebūtų išspręsta. Reikalas grei
čiausiai tas, kad reikia sutriuškinti rusus kaip tautą, 
suskaidyti juos. Tik jeigu ši problema bus nagrinėjama 
•biologiniu ir ypač rasiniu-biologiniu požiūriu ir jei ati
tinkamai bus vykdoma vokiečių politika rytiniuose rajo
nuose., susidarys galimybė pašalinti pavojų, kurį mums 
sudaro rusų tauta.

Abelio pasiūlytas rusų tautos likvidavimo kelias, 
jau nekalbant apie tai, kad jos įgyvendinimas vargu ar 
įmanomas, netinka mums politiniu ir ekonominiu po 
žiūriu. Tokiu atveju reikia eiti skirtingais keliais, no
rint išspręsti rusų problemą. Šie keliai, trumpai sa
kant, tokie:

a) Visų pirma reikia numatyti rusų apgyvendintos 
teritorijos padalijimą į įvairius politinius rajonus su 
atskirais valdymo organais, siekiant, kad kiekviename 
iš jų vyktų izoliuotas nacionalinis vystymasis.

Tiek Urale, tiek ir Kaukaze yra daug įvairių tau
tybių ir kalbų. Būtų neįmanoma, o politiškai ir netei
singa, pagrindine kalba Uirale laikyti totorių ar mord
vių, o Kaukaze, sakysime, gruzinų kalbą. Tai galėtų 
sukelti šių sričių kitų gyventojų nepasitenkinimą. To
dėl verta pagalvoti dėl vokiečių kalbos kaip kalbos, 
vienijančios visas šias tautas, įvedimo... Tuo pačiu 
vokiečių įtaka Rytuose žymiai padidėtų. Reikia taip 
pat pagalvoti apie Šiaurės Rusijos atskyrimą administ
raciniu požiūriu nuo teritorijos, valdomos imperijos Ru
sijos reikalų komisariato... Nereikia atsisakyti minties 
ateityje šį rajoną pertvarkyti į didžiavokiečių kolonijų 
rajoną, kadangi jo gyventojai turi dar daugiau šiaurės 
rasės požymių. Visumoje kitose centrinėse Rusijos sri
tyse atskirų generalinių komisariatų politika turi kiek 
galima siekti, kad šios sritys būtų suskaidytos ir vysty
tųsi izoliuotai.

b) Antroji priemonė, dar veiksmingesnė, negu prie
monės, nurodytos punkte “a,” yra rusų tautos silpnini
mas rasiniu požiūriu. Visų rusų suvokietinimas mums 
neįmanomas ir nepageidautinas rasiniu požiūriu. Ta
čiau ką galima ir reikia padaryti, tai—atskirti rusų tau
toje esamus šiaurės grupės gyventojus ir palaipsniui 
juos ,suvokietinti...

Svarbu, kad Rusijos teritorijoje gyventojai savo 
dauguma susidėtų iš primityvąus. pusiau europinio ti
po žmonių. Jie nesudarys daug rūpesčių vokiečių va

Pagerbta moteris, 
' i žmonijos motina 

•/?! ..
Lietuvių Socialis Klubas 

jau per kelerių metų savo 
gyvavimą nebuvo toks veik
lus, kaip dabar. Kas sek
madienis piknikas, pasitari
mas. Vyrai ir moterys tar
tum pajaunėjo, suveiklėjo. 
Tinginėlių, rodos, jau visai 
neliko. Vieni ruošia, dirba 
piknikų reikalu, kiti kalba, 
planuoja, kaip gerinti, puošr 
ti naują savo būstinę.

Gegužės 13-ta buvo moti- 
nų-moterų pagerbimui die
na. Šilta, veik jau karšta 
diena. Bet moterų ir vyrų 
suplaukė pilnutėlis Žekonių 
sodas. Jauki atmosfera, vy
riausias vyrų “šefas” Ka
zys Tamošiūnas suorgani
zavo visą vyrų “armiją” 
aptarnauti ir pagerbti mo
tinas, moteris. Ir kas gali 
sakyti, kad Florida, Miami, 
tik senųjų pabaiga. Ne, čia 
mes sutikome motinų, tiesa, 
jau pergyvenusių 8-nias de
šimtis metelių, bet daug 
daugiau dar jaunų ir visai 
jaunamečių mergaičių — tų 
motinų auklėtinių ir anūkų. 
Tad jauna energija, jauna 
nuotaika nustelbė senimą.

“Šefo” įsakymu, vyrai su
daro ir programą, bet dis
ciplina pilnai jau neišlaiky
ta. Zigmas Zavis atidarę 
motinoms pagerbti progra
mą, po neilgo įvado, pakvie
čia Antaną Masoną. Anta
nas kiek platėliau nušviečia 
motiną, jos rolę žmonijoj. 
Moteris — žmonijos moti
na. Kalbėtojas duoda pa
vyzdžių, kaip * motina, žmo
nijos auklėtoja, pergyveną 
daugiausia džiaugsmo ir 
liūdesio momentų. Paskiau 
pakyla Mrs. M. Koch. Ji 
praneša, jog šalia jos sėdin
tis labai malonus svečias, 
Mateušas Džiupkaitis, kuris 
moteris pagerbė su penkiais 
šimtais dolerių, kad jos ge
riau.galėtų įsikurti naujoje 
vietoje. Ir antras gerašir
dis Hofmanas visas moti
nas pavaišina geriausiu vy
nu. O Joe Viginas išstoja 
su humoristiniu eilėraščiu 
apie kunigą ir velnią.

Bet vyrų frontą pralau
žia vėl moterys. Gražiai 
kalba Milerienė. Ir kita 
staigmena, netikėtai pasiro
do Chicagos chorvedė Dara- 
tėlė Mūrelis. Pirmininko 
iškviesta, Daratėlė sveikina 
miamiečius, mūsų klubo di
delį ryžtą įsigyti naują pa
talpą; ji palieka dalininke 
mūsų namo. Ir dar kas? 
Daratėlė, tai muzikos gra
žiausia styga. Su jos vado
vybe suskamba: “Kai aš 
turėjau kaime mergelę.” 
Taip pat mūsų tikslo geras 
patriotas, kuris jau ruošia
si skristi į nortus, tai yra 
Jonas Smalenskas, skaito 
gražų eilėraštį ir pasako at
sisveikinimo kalbą. Humo
ristas Tamošiūnas, šio po
kylio “šefas,” pasako gra
žią trumpą kalbą. Progra
mos finalą.

Šiame motinų pojkilyje 
matėsi eilė naujų ir jaunų 
svečių. Sutikome ir dauge
liui gerai pažįstamus bruk- 
liniečius Baltrušaičius ir ei
lę kitų. Žinoma, ne visų 
svečių pavardes teko suži
noti šiam reporteriui.

Pepperis laimėjo; 
medicinos debatai

Miamės komercinėje spau
doje daug rašoma, debatuo- 
jama šio mėnesio pradžioje 
įvykusios n o m i n acijos ir 
medikalės pagalbos klausi- 

; mas žmonėms, sulaukusiems 
65 metų amžiaus.

Claude Pepper, demokra- 
partijos k a h d i d atas' į

dovybei. ši rasiškai nepilnaverčių, bukų žmonių masė, 
kaip rodo daugiaamžė šių sričių istorija, reikalinga va
dovų. 1 '

c) Yra daug būdų tautos biologinėms jėgoms pa
kirsti...

Vokiečių politikos tikslas rusų teritorijos gyventojų 
atžvilgiu bus rusų gimimų skaičiaus sumažinimas 
iki lygio, žemesnio, negu vokiečių. Tarp kitko, tas pat 
pasakytina ir apie nepaprastai veislias Kaukazo tautas, 
o ateityje iš dalies ir apie Ukrainą... Norint išvengti 
rytinėse srityse mums nepageidautino gyventojų skai
čiaus didėjimo, būtina vengti rytuose visų priemonių, 
kurias mes taikėme gimimų skaičiui padidinti imperi
joje. Šiose srityse mes turime sąmoningai vykdyti gy
ventojų mažinimo politiką. Propagandos priemonėmis, 
ypač per spaudą, kiną, lapelius, trumpas brošiūras, pra
nešimus ir t. t., mes turime nuolat skiepyti gyvento
jams mintį, kad žalinga turėti daug vaikų.

Reikia propaguoti tap pat savanorišką sterilizaciją, 
neleisti apmokyti motinų prižiūrėti kūdikius ir nesupa
žindinti jų su profilaktinėmis priemonėmis prieš vaikų 
ligas. Reikia iki minimumo sumažinti šių specialybių 
nišų gydytojų paruošimą, neteikti jokios paramos vai
kų darželiams ir kitoms panašioms įstaigoms, šalia 
šių priemonių sveikatos apsaugos srityje neturi būti 
daroma jokių kliūčių ištuokoms. Neturi būti teikiama 
parama nesantuokiniams vaikams. Nereikia leisti jo
kių mokestinių privilegijų daugiavaikiams, neteikti 
jiems piniginės paramos kaip priedo prie darbo už
mokesčio.

