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KRISLAI
Maloniausias laikas.
Sezono atidarymas.
Franko sostas siūbuoja.
Pavojinga kelionė.
Doleris virš visko.
Žavvjantis pasirodymas.

r — Rašo J. Gasiūnas —

Tai jau birželio mėnuo, gra
žusis rožių laikotarpis; pava
sario pabaiga, vasaros pra
džia.

Šį mėnesį atsidaro vasarinių 
parengimų sezonas, šį mėnesį 
paliekame sales rudeniui, 
traukiame į laukus, į miškus, į 
.pajūrius; naudojamės gamtos 
grožiu.

Daugelis mūsų parengimų, 
iš anksto suplanuotų, laukia 
skaitlingos publikos.

Pirmasis New Yorko apy
linkės pažangiųjų lietuvių pik
nikas įvyks sekmadienį, birže
lio 10, Great Neck, N. Y.

Tai bus kaip ir piknikų se
zono atidarymas. Jį ruošia 
LLD vietinių kuopų bendras 
komitetas. Bandykime jame 
dalyvauti.

Ispaniją purto ekonominė ir 
politinė krizė. Diktat orius 
Franko jau nebeišmano ką 
daryti, kaip bekylantį masinį 
judėjimą nuslopinti.

Streikai jau apėmė visą 
kraštą. Komunistai ir katali-

Apie kiny "bėgimą" 
u "bado" pasaką

Unijos plės kovą už žmonių 
teises ir geresnį gyvenimą

kiški darbininkai, atrodo, pe
tys petin traukia bendru ke
liu: reikalauja gerinti sunkų 
ekonominį gyvenimą ir sutei

gi reikalingų laisvių. Studen
tija demonstruoja.

Ispanijos peso vertė smar
kiai ritasi pakalnėn. Už ame
rikietišką dolerį dabar jau 
galima gauti net tūkstantį pe
sų. Svarbiausių gyven i m u i 
reikmenų kainos kyla, kaip 
ant mėlių.

Kas gi gali dabar Franko 
režimą išgelbėti ? Niekas ki
tas, kaip tik amerikietiški do
leriai ir ginklai.

Mūsų militarinės bazės Is
panijoje suteikia Franko re
žimui šimtus milijonų dolerių. 
Mūsų krašto turistai taipgi 
įveža Ispanijon kitus milijonus 
dolerių. Plati su Ispanija pre
kyba taipgi Franko režimą 
tvirtina. Štai kur gausi para
ma kruvinajam diktatoriui.

Laikas amerikiečiams rim
tai pagalvoti ir diktatoriui pa
ramą sulaikyti. Kam mes tu
rime ramstinėti begriūvantį 
Fj-anko sostą?

Džetiniais lėktuvais dabar 
geriausia ir patogiausia ke
lionė. Bet ji darosi ir pavo
jingiausia.

Šiomis dienomis ištikusi lėk
tuvo nelaimė nusinešė net 45 
gyvastis. Continental Airlines 
lėktuvas susprogo Iowa vals
tijoje.

Dabar tyrinėtojų jau nusta
tyta, kad šis lėktuvas buvo 
bombos sudraskytas. Ir tai ga
limas daiktas, kai patirta, kad 
vienas keleivis buvo apdraus
tas net ant $225,000.

Prieš porą metų taipgi pana-' 
šiai kitas lėktuvas buvo su
sprogdintas.

Kadangi pas mus doleris 
skaitomas brangesniu už žmo
gaus gyvastį, tai tokių nelai
mių gali ir vėl pasikartoti.

Nuolatinis “Laisvės” bend

radarbis Ignas rašo, kodėl tūli 
New Jersey valstijos daktarai 
padarė pareiškimą, jog jie at
sisakys gydyti seno amžiaus 
ligonius, kuriems nemokama 
krįdicininė pagalba bus su
tekta, priėmus King-Anderson 
bilių (žiūr. “New Jersey nau
jienos.”).

iTąsa 6-tam pusi.)

Reikalauja dešimt komunistų 
vadų užsiregistruoti

Washingtonas. — Jungti- Robert Kenedis sako,
nių Valstijų generalinis 
prokuroras Robertas Kene
dis, pasiremiant 1950 me
tais priimtu Internal Secu
rity Act, reikalauja, kad 
dešimt Komunistų partijos 
vadų užsiregistruotų. Jie 
yra:

William L. Patterson, 71 
metu amžiaus.

