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KRISLAI
Streikai Ispanijoje.
Komunistų balsas.
Ar JAV išgelbės

Iš vėlesnių TSRS 
premjero kalbų

Pietryčių Azija vis artėja 
prie karo slenksčio

Ir alžyriečių jau 
baigiasi kantrybė

supuvusias valdžias? 
Pramogos.

— Rašo R. Mizara —

Fašistinę Ispaniją purto dar
bininkų streikai. Streikuoja 
angliakasiai, fabrikų darbinin
kai — vi&b apie 100,000 žmo
nių. Tai pirmas toks streikas 
fašistinėje Ispanijoje, ir jis 
tęsiasi jau per šešias savaites.

Veikianti pogrindyje, Ispa
nijos Komunistų partija išlei- 

4do atsišaukimą, raginant visus 
darbininkus s t r e i kuoti, de
monstruoti, o anti-fašistus vie
nytis ir kovoti prieš Franko 
diktatūrą.

Atsišaukimo kopijos buvo 
įteiktos ii- kai kuriems užsie
nio spaudos biurams Madride, 
kad visas pasaulis žinotų, jog 
“Parti d o Comunista de Espan- 
ja” yra gyva, yra veikli, ne
žiūrint baisios reakcijos, žiau
rių puolimų ir persekiojimų.

Frankistai bando komunistų 
įtaką Ispanijos liaudyje suma
žinti, sumenkinti, bet tai pa
klydusio miške švilpimas.

Benjamin Welles, “N. Y. 
“Timeso” korespondentas Ma
dride, rašo, kad šis komunistų 
atsišaukimas, be kitko, pa
kenks turizmui į Ispaniją, o iš 
turizmo fašistai daug •pelnosi. 
I Praėjusiais metais Ispaniją 
aplankė apie 8,000,000 turis- 

4 tų, kurie ten paliko pusę bi
lijono dolerių!

Nusigandę ir Ispanijos kle
rikalai. Jie rėkia, keikia ko
munistus ir visus anti-fašistus. 
Girdi, anti-fašistinės propa
gandos pasėka jau matosi: 
Buenos Airese, Kopenhagene, 
Paryžiuje, Ženevoje, Niujorke, 
Milane, Atėnuose, Neapolyje 
ir kituose pasaulio miestuose 
prie Ispanijos ambasadų ir 
konsulatų įvyko demonstraci
jos, smerkiančios Franko re
žimą, reikalaujančios išlais
vinti tūkstančius pool i t i n i ų 
kalinių, kankinamų Ispanijos 
kalėjimuose.

Taip, Iberijos pusiasalyje 
darbininkų judėjimas, anti
fašistinis judėjimas plečiasi. 
Gegužės Pirmąją Portugalijo
je vyko demoonstracijos prieš 
Salazaro diktatūrą, Ispanijoje 
vyksta kovos, purtančios Fran
ką.

5 Abiejų diktatorių dienelės 
suskaitytos. Abiejuose kraš
tuose užtekės laisvės saulė!

A —•—
Apie Billie Sol Estes skanda

lą mes parašysime plačiau 
sekamuose mūsų laikraščio nu
meriuose. Tenka pasakyti, jog 
šis skandalas gali kai kam 
labai negražiai atsirūgti.

JAV ginkluotos jėgos tapo 
iškeltos ir Tailande. Atrodo, 
jog netrukus į kiekvieną bur
žuazinę šalį, kurioje žmonės 
ims kovoti už geresnį gyveni
mą ir šviesesnį rytojų, Ameri
ka siųs savo karines jėgas pra- 
siradusiom valdžiom gelbėti.

Klausimas: Ar tai išgelbės 
supuvusias valdžias, tokias, 
kaip Pietų Vietname, kaip 
Tailande?

Atsakymas: Ne, neišgelbės 
jų viešpatavimo. Anksčiau ar 
vėliau liaudis jas visvien nu
vers.

Ką tada darys mūsų šalies 
valdžia ?!..

Aidiečių jubiliejinis spektak- 
Ųis, įvykęs praėjusį sekmadienį 
Brooklyne, buvo sėkmingas vi
sais požiūriais.

Sekamą sekmadienį Ilart-

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas apie savaitę laiko 
praleido Bulgarijoje. J i s 
ten pasakė eilę kalbų. Štai 
keletas jo išvadų.

Kas dėl Jungtinių Valsti
jų iškėlimo karo jėgų į 
Thailandą, tai Chruščiovas 
sakė, kad pietrytų Azijoje 

“Amerikos kapitalistai gi
na kapitalistų reikalus ir 
kovoja už palaikymą masių 
varge ir skurde... Prancūzi
jos kapitalistai ten kariavo 
per devyneris metus, bet 
turėjo pasitraukti... ir 
Amerikos kapitalistai turės 
pasitraukti, nes jie ten pa
laikomi tik turtingųjų”.

Kas dėl pasekmių, tai 
TSRS premjeras sakė: 
“Amerikos militarines jė
gos atvyko ne golfo žaisti, 
bet šaudyti nepaklusnius. 
O kai jie šaudys, tai bus 
šaudoma ir į juos... Prisi
minkime Korėją, kur ame
rikiečiai buvo įsivėlę į trijų 
metų karą...”

Kalbant apie atominius 
ginklus, jis kritikavo Vaka
rus, kad jie visaip išsisuki-

Ispanai fašistai ir 
radijo žinios

Madridas. —Ispanijos fa
šistai kelia skandalą, kad 
būk žmonės prie streiko iš
šaukė Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių šalių radi
jo propaganda.

Jie šūkauja ir prieš Va
karų Europos radijo ži
nias, kurios būk nėra prie
lankios Ispanijos fašistų 
viešpatavimui.

Vėliausios žinios
Unionville, Mo. — Ore 

susprogo didelis Continen
tal Airlines kompanijos 707 
lėktuvas. Žuvo 45 žmonės. 
Lėktuvas skrido iš Chica- 
gos į Kansas City.

Paryžius. — Generolą 
Raoul Salaną, Alžyro tero
ristų vadą, kurį pirmiau 
absencijoje buvo nuteisę 
mirti, dabar nuteisė tik ka- 
lėjiman visam amžiui. Lau
ko pusėje jo šalininkai de
monstravo šaukdami: “Te
gul gyvuoja Francūzija... 
Vive Salan”.

Madridas. —Sakoma, kad 
dabar Ispanijoje streikuoja 
virš 90,000 darbininkų.

forde įvyks įdomus Laisvės 
choro koncertas, į kurį turė
tų suvažiuoti nemaža gerų 
žmonių ne tik iš Connecticut 
valstijos, o ir iš toliau: iš 
Massachusetts, iš Niujorko, iš 
New Jersey.

Beje, šį sekmadienį “Lais
vės” salėje, Ozone Parke, įvyks 
kas tai tokio naujo ir įdo
maus: mūsų trečioji karta, — 
vaikai, — pateiks savo spek
taklį.

I nėja nuo nusiginklavimo. 
I Kritikavo ir JAV preziden
tą Kenedį už jo pareiškimą 
“The Saturday Evening 
Posto” korespondentui, kad 
gali būti Jungtinėms Vals
tijos reikalas pirmosioms 
pradėti atominį karą.

Chruščiovas sakė: “Mes 
| nelenktyniuosime su prezi
dentu Kenedžiu: kas pir
masis turės paspausti ato
minių ginklų my g t u k ą... 
T a i nelabai išmintingas 

■ grąsinimas galingam kai- 
įmynui, kuris nėra silpnes
nis... TSRS nepradės atomi
nio ir kitokio karo, bet jei
gu kas išdrįs padaryti prieš 
mus puolimo žingsnį, tai 
gaus sunaikinantį atsaky- 

, mo smūgį”
Chruščiovas sakė, kad 

Jungtinių Valstijų inter
vencija į Pietų Vietnamą, 
iškėlimas militarinių jėgų į 
Thailandą intervencijai - į 
Laosą, pasiuntimas atomi
nių submarinų į NATO jė
gas, įrengimas atominių ba
zių Graikijoje ir Italijoje, 
tai nepasitarnauja taikos 
reikalams.

Ispanai komunistai 
ir liaudies kovos

Madridas. — Ispanijoje 
jau šešios savaitės, kaip tę
siasi darbininkų streikai. 
Asturijoje streikuoja 75,- 
000 mainierių. Streikuoja 
darbininkai Baskijoje ir 
Katalonijoje.

Ispanijos Komunistų par
tija šaukia visus žmones, 
kas tik myli laisvę, savo ša
lį, kovoti prieš žvėrišką fa
šistų režimą.

Fašistai puola nužiūri
mus žmones. Bilbao, Leo
na, Madrido ir Barcelonos 
miestuose jie suėmė 24 “ko
munistinius vadus”. Barce- 
lonoje areštavo 90 universi
teto studentų.

ATSIDARĖ ILGWU 
KONFERENCIJA

Atlantic City, N. J.—Ket
virtadienį, gegužės 24 d., 
čionai atsidarė Internatio
nal Ladies Garment Work
ers unijos 31-ji konferenci
ja. Spaudos atstovai suži
nojo, kad unija dabar turi 
443,122 narius. Organizuo
tų sukniasiuvių mažiausia 
alga yra per valandą $2.09.

ISPANIJOJE SUKILO 
KALINIAI

. .Madridas. — Santa MOa- 
ria kalėjime, kuris randasi 
netoli Cadizo miesto, kuria
me laikomi ilgamečiai ka
liniai, įvyko sukilimas. Sa
koma, kad 500 kalinių, ' lai
ke pasivaikštinėjimo kieme, 
paskelbė tylėjimo užuojau
tą streikuojantiems darbi
ninkams. Kada sargai juos 
puolė, tai kaliniai užvaldė 
kalėjimą.

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje buvo 
klausta: Kaip ilgai JAV 
laikys savo militarines jė
gas Thailande ir Pietų Viet
name? Prezidentas Kenedis 
atsakė: “Taip ilgai, kaip 
mums tas bus reikalinga”. 
Valstybės departamentas 
sako, kad £ai “Jungtinių 
Valstijų diplomatija, ku
ria palaiko militarinė jė
ga”.

Phongsaly. — Khang 
Kay, Laoso liaudies vyriau
sybės užsienio ministras, 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos iškėlė savo jėgas į Thai
landą, kad palaikyti Bouno 
Oumo “karališką valdžią”, 
kuri visai neturi pritarimo 
tarp Laoso gyventojų. Šis 
“JAV žygis yra kišimasis 
į Laoso vidaus reikalus ir 
prieštaravimas Ženevos nu
tarimams”.

Tokio. —.Japonijos vy
riausybė užprotestavo prieš 
Jungtines Valstijas, kad 
jos naudoja karo bazes Ja
ponijos teritorijoje prista
tymui militarinių v jėgų į 
Pietų Vietnamą ir Thailan
dą.

Z. Kosaka, Japonijos už
sienio ministras, sako: “Tai 
vienpusiškas JAV elgesys 
ir laužymas JAV-Japonijos 
karo susitarimo”. Jis nuro
dė, kad JAV taip elgdamo- 
sios sulaužo Japonijos neu
tralitetą.

SUSPROGO SLAPTAS 
JAV LĖKTUVAS

Bonna. — Netoli Muni- 
cho, Vakarų Vokietijoje, 
ore susprogo .Jungtinių 
Valstijų karo laivyno lėktu
vas “WV-2”, žuvo 26 kari
ninkai ir lakūnai.

Sakoma, kad lėktuvas 
slaptai atskrido iš karinės 
bazės Rota, kuri yra pieti
nėje Ispanijoje. Pasirodo, 
kad lėktuve buvo galingos 
sprogstančios medžiag o s, 
nes trenksmas buvo girdi
mas už desėtkų mylių.

MOKSLININKAI PRIEŠ 
H-BOMBŲ BANDYMĄ
Washingtonas. — Desėt- 

kai JAV žymių mokslinin
kų kreipėsi į prezidentą 
Kenedį, patardami, kad 
JAV nedarytų hidrogeninių 
bombų bandymų Ramiaja
me vandenyne. Jie sako, 
kad jeigu H-bombos bus 
bandomos, tai JAV vardas 
labai nupuls.

SU BOMBŲ PAGALBA 
NEĮLEIDO DEPUTATUS

Buenos Aires. — Laike 
pereitųjų rinkimų išrink
ti į parlamentą demokrati
niai ir peronistai deputatai 
buvo sulaikyti prie durų. 
Kaip žinia, reakcininkas tų 
balsavimų rezultatus pa
naikino. Policija buožėmis 
ir ašarų bombomis išvaikė 
deputatus ir minią.

Jakarta. — Indonezijos 
radijas praneša, kad Vaka
rų Naujojoje Gvinėjoje ei
na žiaurūs mūšiai tarp par
tizanų ir hollandų. Yra ži
noma, kad apie 20 hollandų 
marininkų buvo užmušta ir 
daug sužeista.

Hollandija. —Hollandijos 
vyriausybė tvirtina, kad 
mušasi ne paprasti partiza
nai, bet Indonezijos karei
viai, nuleisti parašiutais.

Washingtonas. — Sena- 
i torius Hubert H Humph
rey sako, kad Jungtinės 
Valstijos padarė didelę 
klaidą, kada 11959-1960 me
tais išstojo prieš Laoso ne- 
utrališką Phoumo valdžią, 
palaikė Bouno Oumo reak
cininkus ir Laose sukėlė su
irutę.

Phongsaly. —Laoso liau
dies vyriausybė nurodo, 
kad ne tik “karališka val
džia” atsisako sudaryti ko
alicinę vyriausybę, bet Va
karai ruošia atplėšimą La
oso teritorijos į vakarus 
nuo Mekongo upės.

Amerikiniai koresponden
tai nuolatos tvirtina, kad 
“Mekongo upė būk yra sie
na tarp Laoso ir Thailan- 
do”. Mekongo upė tik pusę 
ilgio sienos sudaro tarp La
oso ir Thailando. Į šiaurva
karius nuo Vientiane mies
to ji teka Laoso teritorijo
je, tas pat ir pietvakariuo
se. Mekongo upė tik centre 
sudaro jų sieną.

PLANAVO UŽMUŠTI 
DE GAULLĘ

Paryžius. — Reakcinin
kų Slapta armija, kuri te
rorizuoja alžyriečius, buvo 
suplanavus nužudyti Fran- 
cūzijos prezidentą De Gaul- 
ię.

Grupė jų jau radosi Pa
ryžiuje, bet Alžyre buvo 
suimtas viens iš jų vadų — 
F. Leca, kuris išdavė ir ki
tus. Po to Paryžiuje polici
ja areštavo 15 suokalbinin
kų.

NELAIMĖJE ŽUVO 
U THANTO SŪNUS

Rangūnas, Burma. —Nu
virto į pakalnę autobusas ir 
nelaimėje žuvo Tin Maung 
Thant’as, 21 metų amžiaus, 
tai yra U Thanto sūnus. U 
Thantas eina Jungtinių 
Tautų generalinio sekreto
riaus pareigas.

REIKALAUS PAKELTI 
ALGAS

Cleveland. — The Bro
therhood of Railroad Train
men unijos viršininkai rei
kalaus pakelti darbinin
kams algas po 25 centus 
per valandą. Prie šių broli
jų priklauso 210,000 darbi
ninkų, o bendrai geležinke
liečių yra arti pusės milijo
no.

Varšuva. — Mirė arki
vyskupas Timotheus.

Alžyras. — Po 1870-1871 
metų Francūzijos karo su 
Vikietija, jos dvi Elzaso ir 
Lotaringijos privincijos pa
teko į Vokietijos teritoriją. 
Daug Prancūzų buvo nuo 
karo pasitraukę giliau į sa

lvo šalį, tai jie nenorėjo 
grįžti į vokiečių okupuotas 
provincijas.
Tais laikais Francūzija 

jau buvo įsigalėjus Alžyre, 
Į tai elzasiečius ir lotaringie- 
čius ji perkėlė į Alžyrą. 
Prancūzai atėmė nuo vie
tos gyventojų geriausius 
žemių plotus, ir ten apsigy
veno naujai atsikėlę. Jie ne
gailestingai išnaudojo al
žyriečius.

Bet štai atėjo kolonializ
mui galas. Po ilgo karo 
Francūzija pripažino Alžy
ro nepriklausomybę. Su
prantama, kad atėjo pabai
ga ir francūzų privilegi
joms. Jie įpuolė į despera
ciją ir žvėriškai puola vie
tinius gyventojus. Nėra 
tos dienos, kad francūzai 
reakcininkai iš kulkosvai
džių ir bombomis nenužu
dytų desėtkus alžyriečių.

JAV pasakos apie 
“alkanus” kinus

Londonas. — Greta JAV 
agresijų Tolimuose Rytuo
se amerikinėje" spaudoje 
prasidėjo propaganda apie 
bėgančius “alkanus” kinus 
į anglų Hongkongo koloni
ją. JAV tuojau paruošė ir 
planą jų pagalbai, o Čiang 
Kai-šekas, kurio valdomoje 
Formozos saloje stoka 
maisto, pasižadėjo priimti 
visus bėglius.

R. Manding, Britanijos 
kolonijų sekretorius, ra- 

; portavo parlamente, kad 
daktarai tikrino atbėgusius 
kinus į Hongkongą ir jų 
tarpe nerado išbadėjusių. 
Jis sakė, kad nežino tų mo
tyvų, kuriais besivadovau
dama JAV spauda tiek 
daug rašo apie “alkanų bė
gimus”.

NAUJA PROPAGANDA
New Yorkas .— Per ilgą 

laiką JAV komercinė spau
da daug rašė apie “bėgi
mus” iš Rytų Vokietijos. 
Dabar jau pilna “žinių” 
anie bėgimą kinų į anglų 
Hongkongo (Hong Kong) 
koloniją. Bet ta anglų ko
lonija, Kinijos saloje, yra 
nedidelė. Jai stoka ne tik 
maisto, bet ir geriamojo 
vandens, kurį gauna iš Ki
nijos žemyno.