Mums, vokiečiams, svarbu susilpninti rusų tautą 
tiek,- kad ji nebegalėtų trukdyti mums įvesti vokiečių 
viešpatavimą Europoje. Šio tikslo mes turime siekti 
aukščiau minėtais būdais... i

čekų klausimu
Šių laikų pažiūromis didžioji čekų dauguma, kadan

gi jie nekelia pavojaus rasiniu požiūriu, turi būti su
vokietinta. Suvokietinti reikia apie 50 procentų visų 
čekų gyventojų. Turint galvoje šį skaičių, lieka dar 
3.5 milijono Čekų, kurių nenumatoma suvokietinti, ir 
jie turi būti palaipsniui iškelti iš imperijos teritorijos...

Reikia pagalvoti apie tai, kad šie čekai būtų perkel
ti į Sibirą, kur jie išsisklaidys sibiriečių tarpe ir tuo 
pačiu padės sibiriečiams labiau nutolti nuo rusų tautos...• • ■ •• • "* •

Aukščiau nagrinėtos problemos milžiniškos savo 
mastu. Tačiau būtų labai pavojinga atsisakyti jas 
spręsti, palaikius jas neįgyvendinamomis arba fantas
tinėmis. Busimoji vokiečių politika Rytų' atžvilgiu pa
rodys, ar mes iš tikrųjų -esame pasiryžę padėti tvirtus 
pamatus ilgam trečiojo reicho gyvenimui. Jeigu tre
tysis reichas turi gyvuoti tūkstančius metų, tai mūsų 
planai turi būti paruošti ištisoms kartoms. O tai reiš
kia, kad rasinė-biologinė idėja turi t'ūrėti lemiamą 
reikšmę būsimoje vokiečių politikoje. Tik tada mes ga
lėsime užtikrinti savo tautos ateitį.

Daktaras Vetcelis
DOKUMENTAS Nr. 4

Fiurerio būstinė, 1942 birželio 12 
Brangusis Greifeli!

Aš peržiūrėjau generalinį planą “Ost,” kuris man 
aplamai labai patiko. Norėčiau patogiu laiku perduoti 
šį planą fiureriui. Bet tam būtina, kad mes sudarytume 
bendrą kolonizacijos planą, kuriame būtų atsižvelgia
ma į aukščiau paruoštus planus Dancigo - Vakarų Prū
sijos, Vartos ir Aukštutinės Silezijos, pietryčių Prūsijos 
sritims, taip pat Bohemijai ir Moravijai, Elzasui-Lota
ringi jai, Aukštutinei Krainai ir Pietų štirijai...

Man atrodo, kad vienu atžvilgiu aš buvau neteisin
gai suprastas. Šis dvidešimties metų planas turi nu
matyti visišką Estijos ir Latvijos, taip pat visos general- 
gubernijos suvokietinimą. Mes turime kiek galima tai 
įgyvendinti per .dvidešimt metų. Aš asmeniškai įsiti
kinęs, kad tai galima padaryti. Pasiūlymas generalgu- 
bernijos ir visos Ostlandijos teritorijoje įsteigti tik at
ramos taškus neatitinka mano norų ir planų. Kiek blo
giau yra su Lietuva, čia mes žymiai mažiau galime 
tikėtis suvokietinti gyventojus. Dar daugiau, mes tu
rime paruošti bendrą šios teritorijos kolonizacijos pla
ną. Ir tai turi būti padaryta (Mūsų pabraukta.—Red.).

Jūsų IĮ. Himleris

Anykščių rajono J. Biliūno vardo vidurinės mokyklos 
VIII klasės moksleiviai, vadovaujami mokytojos J. Marčių- 
kienės, kiekvieną sekmadienį padeda miesto laiškininkams 
išnešioti pr^umeratoriams spaudą bei laiškus.

JSnotrovkojo* moksleivės Nijolė Kurcinskaitė (kairėje) ir 
Violeta Jandiukytė skirsto pręnumeratomms spaudą ir . lai
kus.

JAV kongresą, laimėjo no
minaciją. Jis gavo daug 
daugiau balsų už du kitus 
kandidatus kartu sudėjus. 
Tad galima sakyti, kad Pep
peris lapkričio mėnesį bus 
išrinktas į JAV Kongresą. 
Pepperis yra liberalas, jis 
tvirtai stoja už pravedimą 
medikalinės pagalbos įsta
tymo, kurį siūlo prezidento 
Kenedžio administra c i j a . 
Pepperis reikalauja ir kitų 
pagerinimų darbo žmonėm. 
Jo laimėjimas yra ir žmo
nių laimėjimas.

Didžiausiu darbo žmonių 
priešu yra galinga medici
nos organizacija (AMA). 
Vietinis dr. Edvardas An
nis, medikų o rganizacijos 
vadas, kartais, rodos, net 
desperatiškai nukalba. Jis 
net grasina, jog šios organi
zacijos gydytojai atsisaky
sią gydyti žmones, kurie 
bus po medikalės pagalbos 
įstatymu, jei tas įstatymas 
bus priimtas. Dažnai prezi
dento medikalės pagalbos 
įstatymo rėmėjai pikietuoja 
dr. Annis namus. Yra pa
mato tikėti, kad tas jų 
riksmas praeis, medikalės 
pagalbos įstatymas bus lai
mėtas. Prie to veda ir Pep
per io laimėjimas. Ypač 
tiems, kuriuos liečia medi
kalės pakalbos įstatymas, 
reikia dar daugiau veikti 
tam laimėjimui.

Ramstis

metime cigarečių prie me
delių. Cigarečių nuorūkos 
sunaikino daug medelių? 
Tabakas kenkia medeliams, 
kaip ir automobilių dujos. 
Valdininkai turi galvosūkį, 
kaip medelius apsaugoti.

AFL-CIO viee-prez. Reu- 
theris Atlantic City auto
mobilių unijos suvažiavime 
pasakė: Sumažinimui ne
darbo dirbantieji viršlai
kius turi gauti dvigubą 
mokestį. Darbdaviai, ne
norėdami mokėti, turės 
samdyti daugiau darbinin
kų. Sako, prasižengs tie, 
kurie dirbs viršlaikius už 
paprastą atlyginimą.

Suvažiavimas nutarė or
ganizuoti kitų šalių darbi
ninkus, bet Amerikos or
ganizuotų į amatines uni
jas tik maža dalis, ir ąme 
juos nieko nesakoma. R^u- 
theris išrinktas prezidentu 
devintam kartui iš eilės. 
Jo metinė alga $24,000. 
Delegatai darė pastabas 
spaudai už neteisingus su
važiavimo aprašymus. 
Reutheris atsakė, kad 98 
nuošimčiai spaudos kadais^ 
rašė priešingai prieš Roose- 
veltą, mūsų uniją, bet nieko 
nelaimėjo.

Prieplaukų darbininkai 3 
dienų streiką laimėjo.

Philadelphia, Pa.
Gegužės 11 d. įvykusiame 

LLD 10 kuopos susirinkime 
dalyvavo gražus skaičius 
narių.- Galima paminėti: 
buvo daugiau moterų- Atsi
lankiusieji gavo knygą “150 
dienų Tarybų Lietuvoje.”

Komisijų raportai įvai-. 
rūs, vieni priimti, kiti ne
priimti. Bušo į Aido choro 
jubiliejinį koncertą nepasi
sekė suorganizuoti, bet pa
imtas busas vykimui į Bal- 
timorėj rengiamą pikniką 
birželio 24 d. Norintieji 
kartu važiuoti, užsisakykite 
vietą pas Šmitienę, Žalnie- 
raitienę, Griciūnienę, Tu- 
reikienę, Merkį, Puodį bei 
Kazlauską. Gautas vienas 
naujas narys; jį perstatė J. 
Šmitienė. Susirinkime pra
nešta, kad buvo sunkiai su
sirgusi Tureikienė. Valan- 
tui padaryta operacija. Sa
ko, operacija buvo sėkmin
ga. Linkiu abiem greitai 
pasveikti.

Nusitarta pabaigoje lie
pos ar pradžioje rugpiūčio 
turėti vasarinį parengimą..

Mirė sena “Laisvės” skai
tytoja, mūsų kultūrinių rei
kalų rėmėja Ona Pauliukai- 
tienė. Užuojauta likusiems.

Grupė lietuvių vyks į ai- 
diečių parengimą šį sekma
dienį.