Betty Gannett Tormey, 
55 metu. c •

William Albertson, 52 m.
Arnold Samuel Johnson, 

57 metu.
Miriam Friedlander, 48 

metų.
Louis Weinstock, 59 m.
Jie. visi yra New Yorko 

' gyventojai.
Albert'J. Lima, 54 metų, 

Oakland, Calif.
Roscoe Quincy Proctor, 

41 metų, Berkeley, Calif.
Dorothy Healey 47 metų, 

Los Angeles, Calif.
Burt Gale. Nelson, 52 m., 

Seattle, Wash.

Pentagonas apie 
medžiagų taupinimą

Washingtonas. — Penta
gono karininkai nesigina, 
kad yra “persistengta” tau- 
pinant strategines medžia
gas, kurių gali prireikti, at
sitikime karo.

Generolai ir admirolai sa
ko, kad “šalies'gynyba yra 
pirmoje vietoje”. Jie daro 
palyginimą: ar pagaminti 
ginklai, lėktuvai, tankai, 
kanuolės susidėvi, pasensta 
ir nustoja vertės, ar į san
dėlius sukrauta strateginė 
medžiaga, kurios dalis pa
sensta, tai nėra skirtumo.

j Pakorė nacistą 
A. Eichmanną

Ramie, Izraelis. — Penk
tadienį, birželio 1 d., pako
rė hitlerininką Adolfą Eich
manną. Jis buvo vienas iš 
Hitlerio sėbrų, kurie supla
navo pavergti pasaulio tau
tas ir daugumą jų išnaikin
ti.

Eichmannas buvo biau- 
rus antisemitas. Teisme jis 
buvo kaltinamas, kad pagal 
jo planus, Antrojo pasauli
nio karo metu, buvo išžu
dyta apie šeši milijonai žy
dų.

Pirm jam uždėjo kilpą, jis | 
pareiškė, kad tiki į dievą, ir 
šaukė: “Tegul 'gyvuoja Vo
kietija, Austrija ir Argen
tina”.

Paryžius. — Susidaužė 
Francūzijos lėktuvas “Bb 
707”. Žuvo 130 žmonių, jų 
tarpe 121 amerikiečiai, be
veik visi iš Atlanta, Ga. Jų 
tarpe buvo Atlanta-Art 
Ass’n menininkų grupė, žy
mių biznierių ir politinių 
asmenų.

kad jie 1959 metais buvo iš
rinkti i JAV Komunistu c c
partijos Nacionalį komite
tą, v

Po šio paskelbimo spau
dos korespondentai mate 

;kai kuriuos komunistų va
dus. Komunistai sakė, kad 
jie nesiregistruos, nes jei
gu užsiregistruotų, tai pa
daryti) tokį “precidentą”, 
kad vėliau, pasiremiant tuo 
prieškonstituciniu įst a t y- 
mu, galėtų versti bile žmo
gų užsiregistruoti. Komu
nistai sakė, kad jie kovos 
prieš tą įstatymą.

Kovo 15 dieną buvo areš
tuoti už nesiregistravimą 
Gus Hali, 51 metų amžiaus, 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius, ir Benja
minas Davis, 58 metų am
žiaus, nacionalis sekrete/ 
rius. Jie buvo paleisti užsi- 
stačius po $5,000 kaucijos ir 
užvedė teismą prieš tą įsta
tymą.

10,000 jaunuolių 
vyks į festivalį

Helsinkis. — Dabar jau 
numatoma, kad Aštunta
me Pasauliniame Jaunimo 
ir Studentų Festivalyje už 
Taiką ir Draugiškumą da
lyvaus ne mažiau 10,000 
jaunuolių. Jis prasidės Hel
sinkyje liepos 28 dieną ir 
tęsis iki rugpjūčio 6 d.

Septintasis jaunimo fes
tivalis įvyko Vienoje, 1957 
metais.

Suomiai ruošiasi draugiš
kai pasitikti viso pasaulio 
jaunuolius. Prie to ragina 
ir šalies prezidentas U. K. 
Kekkonenas, darbininkų ir 
taikos organizacijos. Bet 
tuo pat kartu nuogąstauja 
reakcininkai ir agresyvio 
karo šalininkai.

REIKALAUJA PUSĖS 
MILIJONO DOLERIŲ
New Yorkas. —Komikas 

Bert Lahr apskundė Adell 
Chemical Co. ir Robert 
Lawrence Ass’n televizijos 
produserį, reikalaujant at
lyginimo $500,000. Lahr’o 
advokatas sako, kad kom
panijos garsinime, aktorius 
vartojo tokį pat balsą, kaip 
Lahr, ir darė tokius pat 
mimikos ženklus.