Alžyras. — Rasti lavonai 
penkiolikos europiečių ne-z 
toli šio miestto. Tai pasek
mės vietos gyventojų atsa
kymo į teroristų veiksmus.

Maskva. — Atvyko Mali 
prezidentas’ Mobido Keita. 
Jis Tarybų Sąjungoje vie
šės apie porą savaičių.

i Francūzi j os karininkai 
to “nemato” — pataikauja 
reakcininkams.

Alžyre yra apie 11,000,000 
alžyriečių ir tik apie milijo
nas francūzų ir kitų euro
piečių. Alžyro Liaudies vy
riausybė viską daro, kad iš
vengus skerdynių. Bet alžy
riečiai jau netenka kantry
bės — organizuojasi ir vie
tomis puola francūzus.

Alžyro Liaudies vyriau
sybė tūkstančius Liaudies 
armijos karių ir partizanų 
perkelia į didmiesčius, kad 
jie perimtų galią į savo 
rankas ir pastotų naminiam 
karui kelią. Sakoma, kad 
jau apie 30,000 alžyriečių 
karių pribuvo- į Alžyrą, 
Graną, Baugią ir kitus 
miestus.

Suprantama, ne visi fran
cūzai Alžyro gyventojai 
yra teroristai. Daugelis jų 
sutinka su nauja padėčia, o 
kiti išvyksta į Francūziją. 
Štai tik šiomis dienomis iš 
Alžyro išplaukė laivas į 
Francūziją su 1,560 francū
zų, kurie persikelia ten gy
venti. *

20,000 francūzų 
grįžo iš Alžyro

Alžyras. — Nuo to laiko, 
kai Alžyre baigėsi karas 
tarp Francūzijos jėgų ir al
žyriečių, jau virš 20,000 
francūzų išvyko gyventi į 
savo šalį.

Reakcininkai - teroristai 
priešingi francūzų grįži
mui į Francūziją. Jie ne tik 
prieš tai veda agitaciją, bet 
net grūmoja tiems, kurie 
grįžta.

Dauguma francūzų grįž
ta laivais, bet, kaip kurie, 
skrenda ir lėktuvais.

Ekstra
Cape Canaveral, Fla. — 

Ketvirtadienį, Gegužės 24 
d., 8:45 vai. ryto, čia buvo 
iššautas antrasis Jungtinių 
Valstijų asronautas Scott 
Carpenter. Specialistai sa
ko, lead iššovimas gerai pa
vyko. Planuoja m a, kad 
Scott Carpenter’is apskris 
žemę tris kartus, tai truks 
apie keturias valandas ir 
pusę. Astronautas per radi
ją raportavo, kad jaučiasi 
gerai.

(Iššovimas įvyko “Lais
vę” ruošiant J spaudą, todėl 
apie šį įvykį bus plačiau se
kamoje laidoje. — Red.

* Maskva. — Tarybų Są
jungos kosmonautas Juris 
Gagarinas pasiuntė geriau
sius linkėjimus JAV kari
ninkus Scott Carpenter’iui, 
kuris ruošiamas apskridi- 
mūi Žemės.

Roma. —340,000 mokyto
jų paskelbė streiką, reika
laudami pakelti 50 procen
tų algas.
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Tai Buvo garsus balsas!
H GEGUŽĖS 20 DIENA bus ilgai Amerikos žmonėms 

atmintiha. Tą dieną ir tą pačią valandą įvyko net 33 
masiniai mitingai, ir visų tikslas—tas pats: reikalauti, 
kdd Kotfigresas priimtų King-Andersno pasiūlytą bilių. 
Gi biliaus tikslas: pravesti įstatymą, sulyg kuriuo būtų 
teikiama nemokama medicininė pagalba seno amžiaus 
žmonėms.

Pats didžiausias masinis mitingas įvyko Niujorko 
Madison Sq. Gardene. Čia buvo susirinkę apie 20,000 
žmonių; visi netilpo didžiulėje salėje, tai daug jų stovė
jo gatvėse ir klausė per garsiakalbius salėje sakomų kai- 
bų.

Būdinga tai, kad šiame mitinge dalyvavo pats JAV 
prezidentas J. F. Kenedis. Jis čia sakė kalbą, kuri buvo 
per radiją transliuota į kitus 32 masinius mitingus, vyk
stančius įvairiuse miestuose..

Visuose mitinguose dalyvavo daugiausiai senyvo 
amžiaus žmonės, kurie žino, ką tai reiškia, neturint iš
tekliaus sirgti. Jie žino, jei tu ir turi kiek santaupų, su
sirgus, gydytojai, ligoninės ir vaistinės jas pasiims. Ir 
žmonės nori, žmonės reikalauja, kad medicininis aptar
navimas būtų nemokamas!

Prezidentas Kenedis priminė, jog prieš apie 25 me
tus, esant šalies prezidentu F. D. Rooseveltui, buvo pri
imta “Social Security Act” — įstatymas, pagal kurį 
šiandien seno amžiaus žmonės gauna kad ir nedideles 
pensijas. Tuomet prieš Rooseveltą turčiai kėlė triukš
mą, sakydami, kad jis “nubankrutins šalį”, O kas gi pa
sirodė, kad šalis dėl to nenukentėjo, o laimėjo. 
Tas pats bus priėmus ir King-Anderson bilių.

Kaip jau ne kartą buvo sakyta: King-Anderson bi- 
lius dar vis tebestovi House Ways and Means Komite
te, kuris jo neišleidžia, neduoda Kongresui svarstyti.

Prezidentas nesigailėjo pipirų American Medical 
Associacijai, kurios viršininkai piestu stoja prieš King- 
Anderson bilių.

Praėjusį penktadienį, AMA lyderiai, kaip patrakę, 
puolė prezidentą ir visus’ tuos, kurie reikalauja seno 
amžiaus žmonėms nemokamo medicininio aptarnavi
mo, gydymo.

Prezidentas sakė: jei ne dabartinis Kongresas, tai 
kitas Kongresas turės priimti įstatymą, padedantį seno 
amžiaus žmonėms gauti nemokamą medicininį aprūpi
nimą.

Taip turės būti, nes žmonės to reikalauja ir reika
laus!

ATSIMENATE 
LIUDMILĄ 
PAVLIČENKO?

Antrojo pasąuįinio karo 
metu JAV ;buvo plačiai ra
šyta spaudoj.^ .įr kalbėta per 
radiją apie didvyrę Liudmi
lą Pavličenko, kov o j u s i ą 
prieš hitlerininkus.

Neseniai L. Pavličenko 
lankėsi Tarybų Lietuvoje, j 
ir spauda paduoda tokią 
įdomią žinią: <

Lietuvos Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugijos 
pakviesta, į Vilnių atvyko ak
tyvi visuomenės veikėja, ‘Di
džiojo Tėvynės karo metu pla
čiai pagarsėjusi snaiperė, Ta
rybų Sąjungos Didvyrė Liud
mila Pavličenko.

Ilga ir turtinga šios moters 
biografija. Kada vokiškieji 
fašistai užpuolė Tarybų Sąun- 
gą, Liudmila Pavličenko buvo 
Kijevo universiteto istorijos 
fakulteto diplomantė. Nespė
jusi užbaigti aukštosios mo
kyklos, ji išėjo ginti Tęvynės, 
per ketverius metus praeida
ma didelę tarybinės patriotės, 
kovotojos už Tėvynės laisvę 
mokyklą, tapdama pavyzdžiu 
daugeliui tarybinių žmonių.

Ji kovoja Pietų fronte, gina 
miestus - didvyrius Odesą, Se
vastopolį. 1942 metų rudenį 
Pavličenko su tarybinių stu
dentų delegacija pasiunčiama 
į Jungtines Amerikos Valsti
jas, į tarptautinę studentų 
asamblėją, po to — į pirmąjį 
pasaulinį taikos šalininkų kon
gresą Anglijoje. Daugiau kaip 
penkis mėnesius išbuvusi už
sienyje, kur lankėsi daugelyje 
JAV valstijų, įvairiose Angli
jos gamyklose, ji grįžta į Tė
vynę ir vėl imasi snaiperio 
šautuvo . Ji kovojo oro desan
tiniuose daliniuose, kariniame 
jūrų laivyne. Per karo metus 
nuo jos rankos krito 309 prie
šo kareiviai ir karininkai. Už 
nuopelnus Didžiojo Tėvynės 
karo ihetu, už pasiaukojimą 
ir drąsą Liudmilai Pavličenko 
suteiktas T a r y b:£ Sąjungos 
didvyrio vardas.

Viešnia lankėsi Vilniaus 
'‘Spartos” fabrike. Įmonės klu
be gausiai susirinkusiems dar
bininkams ji skaitė paskaitą 
apie tarybinių moterų kovą už 
taiką.

Juozas Stilsonas
GEGUŽĖS 18 DIENĄ Brooklyne mirė Juozas Stil

sonas- Stasiulevičius.
• / Senesniosios kartos JAV lietuviams kadaise jis bu

vo gerai žinomas, kai ėjo Lietuvių Socialistų Sąjungos 
sekretoriaus pareigas. Tai buvo pirmojo pasaulinio-karo 
metu.

Kai LSS pradėjo kovą prieš dešiniuosius socialis
tus, J. Stilsonas, kaip sekretorius, laikėsi su kairiai
siais. Kadaise smarkiai šokinėjo ir prieš P. Grigaitį. Dėl 
prieškarinių veiksmų buvo nuteistas į kalėjimą. Bet 
vieton eiti į kalėjimą, jis, kaip žinia, išvyko į Tarybų 
Rusiją, iš kur grįžęs, pramoko linotipininko profesijos 
ir per eilę metų dirbo “Laisvės” spaustuvėje.

Organizavo “skloką”. Kai L. Prūseika ir kiti pado
rūs žmonės nusitarė grįžti atgal į bendrą mūsų judėji
mą, Stilsonas juos pasmerkė. Ir tada pasirodė, kad jis 
yra pasiryžęs ardyti visa tai, ką kadaise padėjo sukurti.

J. Stilsonas nuėjo pas menševikus, aršius pažan
giųjų lietuvių priešus. P. Grigaitis, su kuriuo kadaise 
Stilsonas kovojo, patapo jo dvasios vadu, vedančiu į 
pelkes. Paliko Stilsonas tūkstančius žmonių, kurie ka
daise juo pasitikėjo, ir nuėjo tarnauti jų priešams.

Taigi, kiek tai liečia pažangųjį JAV lietuvių judė
jimą, J. Stilsonas jam buvo miręs jau prieš apie 30 metų.

Pete Seeger laimėjo
PETE SEEGER — labai populiarus dainininkas, 

dainuojąs daugiausiai liaudies dainas. Kadangi jis ne 
kartą ir ne du yra dainavęs pažangiųjų žmonių sambū
riuose, tai raudonėdžiai ir ragangaudžiai buvo pasiry
žę jį moraliai nulinčiuoti ir visaip sutramdyti.

- 1955 metais Kongreso neamerikinis komitetas pasi
šaukė šį dainininką ir klausinėjo apie jo politinį nusista
tymą. Taipgi reikalavo, kad jis papasakotų “apie kitus 
komunistus, veikiančius meno srityj”.

* ■ Pete pareiškė, kad jis judošium nebus, kitų neišda- 
vinės. Dėl to dainininkas buvo nuteistas metams kalėji
mo. Jis apeliavo. Ir neseniai US Court of Appeals že
mesniojo teismo sprendimą panaikino.

Vadinasi, dainininkas yra laisvas, ragangąudžįams 
nėpavyko jį šiuo kartu įkišti į kalėjimą!

PRADĖTI TEISTI
Tasso korespondentas Va

karų Berlyne, J. Bašmačni- 
kovas, praneša, kad gegužes 
14 d. ten buvo pradėti teis
ti šeši buvę esesininkai, kal
tinami organizavę masines 
piktadariškas žudynes karo 
metu okupuotoje Tarybų 
Sąjungos teritorijoje. Ko
respondento žodžiais:

Pagrindinis teisiamasis —• 
buvęs SS kariuomenės ober- 
šturmbanfiureris Alfredas Fli- 
bertas — buvo vienos iš vei
kusių laikinai fašistų okupuo
toje Tarybų , žemėje 16 esesi
ninkų “spacialios paskirties” 
grupių komandos virši
ninkas. Filbertq įsakymu ir 
jam pačiam dalyvaujant vien 
1941 metų liepos—sausio mė
nesiais Vilniaus ir Vitebsko ra
jonuose buvo žvėriškai sušau
dyta daugiau kaip 11,000 ta
rybinių piliečių, jų tarpe daug 
moterų, senių ir vaikų.

šios žinios išdėstytos rastuo
se pranešimuose apie “sėkmin
gas” Filberto vadovaujamos 
komandos operacijas. Filber- 
tas yra vienas iš tų hitlerinin
kų, kurie kartu su Himleriu, 
dar iki fašistams užpuolus Ta
rybų Sąjungą, ruošė masinių 
taikių Tarybų Sąjungos pilie
čių žudynių planus.

Vienos jo operacijos “armi
jos užnugario saugumui užtik
rinti” metu buvo sunaikinta 
4,000 Vitebsko geto žydų. Ta
rybiniai žmonės grupėmis bu
vo sunkvežimiais vežami to
liau nuo miesto ir po žvėriš
kų pasityčiojimų buvo sušau
domi.

Kiti dabar pradėti teisti tei
siamieji — šnaideris, Štrukas, 
Čraifenbergeris, Fibigas, Tu- 
natas — buvo Filberto paval
diniai ir parengtinio tardymo 
metu neneigė, kad masiškai 
žudė tarybinius žmonos.

Pažymėtina, kad Filberto 
teismo procesas pra<įlėtąsv po 
trejus metus trukusio 'Vilkini-1 
mo : Filbertas ' buvo suimtas 
Vakarų Berlyne dar 1959 me
tų vasario mėnesį, tačiau jo 
teismas.ne kartą buvo atidėlio
jamas be rimtų priežasčių. Ki
ta šio teismo proceso “ypaty
bė” yra tas faktas, kad dau
guma teisiamųjų — ne Vaka
rų Berlyno, o VFR gyvento
jai ir dabar yra demonstraty
viai teisiami Vakarų Berlyne, 
nes tuo aiškiai norima dar 
kartą pabrėžti, kad Vakarų 
Berlynas “priklausąs” Vaka
rų Vokietijai.

šia proga čia nurodoma, kad 
Vakarų Berlynas turi ištisą ei
lę “savo” buvusių hitlerinin
kų, kurie karo metu įvykdė 
sunkius karinius nusikaltimus 
įvairiose šalysę ir kurie iki šiol 
tebėra laisvi, nes juos globo
ja Vakarų Berlyno valdžia.

PRASTI JIEMS 
PYRAGAI

L. Jonikas “Vilny” rašo:
1964 metais Niujorke įvyks 

Pasaulinė paroda. Mano sme- 
tonuotas kolega iš ten prane
ša: ’ .

Lietuvos “konsulas” Budrys 
nuvykęs pas parodos rengimo 
komisiją su pasiūlymu: Jis 
parodoje “atstovaus Lietuvą.” 
Ir ką sužinojo?

Kaipo “Lietuvos atstovas”’ 
parodoje jis negalės dalyvau
ti, bet ... Jei įnori, gali pa
sireikšti kaipo lietuvių tautos 
atplaiša. Toks “pasireiški
mas” veiksniams lėšuotų tik 
apie $300,000.

Vien už vietą, kurioje Bud
rys parodytų smet o n i š k a s 
klumpes, reikėtų užmokėti 
nuomos $40,000.

Mano "informantas ne viską 
pasakė. Budrys veikiausiai su
žinojo, kad parodoje Lietuva 
dalyvaus. Tik <be “konsulo.”

apie busimuosius 
RINKIMUS j1 KANADOS 
PARLAMENTĄ

(

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” rašo:

Liberalai, savo propagan
doje prieš Naują Demokratinę 
Partiją, sako, kad balsavimas 
už Naują Demokratinę Parti
ją reiškia balsavimą už Pro
gresyvių Konservatų Partiją. 
Supraskit, skaldymą liberališ
kų balsų. Tuom pat sykiu ir 
N D P propagandistai teigia, 
kad balsavimas už komunistų 
kandidatus, kur jie yra nomi
nuoti, reikš skaldymą NDP 
balsų ir tokiu būdu padės li
beralams ar konserv a t a m s . 
Daug kam veikiausiai taip ir 
atrodo.

Bet jeigu taip iš tikrųjų būtų, 
tai opozicijai senosioms parti
joms nebūtų vietos visai. Kaip 
galima tikėtis laimėti kada 
nors rinkimus, jeigu nebus 
daroma jokia /pradžia? Juk 
viskas prasideda iš mažo grū
do, iš mažutės sėklos. Tik lai
kui bėgant išauga.

Visos partijos, kurios yra, 
ir kurios gali atsirasti, turėjo 
pradėti ir pradės nuo maža. 
Tik dalyvaudamos rinkimuose 
jos gali suprasti, kiek prita
rimo jos turi, kiek jų progra
ma pritarimo turi. Ir kas tik
tai simpatizuoja kuriai nors 
partijai, privalų balsuoti už 
ją. Tik tokiu būdu galima iš
reikšti savo mintį, savo pa
geidavimus. Jeigu kandidatai 
ir nebūna išrinkti, vistiek jų 
balsų skaičius parodo, kiek 
žmonių reikalauja tokios ar 
kitokios programos įgyvendi
nimo.

Balsuojant žmogus ne tik as
meniui savo pritarimą išreiš
kia. Tuo pat sykiu jis išreiš
kia ir savo reikalavimus, nors 
jo asmuo ir nefiguruoja. Tai 
nelyginant kaip ir priėmimas 
kokios nors rezoliucijos, kuri 
privalo atkreipti atydą ir lai
mėjusiųjų rinkimus.