Philadelphietė Susan Starr, 
20 metų, kuri laimėjo antrą 
vietą piano konteste Mask
voje, parvyko gražiai nusi
teikusi. Sakosi, Rusijos mu
zikos mylėtojai entuziastiš- 
kesni negu Amerikos. Ko
respondentams pasakė, kad 
ji buvo visų gražiai sutik
ta ir spaudos aprašyta.

Atlantic City — suvažia
vimų centras. Women’s In
ternational League už tai
kos palaikymą priėmė rezo
liuciją reikale sulaikymo in-! 
tervencijos į Pietinį Vietna
mą. Jos sako, Amerika pa
laiko korupcinį režimą, ku
ris neturi pasitikėjimo ša
lies gyventojų-

Rūkytojai kaltinami nu-.

Pennsylvanijos ir Central 
Railroad savininkų suvažia
vimas nutarė suvienyti abi 
kompanijas. Philadelphijos 
Transporto unija pikietavo 
suvažiavimą. Suvažiavimas 
įvyko Albany, N. Y.

Pilietis

Plymouth, Pa-
Atšaukiame rengiamo 

pikniko laiką
i;

Kaip gal jau patėmijoftte 
laikraščiuose — “Laisvėje” ir 
“Vilnyje,” kad LLD ir LDS1 
kuopų piknikas įvyks burželio 
(June) 24 d.

Tai pranešame, kad viršmi- 
nėtą dieną piknikas neįvyks, 
nes apsižiūrėjome, kad tą pa-* 
čią djeną įvyksta laikraščio 
“Laisvės” piknikas Bafltimorė- 
je.

Taigi nutarėme visi važiuoti 
į baltimoriečių rengiamą pik
niką.

Plymouthiečių piknikas įvyks 
liepos mėnesį.

Diena bus paskelbta mūsų 
laikraščiuose vėliau.

Kuopų komitetai

Concord, Mass.
Baisi puertorikiecių 

tragedija
Čia ūkininkai, daržovių 

augintojai, samdo nemažai 
pigių darbininkų — puerto- 
rikiečių — ir juos apgyveni 
dina savo kum e t y n u o s e 
(daržinėse, kluonuose). Ge
gužės 13 d. viena tokia dar
žinė, kur miegojo 4 puerto- 
rikiečiai antrame aukšte, 
užsidegė ir visi tie 4 puer- 
torikiečiai supleškėjo. Tai 
trys broliai ir vienas paša
linis.

Tame trobesyje nė langų 
nebuvo, tad ne vienas ne
galėjo išsigelbėti. Visi jau
ni vyrukai—apie 20 metų.

J. Gaidys

Klaidos atitaisymas
“Laisvės” Nr. 39, gegu

žės 15 d., įvyko klaida ‘. Ka
zimiero Žukausko šeimos 
padėkai miesto vardas bu-v 
vo uždėtas “Westboro. 
Mass., o turėjo būti: Wesb.^ 
wood, Miass. Labai atsipra- 
prašome. — “L.” Red..
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Titovą turėjo kas nors 
perspėti

Kam nors priklauso dau
gelio padėka už sumanymą 
parodyti kosmonautą Tito
va Amerikai. Gaila, žinima, 
kad idėja kilo ne pas ame
rikiečius. Smagu buvo, kai 
amerikiečių masės gražiai 
įvertino sovietų karininko 
nuoširdumą, jį visai pamė
go. Už tai labai neskanus 
buvo amerikiečių reporte
rių išsišokimas, kai jie pra
dėjo “egzaminuoti” kosmo
nautą, ką jis galvoja apie 
vaikų gimdymą, apie religi
ja.

O moralas čia toks: jei 
atvažiuoja pas tave svečias, 
kuris apie tave gal girdėjo 
ti^ blogiausius atsiliepi-1 
mūs, kaip stengiasi pasiro
dyti ir su juofn kalbėtis šei
mininkas?. O kas būtų, jei 
amerikietis kar i n i n k a s 
Glenn būtų lygiai panašiai 
klausinėjamas rusų repor
terių Maskvoje?
didžioji Eisenhowerio 
klaida

Ką tik pasirodžiusiame 
žurnale “Look” telpa labai 
įdomus pasikalbėjimas su 
Eisenhoweriu. Straipsnyje 
sakoma, kad buvęs prezi
dentas prisipažino, kad U-2 j 
špionažo skridimo paneigi- 
gimas buvo klaida. Tačiau, | 
kai šitą prisipažinimą suži- • 
nojo prezidento sūnus, ka- į 
rininkas Eisenhoweris, jis 
pareikalavo šį prisipažini
mą išimti. Jeigu teisingai i 
prisimename, Paryž i a u s į 
Didžiųjų Konferencija ne
būtų iširusi, jei prezidentas 
Eisenhoweris būtų turėjęs 
pakankamai drąsos tada at
siprašyti premjero • Chruš
čiovo už incidentą, ko rei
kalavo paprasčiausias man- 

^dagumas. Kaip turi dabar 
jaustis visi tie karštakošiai 
amerikiečiai lietuviai, ku
rie “įtikinėjo, kad Ameri
ka neprivalo niekeno atsi
prašinėti”. Dabartinis pre
zidentas kennedy, tada se
natorius, dar ir tada manė, 
kad prezidentas turėjo at
siprašyti ir išsiaiškinti.
Ką išleido “Draugas”?

Balandžio 30 Čikagos 
“Draugas” citavo “Laisvę” i 
—“Kodėl nevalia rašyti 
“Laisvėj”... Bet išleido du 
sakinius: “Laisvė yra laik
raštis, kuris pasiekia ir 
Lietuvą. Ko daugiau bega
li trokšti kiekvienas lietu
vis laikraštininkas?”. 
“Draugas” nedrįso nei ci
tuoti toj pačioj skilty tai-1 
pinto Žemkalnio pareiški
mo. Bet savo nepasirašytą j 
komentarą “Draugas” bai
gia: “Taip bando pasiaiš
kinti Lietuvos okupanto 
talkininkas”!
Amerika plečia ryšius 
su lenkais

Gegužės 7 Varšuvoje pra
sidėjo trijų dienų diskusi
jos, kuriose dalyvavo Len
kijos ir Amerikos intelek
tualai. Neseniai šitokios 
diskusijos buvo pravestos 
tarp tarybinių ir amerikie
čių intelektualų. Neteko pa
stebėti, kad šiose diskusijo
se būtų dalyvavę lietuviai 
kultūrininkai. Varšuvos 

•diskusijose buvo kalbama 
apie kraštų saugumą, kul
tūrinius santykius ir ūki
nes problemas.

Lenkai, esą, buvo nusivy
lę, kad pasitarimuose nega
lėjo dalyvauti senatorius 
'Humphrey. Pasitarimus su
organizavo Varšuvos uni
versiteto filosofas prof.

Adomas Schaff, asmeniška 
iniciatyva, pritariant vy
riausybei. Fordo fondas ap
mokėjo amerikiečių delega
tų išlaidas. Fordo fondo di
rektorius Stone pats daly
vavo pasitarimuose. Gru
pei vadovavo, betgi, Zbig- 
niev K. Brzezinski, Kalum- 
bijos universiteto profeso
rius jaunas lenkų dipukas- 
naujakurys, ir kt. Nagi, ką 
darytų lietuviški “krikščio
niški demokratai” ar res
publikonai, jei kas nors iš
drįstų sukviesti lietuvių ir 
amerikiečių suvaži avimą 
senajame Vilniaus univer
sitete?
Įdomėja Lietuvos 
gyvenimo apžvalgos

Kreditą reikia duoti “Tė
viškės žiburių” redaktoriui 
ir jo bendradarbiui “Vkst” 
(Vytautui Kastyčiui) už 
pastangas pateikti pasta
ruoju metu pilnesnes ir ob
jektyvesnes lietuvi š k o j o 
kultūrinio gyvenimo ap
žvalgas. Tačiau tame laik
raštyje vis tiek jau dažniau 
rasi aprašymus, kaip koks 
kanadiškas kaimas tapo 
didmiesčiu (A. Dudaravi- 
čius), nei kas darosi Lietu
voj - reportažus apie di
džiules gerbūvio statybas ir 
t.t.
Gaudo Lietuvos 
gyventojų žudikus

Reuteris pranešė gegužės 
7 d., kad vokiečių policija 
užpraėjusią savaitę arešta
vo steptynis žmones, ku
riuos kaltina žudžius žydų 
kilmės Lietuvos gyventojus 
karo metu.
Plečiasi sifilis