ALŽYRE GAUDO 
TERORISTUS

Alžyras. — Kada Alžyre 
į milicininkų eiles tapo 
įtraukta desėtkai tūkstan
čių vietos gyventojų, tai 
veiklesni pasidarė Fiirancū- 
zijos kariai. Jau suėmė apie 
100 teroristų, 20,000 šovi
nių, 7,000 rankinių grana
tų, daug šautuvų, kulko
svaidžių ir net kanuolių.

Saigonas. — 50 JAV lėk
tuvų Pietų Vietname bom
bardavo partizanus.

kalbų apie “badą” ir “bėgi
mus”— komunistinė s a n- 
tvarka Kinijoje yra stipri 
ir politinių pakaitų negail

ima laukti. ’
Sausra yra visiems rykš

tė. Ji mažiau jaučiama 
'Jungtinėse Valstijoje, ku
rių plačiai nepaliečia, ir 
kur maisto yra didelis per
teklius. Kitaip yra su Bra
zilija, kurios iš 70 milijonų, 

| o 20 milijonų palietė saus
ra.

Kinija — pasaulinis mil
žinas. Ten gyvena apie 700,- 
000,000 žmonių, arba vienas 
ketvirtadalis viso pasaulio 
gyventojų. Tokiai masei 
žmonių yra reikalinga ir di
deli kiekiai maisto. Kinija 
laiminga tuo, kad turi apie 
-4,000 mylių ilgio pamarį 
turtingą žuvimi. Desėtkai 
milijonų kinų gema ir gy

Dar apie stambių kapitalo 
šalių biržos krizę

New Y orkas* — Pradžio
je buvo manyta,. kad nu
puolė 9,350,000 šėrų, bet 
pasirodė, kad krizė buvo 
daug didesnė, tikrumoje 
vertė nupuolė > net 14,750,000 
šėrų, tai yra, daugiau, ne
gu 192|9 m. laike “Juodojo 
ketvirtadienio”.

Didžiausias nupuoli m a s 
pasireiškė stambiųjų kor
poracijų šėrų: American 
Telep hone Co. nupuolė 
341,900 šėrų; General Mo
tors Corp., Ford Motors 
Corp., United Steel Corp., 
ir kitų. Ir šėraUląbai nu
puolė, kai kurie nuo^$4iki 
$4.50 buvusios jų vertės.

Sekamą dieną buvo pra
nešta, kad daugumos kor
poracijų Šerai pakilo apie 
pusę nukritusios v e.r t ė s 
Bet krizė nesibaigė, nes ji 
yra daug gilesnė, kaip bu
vo manyta.

Washingtone prezi d e n- 
tas Kenedis buvo sušaukęs 
finansų ir prekybos sekre
torių ir ekonominių specia
listų susirinkimą. Po to iš
leido pranešimą, kad “JAV 
ekononominė padėtis tvir
ta”. Bet tuo pat kartu L. 
H. Hodges, prekybos sekre
torius, sakė, kad netrukus 
bus pertvarkyta taksų mo
kėjimas nuo įplaukų, kaip 
korporacijų, taip ir indivi
dualiu žmonių: jie bus nu
mušti.

Pasirodo, kad šėrų biržo
je įvyko krizė ir kitose ka
pitalo šalyse.

Vakarų Vokietijoje serai 
nupuolė nuo 5 iki 10 pro
centų. Italijoje kai kurių 
biznio įmonių šėrai nupuo
lė virš 20 procentų. Belgi
joje ir Anglijoje krito dau
giau 10 procentų. Anglijo
je vien Imperial Industres 
šėrų vertė nupuolė $128,- 
800,000 vertės, o kitų Lon
dono įmonių <$@80,000,000. 

vena žvejų laivuose: jie ne 
tik sau, bet ir dideliam nuo
šimčiui gyventojų parūpina 
žuvies.

Kinija laiminga ir tuo, 
kad ji gali per metus nu
imti ne vieną, bet du ar 
tris kartus ryžių derlių.

Sausra palietė tris plo
tus: į pietus nuo Pekino, 
centre prie Yangtze upės ir 
į šiaurę nuo Vietnamo. Tie 
plotai sudaro apie penkta
dali lauku, kur dera kvie
čiai, miežiai, ryžiai, kuku
rūzai ir pupelės.

Bet Kinija 1961 metais ir 
šiemet jau daug pirko 
maisto iš kitų šalių. Mano
ma, kad dabar kiniečio kas
dieninis maistas yra apie 
1,600 kalorijų, ką negalima 
skaityti “bado” arba neda- 
valgymo kiekiu.

Lotynų Amerikoje, kur 
JAV kapitalistai yra įdėję 
apie $20,000,000,000 kapita
lo, darbo liaudis džiaugs
mingai pasitiko JAV kapi
talistų krizę.