Kanados žmonės gali dau
giau pasiekti išrinkdami kuo 
daugiau opozicijos senosioms 
partijoms, negu balsuodami už 
jas. Nereikia bijoti, kad ko
munistai ir naujieji demokra
tai gali neišrinkti daugumos. 
Juo didesnis šių ‘skaičius bus, 
tuo labiau ir senosios partijos 
kreips atydą į tuos klausimus,

Povilas Rotomskis Binghamton, N. Y.
Gegužės 17 dieną staiga 

:njįrč(.^revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvis,, TSKP 
narys nup 1926 metų Povi
las Rotomskis,

P. Rotomskis gimė 1906 
metais kovo 22 dieną Joniš
kio rajone, Žeimelyje, pašto 
tarnautojo šeimoje. Prasi- 
d ėjus pirmajam pasauli
niam karui, P. Rotomskis 
su šeima evakuavosi į Ria- 
zanę.

1916 metais netekęs tė
vų, jis buvo laikomas lietu
vių vaikų namuose. 1918 
metais vaikų namų auklėti
niai buvo parvežti į Vilnių 
ir išdalyti buožėms bei dva

rininkams, kaip darbinin
kai. Dvylikametis P. Ro
tomskis pateko į Naudva- 
rio dvarelį Jurbarko rajo
ne, kur dirbo ūkio darbus.

Brolio padedamas, 1920- 
1923 metais P. Rotomskis 
mokėsi Žagarės progimna
zijoje . Ją baigęs, lankė Kė
dainių pedagoginius kur
sus., o po to. 1923^-1926 me
tais mokytojavo Žagą r ė s 
pradžios mokykloje. Kleri
kalų persekiojamas, jis me
tė mokytojo darbą ir 1926- 
1928 metais mokėsi Panevė
žio mokytojų seminarijoje.

Po fašistinio, perversmo P. 
Rotomskis įstojo į pogrindi
nę Lietuvos Komunistų par
tiją ir aktyviai dirbo Pane
vėžio moksleivių tarpe,, bu
vo komjaunimo Panevėžio 
rajono komiteto narys (sla- 
pyvarde — Tomas), daly
vavo organizuojant 19 2 8 
metais gegužės 1 dienos an
tifašistinę demonostraciją 
Panevėžyje.

Už revoliucinę veiklą 
žvalgyba 1928 metais P. 
Rotomskį suėmė, o kariuo
menės teismas 1930 metais 
nuteisė 8 metams kalėti. 
Išsėdėjęs beveik 10 metų 
Panevėžio ir Šiaulių kalėji
muose, 1938 metais jis buvo 
paleistas.

Negalėdamas gauti nuola
tinio darbo, P. Rotomskis 
vertėsi Kaune privačiomis 
pamokomis, vertė į lietuvių 
kalbą M. Gorkio apsaky
mus, E. Sinklerio romaną.

Pradėjęs dirbti mokytojų 
profesinės sąjungos knygy-. 
no vedėju, P. Roto m s k i s 
teikė paramą pogrindinės 
Lietuvos Komunistų parti
jos darbuotojams, už ką vėl
1939 metais buvo porą kar
tų suimtas ir kalintas.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, P. Rot o m s k i s
1940 metais dirbo teisingu
mo komisariate, o nuo spa
lio mėnesio — pirmuoju Ta
rybų Lietuvos vyriausybės 
atstovu prie TSRS Liau
dies Komisarų Tarybos 
Maskvoje.

kuriuos šios partijos yra įdė- 
jusios į savo programą. Iš
rinktieji turės progą nuolatos 
priminti joms, kovoti už savo 
reikalavimus.

1941 metais P. Rotoms
kis buvo nukreiptas dirbti į 
TSRS Užsienio reikalų liau
dies komisariatą. Kurį lai
ką jis dirbo tarybiniame 
konsulate Niujorke, daug 
prisidėdamas prie užsienio 
lietuvių ryšių su gimtuoju 
kraštu stiprinimo.

Grįžęs iš užsienio, P. Ro
tomskis 1944 metais buvo 
paskirtas Lietuvos TSR už
sienio reikalų ministru.

Nuo 1948 metų rugsėjo 
mėnesio P. Rotomskis ne
akivaizdiniu būdu mokėsi 
A u k š tojoje partinėje mo
kykloje. Kurį laiką jis dir
bo mokslinių žinių skleidi
mo draugijos valdybos sek
retoriumi, 1949 -1950 me
tais — Lietuvos TSR Rašy
tojų sąjungos valdybos at- 
sakinguc ‘u sekreto r i u m i, 
1950-1953 metais — Vil
niaus srities vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
toju, vėliau vyr. referentu 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryboje. Nuo 1956 metų iki 
mirties P. Rotomskis dirbo 
Lietuvos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos pirminin
ku.

1947 metais P. Rotomskis 
buvo išrinktas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatu.

P. Rotomskis Tarybinės 
vyriausybės buvo apdovano
tas’ Darbo Raudonosios Vė
liavos ir Garbės ženklo or
dinais, medaliu “Už šaunų 
darbą Didžia j amo Tėvynės 
kare.”

Nuoširdaus draugo, išti
kimo Komunistų partijos 
sūnaus P. Rotomskio atmi
nimas ilgai pasiliks gyvas 
visų jį pažinojusių širdyse.

T. Anbinderis, Ji Banai
tis, A. Barkauskas, F. Bie
liauskas, A. Čiplys, R. Dik- 
toraite, L. Diržinskaitė, J. 
Jurginis, M. Meškauskiene, 
P. Misutis, S. Naujalis, V. 
N i u n k a , J. Paleckis, A. 
Sniečkus, R, Šarmaitis, M. 
Šumauskas, T. Tilvytis, J. 
Vildžiūnas, G. Zimanas, J. 
Žiugžda.

P. Rotomskio laidotuves
Karstas su Povilo Ro

tomskio palaikais buvo pa
šarvotas Vilniaus Karinin
kų namuose.

Atsisveikinimas su velio
niu vyko gegužės 18 ir ge
gužės 19 d.

Gegužės 19 d. 1 vai. kars
tas su P. Rotomskio palai
kais buvo išvežtas į kapines. 
Palaidotas An t aka Inyje, 
Karių kapinėse.

Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo daug velionio 
draugų, bičiulių ir bendrai 
darbo žmonių, kurių nau
dai velionis per visą gyve
nimą dirbo.

Maynard, Mass.
Dėl mirties Povilo Ro

tomskio reiškiu giliausią 
užuojautą jo žmonai Tama
rai, dukrai Ilonai ir Lietu
vos Daugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijai.

Buvęs turistas 1960 
metais Lietuvoje

Jokūbas Gaidys

KETURI LAKŪNAI 
ŽUVO ANT ŽEMĖS

E. Hampton, N. Y. —Ne
toli nuo šio miestelio užsi
mušė keturi JAV lakūnai: 
D. Jandraszek, A. Miller, 
A. Steller ir L. Munk. Jie 
važiuodami automobiliumi 
atsitrenkė į medį.

2 p.--Laisve (Liberty)—Penkt, gegužes (May) 25, 1962 •

Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Gegužės 7 d. įvyko LDd 

6 kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo nemažai, žino
ma, galėjo dalyvauti dau
giau.

Finansų sekretorė prane
šė, kad įdavė pašalpos če
kius Juozui Kereiliui ir Kat- 
rinai Juozapaitienei. Jie 
buvo patenkinti gauta pa
šalpa. Taipgi sakė, kad šį 
mėnesį ligonių nėra. Tai 
buvo linksma žinutė.

Labai gražiai ir tvarkiai 
pravesti Cent ro Valdybos 
balsavimai. Mūsų kuopos ’ 
dauguma narių balsavo už 
dabartinę Centro Valdybą, 
kas reiškia,, kad mes pilnai 
sutinkame su dabartine val
dyba ir linkime jai laimės ir 
sėkmės tvarkyti mūsų gar
bingos organizacijos reika
lus. )

Sekė delegatų rinkimas į 
LDS 15-tą j į seimą, kuris 
įvyks Detroite liepos 6 ir 7 
dienomis. Vienbalsiai nu
balsuota siųsti delegatus su 
ta mintimi, jeigu atsiras 
norinčių važiuoti ir padeng
ti kelionės išlaidas savais^ 
pinigais. Penkios draugės 
maloniai apsiėmė atstovauti 
mūsų LDS 6 kuopą :M. Kaz
lauskienė, P. Jasilionienė, 
M. Kulbienė, O. Wellus ir 
A. Žemaitienė.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks pirmadienį, 
birželio 4 d., Lietuvių sve
tainėje, 315 Clinton Street 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kai kurių narių duoklės . 
nėra pilnai užmokėtos. Ma
lonėkite sekančiame susirin
kime pasimokėti. Tie na
riai skaitosi pavyzdingais 
nariais, kurių duoklės yra ■ 
pilnai sumokėtos. Tada bū
kime visi į pavyzdingais na
riais; : užsimokėkime duok
les. : Lauksime skaitlingi 
susirinkimo. • . .

Onytė Wellus * 
' fin. sekr.

Cleveland, Ohio
L. D. P. Draugijos piknikas

Del stokos prieinamomis 
kainbmis piknikų vietų, šie
met vietinės draugijos nusi
tarė laikyti piknikus L D S 
klubo pastogėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Draugijose plačiai apkal
bėjus tą klausimą, prieita 
išvados rengti piknikus šeš
tadienių popietėmis; 1 vai. 
bus paruošti geri pietūs, o 
vėliau įvairios žaismės ir 
šokiai . Pirmas toks pikni
kas įvyks birželio 2 dieną. 
Jį rengia L. D. Pašalpinė 
Draugija. Numatoma, kad 
mūsų pramogų lankytojams; 
bus patogi vieta ir laikas • 
smagiai praleisti šeštadie
nių popietes. Kviečiami vi->* 
si atsilankyti prieš 1 vai. į 
svetainę.

Toje pačioje vietoje ir 
tuo pačiu laiku birželio 16 
dieną įvyks LDS 55 kuopos 
piknikas, birželio 30 d. — 
Moterų klubo.

Cleveland© piknikų laiky
tojai gerai atmena laikus, 
kada važiuodavome 40-50 
mylių į piknikus. Dabar 
jau gera dalis automobilių 
vairuotojų dėl eilės priežas
čių atsisako taip toli va
žiuoti ir vėlai jau tamsoje 
grįžti namo, todėl manoma, 
kad šioji nauja piknikų sis
tema mūsų publiką pilnai, 
patenkins.

J. Žebrys

Ką planuojate rengti šį ru- ; 
denį? Laisves spaustuve pi-V 
giai ir gražiai padarys spau-ty' 
dos darbus jūsų parengimams.



ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Rūbsiuvių konvencija už 
taiką ir nusiginklavimą
Atlantic City j vyk u s. i 

Ama 1 g a m a t e d Clothing 
Workers unijos konvencija 
pasisakė už taiką ii- pilną 
nusiginklavimą. 1,500 de
legatų pasmerkė prez. Ke
nedžio administracijos ve
damą šaltojo karo ir darbi
ninkų algų užšaldymo poli
tiką.

Delegatai šaltokai pasiti
ko Darbo sek r e t o r i ų A. 
Goldbergą, kuris pasisakė 
esąs “unijistų draugas.” Jis 
naudojo visus savo gudru
mus, kaip delegatus paruoš
ti, kad jie užgirtų Kenedžio 
administracijos peršamą 
politiką nekovoti už aukš
tesnes algas ir trumpesnes 
darbo valandas, nes dabar 
esanti nepaprasta padėtis, 
reikalaujanti visų pasiauko
jimo. Savo kalbai pritari
mo Goldbergas, tačiau, ne
gavo.

Nesmagiai sek r. Goldber
gas jautėsi, kai delegatai 

^entuziastingai užgyrė uni
jos sekretoriaus - iždininko 
Franko Rosenblumo pareiš
kimą, kad Jungtinės Valsti
jos turi susiderėti su Tary
bų Sąjunga, nusiginkluoti 
ir bendrai taiką palaikyti, 
nes kito kelio jau nebėra. 
Jeigu nebus surastas bend
ras sugyvenimas tarp di
džiųjų valstybių, tai naujie
ji ginklai mus visus sunai
kins, ir tada mes turėsime 
bendruose kapuose savo gy
venimą baigti.

Kai rusai pereitą rudenį 
pradėjo atominių ginklų 
bandymus, tai pas mus bu
vo kalbama, kad jie pavo
jingai užteršia orą. Bet kai 
mes pradėjome ato minių 
ginklų bandymus, tai pas 
mus jau kalbama, kad tokio 

^pavojaus jau nebėra. 
Tokio dalyko, kaip “švarios 
bombos,” sakė Rosenblum, 
visai nėra. Pavojus yra vi
siems ir visur.

Unijos prezidentas Jacob 
Potofsky, nors labai atsar
giai, vis tiek pareiškė, kad 
negalima sutikti su valdžios 
peršama darbo laiko ne- 
trumpinimo politika. Kon
vencija vienbalsiai pasisakė 
už 35 valandų darbo savai
tę be algų kapojimo, nes da
bartinė 40 valandų savaitė 
neduoda pageidaujamų pa
sekmių sumažinti bedarbių 
skaičių. Su 1963 metais tu
ri būti pravesta 35 valan
dų savaitė rūbsiuvių pra
monėje.

Konvencijai raportuota, 
• kad per porą pastarųjų me
lų unija gavo apie 14,000 
naujų narių. Bet tai nepa
rodo, kad unija auga. Nes 

Aper tą patį laiką apie 5,000 
narių išėjo j pensiją, taip
gi nefnažai narių mirė, o 
buvo tūkstančiai tokių, ku
rie pasirinko kitokius dar
bus kitoje pramonės šakoje. 
Dabar unija turi apie 400,- 
000 narių.

Konvencija praėjo pakilu
sioje dvasioje. Dabar svar
bu, kad konvencijos tarimai 
būtų tokioje pat dvasiojo 
pravesti gyvenimam_ • 
Pavojingi darbo žmonėms 

pasiūlymai Kongrese
Kongresui siūlomi Taft- 

Hartley pataisymai yra pa
vojingai visiems darbo žmo
nėms. Jeigu tie pasiūlymai 
bus priimti, tai darbinin
kai praras streiko teisę, jie 

4bus įstatymais taip supan- 
(čioti, kad jiems bus sunku 
pasijudinti.

Tai permato Joseph' Cur
ran, AFL - CIO vice prezi-

dentas ir National Mari
time unijos prezidentas. 
Svarbų laišką jis pasiuntė 
prez. Kenedžio patariama
jam komitetui, kuris svars-
to darbininkų ir darbdavių 
santykius.

Curran nurodo, jog tie 
Kongresui siūlomi pataisy
mai dar labiau sutvirtintų 
unijoms žalingą Taft-Hart- 
ley aktą, kuris suteiktų ga
lią valdžiai beveik kiekvie
ną streiką sulaikyti, pa
skelbiant “nepaprastą padė
tį,” kuriai streikas galįs pa
kenkti. O tokių “nepa
prastų padėčių” galima su
rasti gana daug.

“Tikrai mes turime su
prasti, rašo Curran, “kad 
valdžia, įgavusi tokią jėgą, j 
gali pilnai paralyžiuoti uni-, 
jas ir net gali jas sudras
kyti.”

Šie pavojingi prieš darbo 
unijas ir visus darbo žmo
nes pasimojimai turėtų būti 
atmesti. O tai priklausys 
daug nuo to, kaip smarkiai 
prieš juos visos unijos ko
vos, kaip jos sumobilizuos 
kitus darbininkus, kaip jos 
paveiks kongresm anus ir 
senatorius.

Kas nauja automobilių 
darbininkų unijoje

Jungtinės Autom obilių 
darbininkų unijos konvenci
ja įvyko gegužės 4-10 die
nomis, Atlantic City, N. J. 
Konvencija buvo skaitlinga. 
Dalyvavo 2,330 delegatų. 
Daug naudingo darbo atlik
ta. Tačiau ji buvo uždary
ta paskubomis, todėl pasili
ko net septynios rezoliucijos | 
visai nesvarstytos. Unijos 
prezidentas Reuther reko
mendavo jas pavesti Vyk
domajai tarybai, tai kon- 

Įvencija ir priėmė jo reko
mendaciją. •

Tos rezoliucijos buvo pa
ruoštos unijos viršininkų. 
Dabar klausimas, kodėl jos 
nebuvo skaitytos konvenci
joje. Tiesa, Vykdomoji ta
ryba jas užgyrė. Bet kodėl 
delegatai negalėjo su jomis 
pilnai susipažinti, jas., ap
tarti ir užgirti? Tada bū
tų ir daugiau naudos ir mi
nimos rezoliucijos būtų daug 
vertingesnės.

Svarbu atžymėti tai, kad 
minima unija pasmerkė 
Smitho ir MacCarrano ak
tus, kaip amerikiečiams ža
lingus. Taipgi pasm erkė! 
persekiojimą International 
Union of Mine, Mill and 
Smelter Workers, kurią 
valdžia kaltina esant “ko
munistų infiltruota”, ir at
sisako su ja skaitytis, mo- 
jasi ją sudaužyti.

Konvencijai raportuota, 
kad šiuo metu unija turi 1,- 
136,140 narių. 1953 metais 
unija turėjo 1,418,118 na
rių. Pasirodo, kad unija 
nariais mažėja. Tai nėra 
joks kreditas Reutherio ad
ministracijai. Pirmą sykį 
negras išrinktas į Vykdo
mąją tarybą. Tai progre
sas.