N.Y. Times (fimbas medi
cinos publicistas TJoward 
Rusk skundžiasi, kąd kova 
prieš sifilį jokiu būdu Ame
rikoj nėra laimėta, nepai
sant net tokių vaistų kaip 
penicilinas. Girdi, 1961 me
tais Amerikoj užrekor- 
duota 18,781 užkrečiamojo 
sifilio atvejąs, kas yra tris 
kartus daugiau nei 1959 me
tais. Kai 1943 metais buvo 
išrastas penicilinas, buvo 
manoma, kad sifilis daugiau 
nepavojingas. Gydyt o j u s 
Amerikoj ypač rūpina, 
kad daugumas užsikrėtusių 
yra jaunuoliai tarp 15—19 
metų amžiaus. Nurodomos 
svarbiausios šios priežas
tys — moralinis palaidu
mas, prostitucijos bloga 
kontrolė, homoseksualų 
skaičiaus augimas, nepa
kankama tėvų priežiūra sa
vo paauglių vaikų. Dr. 
Rusk kaltina vyriaunsybę, 
kad ji šia problema nepa
kankamai rūpinasi.
Muziejus Trakų pily

Istorikė Misiūnienė in
formuoja, kad šiais metais 
Trakų pily atidaromas mu
ziejus. Vienoje pilies menių 
iškabintas didžiulis žemėla
pis, rodąs, kokiais keliais 13 
ir 14 amžiuje į Lietuvą plū
do Europos krikščionys — 
pasismaguriauti ir “ieškoti 
pagonių skalpų”. Nemaža 
išstatyta kryžiokų ginklų. 
Kitoje menėje—Trakų žmo
nių išdirbiniai. Kitose me
nėse išstatyti šiandieniniai 
lietuvių dailininkų kūriniai. 
Pačioj didžiausioj' menėj 
įrengta kraštotyrinė skai
tykla. Šioje salėje taip pat 
bus demonstruojami doku
mentiniai filmai.
Lietuvoje mini Stalino 
laikų auką

Pastaruoju metu Lietu- 
I voje prisimenamos “asme-

nybes kulto" metu įsigalė
jusio teroro aukos. Tai nu
ginkluoja tarybinės san
tvarkos priešus nuo jų pas-
kutinių argumentų, Jr: prieš 
pastato juos prieš klausi
mą: o kada nacinio režimo 
talkininkai pradės apgai
lestauti savo klaidas? “Tie
soj” balandžio 30 d., senas 
komunistų veikėjas F. Ab- 
ramavičius, rašinyje “Taip 
liepė sąžinė” prisimena eks- 
kunigą Vilūną, kuris kartu 
su ekskunigu Liudu Ado- 
mausku ir eksvienuoliu 
Vincu Kopka metę “patogų 
ir satų gyvenimą” dėl idė
jos — kovoti už kitų žmo
nių laimę”.

1928 metais Pranas Vilū
nas pasitraukęs į Minską, 
kur dirbo Bibliotekoje lie
tuvių literatūros redakto
rium. 1938 metais jis žuvo, 
Abramavičius rašo, “kaip 
asmenybės kulto metu įsi
galėjusių teisėtumo pažei
dimų auka”. Sveikintinos 
yra tarybinės vyriausybės 
pastangos atitaisyti tas bai
sias klaidas.
“Vienybe” plačiai apie 
muziką Lietuvoj

Bruklyno “Vienybė” ge
gužės 4 d. plačiai rašo apie 
Lietuvos kompozitorių su
važiavimą. Valė Tysliavie- 
nė apgailestauja, kad “iš 
tikro labai mažai padaryta 
siekiantr pristatyti lietuviš
ką kamerinę ir instrumen
tinę muziką pasauliui”. P. 
Tysliavienė naiviai viliasi, 
kad plati muzikinė veikla 
anapus gal paskatins “išei
vijos veikėjus ir politikie
rius daugiau dėmesio skir
ti muzikos kultūrai”. Argi 
P. Tysliavienė dar neprisi
žiūrėjo, kokia muzika rūpi
nasi šie veikėjai? Kiek rū
pi ‘lietuviška muzika” jų 
kasininkams!
Gerai, kad paaiškino

Rašėme nekartą, kad 
Niujorko spauda sąmonin
gai ar nesąmoningai nuolat 
kaltino tarybines įstaigas 
rasine diskriminacija. Gir
di, keli žydai, tarp kelioli- i 
kos nuteistų spekuliantų, 
buvo sušaudyti ne už nusi
žengimą įstatymams, bet 
dėlto, kad jie žydai. Ši ten
dencija sukėlė žydų tarpe 
nerimą, Sąmoningai tą ne
rimą skatino keli amerikie
čiai žydų kilmės korespon
dentai Maskvoje. Ulžtai ge
rai, kad “The New York 
Times” patalpino, o Mikha
il Strogovič’ius, TSRS aka
demikas, parašė paaiškini
mą, kuris tilpo tame laik
raštyje gegužės 9 dieną. 
Manding, ir kiekviena 
Amerikos spaudoj žinelė 
apie Lietuvos gyvenimą 
taip pat turėtų būti tuoj 
pat išsamiai atsakyta ir 
patikslinta, kad parodžius, 
ko verta skleidžiama nea
pykanta.

Tar y b i n i s profesorius 
“The New York Times” 
tvirtina (ir lai tai drįsta 
persispausdinti bei užgin
čyti bet kuris išeivių nau
jakurių leidinys), kad “visi 
piliečiai TSRS yra lygūs— 
nepaisant jų tautybės ar 
rasės, kiekvienoje gyveni
mo srityje — ūkinėj, val
džios, kultūrinėj ir socio- 
politinėj — tai yra nepakei
čiamas tarybinis įstatymas, 
garantuojamas TSRs kon
stitucijos. Skelbimas rasi
nio ar tautinio pranašumo, 
neapykantos, ar bandymas 
pažeisti tautų lygybės prin
cipus yra nusižengimas 
TSRS valstybiniam įstaty
mui, už kurį sunkiai bau
džiama.” •
Dabar niekas negali būti 
baudžiamas be teismo

Dabar niekas nesąs bau-
džiamas be, tei^rno^ kaip

kad gal atsitikdavo karo ir 
pokario metais. Rašo Stro- 
govich: “Niekas TSRS, ne
paisant kokios rasės ar re
ligijos bebūtų, negali būti 
teisiamas ir nubaudžiamas 
be teisingumo teismo.” 
Strogovich toliau nurodo vi
siems i žinomus faktus, ku
rių bet nemato tie šaukią 
apie “anti-semitizmą” Ta
rybų Sąjungoj — “Kaip ir 
kiekvienos kitos tautybės 
žmonės, žydai renkami į 
seimą ir vietinius valdžios 
veiksnius. Daug žydų turi 
aukštas pareigas vyriausy
bėje, daugelis jų yra žino
mi mokslininkai, meninin
kai, rašytojai ir t.t.t”
Socializmas pakeitęs 
galvojimo būdus ir įpročius

Strogovich' nurodo, kad 
pastarieji teismo sprendi
mai TSRS nuteisiant kelis 
žydus tarp kitų, nereiškia 
nusikaltimų skaičiaus augi
mo. Tikrumoje tas skaičius 
nuolat mažėja. Rašo jis to
liau: “Socializmas iš pa
grindų pakeitė žmogaus 
mentalitetą ir įpročius. Tai 
toldel Tarybų Valstybė ga
li planuoti programą sie
kiant iš viso išnaikinti nu
sikaltimus. Dėlto ryžtingai 
vyksta kova prieš pasiliku
sį parazitinį elementą, ku
ris trukdo Tarybų pilie
čiams gyventi ir dirbti, 
ypatingai prieš asmenis, 
kurie sukčiauja ir vagia. 
Šis vajus vyksta neatsi
žvelgiant į tų parazitų tau
tybę.”

So. Boston, Mass.
Gegužės 13 d. įvyko ban

ketas, kurį surengė ALDLD 
2-ros kuopos vyrai pagerbi
mui motinų ir dienraščio 
“Vilnies” naudai.

Pirmą valandą dieną tre
čiajame aukšte trys ilgi sta
lai pilnai buvo apsėsti žmo
nių. Apart bostoniečių, bu
vo ir iš Lawrencaus, Ha- 
verhillio ir Worcesterio.

Kai įėjome į salę, gražiai
ištaisytoj-e virtuvėje vyrai 
jau su prijuostėmis sėdėjo 
ir laukė Julytės komandos, 
kada nešti valgius į stalus. 
Mat, jie gudrūs: pasikvietė 
Juliją Raina rdienę kaip 
ekspertę virėją prižiūrėti 
jų darbą. Tokiu būdu nie
kas nedrįs jiems nieko pri
mesti, kad valgis buvo ne
skanus. Aš nesakysiu, kad 
jai daugiausia ir dirbti rei
kėjo. Bet moterys visą gar
bę atidavė vyrams, išgirda- 
mos jų pietus. Žinoma, ge
ri ir buvo . Banketas visa
pusiškai pavyko. Valgis ir 
patarnavimas buvo puikūs.

Baigiant valgyti, pirmi
ninkas J. Petruškevi č i u s 
iššaukė kai kuriuos svečius 
ir viešnias pasakyti po žodį 
kitą apie motinas. Visi 
trumpai kalbėjo. Pats pir
mininkas paskaitė savo gra
žų raštelį apie motinas ir 
pasakė, kad jis ir jo žmona 
birželio 7 d. išvaž i u o j a į 
Lenkiją laivu ir gal užsuks 
į Lietuvą.

Paskiau pakvietė lawren- 
cietį Penkauską pasakyti 
kelis žodžius apie “Vilnį.” 
Jis gražiai nupiešė “Vil
nies” reikalus' ir jos finan
sinę padėtį ir draugų vil
niečių pasišventimą. Taip
gi paprašė paaukoti, kurie 
kiek išgali. Viso suaukota 
virš $70, neskaitant pelno 
nuo parengimo.

Liūdnos žinios
Pereitą savaitę prieš pat 

banketą drg. H. Tamašaus
kas sunkiai susirgo. Jam 
suparalyžiavo kairįjį šoną. 
Jis yra nuvežtas ligoninėn.

Drg. J. Skliutas nebuvo 
bankete, nes jo brolis mirė.

E. R.

Pagarsėjęs Montello Trio
Rože Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus

' su akordionu

Worcester, Mass.
Pastarojo laiko žinutes
LLD 11 kuopa gegužės 

14 d. atlaikė mėnesinį susi
rinkimą. “Vilnies” dalinin
kų suvažiavimui su pasvei
kinimu nuo kuopos pasiun
tė $10, o su pavienių dd. au
komis $40. Workeriui paau
kojo iš kp. iždo $20. Kuopa 
nusitarė rengti pikniką 
Olympia Parke, liepos 15 d.

Rudeniniam spaudos pik
nikui užregistruota parkas 
rugsėjo 9 d.

Gautąją už praeitus me
tus knygą “150 dienų Tary
bų Lietuvoje”, Dr. A. Mar
gelio parašytą, visi nariai 
giria ir džiaugiasi, kad pui
kiai techniškai apdirbta, 
auksinėmis raidėmis užra
šyta; ir kas viduje parašy
ta, irgi įvertinta.

L.S. ir Dukt. Draugijos 
Olympia Parko atidarymo 
vasarinio sezono piknikas 
įvyks gegužės 30 d. Ten Ai
do choras, vadovybėje Jono 
Dirvelio, duos dainų pro
gramą. Šokiams gros skam
bus orkestras. Vaišėms bus 
geriausių patiekalų. Visus 
kviečia dalyvauti.

Gegužės 14 d. Jo n a s 
Skliutas laisvai palaidojo 
savo trečiąjį brolį, jauniau
sią j į šioje šalyje, Feliksą 
Skliutą, kuris buvo 69 m. 
Jonas liko vienas. Reiškiu 
jam užuojautą.

Susirgimai yra dažnus. 
M Petkūnienė jau sugrįžo 
iš ligoninės. Ten buvo dau
giau savaitės laiko. Jos se
serį D. Jelskienę išvežė į li
goninę gegužės 12 d. Tą pa
čią dieną “Laisvės” vajinin- 
ką K. Kosulį išvežė ligoni
nėn. J. Jusienė gydosi na
mie. Visiems linkiu susveik- 
ti iki gegužės 30 d." kad ga
lėtų būti didelėje lietuvių 
sueigoje.

D. J.

Chicago. — Sulaukęs 68 
metų amžiaus mirė dantų 
specialistas Dr. T. Dean.

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

SekmadL, Birželio 17 June, 1962
Prasidės anksti, 10 valandų ryto. Prašome nesivėlinti

M A D | E P A D B E Lawrence irBwl n I L L I n L Methuen, Mass.

■ Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike^ Visada šiame metiniame pikni
ke būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, kad 
jų bus ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasi
kalbėsite su savo prieteliais, draugais, ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas
i . • t . t * . > l i i .T < < : a f < . ‘ <

Pittsburgh, Pa.
Juozo Miliausko ir Onos 

Remeikienes vedybos .
Gegužės 5 d. apie 7 vai. 

vakare susirinko gražus 
skaičius drg. Miliausko ir 
Remeikienės giminių/ drau
gų į Roosevelto viešbutį. Vi
si susirinkusieji buvo kvie
čiami eiti į Koper kambarį, 
kuris buvo puikiai išpuoš
tas.

Mat, tą dieną Juozas , Mi
liauskas ir Ona Remeikienė 
pasiėmė vienas kitą už gy
venimo draugą ant visados! 
Todėl Juozas ir Ona Mi- 
liauskai suprašė savo arti
muosius į jų vestuvių ban
ketą.

Svečiams susėdus prie il
go gražiai prirengto stalo, 
pirm negu pradėjome val
gyti, apie stalą ėjo Vytau
tas Remeika (jaunavedės 
sūnus) su “Palanga” ir ki
tokiais skaniais iš Tarybų 
Lietuvos atvežtais gėri
mais.

Svečiams pavalgius, pra
sidėjo programa iš kalbų. 
Programos vedėja U. Paich 
visus pakvietė tarti žodį. 
Visi linkėjo kuo geriausios 
sėkmės draugų Miliauskų 
gyvenime.

Po svečių kalbų, buvo, pa
kviestas tarti žodį pats Mi
liauskas ir jo žmona. Abu 
dėkojo už atsilankymą į jų 
vedybų banketą ir už pri
siųstas asmenines dovanas.

Susirinkusieji, gerai ži
nodami, kad draugai Mi
liauskai yra širdingi pažan
gios spaudos mylėtojai ir rė
mėjai, dar sudėjo jų pager
bimui $62 mūsų spaudai. 
Miliauskienei papr a š i u s , 
kad visa ta suma būtų pa
siųsta “Vilniai,” kaip ge
ram užbaigimui “Vilnies” 
vajaus, visi sutiko ir priža
dėjo vėliau atsilyginti 
‘Laisvei ir kitiems.

Linkiu geriausios sėk
mės draugams. Miliauskams 
jų vedybiniame gyvenime! 
Linkiu, kad ir toliau dirb

Niekur Nėra Gražesnės Vietos Piknikams Kaip

tų pažangos darbą, kaip ir 
praeity! Ilgo laimingo gy
venimo !

Aukojo šie draugai:
Po $10 — S. U. Paich, J. 

O. Miliauskai, P. M. Imbra- 
sai, J. Briedis; po $5 — J. 
M. Mažuknai, J. Burti kas, 
J. Kvedaras, V. Remeika; 
J. Sadovnikas—$2. J.K.M.

Londonas. — 70,000 lai- 
vakrovių ruošiasi streikuo
ti.

PRANEŠIMAI -
NORWOOD, MASS. , ,. ,

LDS 3 kuopa rengia šaunų' ban
ketą (pietus) gegužės 20 d., Lietuvių 
bendrovės svetainėje, 13 St. George 
Avė. Pradžia 1 vai. dieną. Kvie
čiame narius ir iš kitų kolonijų sve
čius dalyvauti. Užtikriname, kad 
būsite pilnai visi patenkinti.

Kviečia Komisija

BROOKLYN, N. Y.
Amalgamated Clothing Workers of 

America, Lietuvių 54-to skyriaus 
valdybos ir delegato rinkimai balo
tais įvyksta gegužės 24 d., 1962 m., 
nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
Unijos patalpose, 11-27 Arion Place 
Brooklyne.

Skyriaus nariai balsuodami turi 
atsinešti Unijos duoklių kortelę, ku
rios bus ženklinamos. (39-40)

BROCKTON, MASS.
Montello Vyrų Dailės Grupė ren

gia koncertą ir pikniką po stogų, 
įvyks sekmadienį, gegužės 19 d., 6-tą 
vai. vakare, Lietuvių Tautiško Namo 
didžiojoje svetainėje. 668 N. Main 
St. Įėjimas su prizo laimėjimu tik 
50c.

Koncerto programą atliks Vyrų 
Dailės Grupė, Audrey Potsus—piano 
solo, Rožė Stripinis—solo, vadovau
jant Al. Potsus. Bus namie gaminti 
gardūs valgiai ir gėrimai. Kviečia
me vietinius ir apylinkinius atsilan
kyti. Rengimo komitetas (38-40)

DftMESIO! Gegužės 27 d. Vyrų 
Dailės Grupė važiuoja į Hartfordą, 
Conn., dalyvaus Laisvės choro kon
certo programoje. Nusisamdę busą 
ir turi vietos kitiems, kurie norėtų 
važiuoti. Busas išeis nuo Lietuvių 
Tautiško Namo 9:30 vai. ryto. No
rintieji važiuoti kreipkitės į valdy
bos narius: W. Yuodeikį Al. Potsų, 
J. Smithą, arba K. Ustupą. Kiek 
kainuos, sužinosite per juos.