Reutherio administracijai 
opozicija konvencijoje buvo 
jaučiama. N e p asitenkini- 
mas pareikštas, kam Reu- 
theris ir jo pagalbininkai 
nepasisako prieš Kenedžio 
vedamą šaltojo karo politi
ką, taipgi prieš kišimąsi j 
vidujinius unijų reikalus. 
Tūli delegatai kriti k a v o , 
kam unija skiria iš streiko 
fondo milijonus dolerių ko
vai prieš “komunistų įta
ką” Pasaulinėje Darbo uni
jų federacijoje ir darbinin
kų judėjime užsienyje (ski
ria maždaug po virš pus

ATVIRAI
Va keletas minties paku- 

i tenimų iš pastarųjų laikų 
“Laisvėje” tilpusių' straipš- 
nių.

A. Venclovos apie Lenki
joje sukurtą, pagal H. Sin
kevičiaus istorinį romaną 
“Kryžiuočiai,” tuo pat var
du filmą. Romanas “Kry
žiuočiai” vaizduoja Jogai
los - Vytauto viešpatav i m o 
laikus, to laiko lietuvių ir 
lenkų gyvenimo būdą, pa
pročius, o svarbiausia tai 
Žalgirio mūšį, s u d a v u s į 
mirtiną smūgį kryžiuočių 
užmačioms užkariauti Lie
tuvą ir veržtis į rytus. Ži
nant, k a d Žalgirio mūšis 
buvo ne tik didelis, bet ir 
istoriniai svarbus, tad skai
tant tąją peržvalgą, man 
priminė mano turimą išsa
mią trijų tomų karų ir mū
šių istoriją, parašytą Ang
lijos generolo J. E. Fullerio. 
Ir tikėsite ar ne, toje išsa
mioje istorijoje nė vienu žo
džiu neprisime narna apie 
Žalgirio mūši, kada apie 
daugelį kitų mažiau reikš
mingų mūšių paduo dama 
išsamūs -. grafiški aprašy
mai. Kodėl? Sunku į tai 
atsakyti; tik tiek žinau, kad 
generolas Fulleris yra vo
kiškųjų nacių pataikūnas, 
o kas naciams neskanu, tas 
jam irgi.

Antras pakutenimas, tai 
Mikromego straipsnis apie 
Lietuvos nūdienę dailę, me
ną, industriją, pramonę ir 
visą kitą pažangą, padarytą 
Tarybų valdžios gyvavimo 
laikotarpiu. Prie pabaigos 
jis primeta kai kuriems 
e k s k ursantams neigiamy
bes, murmėjimą ir neįverti
nimą didžiųjų Tarybų val
džios pasiekimų Lietuvoje. 
Sutinku su visais Mikrome
go išvedžiojimais. Vienok 
manau, kad jis neužtenka
mai įkainuoja žmonių gilų, 
nostalgišką jausmą, trau
kiantį juos dar sykį pama
tyti savo kūdikystės dienų 
džiaugsmais, vargais, aša
romis ir viltimis apraizgy
tą Lietuvos kampelį, apie 
kurį per tiek daug metų 
gyvendami svetur ir sap
nuose sapnavo, dainose dai
navo ir lakiomis mintimis 
glamonėjo. Tokiam lietuviui 
nuvažiavus į Lietuvą, jeigu 
jo ar jos tuos nuostalgiškus 
sapnus sugriauna, tai jam 
viskas kitas nublanksta. Jis 
nusivilia ir savo kelionę 
skaito nevykusia.

Kas link statybų ir mo
numentalios pažangos Lie
tuvoje, tai mes, Amerikos 
lietuviai, ypač pažangiečiai, 
labai gerai žinome, kaip kad 
žinome, nors ir nebuvę Ro
moje, kad ji ten yra, kad 
ten Vatikane sėdi popiežius 
su aukšta kepure ir daug 
kitų panašių^ dalykų.

Trečias pakutenimas: tai 
Mizaros recen z i j a Dr. A. 
Margerio “150 dienų Tary
bų Lietuvoje” knygos. Tie
sa, aš knygą gavęs tuojau 
perskaičiau. Dak tarą A. 
Margerį nuo labai seniai 
pažįstu, ir aš pilnai'tikiu, 
kad jis rašė šią knygą iš 
širdies, gal vietomis su per
dėta nostalgija. Knyga 
yra svarbi tuo, kad joje at
sispindi faktinas nūdienės 
Lietuvos stovis. Ne mano 
tikslas girti ar peikti Mar
gerį ar jo knygą. Mane už- 
interesavo Mizaros pastabė-

KALBANT
lė, kad būtų buvę gerai, jei 

'joje būtų buvęs įdėtas nors 
' ribotas Lietuvos žemėlapio 
braižinys su pažymėjimais 
autoriaus aplankytų vieto
vių. žinote, mūsų lietuviš
kose knygose visose to. sto- 
kuoja. Lietuviškos knygos 
leidyklos, leisdamos knygas, 
susijusias su istorija, geo
grafija, geofizika, ar ir is
torinius romanus, nežinia 
kodėl nededa žemėlapių 
braižinių, kad (Javus skaity
tojui gvildenamų klausimų 
supratimą. Tokiose knygo
se žemėlapiniai braižiniai 
parodo atstą ir giminystę 
skaitomų vietovių arba jų 
strateginę vertę, ir veikia 
skaitytojo atmintį ne ma
žiau už patį skaitomą apra
šymą. Žemėlapiai yra kaip 
ir cementas, rišantis per
skaitytą medžiagą žmogaus 
atmintyje labai ilgam lai
kui. ' Arėjas

Apie įvykius Laose

antro milijono dolerių į 
metus).

Nujaučiama, kad dėl de
legatų kritikos baimės uni
jos prezidentas Reutheris, 
palikęs rezoliucijas Vykdo
majai tarybai, skubiai už
darė konvenciją.

Lawrence, Mass.
Pavyko banketas

Gegužės 6 d. banketas ge
rai pavyko. Buvo apsčiai 
vietos lietuvių, skaitlingai 
dalyvavo iš kitų miestų. A- 
pie 12 vai. jau skaitlingai 
važiavo automobiliais į 
Maple Parką.

Pirmininkavo S. Penkaus- 
kas . Skanaus maisto paga
mino mūsų gabios gaspadi- 
nės: M. Kazlauskienė, R. 
Chuladienė, J. Škivienė, S. 
Penkauskienė; iš vyrų dirbo 
Ig. Chulada, V. Kralikaus- 
kas, J. Kodis, F. Zula, B. 
Chulada. Prie stalų maistą 
pristatė M. Kazlauskienė ir 
Malinia Brown. A. Kazlaus
kas su automobiliumi vežė 
žmones į parką. M. Kaz
lauskienė paaukojo 8 dide
lius pyragus/- r z

Julia Rainardienė sudai
navo kelias gražias daine
les, o paskutinę pakvietė 
kartu ir publiką dainuoti. 
Buvo M. Martinon i e n ė s 
gimtadienio sukaktis, tai vi
si sudainavo tam tinkamą 
dainelę. S. Rainardas ir 
J. Repšys pakalbėjo apie 
svarbą priklausyti pri-e or
ganizacijų ir jų rolę.

Visoms ir visiems, kurie 
aukojo, dirbo ar kitaip pri
sidėjo prie banketo pasek- 
mingumo, tariame ačiū!

•

Kaip kituose miestuose, 
taip ir pas mus valdininkai, 
norėdami pakenkti darbi
ninkų judėjimui Gegužės 
Pirmąją, buvo tą dieną pa
skelbę savo “Law Day.” Jie 
šūkavo apie “komunizmo 
sunaikinimą.” Tuščios jų 
kalbos. Pasaulyje darbo 
žmonės kiekvieneriais me
tais vis skaitlingiau jungia
si kovai už savo laisvę.
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Sulaukęs beveik šimto me
tų mirė Antanas Šluota. Mi
rė miegodamas . Į šią šalį 
atvyko prieš 75 metus. Pa
liko anūkų ir proanūkių.

Seno amžiaus sulaukęs 
mirė ir Ch. Valungevičius. 
Liūdesy paliko šeimą ir gi
minių. Reiškiu užuojautą 
mirusiųjų giminėms.

“Laisvės” Nr. 40, iš gegu
žės 18 d., tilpo Jaunučio ap
rašymai iš Massachusetts 
valstijos . Ten ne visai tei
singai1 pasakyta. Jis rašo, 
kad būk Maple Parkas par
duodamas, nes “draugai nu
siskundžia, kad neturi spė
kų parengimuose publiką 
aptarnauti.”

Lawrencaus draugai nesi
skundžia. Jie nuoširdžiai 
aptarnauja publiką savo pa
rengimuose ir apskričių pa
rengimuose.

Taipgi neatitinka teisy-

Tai ir vėl prieš žmonių 
akis laikraščiuose mirga 
Laoso valstybės vardas, apie 
ją kalba televizijos ir radi
jo komentatoriai. Vieni nu
rodo, kad Jungtinės Valsti
jos, “gelbėdamos Laosą,” 
gali įsivelti į ilgą karą; kiti 
tvirtina, kad “mūsų jėgos 
greitai ten padalys tvar
ką.”

Kas gi yra Laosas? Kodėl 
JAV už 10,000 mylių nuo 
mūsų šalies pasiuntė mari- 
ninkus, lakūnus ir pėstijos 
dalinius?

Laosas randasi pietryčių 
Azijoje, pusiasaulyje tarp 
Siamo įlankos ir Pietinės 
Kinijos jūros. Tai tropiš- 
kas kraštas, kur vidudieny
je labai karšta, yra lietų se
zonai, auga tropiški vai
siai ir kitokie augmenys.

Iš istorijos
Nuo senų laikų tas pusia

salis buvo Kinijos dalimi. 
Devynioliktame šimtmetyje 
Europos imperialistai kelis 
kartus puolė Kiniją. 1867 
metais Francūzijos imperi
alistai pavergė dalį pusia
salio, o 1893 metais ir visą. 
Iki Antrojo pasaulinio ka
ro jis buvo žinomas kaip 
Francūzijos Indokinija (In- 
do-China).

Antrojo pasaulinio karo 
metu ten buvo įsigalėję 
Japonijos imperial i s t a i. 
Pusiasalio gyventojai vedė 
prieš juos karą. Kada 1945 
metais Japonijos imperialis-
tai buvo sumušti, tai pusia
salio gyventojai pask eibė 
savo nepriklausomybę. La
ose ji buvo paskelbta 1945 
m. spalio 12 d.

Per aštuonerius metus 
Francūzija, su pagalba tal
kininkų, jų tarpe ir Jungti
nių Valstijų, vedė karą,

nes niekados nebuvo jų su
rašinėjimo .

Gyventojai yra kinų kil
mės, nors jie turi daug gen
čių pavadinimų: lao, jao, 
mjao, kcha ir kitokių. “Lao 
Čanas,” tai reiškia milijo
nas dramblių, kurių ten sa
vais laikais labai daug vei
sėsi.

Didesnė Laoso pusė yra 
padengta gausių miškų, ten 
yra virš 2,000 skirtingų me
džių. Augalų yra virš 25,- 
000. Dera ryžiai, kukurū
zai, kava, medvilnė ir įvai
riausi karštų kraštų vaišiai/ 
Virš 95 procentai gyvento
jų užsiima žemdirbyste ir 
gyvulininkyste. Derlingoji 
žemė priklauso d v a r p o - 
niams, žemdirbiai pavergti, 
skurdžiai g y v e n a, žemės 
įdirbimas labai atsilikęs — 
senoviškas, dirba kastuvais 
ir primityviškais arklais bei 
akėčiomis.

Tarp Laoso, Thailando ir 
per šiaurvakarinę Laoso da
lį teka labai vande n i n g a 
Mekongo upė, kurios pau
piais dera ryžiai. Tarp iš
kasamų turtų yra geležies 
rūdos, aukso, anglies, vario, 
platinos, brangakmenių ir 
kitų vertingų iškasenų.

Šalis kalnuota, upės sriau
nios, daug džiunglių, balų, 
stačių kalnų, nėra geležin
kelių ir plentų.

JAV įsikišimas
Laose susiorg a n i z a v o 

konst itucinė monarchija. 
Karaliumi yra Si s a v a n g 
Vang. Prieš kelerius me
tus jis premjeru turėjo pa
skyręs princą So u v a n n ą 
Phoumą. Susitvarkė valsty
bė ir Phoumcs valdžia pa-
skelbė, kad ji laikysis neu- 
trališkos politikos: palaikys 
draugiškus ryšius su Vaka-

karą, kad palaikyti tą pu- 
ciasalį kolonialiniu. Prieš 
indokiniečius siuntė hitleri
ninkus, japonų pulkus, už
sienio legioną. Jos armija 
siekė 500,000 vyrų, tūks
tančiai lėktuvų puolė vietos 
gyventojus, Francūzija iš
leido apie 20 bilijonų dole
rių, bet buvo priversta pa
sitraukti, nes negalėjo liau
dies nugalėti, ir to reikala
vo TSRS, Indija, Kinija ir 
daug kitų Azijos šalių.

1954 m. Ženevoje įvyko 
valstybių konferencija ir 
nutarė karą baigti. Pusia
salyje susiorganizavo ketu
rios naujos valstybės: Šiau
rės Vietnamo Respublika, 
Pietų Vietnamo, K a m b o - 
džos ir Laoso valstybės.

Laosas rubežiuojasi su 
Kambodža, Pietų Vietna
mu, Šiaurės Vietnamo Res
publika, Kinija, Burma ir 
Thailandu (Siamu). Žene
voje buvo susitarta, kad nė 
viena valstybė n e s i k i š į 
naujų valstybių vidaus rei
kalus, nesteigs ten karo ba
zių, kad jos gali pasiųsti tik 
ribotą skaičių savo patarė
ju

Turtai ir žmones
Laoso valstybė užima 89,- 

000 ketvirtainių mylių plo
tą, kur gyvena apie 3,000,- 
000 žmonių. Tikro gyvento
jų skaičiaus niekas nežino,

bei, kur kalbama ir apie 
Maple Parko pereitų metų 
įplaukas . Maple Parkas tu
rėjo gražių pajamų, pelno 
liko $1,200. Parko bendrovė 
gerai finansiniai stovi, net 
paaukojo svarbiems reika
lams virš šimto dolerių .

Nežinant tikros padėties, 
geriau apie kitų kolonijų 
reikalus nerašyti, nes tas 
gero nedaro.

S. Pėnlcauskcts

rų kapitalistinėmis šalimis 
ir su Rytų socialistinėmis.

1959 metų pabaigoje 
Jungtinių Valstijų (Eisen- 
howerio valdžios laikais) 
palaikomi Vakarų šalininkai 
nuvertė Phoumos valdžią ir 
suorga n i z a v o “karališką 
valdžią” su princu Boumu 
Oumu priešakyje. 1960 m. 
rugpjūčio 9 d. sukilo Laoso 
parašiutininkai vadovybėje 
karininko Kong Le, ir nu
vertė “karališką valdžią.” 
Šalyje prasidėjo naminis 
karas.

Veikiant Tarybų Sąjun
gai ir Anglijai, kurios Že
nevoje 1954 m. buvo įgalio
tos prižiūrėti naujose vals
tybėse tvarką, į Ženevą bu
vo sušaukta keturio likos 
valstybių konferencija, kuri 
atsidarė 1961 m. gegužės 15 
dieną.

Laoso valstybėje buvo su
laikyti mūšiai. Indijos, Len
kijos ir Kanados atstovai 
sudarė komisiją prižiūrėji
mui tos mūšių pertraukos.

Valstybių konferen c i j a 
nutarė sudaryti Laoso koa
licinę vyriausybę su S. Pho- 
uma priešakyje, bet nors 
tas nutarta prieš pusę me-j 
tų, o tokia vyriausybė nesu
daryta, kadangi Vakarų pa
laikoma “karališka valdžia” 
atsisakė.

Pastaruoju laiku “kara
liškos valdžios” armija pra
dėjo puolimą, bet pasirodė, 
kad jos kareiviai nenori ka
riauti. Liaudiečiai laimėjo 
vieną po kitos pergalę, paė
mė Nam Tha tvirtovę ir 
“karališkus” nuvijo apie. 
100 mylių į pietvakarius.

Thailando karališka val
džia, kuri įeina į SEATO 
(karo sąjungą, kurią suda
ro. Jungtinės Valstijos, An-

glija, Francūzija, Pakista
nas, Naujoji Zel a n d i j a, 
Austrai ija, Filipinai ir 
T h a i 1 a n d as) “paprašė” 
JAV prisiųsti jėgų “jos ap
gynimui.” Jungtinės Vals
tijos tuojau “prašymą’JidiŠ?.' 
pildė ir pasiuntė į Thailan-“ 
dą mari n inkus, lėktuvus, 
pėstininkus, o į jo prieplau
kas karo laivus. Tuo pat 
metu JAV ragina ir kitus 
S E ATO narius siųsti jėgas 
į Thailandą.

Ar yra pavojus Tįiallam 
do valstybei iš Laoso liau- 
diečių pusės? Nėra jokio! 
Laoso liaudies armiją su
daro tik apie 30,000 yyrų,( 
gi Thailando valstybėjųžh/l 
ma 200,148 ketv. mylių 
plotą, turi 23,000,000 gy-, 
ventojų, užlaiko 100,000 vy
rų armiją, kurią moderniš
kai yra apginklavę JAV ir 
kurią moko JAV karinin
kai.

Daugelis karo strategų 
ir politinių veikėjų numa
to, kad Laoso “karališka 
valdžia” ir Thailando val
dovai nori išprovokuoti 
Thailando karą prieš Laoso 
liaudiečius ir į jį įvelti 
Jungtines Valstijas, o kar
tu ir SEATO.

Thailando valdovai griež
tai priešingi sudarymui ko
alicinės vyriausybės Laose. 
Thailando valdovai buvo 
kviečiami į k o n f e renciją 
Ženevoje, bet'jie atsisakė jo
je dalyvauti.