George Shimaitis (38-40)

BALTUM ORE, M D.
Linksma pranešti, jog šių metų 

Motinų Dienos paminėjimas įvyksta 
sekmadienį, Gegužės 20 dieną gra
žioje, visiems žinomoje ir šiam tiks
lui labai patogioje draugų P. K. 
Kuprių vietoje.

Visi ir visos nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

Bus gardžių valgių, šeimininkių 
pagamintų. Komitetas (38-40)

Programoje dalyvauja:
VYRŲ GRUPĖ 

su gerais lavintais balsais, 
vadovaujant Al. Potsus.

•
MONTELLO TRIO:

Rožė Stripinis, Wm. Juo
deikis, Alb. Potsius. Jie 
gražiai pasirodys su savo 

skambiomis dainomis
Maple Parke.

5 p.--Laisve (Liberty^ Dęiikt, gegužęą (May), 18, 19p2
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EASTON, PA.
Ligos ir mirimai

Mūsų lietuvių kolonija, 
maža, o ir ta retėja. Šį pa
vasarį 14 lietuvių sirgo, 5 
iš jų mirė.

Mirė Mary Burstin, po tė
vais Ubavičiūtė, abu Alek- 
sandravičiai, J. Nekrošius 
ir Dumblienė.

Sirgo vieni sunkiau, kiti 
lengviau; vieni buvo ligoni
nėje, o kiti namie pasveiko.

Sunkiai sirgo C. Armulia- 
vičia, Šlioge r i e n ė , Marė 
Švegždienė. S. Sharkys bu
vo operuotas, bet jau su- 
sveiko. V. Danielis dar ran
dasi ligoninėje. Serga Ma
ry Jankauskienė ir J. Dri- 
lingienė. Abi pastarosios 
jau grįžo iš ligoninės i na
mus, bet, kol kas, sveikata 
dar nesidžiaugia.

Linkiu visiems ir visoms1, 
greitai pasveikti .

Dorchester, Mass.
Gegužės 11 d. Lietuvių 

Piliečių Klubas turėjo susi
rinkimą. Šis klubas turi virš 
'100 narių, bet į susirinkimą 
atėjo tik 6 nariai ir valdy
ba.

Prieš porą metų šis klu
bas turėjo savo svetainę, ba
rą ir lejdimą alų pardavinė
ti, bet biznis nėjo, ir turėjo 
namą parduoti.

Dabar susirinkimus laiko 
i So. Bostono Lietuvių Drau
gijos svetainėj, už kurią ne-j 
reikia mokėti, nors klubas 
turi virš $2,000. Vis gal
voja kada nors pirkti kokį 
namuką Dorchesteryje.

Narė

1 Mūsų istorinis koncertas įvyks gegužėj 20 ——— ** r-r ♦ — **
madienį. Prasidės 3 valandą po pietų. Vi<ątįą:, i Oją mukUB
Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y., Bus. mUr■’l^ "

l

Gegužės 27 dieną turėsi

zikos, dainų ir vaidybos. Visai piiograiųai vądovaų^
MILDRED* STEN.SLER,. Mes esame gerai pasiruošę sąrd 
vo pareigas, tinkamai atlikti. Kviečiamą pĮpČipusią lie
tuvių visuomenę iš arti ir toli mūsų šiam# jubi}jęjįnia-! me ir nepaprastą pa- 
me. parengime dalyvauti. Visų lauksime! Iki pasimaty- engimą/ Jį ruošia LDS 13 
mo!

AIDO CHORAS

Philadelphia, Pa.
Herbert Aptheker 
kalbės geg. 25 d.

Įžymus amerikietis mark- 
—:— j sistas, Herbert Apthe k e r ,

Jau atėjo LLD knyga, ku-1 darys čia pranešimą- Tai 
rią parašė d-ras A. Marge-. bus penktadienį, gegužės 25 
ris — “150 dienų Tarybų i d., Adelphia hotelyje, kam- 
Lietuvoje.” Labai į d o m i; pas 13-osios ir Chestnut, 
knyga. LLD nariai galite ! Jo kalbos tema: “Kg socia- 
atsiimti ir skaityti.

Ij. Tihoick
lizinas reikėtų Jungtinėms 
Valstijoms."

, H. Aptheker — autorius
Waterbury, Conn. I visos eilės svarbių moksli

nių knygų. Jis šiuo metu 
Gegužės 11 d. turėjome redaguoja svarbų marksis- 

parengimėlį. žmonių prisi- tinį žurnalą “Political Af-

nių knygų. Jis šiuo metu

rinko pusėtinai. Gi perei- Į fairs, 
tais metais Europoje lankė-j c 
si E. Lusukas, tai jis nu-ivakare< Įėjimas vienam as- 
traukė daug paveikslų. Da- menjui — $1, bet studentai 
bas jis parodė tuos savo fil- jr bedarbiai galės įeiti tik

i už 50 centų.mus. Paveikslai buvo aiš
kūs ir įdomūs. Visi juos 
matę pasitenkinę. Garbė 
jaunuoliui, kad nuvykęs vel
tui laiko neleido.

Lietuvoje su turistais bu
vo M. Svinkūnienė. Ji taip
gi pagamino kelis trumpus 
filmus, kuriuos rodė. Jos 
aiškios, suprantamos. Abie
jų paveikslų rodymas tru
ko apie dvi valandas. Po 
to dar turėjome užkandžių. 
Laiką praleidome linksmai.

J. Strižauskas

27

Hartford, Conn.
Choro parengimas

Sekmadienį, gegužės
d., 157 Hungerford St. sve
tainėje, įvyks Laisvės choro 
35-ių metų sukakties kon
certas. Choras ruošiasi ge
rai jį atžymėti ir duos gra
žių dainų, jų tarpe daug 
naujų.

Taipgi dainuos ^Montello 
Vyrų Dailės Grupė vadovy
bėje Al. Potsus. Dainuos 
Rožė Stripinis iš Brocktono, 
F. Blazis iš Worcesterio, 
Elena B r a z a u s k ienė iš 
Brooklyno.

Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti. Parengimo pra
džia 2 vai. popiet.

J. Žemaitis, kuriam buvo 
padaryta operacija, palaips
niui eina geryn. Moterų 
klubo veikėja M. Nikdzen- 
taitienė susižeidė koją.

Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti.

Moterų klubo susirinki
mas įvyks pirmadienį, ge
gužės 21 d., 7:30 vai. va
kare, 157 Hungerford St. 
svetainėje. Visas drauges 
kviečiu atsilankyti. V. K.

Balboa. — Panamos ka
nalu praplaukė “Alondra” 
laivas, kuris iš Naujosios 
Zelandijos veža į Kubą 300 
galvijų.

Sveikinimas ir linkėjimas
(Aido choro auksiniam jubiliejui 1962 m. gegužės 20 d., 

1962 m., Brooklyn, N. Y.)

Šiemet jau penkios dešimtys metų sueina,
Kai Aido choras ant svieto gyvuoja,
Kuris mums nuolat dainavo, sielą gaivino 
Ir kuris ir dabar dar tebedainuoja. • .

Dainuodamas dainas jis vis kėlė vargšų dvasią, 
Kovojančių už laisvę, būvį ir taiką, 
Ir kad turėtų gi gerą ūpą ir drąsą 
Kovą tęsti iki pergalės—visą laiką.

Taigi toks Aido uolus ir ilgas veikimas,
Ir jo darbštumas ir ryžtas,
Ir taipgi liaudžiai didingas pasišventimas
Bus garbingai istorijon įrašytas.

Šiandien mes švenčiam jo auksinį jubiliejų 
Su dėka, kad jis dainavo tiek daug metų. 
Šiandien mes sveikinam šį mūs meno herojų! 
Ir jam linkim, kad jis ilgai dar gyvuotų.

Jonas Juška

kuopa. Įvyks “Laisvės” sa
lėje. Norime, kad jis būtų 
skaitlingas. O tokiu jis tu
rėtų būti dėl to, kad visą 
programą atliks beveik vie
ni vaikučiai Juos tam lavi
na, moko, ruošia net poros 
dukryčių motina Valentina 
Nevins ir plačiai žinoma 
jaunuolė Irena Babarskaitė.

Žiūrėkime, kad vaikučiai 
ir jų mokytojos nebūtų su- 
vilti. Jie tikisi matyti skait
lingą publiką. Mūsų ne tik 
pareiga, bet ir privilegija 
juos gražiai paremti, atsi
lankant į jų rūpestingai su
ruoštą parengimą. Rep.