V. Sūnus

Worcester, Mass.
Netinkamas Patarimas 

“verta pagalvoti”
“Laisvės” 40 num. Jaunu

tis, rašydamas Mass, valsti
jos žinias, atkarto tinai mi
ni mūsų miestą. Net nuste
bęs, kaip perkūno trenktas, 
kad prisieina Olympia Par-
ką parduoti. Pamini prie
žastį, kad parkas pelno jau 
nenešąs dėl senosios kartos 
praretėjimo.

Vyriausia gi priežastis 
ta, kad nebėra kas dirbtų, 
nebeliko sveikatos mums, 
seniams. Parko išlaikymo 
darbas visada buvo su pasr- 
aukojimu. Jaunimas pana
šaus pasiaukojimo nedaro 
ir nedirba. Prieš ketverius 
metus mes turėjome jau
nosios kartos gaspadorių, 
tai tais metais daugiau 
kaip tūkstantį dolerių rei
kėjo dadėti parko išlaiky
mui.

Parko darbuotė, tai ne 
operetės “Lietuvaitės” sulo- 
šimas. čia kur kas ilgesnio 
laiko, ištvermės, atsakomy
bės ir pasiaukojimo reika
las. ‘ 1

Ar galima dasileisti, kad 
likviduotų parką už taksų 
nesumokė j imą? Ar manote, 
kad parko laikytojai per 40 
metų negalvoja ką daryti? 
Ar manote, kad žingsnis iš 
kovos lauko buvo, kuomet 
“Laisvė” pardavė didįjį na
mą?

Nei joks daiktas negali 
būt amžinas.

Ten Jaunučio išvedžioji
mai apie padėtį lietuvių ko
lonijoje, kur jis pats negy
vena, netinkami ir neteisin
gi. D. J.

Pirmasis Generatorius
VIEVIS. — Lietuvos ši

luminės elektrinės statybo
je gautas iš Leningrado 
gamyklos “Elektrosila” 
pirmasis 150 tūkstančių ki
lovatų galingumo genera
torius. 144 tonų svorio sta- 
torius atsiųstas specialia 
platforma.

Statybininkai baigia beto
nuoti pamatus generatoriui.

3 p.--Laisve (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 25, 1962
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Antanas Tamoliunas grįžo iš 
Lietuvos; kunigai purkštauja

SAO PAULO. — šių me
tų kovo mėn. iš Tarybų Lie-

Tamoliunas su šeima, ku
rie repatrijavusi 1956 m.

Paprastų piliečių išvažia
vimai ir Sugrįžimai, atrodo, 
nebūtų jau toks svarbus 
įvykis, kurį reikėtų net 
laikrašči u o s e komentuoti. 

f Bet kadangi eina kalba apie 
* šeimą, kuri sugrįžo iš Ta- 
, rybų Lietuvos ir dėl to T. 

Lietuvos priešai ieško me
džiagos savo kromeliui, pro
vokuodami komunistus ir T. 
Lietuvos patriotas, tai noro
mis nenoromis tenka d a r 
vieną kartą “Mūsų Lietu
vos” fašistuojančius redak
torius, kun. Juozą Šeškevi
čių ir Pijų Ragažinską nu- 
maskuoti.

Minėti kunigai sužinojo 
iš A. Tamoliūno giminių, 
kurie jam nusiuntė šimtus 
tūkstančių kruzeirų, kad 
jis galėtų susimokėti kelio
nės išlaidas, kad jis sugrį
žęs su niekuo į jokius pasi
kalbėjimus nesileis, T. Lie
tuvos gyvenimo ir jos san
tvarkos nešmeiš. Supran
tama, kunigams tokia nau
jiena labai nepatiko ir jie 
sugalvojo štai kokį provo
kacinį trinkį, kurį sutrum
pintai čia pacituosime.

“Mūsų Lietuva” š. m. ko
vo 10 d.: “Šiomis dienomis 
laivu iš T. Lietuvos su šei
ma grįžta A. Tamoliunas, 
tai yra pirmoji šeima iš 
daugelio po karo ten nuvy
kusių, kuriai pasisekė gau
ti leidimą grįžti atgal. Įdo
mu, kad apie grįžimą išgir
dę mūsų komunistai pasiju
to nejaukiai ir susirinkę 
tarėsi, kokį terorą reikės 
vartoti prieš grįžtantį, kad 
jis nepasakotų, ką ten ma
tęs ir išgyvenęs. “Mes jam 
duosim tiek, kad jis nedrįs 
burnos atidaryti,” — buvo 
jų nutarimas . . .

Argi galima tylėti, kuo
met tokį melą vartoja kuni
gai, kurie kitus moko krikš
čioniškos “moralės” ir de
šimties dievo įsakymų, ku
riuose yra parašyta: “Ne
meluok” ir “ n e a p k a 1 b i 
nėk”!

Jeigu kunigai “artimiau
siu” laiku per savo laikraš
tį nepaskelbs, kur ir k a d a 
komunistai šitokį nutarimą 
priėmė prieš A. Tamoliūną, 
tai liks didžiausi niekšai, 
melagiai ir provokatoriai.

Norėčiau kunigus pa
klausti: Už ką jie (komu
nistai) turėtų mušti šitą 
žmogelį — A. Tamoliūną, 
kuomet fašistų knibždėte 
knibžda ‘‘Mūsų Lietuvos” 
pastogėj, kurie kasdien 
šmeiždami T. Lietuvą ugni
mi spiaudo, bet ar komunis
tai nors vienam iš jų išdau
žė snukį?..

Komunistai yra toleran
tiški ir asmeniškai prieš 
nieką teroro nevartoja, ir 
tokiam žmogeliui kaip A. 
Tamoliunas jie yra pasiruo
šę padėti, bet ne terorizuoti.

Nedvejodamas drąsiai ga
liu pasakyti, kad A. Tamo
liunas padarė didelę ir ne
apgalvotą klaidą, grįždamas 
iš T. Lietuvos į Braziliją. 
T. Isietuvoj liaudies ekono
minis gerbūvis diena iš die
nos gerėja, tuo tarpu Bra
zilijoj sunkėja.

1956 m., kuoomet A. Ta
moliunas paliko Braziliją, 
kiaušinis kainavo 80 centa- 
vų, o šiandien kainuoja 20 
kruzeirų; kilogramas mėsos 

kainavo 40 kruzeirų, o šian
dien kainuoja 240 kruzeirų; 
duonos kilogramas kainavo 
10 kruzeirų, o šiandien kai
nuoja 60 kruzeirų; butas iš 

r dviejų kambarių kainavo 
1,000 kruzeirų, o šiandien 
kainuoja 10,000 kruzeirų. 
žodžiu, jeigu bėgyje 6 metų 
Brazilijoj pragyvenimo 
reikmenys pakilo 1,000 nuo
šimčių, tai darbininkų už
darbiai dau g i a u nepakilo 
kaip 100 nuošimčių.

A. Tamoliūno šeima — 4 
vaikai ir jis su žmona; tik 
vyriausias sūnus 18 metų 
jam galės padėti, žinoma, 
jeigu jam pačiam neteks 
būti bedarbių eilėse, kas ka
pitalistiniuose kraštuose vi
sur jaučiama.

Turėjau progos su A. Ta- 
moliūnu susitikti ir pasi
kalbėti. Į mano užklausi
mą, “Kodėl sugrįžai?,”žmo
gus n e g a Įėjo paaišikinti. 
Niekas jam nepatiko: nei 
klimatas, nei maistas, nei 
žmonių papročiai. (Jie abu 
su žmona iš Lietuvos buvo 
atvežti 1926 m. vaikais). 
Bet prisipažino, kad Kaune, 
audimo fabrike, turėjo ne
blogą darbą; vaikai buvo 
prižiūrėti darželiuose ir mo
kėsi. Tiesa, žmona sirgu
liavo, bet gydymas buvo ne
mokamas.

Mačiau žmoną ir vaikus; 
visi gražiai ir inteligentiš
kai atrodo, vaikai visi gra
žiai kalba lietuviškai, žiū
rėdamas į Tamoliūno vai
kus, pagalvojau: Koks skir
tumas tarp jų vaikų ir tūks
tančių tų vaikų, kuriuos 
kasdieną matom pusnuo
gius, išblyškusius ir purvi
nus., be jokios priežiūros 
gatvėse spardant futbolą, 
arba šaligatvėj sėdinčius su 
batams valyti įrankiais.

Ir neiškentęs, pasakiau: 
“Sunkus tau, gerb i a m a s 
tautieti, bus Brazilijoj gy
venimas, oi, sunkus!”

Bet šalia mano užuojau
tos A. Tamoliūnui, reikia 
jam duoti ir kreditą, nes jis 
savo sugrįžimu iš T. Lietu
vos ne komunistus ‘išgązdi- 
no,” bet numaskavo visus 
tarybinius šmeižikus. Juk 
jie visuomet tvirtina, kad 
“iš ten kelio atgal nėra,” ir 
“nepatenkintas sulikviduo- 
jamas,” arba “Sibiro kon
centracija,” ir tik jau “per 
geležinę uždangą laisvo pa
saulio nepamatysi.’’

Na, o kaipgi įvyko dabar? 
Pasirodo, kad tarybinė vy
riausybė ne tik kad netruk
dė Tamoliūnams išvažiuoti 
į “laisvąjį pasaulį,’’ bet dar 
gi jiems padėjo, ir už tai 
A. Tamoliunas yra jai dė
kingas. Tai jis man pats 
papasakojo.

Tarybų Lietuvoje' neseniai lankėsi Čekoslovakijos nacio
nalinio didvyrio Julijaus Fučiko našlė Gusta Fučikova. Ji čia 
susitiko su įmonių darbininkais, žurnalistais, studentais, susi
pažino su Vilniaus ir Kauno įžymybėmis.-

Nuotraukoje: Gusta Fučikova svečiuose pas Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto studentus.

Pavasario jaunyste
Štai sudvelkė jau vėjelis iš pietų gaivus, 
Skrieja pilkas debesėlis — pranašas lakus

Ilgai snaudę jau atbunda senieji miškai;
Jau sugrįžta raudongūžiai čiulbuonys špokai.

Gi saulutė viską glosto, kaip vaiką mama: 
Pavasaris jau ateina lygiąja lanka.

Štai jis bėga ir upeliais pakalnių sriaunais
Ir į kalvas slėniais lipa vingiuotais takais. 

Sveikina liepas ir uosius, ąžuolus senus, 
Ir pušaitės jis paglosto vainikus žalius.

Jis ir ežerą paglosto savąja ranka,
Kai saulutė aukštyn kopia padange skaisčia.

Nors skivytai dar baltuoja žiemos užklodu,
Bet kai dvelk’ pietų vėjelis —■ darosi jauku!

Kelia ūpą jis jaunystės — svajones lakias,
Rod’s tik skristi erdvių toliais, aplankyt žvaigždes. 

Tą skaisčiausią, ką rytuose su šypsą žydria, 
Kuri, rodos, it koketė, merkia pas save, —

Rod’s tik skristi erdvių toliais, aplankyt žvaigždes:
Išsklaidys greitai saulutė tamsiuosius rūkus;

Išgiedrės skaisti padangė — neliks ūkanų;
Nustos gaudę šiaurės vėjai — bus miela, ramu.

O pavasario vėjelis vis dvelkia gaivus,
Jau žibutės savo šypsą sveikina visus.

Ir vyšnaitės, it mergaitės, puošiasi baltai, 
Galvas kelia ir berželiai ir seni klevai.

Štai ir tulpės jau daržely, spalvingu grožiu
Suliepsnoję, rodos, kalba jaunystes ryžtu.

Kur tik žvelgsi, pavasaris dvelkia jaunyste, 
Ar tai pievoj ar pasienyj, ar senam miške.

Širdis džiaugsmu sužavėta, o siela laki,
Taip tik skraido, it paukštelė, ir sako: SVEIKI!

I. Vienužis
1962—V—1.

Philadelphia, Pa
Gegužės 15-tą nominaci

jose į valstijos gubernato
rius mažu skaičiumi balsų 
laimėjo respubliko nas 
Scrantonas. N o m inacijose 
dalyvavo mažas skaičius pi
liečių. Lapkričio mėnesį bus 
žinoma, kas laimės—Scran
tonas ar Dilworthas. Abie
jų partijų opozicija statė 
savus kandidatus, bet skau
džiausiai pralaimėjo.

Lapkričio mėnesio rinki
muose įvyks lemiamas bal
suotojų pasirinkimas, bus 
balote 15 milijonų dolerių 
naujų mokyklų statymui ir 
senų taisymui.

W. R. Little 1958 metais 
automobiliumi važ i a v o su 
savo mergina Jenet Marie 
Meisel. Ištiko nelaimė, mer
gina buvo sužeista. Metams 
praėjus jiedu apsivedė. Pas
kui ji patraukė savo vyrų į 
teismą, reikalaudama atly
ginimo už sužeidimą. Teis
mo didžiuma nuspr e n d ė , 
kad moteris negali traukti 
vyro atsakomybėn ir reika
lauti atlyginimo. Teisėjas 
Musmanno nesutiko su di
džiumos nuosprendžiu.

U. R. . lokalai 107 ir 111 
pasirašė sutartį su Rubber 
Plants kompanija su pakėli
mu 6 centų valandai. Pa
liečia 900 darbininkų. Jų 
alga bus $2.25 valandai.

šeši šimtai federalinės 
valdžios darbininkų, didžiu
ma philadelphiečių, kreipė
si į valstijos senatorius da
ryti spaudimą Washingto
ne, kad pakeltų algas. Se
natoriai atsakė, kad jie ne

gali jiems pagelbėti. Jie tu
rį kreiptis į Baltojo namo 
“lobystus.”

Dabar geležinkelininkai 
gauna sau ir šeimai nemo
kamą važin ėjimo bilietą. 
Kompanija sako panaikin
sianti veltui bilietus, k a d 
padidintų pelną.

Į bedarbių mokyklas su
sirašė 8,500. Penki šimtai 
baigė mokyklą, bet mažas 
nuošimtis gavo darbą.

Blue Cross ir Blue Shield 
veda agitaciją už medikali- 
nę apdraudą ligoninėse seno 
amžiaus pensininkams, bet 
jie turį būti sveikatoje stip
rūs. Šis užmojis gali būti, 
kad pakenkus prezid e n t o 
Kenedžio biliui po Social Se
curity. Daktarai ir apdrau- 
dos kompanijos daro viską, 
kad jam pakenkus.

regyje savaitės du phila- 
delphiečiai parvyko iš Tary
bų Sąjungos: Susan Starr 
ir P. Johnson su šeima. Su- 
sana sako, kad ji buvo visur 
gražiai sutikta. Ji laimėjo 
muzikos kontestą Maskvoje. 
Johnsonui nepavyko. Jis bu
vo išvykęs su šeima ir ser
gančiu kūdikiu. Jis turėjo 
gerai apmokamą darbą — 
gaudavo virš $100 savaitė
je. Sovietus jis peikia. Su
san Starr buvo sutikta ma
joro Tate prie miesto rotu
šės, aprašoma pirmuosiuose 
laikraščių pus 1 a p i u o s e . 
Johnsonas mažai paminė
tas ir tuojau bus pamirš
tas. f

Eisenhoweris lankėsi Phi- 
ladelphijoje gegužės 14-tą. 
Buvo suruoštas militarinis 
paradas su masiniu susi
rinkimu Academy of Music 
svetainėje. Jam įteiktas 
auksinis medalis.

Amalgamated Clot h i n g 
Workers unijos suvažiavi
me Atlantic City, N. J., da
lyvavo 1,500 delegatų, at
stovaudami 400 tūkstančių 
narių. Unijos prezidentas 
Potofsky pasakė: šešiolika 
.mėnesių prieš Kenedžio ad
ministraciją buvo virš 3-jų 
milijonų bedarbių, dabar 
virš 4-rių, 2 milijonai dirba 
nepilną laiką. Norintieji 
dirbti negali darbo gauti. 
Gerlaikis kompanijų pelnui,, 
bet ne darbininkams.

Pilietis ’

Žinios iš Lietuvos
Viršum plano—500 variklių

KAUNAS.—Šauniai dirba 
Kauno “Elektros” gamyklos 
kolektyvas. Vien per pirmą
jį šių metų ketvirtį viršum 
plano pagaminta 393 elekt
ros varikliai, 5.2 proc. vir
šytas darbo našumo planas.

Garbingai tesi duotąjį žo
dį įmonės kolektyvas. Vien 
balandžio mėnesio pirmoje 
pusėje papildomai viršum 
plano pagaminta 50 varik
lių . Dar 50 bus pagaminta 
iki švenčių.

Pirmose socialistinio lenk
tyn! a v i m o gretose žengia 
vyr. meistro P. Račinsko 
vadovaujamas štampavimo 
baro kolektyvas. Šio baro 
darbininkai kasdien 10-15 
procentų viršija darbo už
duotis, gerina gaminių ko
kybę.

šaldytuvas-gigiantas
KAUNAS. — Vis dau

giau žuvies ir žuvies gami
nių perka, miesto gyvento
jai. Miesto žuvies realiza
vimo bazės šaldymo ūkis 
jau nebegali patenkinti iš
augusių poreikių. Juk da
bar šaldytuve tegalima su
talpinti tik 180 tonų žuvies 
ir jos gaminių .

Netrukus mieste išaugs 
naujas didelis šaldytuvas, 
Kauno žuvies realizavimo 
bazėje mums parodė naujos 
statybos projektinę užduo
tį. Pagal ją “Pomprojekto” 
instituto inžinieriai ir ar
chitektai suprojektuos nau
ją 5,000 tonų talpos pa
skirstomąjį šaldytuvą.

Šaldytuvas-gigantas iškils 
pramoniniame Petraši ū n ų 
rajone.

“Broliškoje Lietuvoje”
MINSKAS. — Taip pava

dintas eilinis rinkinys iš
spausdintas Baltaru sijos 
respublikiniame laikraštyje 
“Literatūra ir menas.”

Į rinkinį įėjo ką tik iš
leistų Vilniuje ir periodi
nių leidinių apžvalgos. 
Čia taip pat išspausdinti 
pranešimai apie sėkmingą 
Lietuvos dokumentinių kino 
filmų kūrėjų darbą Atlanto 
v a n d enyne, plačiai infor
muojama apie vieną stam
biausių Lietuvoje žinių lo
byną—Lietuvos TSR Moks
lų akademijos bibliot e k ą . 
Straipsnis “Tautosakos rin
kėjai” supažindina baltaru
sių skaitytojus su dideliu 
ir kruopščiu Lietuvos Vals
tybinės konservatorijos teo
rijos ir kompozicijos fakul
teto studentų darbu. Jie pasta
ruoju metu užrašė daugiau
kaip 600 liaudies dainų ir 
melodijų. Be to, išspausdin
tos informacijos apie nau
jus vertimus iš baltarusių 
kalbos į lietuvių, apie skulp- j vą eis 16 valandų, 
toriaus J. Mikėno kūrinių 
parodos atidarymą Vilniuje.

Baltarusių skaitytojai la
bai domisi lietuvių gyveni
mu, darbu ir buitimi.

I. Karšakevičius

DUJOS Į KOLŪKIUS
VILNIUS. — Keturiasde

šimt kilometrų miesto dujo
fikavimo tinklų — tokį ro
diklį pasiekė sostinės dujo- 
tiekininkai, pirmajam ket
virčiui pasibaigus.

Įdomūs ir kiti skaičiai: 
per tris mėnesius Vilniaus 
gyvęntojai ir įmonės suvar
tojo 75,959,000 kubinių 
metrų gamtinių dujų. Prie 
šito skaičiaus dar reikia 
pridurti 494 tonas suskys
tintų dujų, patiektų varto
tojams balionuose.

Siekdami savo darbu pa
dėtį įgyvendinti TSKP CK

KELEIVIŲ PATOGUMUI
Vilnius. — Artėja kelei

vinių traukinių eismo va
saros grafiko įvedimo lai
kas. Kalbėdamasi su EL
TOS korespondentu, Lietu
vos geležinkelio eismo tar
nybos keleivinio skyriaus 
viršininkė T. Kriščeliūnie- 
nė papasakojo:

—Pagrindinis dėme s y s 
Šiemet skiriamas visų ke
leivinių traukinių, o pir
miausia tolimųjų, greičiui 
didinti, taip pat keleivių 
aptarnavimo kultūrai kelti. 
Pavyzdžiui, traukinys Nr. 
85—86 iš Vilniaus į Mask- 

o atgal
—tik 15 valandų. Iš Vil
niaus jis išeis 20 valandą ir 
Maskvoje bus apie vidudie
nį. Atitinkamai padidinami 
ir visų kitų traukinių grei
čiai bei sutrumpinamas jų 
stovėjimo stotyse laikas.

Traukiniai Vilniaus-Drus- 
kininkai ir Kaunas-Mažei- 
kiai bus formuojami ištisai 
iš metalinių vagonų, kurių 
dalis aprūpinta minkštais 
suolais. Visuose tolimuose 
traukiniuose vietoj vieno 
vagono su kupė bus 3—4. 
Druskininkų kurorte bai
giami įrengti stoties rūmai. 
Naujos dengtos keleivinės 
platformos įrengiamos ke
turiuose sustojimo punk
tuose. Nidos ir Palangos 
kurortuose veiks bilietų ka
sos. . . • ELTA

kovo Plenumo nutarimus, 
Vilniaus dujofikatoriai iki 
Gegužės švenčių įvedė du
jas 20 Vilniaus rajono F. 
Dzeržinskio vardo kolūkio 
žemdirbių šeimų. Dujos bus 
teikiamos ir kitiems kol
ūkiams bei taryb i n i a m s 
ūkiams.

“Vakarines naujienos”

NELAIMĖJE 
PAŽINSI DRAUGĄ

Stalių cecho darbininkas 
Vincas Surkevičius pasijuto 
negaluojąs. Jis nuėjo į po
likliniką pasitikrinti sveika
tą. Paaiškėjo, kad būtina 
skubiai operuoti skrandį. 
Gydytojai nedelsiant pada
rė operaciją. Tačiau sunki 
liga atsiliepė organizmui.

Norint išvengti sunkes
nių padarinių, reikėjo per
pilti kraują. Komb i n a t o 
medpunkto gydytojai krei
pėsi į darbuotojus. Ir ne
trukus apie sunkią darbo 
draugą sveikatos būklę su
žinojo visas kombi natas. 
Pirmieji į polikliniką atėjo 
stalių cecho darbin inkai 
Zigmas Žičkaitis, Vincas 
Smailys, Antanas Jarmala
vičius, Algis Paplauskas ir 
kiti. Jie davė savo kraujo. 
Draugo gyvybė buvo išgel
bėta!

B. Gudtmavicius 
Kauno mėsos kombinato darbuotojas

VILNIUS DAILĖJE
Vilniaus Valstybinio Kap

suko vardo universiteto 
mokslinėje bibliotekoje ati
daryta vaizduojamojo meno 
paroda, skirta Vilniaus 
miesto istorinei praeičiai ir 
naujosioms Vilniaus 1 staty
boms pavaizduoti. Parodo
je eksponuojami F. Smugle
vičiaus akėvarelių, vaizduo
jančių senąjį Vilnių, leidi
niai, V. Dobužynskio, J. F. 
Boguckio ir kitų dailininkų 
darbai. Gausu parodoje ir 
mūsų daili ninku J. Kuz- 
minskio, V. Jurkūno gra
viūrų, skirtų Vilniaus isto
riniams paminklams, nau
jai išaug u s i e m s kvarta
lams. B. Narušyte

ĮDOMI MEDŽIAGA
VILNIŲ S.—Respublikai 

biblioteka iš Lenkijos gavo 
knygą “Rlocznik Olsztyns- 
ki” III t. (“Olštyno metraš
tis”), kurioje yra daug 
straipsnių, liečiančių mūsų 
respublikos archeologiją ir 
istoriją. J. Antonievičius 
rašo apie slavų ir baltų 
prekybinius santykius ank
styvaisiais viduramži a i s. 
Švedų kalbininkas Knutas 
Olofas Falkas nagrinėja 
baltų-slavų kalbų bendru
mo klausimą.

Recenzijų skyriuje apra
šomi lietuvių archeologų P. 
Tarasenkos, P. Kulikausko, 
R. Rimantienės ir kitų dar
bai. K. Kirsna

Tarptautiniai 
moksliniai ryšiai )

KAUNAS. — Prieš kele
tą metų Visasąjunginis žur
nalas “Geodezija ir karto
grafija” išspausdino Kauno 
Politechnikos instituto do
cento, technikos mokslų kan
didato Vinco Vain a u s k o 
straipsnį foto grametrijds 
klausimais. Šiuo straipsniu 
ir kauniečio darbais susido
mėjo Rumunijos Jasų mies
to Politechn i k o s instituto 
moksli ninkai. Žurnalas 
“Buletinul Institutului Po- 
litechnic din Jasi” perspaus
dino V. Vainausko straips
nį-

Nuo to laiko ir užsimezgė 
glaudūs Kauno mokslininko 
ryšiai su Jasų institutu. Ne
seniai naujiesiems d r a u - 
gąms išsiųstas dar vienas 
straipsnis.

1936 metais Prahos Aukš
tąją technikos mokyklą bai
gė Politechnikos instituto 
santechnikos fakulteto de
kanas, profesorius Stasrys 
Vabalevičius. Tad n i eKo 
nuostabaus, kad tarp kau
niečių ir Čekoslov a k i j o s 
m o k s 1 i n i n kų jau seniai 
tarpsta draugystė. Ypač 
glaudžius ryšius S. Vabale
vičius palaiko su čekų moks
lininkais, kurie dirba van
dentiekio ir kanalizacijos 
srityje. Draugai — lietu
viai ir čekai — nuolat kei
čiasi informacijomis, siun
čia vieni kitiems savo iš
spausdintus straipsnius.

Laiškai ir siuntos iš Če
koslovakijos pasiekia Poli
technikos instituto Statybos 
fakultetą. Docentui Kaziui 
šešelgiui rašo Bratislavos 
Statybos ir urbanistikos in
stituto bei Prahos Aukšto
sios technikos mokyklos dės
tytojai, mokslininkai. Jie 
siunčia kauniečiui savo dar
bus gyvenviečių planavimo 
bei tvarkymo klausimais, v 
architektūros mokslų dakta
rui J. Zalčikui į Bratislavą 
K. šešelgis išsiuntė savo 
straipsnį “LTSR architek
tūros klausimai.”

Laiškus iš Jenos, Magde
burgo, Heidelbergo ir kitų 
pasaulio miestų atneša laiš
kanešys Medicinos institu
to profesoriui, medicinos 
mokslų daktarui J u o z u i 
Kupčinskui. Užsienio moks
lininkai domisi kauniečio 
profesoriaus darbais.

Laiškus iš Graikijos,. 
VFR, JAV ir kitų šalių 
gauna ir Medicinos institu
to docentas, medicinos 
mokslų kandidatas G. Vi- 
tenšteinas. Minėtų šalių gy
dytojai domisi sąjunginia
me žurnale “Kliničeskaja 
medicina” išspausdi n t a i s 
kauniečio mokslininko 
straipsniais. Užsienio moks^* 
lininkų prašymas taip pat 
buvo patenkintas: jiems iš-r 
siųsti straipsnių atspaudai.

J. Valentas-
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AVALON, N. J Lawrence, Mass
ta televizijos antena, ap
draskytas stogas, išversta 
du langai. Nuostolio pasi
darė $112. Apsaugos kom
panija atlygino $62, o $50 
turėjau pats užsimokėti.

Sugrįždami žino j o m e, 
kad tokioj suįrutėje bus 
sunku gauti mechanikų, o 
policijos įsakymas buvo, 
kad nevalia atidaryti elekt
ros be elektrician. O ką 
veiksi be elektros? Juk dar 
žiema ir oras šaltas. Turė
dami tai omenyje, pasikvie
tėme A. J. Pranaitį ir jis 
mums pagelbėjo. Jis atida
rė mums elektrą ir net pa
kūrė pečių, variklis pradėjo 
suktis, bet vėliau užgeso ir 
turėjome šauktis prie me
chaniko. Išvaizda pogrin
džio labai negraži. Viskas 
nuo pakilusio vandens iš
vartyta, radom dar likučius 
vandens — visur dumblas, 

bet namo‘Negražu ir niūru į tą viską 
žiūrėti. Bet kitos išeities 
nėra, reikia prie to pripras
ti. Prie tokių aplinkybių 
Pranaitis, padaręs daug pa
slaugos, atlikęs daug dar
bo, išvažiavo namo. Mudu 
labai dėkingi Pranaičiui už 
suteiktą paslaugą!

Oras buvo dar šaltas, su 
pataisymu pečiaus variklio 
nieko gero neišėjo, dviem 
darbininkams dirbant 4 va
landas, buvo pataisytas, bet 
už poros dienų sustojo. Me
chaniko negalima p r i s i- 
šaukti, o kambariai šalti.

Po audros
Šiemet, baigiantis žie

mai, kovo 6,7 ir 8 dienomis, 
pajūrio gyventojus plakė 
baisi gamtos rykštė. Ka
dangi mes gyvename visai 
pajūryje, tai ta biauri rykš
tė ir mus pasiekė, nors ne 
taip baisiai, kaip kitus.

Reikia pasakyti, k a d 
Avalone apie 50 namų, ku
rie stovėjo arčiau prie jū
ros kranto, visiškai prapuo
lė. Vėtra buvo taip didelė, 
kad vilnys pakildavo iki 50 
pėdų aukščio. Vilnys plovė 
žemę iš pamatų ir pusėti
nai dideli namai likos nu
nešti į jūrą. Miestelis buvo 
paskendęs vandenyj, ypa
tingai žemesnės vietos. Ka
da vanduo pakildavo jūro
je, tai būdavo iki 7 pėdų 
vandens gatvėse. Mūsų gat
vėje nebuvo daugiau, kaip 
1 pėda, iki mūs namo van
duo nedasiekė, t*1 
pogrindyje vandens turėjo
me 3 ir pusę pėdos. Sugedo 
vandens apšildymas, skal
biamoji mašina ir pečius. 
Atsidūrėme bėdoje. Iš na
rio, pagal policijos patvar
kymą, niekur negalima iš
eiti. Ir štai, už poros dienų, 
kada vanduo buvo nupuo
lęs, gauname įsakymą ap
leist namą ir važiuot į poli
cijos stotį. Nors vanduo bu
vo nupuolęs, bet ant dauge
lio gatvių buvo iki 2 pėdų 
aukščio vandens. Iš polici
jos stoties važiavo 5 busai 
ir 8 automobiliai ir tik bu
vo 1 kelias, kuriuo pabėgė
lius išvežė iki kelio 47. Kai 
tik atsidūrėme ant kelio 47, 
savo sankeleivius palikome 
ir nuvažiavome pas 
sūnų.

Po 10 dienų, kada 
duo nuslūgo ir dalykai 
dėjo ateit į normalias vėžes, 
rųes sugrįžtame į Avaloną.

Sugrįždami mes žinojo- 
*me, kad rasime pridaryta 
žmonėms daug blėdies, 
daug nuostolio. Nors mūs 
namas nebuvo vandens ap
semtas, bet vandens pribė
go per išmatų rynas ir nuo
stolių padarė virs $400. 
Lauko pusėje buvo nuvers-

naują variklį, o mudu su 
Elzbieta pagavome tokį di
delį šaltį, kad tik už 3 sa
vaičių atsigavome.

Dabar oras atšilo, lauke 
darosi gražu ir giedra, tai 
nežiūrint į mudviejų “tvir
tą” sveikatą — dirbame, 
triūsiame per visą dieną, 
kad mūsų “palocius” būtų 
gražus ir jis bus gražus!

Parengimai
Džiugu, kad ALDLD VI 

ir apskrities valdyba ruo- 
šiosi prie parengimų. Mūs 
rezidencijoj įvyksta sąskry
dis liepos 1 dieną, sekma
dienį. Sąskrydis bus vienas

savo

van-
pra-

Hartford, Conn.

Koncertas ir Vakariene

Įvyks Sekmadienio Popietę

Gegužes 27 May, 2 P. M.

Sveleinje 157 Hungerford
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Koncertinė Programa:

Elena Brazauskas, soliste, iš New Yorko

Rože Stripinis, soliste, iš Brocktono

F. Blažys, solistas, iš Worcester!©

Taipgi vietinis Laisves choras

Vakarienė po Koncerto

Demesio! Prašome atsilankyti paskirtu 
laiku — 2 vai. popiet— nes programa bus 
ilga ir įspūdinga.

Visus kviečia Laisves choras

is didžiausių ir gražiausių 
kada nors buvusių pas mus. 
Mat, mes ne vieni, turime 
daug gerų ir širdingų drau
gų ir draugių, kurie ^paduo
da mums pagalbos ranką. 
Štai VI apskrities veikian
tysis komitetas turėjo po
sėdį, kuriame, išrinko komi
siją rengimui pokylio. Į ko
misiją įeina A. Lipčius, P. 
Šlajus, A. J. Pranaitis ir 
Benediktas Banis. Ir štai ta 
komisija atvažiavo pas mus 
balandžio 29 d. Be komisi
jos, atsilankė Lipčiaus duk
tė Lillian ir Alb. Grigas.

Su svečiais praleidome 
linksmai ir gražiai laiką, 
pasitarėme apie bėgančius 
reikalus. A. Lipčius atsive
žė valgio, Grigas pasirūpi
no gėrimo, Pranaitis sūrį, 
P. Šlajus paliko dovaną. 
Širdingai dėkui jums už 
tai!

Pastaruoju laiku mūs re
zidencijoj lankėsi P. Bara
nauskas, Kaspariūnai, jų 
sūnus daktaras A. J. Cas
per ir jo žmona. Taip pat 
dažnai atsilanko H. Plėtie- 
nė ir O. Zalner.

Mes turime daug širdin
gų draugų-gių, jie mūs ne
pamiršta. Į mūs šlubuojan
čią sveikatą svečių atsilan
kymas labai gerai atsilie
pia. Tariame ačiū drau
gams, kad mūs nepamiršta.

J. A. Bekampis

St. Petersburg, Fla.
Mūsų žinios

LLD 45 kuopos vyrai su
rengė gražų pobūvį. pager
bimui motinų. Jis įvyko ge
gužės 13 d. Jį rengė ir jame 
dirbo tik vyrai. Moterys 
jiems širdingai už tai dė
kingos.

Kitas parengimas įvyks 
šeštadienį, gegužės 26 d., 
Laiškanešių sve t a i n ė j e. 
Prašome dalyvauti.

Jau seniai serga d. Si- 
mans. Aplankiau ją. Ji ne
gali iš lovos pasikelti. Nors 
ir randasi sunkioje padėty
je, bet įdomauja pasauli
niais įvykiais, apie draugus 
ir drauges, kaip jie gyvena, 
kaip sekasi. Ji labai dėkin
ga už aplankymą. Patar
čiau visiems, kam tik lai
kas leidžia, ją aplankyti. 
Sveika būdama ji su mumis 
dalyvavo, tai nepamirški
me jos ir ligoje. Gyvena sa
vo namuose: 3709 Darwin 
Ave., Tampa, Fla.