FILMAI
“A TASTE OF HONEY”

Šis filmas suktas viena
me industrijos mieste, Ang
lijoj, kur šalia fąbrikų gy
vena darbininkų šeimos, su- 6,000 metų turėjo karvių, 
sigrūdusios mažuose butuo- gi babilijoniečiai dar anks- 
se, be jokių pagrindinių hi- čiau. Bet pradžioje karves

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KAIP SENIAI ŽMONĖS 

LAIKO KARVES?
Istoriniai daviniai rodo, 

kad egiptiečiai jau prieš

Iš Justino Misevičiaus į Dideli pietūs žalioje 
filmy parodymo

Šiuo tarpu Brooklyne
girioj ant jūros kranto

Jau esame pranešę, kad 
lankosi čikagietis veikėjas! birželio 3 d., sekmadienį, 
ir filmininkas Justinas Mi
sevičius. Laukia jis didžiojo; O V V JLV1 UlO • A-JcALl AYACv J 10 vIIvIZjIvJv

Jo kalba prasidės 8:30 v.; jubiliejinio Aido choro kon-

Kviečia Rengėjai

Great Neck, N. Y.
Birželio 13 d. A. J. Kas- 

močių svetainėje buvo rodo
mi filmai, gaminti Lietuvo
je. Filmus rodė J. Grybas 
ir filmininkas J. Misevičius 
iš Chicagos. Abu gražiai 
darbavosi prie aparato, ir 
rodymas gražiai pavyko. 
Filmų pamatyti atsilankė 
gražus būrys žmonių, 
dangi tą pačią dieną pri
puolė motinų pagerbimo 
diena, tai tam tikra dalis 
negalėjo atvykti filmų pa
žiūrėti.

Buvo džiugu matyti, kad 
atsilankė filmų pažiūrėti 
keletas asmenų, vėliau at-į 
vykusių į šią šalį.

Užbaigus filmų rodymą, 
turėjome vaišes. Laike vai
šių žodis kitas buvo tartas 
motinoms pagerbti/ Taipgi 
buvo palinkėta laimingos 
kelionės žurnalistui A. Šal
čiui, kuris šiomis dienomis 
išvyksta j tėvynę Lietuvą 
aplankyti savo gimines ir t. 
t. Po gerų kalbų ir gražių 
dainų parengimą užbaigėm. 
Jį surengė LLD 72 kuopa.

Haverhill, Mass.
Telegrama Aido Chorui 
Auksinio jubiliejaus dieną

Mes čia jau esame pasi
rengę atvažiuoti į jūsų su- 
kaktuvųi koncertą, kuris 
atsibus gegužės 20 d., 474 
Knickerbocker Ave., Brook-

certo. Ten jis turės daug 
darbo, bandydamas didžiulį 
parengimą nufilmuoti ir 
tuomi Aido jubiliejų lyg ir 
įamžinti.

mūsų LLD kuopa ruošia 
skanius steiko p i e t u s . ir 
‘hot dog” vakarienę gražio
je girioje prie ,pat jūros. 
Pereitą vasarą panašiose iš
vykose su mumis esate da
lyvavę ir mus gyrę už pa
kvietimą. Tokį pat pakvie-

LLD 1 kuopos žinios
LLD pirmosios, kuopos 

susirinkimas įvyko gegužės 
11-tą, “Laisvės” patalpoje. 
Šis susirinkimas ■— knygų 
išdalinimo demonstraci
ja. Pirmą kartą kuo
pos istorijoje nariai vie
nu kartu atsiėmė dvi labai 
vertingas knygas: viena 
—“150 dienų Tarybų Liėtū
boje”, o antra—“Lietuvos 
Meno Istorijos Bruožai”.

Kuopa labai norėtų pa
sveikinti su naujomis kny
gomis visus narius. Kurie 
nariai nebuvote susirinki
me, radę pirmą progą atsi- 
imkite knygas. Gausite apie 
tūkstantį lapų raštų pasi
skaityti! L . <-

Valdybos pranešimąs ro«

gieniškų patogumų.
Šiam kvartale, vienam 

mažam kambarėly j, gyvena 
vidurinio amžiaus našlė su 
savo 17 metų dukra. Būda
ma labai silpnos valios mo
teris, neįstengia, nors ir su 
geriausiais narais, padėti 
savo, dukrai siektis į gyve
nimą. Neturėdama noro 
ieškoti darbo, jinai , metasi 
į alkoholį ir, progai pasitai
kius, neatstumia nei vieno 
vyro...

Dukra, pasipiktinus to
kiu motinos gyvenimu, pa
lieka mokyklą ii- t.v. na
mus. Klajodama po laivų 
prieplaukos krantus, susi
tinka jauną jūrininką, su 
kuriuo susidraugauja. Ne
pažinus motinos meilės, ji 
pasiduoda skirtingai meilei. 
Ji atsidavė šiam jūrininkui, 
kuris už trumpo laiko išva
žiavo jūron,- prižadėdamas 
sugrįžti ir apsivesti su ja.

Vėliau sužinojus, kad ji 
jau laukiasi prieauglio, su- 
siranda darbą ir butą. Gy
vendama vienumoj,, susipa
žįsta ji atsitiktinai su vie
nu jaunuoliu tam pačiam 
kvartale. Draugiškumas su 
šiuo jaunuoliu jau visiškai 
skirtingas. Jis žiūrėjo į ją 
ne kaip į moterį, bet tiktai 
kaip į seserį. Sugyveno jie
du viename ’ bute labai tai-

į laikė, kaip ir kitus galvijus, 
tik darbui ir mėsai. Tik vė
liau žmogus patyrė, kad 
jam naudingiau laikyti kar
vę gyvą—valgyti jos pieną, 
vietoje papiauti ir suvalgy
ti jos mėsą.

KAIP SENI YRA 
KVEPALAI?

Kvepalai, angliškai vadi
nami “perfume”, egiptie
čiams jau buvo žinomi 
prieš 5,000 metų. Pradžio
je tai buvo surišta su jų re
ligija ir numirėlių laidoji
mo apeigomis. Vėliau pra
dėjo deginti medžius, la
pus, žoles ir turtingųjų ma
lonumui.

“Perfume” paeina nuo 
lotynų žodžio “fumus”, ku
ris reiškia dūmus.

Praėjusį šeštadienį Justi- J tįmą ištiesiame in dabąr vi- 
nas “Laisvės” salėje mums siems . - * •
parodė net keletą filmų. Iš
skyrus filmą ; 
prūseikos laidotuves, kurį 
pagamino detroitietė Stefa
nija Masytė, visi kiti filmai 
yra jo paties sukti ir pa
ruošti. Daugumoj jais vaiz
duojama čikagiečių meninė 
veikla. Parodomi jų chorai 
ir jų parengimai.

Kas gi galima pasakyti

siems .
Tik vieno j dalyko nuošir

apie Leono (jžiai prašome :Aš anksto už?

SUSIPYKĘS SU PAČIA— 
PATSAI APSIAKINO
James Kilcullen, 35 metų 

amžiaus, gyvenąs 14th St., 
Manhattane, randasi Belle
vue ligoninėje. Pasirodo, 
kad jis susipyko su žmona 
ir sau akis prisipylė nuo
dingo šarmo. Viena akis 
jau sugadinta, , o ir antrą 
vargiai daktarai galės iš
gelbėti.

Kilcullen yra artistas. 
Pradžioje jis-pasakoju, būk 
koks,tai nepažįstamas žmo
gus įėškė jam į akis šarmo. 
Bet vėliau prisipažino,. k<W 
jįs pats tą padarė po to, kai 
su savo žmona susipyko.-

do, kad j • kuopos reikalai k jaį j r šeimyniškai: . jis at- 
sklaųdžiai riedą, Tik rečiąu likdavo visą . namų ruošą, 
matomi nariai .yya' .proble’ kūbniet jp išeidavo darban, 
mą. Jie gyvepa .užmiestyje,' taip .jis padėjo jai- laukti
tai nepatogu juos laiku ma
tyti. Geistina, kad jie mus 
matytų nors retai, galėtu
me laiku suvesti metinių at
skaitas. "••/: ///.'• v'.//’’ 
„ Pranešimas iš . k uo p ų 
bendrų parengimų komite
to pyiimtas/ Komitetas tūo- 
šia dvi. . pramogas birželiu 
mėnesį: /viena — parengi-; 
mų svetainėse užbaigtuvės, • 
antra — atidarymas, vasa
rinių parengimų - —- • pikriL 
kas lauke. Abu' reikšmingi' 
parengimai. Juose Visi • pa
sižadėkite dalyvauti. ; ■*

Filmai
Filmų vakaras įvyks bir

želio 2-rą, Laisvės salėje. 
Matysime filmus iš dabar
tinės Lietuvos. Vienas fil
mas bus rodomas pirmu 
kartu. Jis vaizduoja vėliau
sius atsiekimus Lietuvoje. 
Kitas filmas vaizduoja kaip 
Lietuva pradeda atsikurti 
iš po Antrojo pasaulinio ka
ro griuvėsių.