Kitas ligonis yra, tai J. 
Grigas. Jis gyvena 5822 
17th Ave., Gulf Port. Ap
lankykite. Linkiu sergan
tiems greitai pasveikti

Natalie Lenigan
(Nuo Red. —Apie paren

gimą gegužės 20 d. negalė
jome įdėti, nes laišką gavo
me tik geg 22 d. Ačiū už 
rašinėjimą. Apie parengi
mus, visų prašome, —rašy
kite iš anksto.)

Los Angeles, Cal.
Motinos diena ir biznis

Jungtinėse Valstijose visos 
šventės jungiamos su biz
niu. Tas pats yra daroma 
ir su Motinų diena. Nega
na, kad visokį biznieriai ve
da agitaciją pirkti moti
noms dovanas, bet tos gar
bingos dienos vardu sten
giasi pasipinigauti ir kuni
gai.

Štai ir šiame mieste: se
niau negalėjo lietuviai ku
nigai įsigalėti, bet kada po 
Antrojo pasaulinio karo 
pradėjo atvažiuoti naujaku
riai - “dipukai,” tai su pa
prastais atvyko ir “dipukų 
kunigų.” Šie tai jau lavinti. 
Jie agituoja užpirkti mišias 
už mirusių motinų dūšias,, 
užpirkti už gyvų sveikatą, o organizacijų.

Gegužės 20 d. Aido cho
ras., Brooklyn, N. Y., minė
jo savo 50-ties metų sukaktį 
ir buvo surengęs koncertą. 
Jau per kelis metus nebu
vau New Yorke, o čia pasi
taikė gera proga nuvažiuoti 
su draugais A. M. Kazlaus
kais iš Haverhilio.

Išvažiavome anksti, 4 vai. 
ryto. Po poros valandų jau 
ir prašvito. Atsiskleidė gra
ži pavasarinė gamta: me
džiai žaliuoja, vaismedžiai 
pasipuošę žiedais, oras ma
lonus, kvepiantis. Rodosi, 
kad vais medžiai taip ir 
kviečia: Sustokite, pasige
rėkite mūsų grožiu.

Sustojome , pasilsėjome, 
nutraukėme paveikslų, na, 
ir vėl leidžiamės kelin. A. 
Kazlauskas gabiai automo
bilį valdo, jis daro po 60 ir 
70 mylių per valandą.

Štai jau pasiekėme ir New 
Yorko priemiesčius. Besi
laikydami patarimų, apie 
11 valandą jau buvome prie 
svetainės. Iki koncerto dar 
daug laiko, svetainė uždara. 
Laukiame, stebime apylin-

Už kiek laiko pasirodo 
chicagietis filmininkas Jus
tinas Misevičius. Jis atsi
gabena gausių įrengimų. 
Svetainė jau atdara. Mise
vičiaus įrengimus užnešame 
į ją. Apžiūrime svetainę, ji 
patogi ir erdvi.

Išeinu į gatvę, nagi, su
stojo didelis autobusas, tai 
atvažiavo wore esteriečiai. 
Sveikinamės, kalbamės, kai 
kurie iš jų juokauja, k a d 
“negali aplenkti lawrenciš- 
kių ir haverhilliškių,” . nes 
mes visur į parengimus pir
mieji. Štai atvyksta" chica- 
giečiai solistai Valerija Ur- 
bikas ir Roger Žilis. Dau
giau ir daugiau žmonių ren- 

i kasi. Štai ir “Laisvės” at
sakingasis redaktorius Ro
jus Mizara. Jau atvyko J. 
Gasiūnas, J. Grybas, A. 
Bimba, K. Briedis, Povilas 
Beeis ir daug kitų.

Artinasi ir programos 
pradžia, bet vis daugiau 
pažįstamų. Štai susitinku 
su 1959 m. turistėmis, vy
kusiomis į Lietuvą — J. 
Šmitiene, P. Jasilionie n e . 
Susitikau V. Janauską, ku
rio per 37 metus nebuvau 
matęs nuo to laiko, kai jis 
gyveno Nashua, N. H., o 
dabar Brooklyne. Būtų 
daug kas pasikalbėti, bet 
jau prasideda programa.

Eva Mizarienė plačiai ir 
nuosekliai aiškino Aido cho
ro istoriją nuo 1912 metų. 
Įdomi istorija, nes pažan
giajam chorui tiek metų iš
gyvuoti, tai didelis reiški
nys. Daug sunkumų buvo, 
bet pasiryžę lietuviai ir lie
tuvės juos nugalėjo. Dirbo 
kultūros darbe: dainavo, sa
vo brolius ir seseris links
mino, veikė, statė veika
lus, operetes, ruošė koncer
tus ir savo tėvų kalbos ne
pamiršo, dar gražiau ją iš
moko, daug pasidarbavo 
darbo žmonių ir tautos gė
riui.

Bet štai Mizarienė prane
šė ir liūdną žinią, kad Lie
tuvoje mirė gerai amerikie
čiams pažįstamas veikėjas 
Povilas Rotomskis. Tartum 
visi dalyviai sunkiai atsidu- 

po jų mirties už jų dūšias. 
Tiesiog šlykštus pasityčioji
mas iš Motinų dienos!

Man teko patirti, kad ne
mažai pasiduoda ant tos ku
nigų meškerės, o ypatingai 
iš tų moterų, kurios neskai
do pažangesnių laikraščių, 
nepriklauso prie kultūriškų

so.
tės

Pagerbė veikėją minu- 
atsistojimu.

Koncertinė programa bu
vo ilga ir istorinė. Aidas 
dainavo dainas chronolo
giškai pradedant 1912 me
tus iki šių laikų'.' Apie pro
gramą parašė ir dar para
šys vietiniai . Chorui vado
vauja Mildred Stensler.

Filmininkas Misev i č i u s 
filmavo dainininkus ir pub
liką. Buvo ir daugiau daly
vių, kurie traukė paveiks
lus. Rodosi, kad jei ne vi
sos, tai dauguma dainų bu
vo užrekorduota.

Į koncertą vykdami pla
navome dar sustoti ir ap
žiūrėti “Laisvės” namą, bet 
nebuvo progos. Į Lawrencu 
grįžome pasitenkinę, links
mi ir gerame ūpe. Trečią 
valandą pirmadienio ryto 
jau buvome Lawrencuje, 
Kazlauskams dar buvo 10 
mylių iki Haverhillio.

S. Penkauskas

Miami, Fla.
Vieni piknikauja, kiti 

į kapus keliauja
Gegužės 13 d. pasimirė 

Edith Aimontienė-Gudaity- 
tė. Iš Lietuvos paėjo Bai
sogalos valsčiaus, Kemerų 
kaimo. Velionė buvo 66 m. 
amžiaus. Į Ameriką atvy
ko 1912 m., į Brooklyn, N. 
Y. Duoną pelnėsi su ada
ta — prie siuvimo, priklau
sė prie Amalgameitų unijos.

Velionė paliko liūdesy j 
Kazimierą Aimontą, sūnų 
Albiną, marčią, anūkus, 
brolį Gudaitį, seserį Stelmo- 
kienę, gyvenančią Brookly-

Aimontai kadaise gyveno 
Brooklyne,, ten susipažino ir 
susituokė. 1945 metais E- 
dith atvyko į Miami, nusi
pirko namą ir vėl grįžo į 
Brooklyną. Čia viską rei
kiamai sutvarkė ir abu at
vyko į Miami pastoviai ap
sigyventi.

Kurį laiką gyveno laimin
gai, pardavė namus, pirko 
didesnius, ne po ilgo ir tuos 
pardavė, o pirko W. Holly- 
woode, Fla. Bet Edith pra
dėjo sirguliuoti, ėjo pas 
daktarus, į ligoninę, darė 
operaciją. Po operacijos bu
vo gražiai susveikusi ir at
važiuodavo į piknikus ir tt.

Bet liga Edithos ilgam 
nepaleido — ji vėl pradėjo 
sirgti. Jos liga nebepaleido 
per apie dvejus metus. Ir 
taip š. m. gegužės 13 d. 
užgeso jos gyvybė.

Editha gal nepasižymėjo 
niekuo tokiuo svarbesniu 
visuomeniniame gyvenime, 
tačiau į religinius burtus 
jau netikėjo. Ji su savo gy
venimo draugu prigulėjo 
prie L. S. Klubo. Taigi, ge
gužės 16 d. į šermeninę su
sirinko gražus būrelis gimi
nių, draugų ir pažįstamų 
paskutinį sykį su ja atsi
sveikinti ir j kapines paly
dėti —• į Woodlawn kapi
nes. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė E. Sliekienė. Pa
laidota buvo gražiai ir laisr 
vai.

Palydovai buvo pakviesti 
į Miamės lietuvių piliečių 
klubą, kur jie buvo grąžiai 
Aįmanto pavaišinti.

Tegul Edithai bus leng
viau ten ilsėtis, negu jai bu
vo čia ligų varginamai. O 
Kazimierui užuojauta ir su
raminimas. Draugas

Įvairenybcs jas mus
Dabar, skaitant laikraš

čiuose korespondencijas, vi
sur kalbama apie pavasarį, 
džiaugiamasi. Bet mums, 
floridiečiams pavasaris ne-

HAVERHILL, MASS.
■ '■ " $

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Šių metų gegužės 28 dieną sukanka vieneri metai 
kai mirė mūsų mylima

( * J •

Elzbieta Rich-Radzevičiene
kuri taip mylėjo ir norėjo pamatyti naują ir laisvą 
Lietuvą. Mylėjo ir skaitė “Laisvę” ir šiaip pažangią 
spaudą, knygas. Deja, žiaurioji mirtis viską sulaikė. 
Mes lenkiame savo galvas prie tavo kapo ir liūdime.

.•uFij.ji j1
, I 4 f f

Agčta Kukaįtienč, sesuo, ir
Birute, duktė, iš Brocktono.
Baltrus Rich-Radzevičius, vyras,

įHaverhill, Mass.
Lina Mahoney, duktė,

iš Brighton, Mass.

daro džiaugsmo, mat, mes 
čia nejaučiame nei sniego, 
nei šalčio, — mums visada 
pavasaris.

Bet kai jau šiaurėj pa
vasaris, tai čia tie “snow
birds” dabar jau visi pakėlę 
sparnus tik laukia skristi 
atgal. Štai turėjome pikni
ką Žekonio parkutyje gegu
žės 20 d. Čia dar teko su
sitikti, kaip paprastai, iš 
šiaurės chicagiečius Blaš
kius. Pasikalbėjome apie 
daugelį dalykų, bet sakė 
tuoj lėks atgal į Chicagą.

M. Simanavičius grįš į 
New Yorką, J. Smalenskas 
į Baltimorę, Krapps į Mi
chigan valstiją ir tt.

Neseniai čia buvo atva
žiavę mano jaunų dienų pa
žįstami, su kuriais nebuvau 
matęsis per apie 40 metų, 
tai M. Baltušnikai iš Mil
waukee, Wis. Jie irgi išsi
skubino pradėti ten žemelę 
kapstyti. Mes čia pasilikę 
lauksime jūsų sugržtant ki
tą žiemą. Žilas senis

Vientiane. — Virš tūks
tantis Jungtiniu Valstijų 
karininkų ir karių tvarko 
“karališkos valdžios” karei
vius puolimui. Yra supla
nuota, kad “karališkos val
džios” kareiviai pultų liau- 
diečius ir nustumtų nuo 
Mekongo upės.

Atidarymas Vasariniam Sezonui

Olympia Parko Iškilmes
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Gegužes 30 May 
(MEMORIAL DAY)

Jonas Sabaliauskas Ona Padienė
tenoras sopranas

Dainų Programą sekanti: AIDO CHORAS, vadovy
bei Jono Dirvojio. /ONĄ DIRVELIENĖ ir JONAS

• solistai Ir duetistai
ŠOKIAM GROS JONO DIRVELIO ORKESTRAS

Vaišėms Patiekalų Įvairiausių
Visus kviečia dalyvauti — Rengimo Komisija

Rengėjai — L. S. ir D. Draugija

VAKARŲ VOKIETIJA 
IR BERLYNAS

Bonna. — Vakarų Vokie
tija įteikė ilgą notą JAV 
ambasadoriui W. C. Daw- 
lingui. Sakoma, kad ji pa
matiniai sutinka su JAV 
pateiktu planu, bet Rytų 
Vokietijos rolę suveda rei
kalais Berlyno susisiekimo 
tik “technikinio bendradar
bio”.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai pašovė 
JAV malūnsparnį. Jame su
žeidė keturis JAV karinin
kus, jų tarpe pulkininką 
Franką B. Clay, generolo 
Lucius Clay sūnų.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Autobusu j Hartford, Conn.
Kurie norite važiuoti su Vyrų Dai

lės Grupe į Hartfordą gegužės 27 
d.,,prašome būti prie Liet. Taut. Na
mo kaip 9:30 vai. ryto, ne vėliau. 
Kelionė į abi puses $3.00 asmeniui.

George Shimaitis

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted—Mate
DĖMESIO! Reikalingi Mašinistai, 

prie įvairių mašinos darbų, graina- 
vimo ir tt. Geros algos, apmoka
mos atostogos, aprūpinta ligoninė. 
Taipgi reikalingi ĮRANKIŲ IŠDIR
BĖJAI. 1-os rūšies, nusimaną apie 
šį darbą. Geros algos. CONTROL 
MECHANICS, INC., 1422 Callowhill 
St., Phila., Pa. (41-44)



Spalvingas ir įdomus buvo 
aidiečių jubiliejinis koncertas

‘(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Wi‘b.uvo 1912 metais !
Ka'iip jau žinoma, A:i;d*o 

•dhotras įsikūrė 1912 ąn'e^’ų 
rugpjūčio 29 d. Brooklyne.

Aidiečiai tuo laimingi, 
kad išlaikė pirmuosius sa
vo susirinkimų protokolus. 
Ir štai pirmieji protokolai 
kalba, kaip ir kas choro kū
rime dalyvavo—yra pirmų
jų kūrėjų pavardės. Iš jų 

‘b u v o padarytas nedidelis 
'Scenknis braižinys, pirmojo 
mitingo inscenizavimas. Se- 
♦ka pirmųjų aidiečių pavar
dės ir dabartinių, kurie juos 
vaidino:

V. Januška —’— — — J Grybas 
A. Vidžiūnas — — A. Iešmantą 
P. Baura------ -------- W. Keršulis
J. Sezas —• — — — C. Bready
A. Beniulytė — — O. Čepulienė
E. Likiūtė —------ B. Keršulienė
O. Megelinski — — N. Ventienė
P. Danevičius — — W. Bunkus
K. Waycie — — P. Višniauskas
J. Totilas — — T. Kaškiaučius 
V. Palubinskaitė — V. Bunkienč
K. Karalaičiūtė — N. Buknienė
B. Waycie — — K. Rušinskienė
•K. Milinkevičius-------P. Rainys
L. Ereminas — — — J- Juška 

Tadas Kaškiaučius sudai
navo “Ko liūdit, sveteliai,” 
o visi vaidintojai — “Kur 
banguoja Nemune lis” ir 
“Ilgiausių metų!”

Scena buvo įdomi, prime
nanti anuos senus laikus. 
Ilgesnės rolės teko J. Gry
bui ir J. Juškai — abudu 
atliko gerai.
Aidietės keite kostiumus >
Tenka priminti, kad kiek

vienai scenai aidietės keitė 
savo kostiumus. Pirmoje 
scenoje jos dėvėjo tokiomis 
suknelėmis, kokias dėvėjo 
ano meto amerikietės mote
rys. Kitose scenose jos vil
kėjo atžymimų metų kostiu
mus. •

Tai, be abejonės,.joms su
darė nemaža darbo ir gal 
net ekstra iškaščių tokiems 
kostiumams pasisiūdi n t i, 
bet jos į tai nekreipė dėme
sio — savo užmojį atliko!

1917 metai
1917 metus choras pa

vaizdavo tik dainomis, su- 
dainuodamos jų keturias: 
“Sveiki, broliai 
kai” (Sankey). 
mergelę” (L.

dainininin- vo papr 
“Eisiu pas' rą dainų 

E r e m i no),‘ da, lekia

“Ateis pavasaris” (pagal L. 
FhMminą), “Sukeikime ko
vą*’ <(M. Petrausko). Pasta
rojoje dainoje solo partiją 
^atliko Augustinas Iešman
tą.

1928 metai
Choras pavaizdavo tą lai

kotarpį dainomis, kurios 
tuomet buvo įdainuotos į 
Columbia rekordus. Patei
kė keturias dainas: “Ma
mytė” (solo Elena Bra
zauskienė) — A. Vanagai
čio, ‘“Vakarinė daina” (A. 
Archangelsko), “Važiavau 
dieną” (S. Šimkaus), “Ne
verkit pas kapą” (solo Nel
lie Ventienė)—M. Petraus
ko.

1932—1933 metai
Minėtuoju laiko tarpiu 

JAV buvo palietusi baisi 
krizė-nedarbas. Apie 15,- 
000,000 darbininkų neturė
jo darbo ir duonos, dauge
lis gyveno patiltėse. Bedar
biuose pasireiškė aktyvus 
judėjimas, kovinga dvasia, 
maršavimai į valstijų sos
tines, į Washingtona, rei
kalaujant darbo arba duo
nos!

Darbininkai ir jų chorai 
dainuodavo kovingas dai
nas. Neatsiliko ir aidiečiai. 
Savo koncertuose jie ir pa
demonstruodavo, padrąsin
dami kitus, kad veiktų, kad 
kovotų.

Ir tą laikotarpį Aido cho
ro moterų kvartetas — Nel
lie Ventienė, Nastė Buknie
nė, Ona Čepulienė ir Kos- 
tancija Rušinskienė., o prie 
jų prisidėjo pati mokytoja 
M. Stenslerienė — pavaiz
davo išstodamos su iškabo
mis, padęmpnstravo ir su
dainavo ano meto kovingą 
J. Schaeferio sutaisytą dai
ną ‘‘Preacher and the 
Slave.” Visas choras su
dainavo “Hold the Fort,” 
taipgi M. Petrausko—-“Pir
myn.”

Ši scena daugelį žmonių 
labai sujaudino.

Į koncertą buvo atvykusi 
detroitiete dainininkė Ani
ceta Zigmantienė, ir ji bu- 

ašyta sudainuoti po- 
. Dainavo “Skren- 
” — dainos žodžiai

jos pačios, o muzika jos 
dukrelės — Ruth Zigman- 
taitės (Merrick). Antra bu
vo — “Paskutinė vasaros 
rožė.” A. Zigmantienė turi 
tvirtą ir jau gerokai prala- 
vintą balsą; publika ją šil
dai sutiko.

15 minučių pertrauka.
Svečiai iiš ^Čikagos

r

Antroje programos daly
je taipgi buvo staigmenų — 
iš Chicagos buvo atvykę 
Roger Žilis su draugais Ur- 
bikais. Visi trys žinomi 
veikėjai, o Roger Žilis ir 
Valei ie Urbikas — daini
ninkai ir vaidintojai; abu
du jiedu dažnai dainuoja 
duetus. Na, tai aidiečiai 
nusitarė ir jų neišleisti, kol 
nepadainuos. Tenka pasaky
ti, kad abudu jauni žmonės, 
Amerikoje gimę ir augę 
žmonės, bet sutapę su pa
žangiuoju lietuvių judėjimu 
ir čia dalyvauja meno veik- 
'oje. i

Jiedu dainavo: “Kaip ge
ra yra mylėti.,” “Myliu aš 
tave vieną” ir “Deep in my 
Heart” — anglišką dainą.

Dainininkai entuziazmą 
publikoje sukėlė didelį, ir 
tūli niujorkiečiai jau sako: 
R. Žilį ir V. Urbikienę bū
tinai reikės ateityje pa
kviesti pas mus į kurį nors 
koncertą, kur jiedu galėtų 
daugiau duoti dainų, kad 
mus ilgiau palinksmintų. 
Spėju, jog taip anksčiau ar 
vėliau ir bus.

1945 metai
Šis laikotarpis buvo atžy

mėtas iš operetės “Kada 
kaimas nemiega” 3-čiojo 
akto suvaidinimu. Vaidino 
sekami:

Katrė, motina — N. Buknienū 
Bronė — — — E. Brazauskienė
Burba, tėvas — — A. Iešmantu 
.Morta, našlė — — V. Bunkienū 
Marytė ,duktė —• —• N. Ventienė 
Petras —• —• — Alex Velička 
Juliuj; ir Jonas, Petro draugai—

W. Brazauskas ir W. Keršulifi 
Aldona-------— O. Kazlauskienė

Danutė — — — — V. Nevins 
Vitas — — — — — J. Grybaa 
Rulis----------- — T. Kaškiaučius
Baltrus — — — Charles Alex

Svečiai, talkininkai—choras

Paskutinė scena

riant atsitiktinius svečius), 
atliko patys aidiečiai. O tai 
svarbu, nes parodo, kad pa
tys aidiečiai gali ir vaidin
ti, ir solistais būti, ir chore 
dainuoti, ir (pašokti.

Sakyti ką mors ^aipie (pa-' 
škirus -asmenis-vaidintojus., 
solistus, rodosi, nėra reika
lo;: pasitaikė čia ’ir ’ten .go- 
rų ir silpnesnių numeriukų. 
Tačiau bendras paveikslas,: 
bendras spektaklio vaizdas; 
—buvo spalvingas, įvairus, 
įdomus! O tai svarbiausia!

Mano pastaba gal bus tik 
tokia: vieton suvaidinti iš 
“Kada kaimas nemiega” 
trečiojo veiksmo, gal būtų 
buvę geriau, jei choras bū
tų sudainavęs ištraukas iš 
statytų operečių, pav.: iš 
“Grigučio,” iš “Pepitos,” iš 
“Kornevilio varpų,” iš “Za
porožiečio” ir iš kitų, Aido 
choro vaidintų praeityje. 
Tai būtų buvę dramatiš- 
kiau, meniškiau, labiau bū
tų atitikę visą reikalą.

Kita pastaba: Prieina 
prie manęs viena buvusi ai- 
dietė' ir sako:

Kodėl pačioje programoje 
buvo lyg ir paneigta Aldo
na Žilinskaitė? Juk ji va
dovavo Aido chorą labai 
sunkiais laikais; ji įdėjo į šį 
chorą daug savo jaunų jė
gų.;. Na, o žiūrėkite, pro
gramos knygoje nėra įdėtas 
net ir aidiečių paveikslas, 
nutrauktas kartu su moky
toja Aldona...

Atsakiau merginai, kad 
nežinau, kodėl taip įvyko. 
Aš programos netvarkiau.

Man atrodo, jog laikotar
pis, kuriame A. Žilinskaitė 
chorą vadovavo, praslydo 
per neapsižiūrėjimą.

Šiam spektakliui paruošti 
daug darbo, daug jėgų, daug 
pastangų ir rūpesčių įdėjo 
mokytoja Mildreda Stensle
riene, taipgi' ir visi aidie
čiai. Garbė ir padėka jiems!

Na, po šio sėkmingo jubi
liejinio spektaklio, tegu mū
sų Aido chorai gyvuoja ir
dainuoja dar 'ilgai -ilgai!..

To jam linki: visa pažan
gioji lietuvių visuomenė.

Ns. _

Baltimore, Md.

Laikraščio “Laisvės” Metinis

Rengia ALDLD 25 Kuopa 
Įvyks Sekmadienį

Birželio 24 June
Pikniko pradžia 11 valandą ryto 

Muzika nuo 3 iki 7 valandos P. M.

Slovak National Home Parke
6525 Holabird Avenue

Programoje Dalyvaus

Brooklyno Aido Choras
Vadovybėje Mildred Stensler

Kvečiame vietinius ir iš toliau atsilankyti į šį pikniką, nes 
bus labai įspūdingas. Aido choras sudainuos gražių 
liaudies dainų ir bus kitokių įvairumų programoje. .

Gera muzika šokiams* geri užkandžiai ir įvairūs gėrimai.

, Įžanga 75c Asmeniui

Rengimo Komisija

Programą choras baigė 
trimis dainomis: “Jaunys
tė” (B. Dvariono), “Kolū
kietiškas valcas” (Jono Šve
do), ir “Sukakties daina” 
(pagal Ivanovičių).

Paskutinei dainai dainuo
ti pirmininkė I. Mizarienė 
pakvietė užeiti ant scenos, 
salėje esamus buvusius cho
ro mokytojus: Walterį Žu
ką, Aldoną Žilinskaitę, Jur
gį Kazakevičių, taipgi buvu
sią ilgametę choro akompanis- 
tę Silviją Pužauskaitę. Publi
ka karštai juos visus ketu
ris sveikino. O pačiam cho
rui ir dabartinei mokytojai 
M i 1 d r e d a i Stenslerienei 
publika šaukė: “Valio! Va
lio!..”

Per visą vakarą chorui 
dirigavo mokytoja ir šio 
spektaklio režisorė — Mild
red Stensler; pianu akom
panavo Ann Salyk; sufle- 
riavo Helena Feiferienė; 
techniniai padėjėjai — P. 
Venta, A. Nevins ir E. Kar
pavičius. Muzikantai—Syl
via ir Fred Simola.
- Spektakliui pirmininkavo 
I. Mizarienė.

Mokytoja, solistės, įžy
mesnių rolių atlikėjos ir 
akompanistė buvo apdova
notos gražiomis gelių 
puokštėmis.

Publikos buvo daug; ne-, 
maža svečių buvo atvyku
sių iš kitų miestų, bet aš čia 
jų visų suminėti ne neban
dysiu.

Išvados - išvadėles
Kokios iš viso šio aprašy

mo išvados?
Visą programą, (išski-

Gedulo vakaras
Gegužės 17-tą Lietuvoje 

mirė įžymus visuomeninin
kas, kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis Draugijos 
pirmininkas, Povilas Ro- 
tomskis.

Povilas Rotomskis buvo 
gerai žinomas ir Amerikos 
lietuviams. Jis, eidamas 
TSRS pateigas Amerikoje, 
dažnai pasirodydavo lietu
vių sueigose, duodavo ži
nias iš karo įvykių Lietu
voje ir kitur.

Susirinkime jį pagerbti, 
prisiminti, birželio 2-rą, 
7:30 vai. vakaro, į Kultūri
nį Centrą, 102nd St., kam
pas Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Programa
Kalbos-pranešimai: kas 

buvo—yra Povilas Rotoms
kis.

Filmai iš Tarybų Lietu
vos. Vienas filmas pirmu 
kartu bus rodomas. Jis 
vaizduoja vėliausius atsie- 
kimus Lietuvoje. Kitas fil
mas, gamintas tik po Ant
ro pasaulinio karo audrų 
Lietuvoje. Abu filmai paro
dys skirtingus laikotarpius 
Lietuvoje—pavaizduos, kas 
buvo prieš 20 metų ir da
bartį.

Kviečia—prašo visus da
lyvauti ir kviesti kitus.

Rengėjai

Washingtonas. — JAV 
pardavė Jungtinei Arabų 
R|espublikai 400,000 tonų 
kviečių. " 1

Interviu su jauniausia 
Lietuvos pil. Amerikoj

Susitikau ją netikėtai, ir 
mudviejų (pasikalbę j i m a s 
jįy^ko įpiiie ibonkutės “cocoa 
<cdla,” k-m $į siurbė per, 
^tiklMį vamzdelį. Ji dar 
mažyte, rodos, tik penktuo
sius ar •'š'es’t u o s i u s me- 
’t4e 1 ’i ’US ’teeinanti. Ji kalbi 
'tik su savo tėveliais, o 
šiaip, su svetimais žmonė
mis, nedrąsi. Jeigu nori iš 
jos ką nors sužinoti, arba, 
kaip paprastai žmonės sako,
“išgauti,” turi ją klausti.

Kalbu apie Laurinčiukų 
dukrytę Izoldutę, kuri su tė
veliais per keturis mėnesius 
atostogavo Tarybų Lietu
voje ir iš kurios tik šiomis 
dienomis sugrįžo.

—Tai kaip sekėsi kelionė 
Lietuvon ir atgal? — klau
siu jos,

—Labai.
—Ar džiaugiesi sugrįžus 

į Ameriką?
—Ne, nesidžiaugiu.
—Tai jums Lietuvoje ge

riau patiko?-— klausiu ją 
nustebintas jos atsakymu.

—Geriau patiko.
—Kaip tai, kodėl?
—Ten visos mano drau

gės, ten visi kalba lietuviš
kai,—ji man išaiškino šyp
sodamasi. Rep.

Buvo užėję j “Laisvę”
Šiomis dienomis lankėsi 

“Laisvės” leidykloje:
Charles.Šankus, iš Miners-. 

Pa., buvo apsistojęs pas K. 
ir J. Rušinskus, ir ta .proga 
abudu su Jonu apsilankė 
“Laisvės” leidykloje. Išvyk
damas, (svečias paliko “L” 
$5 dovaną).

Detroitiete A. Zigmantier- 
nė apsilankė “Laisvėje” su 
B. Briediene, .

Water bu rietis Charles 
Krąsnickas taipgi aplankė 
lUŪs. .

V i s i jie dalyvavo j u b i 1 i e- ’ 
jiniąme Aido choro spek
taklyje. , ’ ■ . t .

Aido choras
Aido choro pamokos ge

gužes 25-tą nebus. Sueiki-; 
me visi birželio 1-os vakarą.

Koncerto bilietų pardavė
jai, skelbimų rinkėjai ir vi
si ryšium su jubiliejiniu 
koncertu turėjusieji specia
lių pareigų prašomi ruošti 
darbo užbaigą. —Valdyba

Dėl Aido choro programos 
knygelės

Pastangose suspėti kny
gelę užbaigti pirm koncer
to, kai. kurių organizacijų 
ir daugelio asmenų sveiki
nimus teko suspausti, dalį 
jų vietos užleisti kitiems.

Atspaustą knygelę gavę, 
pamatėm, kad keleto as
menų sveikinimai visiškai 
neatspausdinti. Atsiprašo
me. Pražiūrėtus knygelėje, 
taipgi . pačiame koncerte 
duotus sveikinimus pirma 
proga paskelbsime “Lais
vėje” — Knyg. komisija

Sekmadienį būkite pas 
vaikučius parengime, K

LDS 13 kp. ruošiamas parengimas, kurio progra
mą išpildys vaikučiai, įvyks jau šį sekmadienį, gegužės 
27 d. Prasidės 3 vai. po pietų. Įvyks “Laisvės” salėje, 
kampas 102nd St. ir Liberty Avė., Ozone Kark.

Tai bus nepaprastai įdomus parengimas. Visą po
pietę praleisime kuo smagiausioje atmosferoje. Jauna- 
mečiai vaikučiai suvaidins veikaliuką, pateiks deklama
cijų. Juos tam gražiai paruošė Valentina Nevins ir Ire
na Babarskaitė.

Visus ir visas širdingai kviečiame.
Rengėjai

Sugavo plėšikus - 
žmogžudžius

Penktadienį, gegužės 18 
d., trys plėšikai ne tiK api
plėšė Boro Park Tobacco 
Co. įstaigą, Brooklyne, pa
grobdami apie $5,000, bet 
nušovė du detektyvus — L. 
J. Fallon, 55 metų amžiaus, 
ir J. P. Finneganą, 29 metų 
amžiaus.

Mat, nežinia, ar tie de
tektyvai sužinoję apie plėši
mą, ar šiaip pasitaikė, kad 
jie sustojo priešais Boro 
Park Tobacco Co. įstaigą.

Viduje buvo du plėšikai— 
Anthony Portelli, 26 metų 
amžiaus, pramintas “Bal
dy,” ir Samuel Rosenberg, 
24 metų amžiaus. Plėšikai 
eidami laukan pamatė poli
cininkus ir pradėjo šaudy
ti. Tie atsakė šūviais, bet 
susišaudymą laimėjo plėši
kai, abu detektyvai krito 
negyvais.

Trečias plėšikas Anthony 
Dellerinia, 34 metų am
žiaus,, sėdėjo automobilyje, 
kuriuo jie pabėgo. Nušo
vimas dviejų polici n inkų1 
ant kojų pastatė, visą poli- 

4 • i *

. Po kelių, dienų Chicagoje 
būvą sųiintąs. Ą. ^or^llį, o 
■sekamą dieną Norwich, 
fConn.,, pasidavė ir A. Delle
rinia. Rašant šią žinią, dar 
ieškomas S am u,e 1 is (Je- 
roipe). Rosenbėrgas, kuris, 
sakoma, slapstosi New Yor-< 
ke. >.: ■; • • .

i-į. Paprastai,, N e w Yorke,, 
tokiame didmiestyje, plėši
niai, užpuolimai ir vagys-

ne vien policiją, bet ir kitus 
valdininkus. Policija areš
tavo dar kelis jų artimus 
asmenis, nes manoma, kad 
ir jie yra prisidėję.

Išvažiavo Lietuvon
Gegužės 18 d. SASo lini

jos lėktuvu išvyko Lietuvon 
greatneckietis A. šalč i u s, 
žurnalistas . Jis ten sutvar
kys savo mirusių tėvų pa
likimą — didelį knygyną ir 
kitką. Kartu, žinoma, p. 
Šalčius nori apsidairyti, pa
matyti, kas darosi Tarybų 
Lietuvoje.

___________ j.
New Yorkas. — Po pen

kių dienų slapstymosi pasi
davė Samuelis (Jarome) 
Rosenbergas, kuris kaltina
mas su dviemis kitais nu
žudyme dviejų detektyvų. 
Jis pasidavė dienraščio 
“Daily News” raštinėje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis spaudos 
konferencijoje sakė, kad 
JAV ginkluotosios jėgos 
Tailande pasiliks ilgam, pa
našiai, kaip jos randasi Va
karų Europoje.

PRANEŠIMASrT 7 ( ■ *
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvjų Koppąratyvęs jSpauojps 
Bendiįoyės ' dįrGktofių 'susirinkimas 
jvyks pirmadieni, gegužės 28 dieną, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” salėje* 
102-02 Liberty ‘ Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti.

.Valdyba

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.

(40-42)

Dideli pietūs žalioje 
girioj ant jūros kranto

tęs, tai kasdieniniai įvykiai.
Bet šis smarkiai sujudino

■■ ■ »■■■ ............. -

TAISOME STOGUS
Atliekame visokius darbus prie stogų, kas tik

iš blekės, ar švino, taisome, kaip tai:

LEADERS, GUTTERS, SKYLIGHTS
DUCT PIPES, ir tt.

Kainos prieinamos. Prašomo išbandyti mūsų darbą. )

GEORGE & JOHN ROOFING
(Jurgis Simanaitis)

149 North 6th St., Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV. 8-1754.

Vakarais, po 5 valandos, skambinkite: TW. 4-7377.

Jau esame pranešę, kad 
birželio 3 d., sekmadienį, 
mūsų LLD kuopa ruošia 
skanius steiko pietus ir 
‘hot dog” vakarienę gražio
je girioje prie pat jūros.

Tik vieno dalyko nuošir
džiai prašome: iš anksto už
sisakykite vietą. Tai galite; 
padaryti pas V. Venčkūną,' 
Klemensą Briedį, Juozą: 
Zajankauską arba Joną^ 
Joną Grybą. Nepandrškitfe. 
Grybą bei “Laisvfcję”. Ne 
pamirškite.

i Sena*

COSMOS TRAVEL BUREAU 
PIONIERIUS KELIONIŲ SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRĘS 

RUOŠIANT IŠVYKAS I
JLFSSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

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

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

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 WEST 45th ST., NEW YORK 86, N. Y. — Tel. CI 5-7711 |
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6 p.—LaisvS (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 25, 1962