Taigi šie filmai parodys, 
koks Lietuvos vaizdas buvo 
prieš 20 metų ir dąbąrtinį. 
Jie atsakys, kas sėja Lietu
vos vardu melus, o kas tie* 
są. . x

Filmus rodys- J. Grybas. 
Jis žada parodyti ir dau
giau kitų filmų, jau maty
tų, jei mes pageidausime.

Piknikas '
Piknikas įvyks birželio 

10-tą, Kasmočių sode, Great 
Necke. Visų kuopų pąrem 
girnų komitetas prašo, ran
kų pikniko darbams.

Pirma kuopa reikiamai 
atsiliepė į prašymu ga
vo prižadų pikniko’ dar
bams. . ' .

Parengimų komitetą^ 4ą- 
da piknikautojus autobusu 
į pikniką nuvežti. Visi tą 
dieną taupykite dalyvauti 
piknike ir kaimynus, kyies- 
kitet Viexw

sisakykite vietą. Maisto 
ruošime tiki tiek, kiek bus 
iš anksto užsiregistravusių 
svečių bei viešnių. Tai ga
lėsite asmeniškai padaryti 
pas mūsų šaunuosius veikė
jus V. Venckūną, Klemensą 
Briedį, Juozą Zajankąųs- 
ką arba Joną Grybą per Ai
do choro jubiliejinį koncer
tą šitą sekmadienį Schwa- 
ben Hall. Nepamirškite.

Senas narys

naujagimio. ' ’ -
• Gi tuo tafpu jos motina 

apsįveda su; pirmu pasitai
kiusiu vyru. Gyvena su juo 
patogiai/ii* gerai; bet po 
kiek laiko ji tampa išmesta 
už durų: Neturėdama kur 
eiti/ji ir vėl susiieško savo 
dukterį.?./ -A ž * v •

• Iš karto, dukros' situacija 
nustelbia . motiną,, bet ji tu-. 
ri'sutikti su .visu kuo,- jei 
norį turėti pastogę. Ji turi, 
sutikti ir /su r; ta mintimi, 
kad -jos čanūkas, gali' gimti 
tamsios spalvos ir kad ji 
turės savo anūką prižiūrė
ti, kuomet jos ' dukra už
dirbs visiem trim pragyve
nimą.

Pabaigoje filmo matome, 
kad buvusiam dukters įna
miui jau nėra vietos ir rei
kalo gyventi drauge. Jis ty
liai pasitraukia, o jo vietoj 
motina ruošiasi laukti, nau
jagimio — savo anūko...

• Tai geras • realistinis fil
mas; puikiai^' surežisuotas, 
su geru aktorių sąstatu, 
vaizduojantis skaudų gyve
nimo periodą 2 moterų, ku
rios kiekviena savaip siekė 
ir ieškojo moralinės bei 
materialines pagalbos ir at-’ 
simušė kaip į sieną...

■ Šis filmas turėjo didelį 
pasisekimą. Anglijoj ir tu
ri geras filmų kritikų nuo
mones New Yorke.

“A Taste of Honey” da- 
;bar rodomas Paris kinote- 
iątrę 5 Ave. ir 58 St., N. Y.

Pravartu pamatyti.

Kelrodis į Aido choro 
jubiliejinį koncertą

• Traukiniais iš New Yor
ko imkite BMT traukinį ir 
važiuokite iki Broadway- 
Canal, čia išlipkite ir pa
imkite Jamaica traukinį ir 
važiuokite iki Myrtle Ave 
(Broęklyne). Čia išlipę pa
lipkite į viršų ir paimkite 
Ridgewood traukinį ir iš
lipkite Knickerbocker sto
tyje.

Iš Queens (Jamaica, 
Richmond Hill,, Ozone Pk., 
Woodhaven) imkite Jamai
ca traukinį ir važiuokite 
iki Myrtle Ave. Ten paim
kite Ridgewood traukinį. 
Automobiliais ’

Iš New Yorko važiuokite 
per Williamsburg tiltą ir 
paskui važiuokite Broad
way iki Myrtle Ave. Čia, 
sukite į kairę ir Myrtle 
Ave. iki Knickerbocker Av.

Iš Naujosios Anglijos 
(Conn., Mass., etc) reikia 
važiuoti per Whitestone 
tiltą. Pervažiavus tiltą rei
kia laikytis po dešinei, va
žiuoti Grand Central Park
way į Van Wyck Express. 
Iš Van Wyck Exp. sukite į 
Hillside Ave. (po dešinei) 
ir važiuokite iki galo, kur 
ji susiduria su Myrtle Av. 

Na, ir Myrtle Ave. (gana 
ilgas pavažiavimas) iki 
Knickerbocker Ave.—ir sa
lė.

,į JlY-CLo gi gdlllilcl UI

i apie tuos filmus ir filminin- 
ko Justino pastangas? Gai
la, kad nenorint nusidėti 
filmų menui, negalima fil
mus perdėm girti. Jie geri, 
ir vietomis labai geri, tik 
vienu požiūriu, būtent foto- 

igrafija. Reikia pasakyti, 
kad fotografija nepapras
tai graži, vaizdai labai aiš
kūs. Malonu į juos stebėti.

Deja, tą puikiai pavyku
sią fotografiją sužaloja fil
mų nesutvarkymas, kal- 

I bų nesuderinimas. V i e- 
tomis vaizdas nieko bend
ro neturi su kalba, ar
tistai su dainomis. Ir jeigu 
tai įvyktų tik kokiame vie
name atsitikime, ar poroje 
atsitikimų, tai gal dar būtų 
galima atleisti. Bet kai vėl 
ir vėl beveik kiekviename 
filme tokie dalykai kartoja
si, tai jau nebegalima su
rasti jokio pateisinimo. Tas 
erzino žiūrovus, kurių, tie
sa, apgailėtinai mažai ir te
buvo.

Filmininkas sako, kad jis 
neturėjo laiko ar progos fil
mus sutvarkyti, taip sa
kant, suredaguoti. K^aip nu
engė, išvystė, taip ir patei
kė publikai. Taip neturėtų 
būti. Juk tai gaila gerų no
rų ir pastangų. Man atro
do, kad Justinas neturėtų 
tuos filmus demonstruoti 
publikai pirma, negu juos 
pilnai ir gerai sutvarkys. 
Kam save žeminti, savo 
garbingas pastangas žalo
ti?

Tikėk manimi, Justinai,

BAUDŽIA Už MIESTO 
TERŠIMĄ

New Yorko švaros (Sa
nitation) departame n t a s 
pradėjo kampaniją už mies
to švarumą. Labai daug 
žmonių pastato dėžes su 
atliekomis neuždengtas. Dėl 
to veisiasi musės ir, vieto
mis, žiurkės. Yra tokių, ku
rie meta ant gatvės bananų 
lukštus, laikraščius ir kit
ką. Keli šimtai specialių po
licininkų (Sanitation poli
ce) motoriniais dviračiais 
važinėja po miestą ir prasi
kaltėlius" baudžia. Pirmą 
dieną buvo nubausta 736. 
Baudžia nuo $25 iki $50.

j'O PASITARIMAS
LLD kuopų bendrų pa

rengimų Komiteto pasitari
mas įvyks gegužės 24-tą, 
7:30 v. vakaro, “Laisvės” 
salėje. Prašome visų kuo
pų atstovus dalyvauti.

Valdyba
Atvažiuosime išklausyti 

jūsų skambių dainų. A. Kaz
lauskas pasipirko naują 
ir didelę mašiną ir sakė, 
kad kiek bus norinčių va
žiuoti, visus nuvešiąs.

Ligi pasimatymo su Aidu 
ir su visais dalyviais.

Navickas

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., gegužės (May) 18, 1962

kad šias aštrias pastabas 
darau su geriausiais jums 
linkėjimais. Noriu tik vie
no: kad jūsų didelės ir gar
bingos pastangos susilauk
tų gražaus pasisekimo. Į 
publiką, į viešumą 'reikią 
eiti tik su. pilnai apdirbtu, 
pilnai sutvarkytu kūriniu.

SERGA
; Mary Nečiųnskienė, ilga
metė “Laisvės” skaitytoja, 
pergyveno operaciją. Iš li- 
igoninės jau sugrįžo namo, 
57-45 64th St., Maspeth, N. 
¥. Maspetho klubietes lan- 
ko savo klubo narę.

REAL ESTATE
CYPRESS HILLS-BROOKLYN.

Arlington Ave., atskiras 2-jų šeimų 
namas, 12 kambarių. 3 vonios, alie
jaus šiluma. 2 automobiliams ga- 
radžius. Lengvi išmokėjimai. Gera
me stovyje. APplegate 7-5720.
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