Tarybų Sąjungos laik
raščiai rašė, ir radijo ko
mentatoriai sakė, kad tai 
yrą katastrofiškas smūgis 
kapitalist i n ei santvarkai, 
kad “JAV kapitalistai vėl 
susilaukė juodos dienos”, 
kapitalistai pasistengs iš 
tos krizės išbristi darbo 
žmonių kaina. Bus ^puoli
mas darbo žmonių uždar
bio, kels pragyvehimo kai
nas, o valstybė bris į dar 
didesnes skolas.

Washingtonas. — Sako
ma, kad biržoje šėrų verty
bė pagerėjo, ypatingai po 
to, kai JAV vyriausybė pa
reiškė, jog šalies ekonomi
nė padėtis tvirta.

Darbo sekretorius Gold- 
bergas tvirtina, kad dabar 

į JAV darbų yra daugiau, 
kaip bent kada pirmiau. Jis 
sako, kad bedarbių yra 
tik 3,719,000, nes 500,000 
buvusių bedarbių gavo se- 
zaninius darbus.

REIKALAUJA BAUSTI 
KARO KURSTYTOJUS

Ženeva. — Tarybų Są
jungos delegacija pasiūlė 
priimti pataisymą prie re
zoliucijos, smerkiančios ka
ro propagandą. TSRS siūlo, 

j kad būtų priimtas pataisy
mas, kuriuomi pasiremiant 
baustų karo kurstytojus. 
JAV ir jų šalininkai patai
symui priešingi.

Puerto Cabello, Venezu
ela. — Po žiaurių kautynių 
valdiška kariuomenė nuga
lėjo marininkų sukilimą. 
Sukilimo numalšinime daly
vavo 2,000 kareivių ir bom
bonešiai. Sakoma, kad už
muštų yra 120.

Atlantic City. — Inter
national Ladies Garment 
Workers unijos suvažiavi
me buvo pasakyta daug ge
rų kalbų ir priimta rezoliu
cijų. Konferencija vienbal
siai priėmė rezoliuciją už 
lygias civilines žmonių tei
ses.

Gerą kalbą pasakė auto
mobilistų unijos preziden
tas W. Reutheris. Jis sakė, 
kad fabrikantai vietoje lai
ko ir pusės už viršvalan
džius turėtų dvigubai mo
kėti. Jis sakė, kad daug 
buvo prikalbėta apie orga
nizavimą neorgani z u o t ų 
darbininkų, bet mažai nu
veikta. Reutheris pateikė 
sekamą penkių punktų pro
gramą, už kurią ragino uni- 
jistus kovoti:

1) Kiekvienas Amerikos 
darbininkas turi gauti dar
bą, kuris tik nori dirbti.

2) Visi jaunuoliai turi 
gauti mokslą, nes mūsų ša-

Į Laosą ruošia JAV 
intervencijąI

Washingtonas. — JAV 
valstybes sekretorius Dean 
Ruskas pareiškė, kad už 
kelių dienų “JAV pasirinks 
labai atsakomingą kryptį 
Laose”.

Kokia ta “kryptis”?
Spaudos, radijo komenta

toriai įrodinėja, kad Laoso 
“karališkos valdžios” pozi
cija labai pablogėjo: jos ka
reiviai nenori kariauti, tai 
jai įeiti į koaliciją labai 
“nepatogios sąlygos”.

Jie nurodo, kad gali pri
sieiti pavartoti JAV milita- 
rines jėgas iš Tailando, kad 
“karališkos valdžios” pozi
cijas sutvirtinus išilgai Me- 
kongo upę.

BRAZILŲ GENEROLAS 
PRIEŠ FAŠISTUS

Rio de Janeiro. — Gene
rolas Osvino Ferreira Al
ves, komandierius galin
giausios Pirmosios armijos, 
ragino vyriausybę imtis 
griežtų žingsnių prieš fa
šistus, kurie po priedanga 
“antikomuniz m o” puola 
liaudies organizacijas.

Generolas 0. F. Alves rėmė 
Goulartą ir kada reakcinin
kai nenorėjo jam užleisti 
prezidento vietos.

MANO, KAD BOMBA 
SUNAIKINO LĖKTUVĄ

Centerville, Iowa. — FBI 
tyrinėja priežastį susprogi- 
mo “B-707” lėktuvo, kuria
me žuvo 45 žmonės. Patik
rinus skridusių dokumen
tus yra surasta, kad du 
žmonės buvo apdrausti 
$225,000.

Ženeva. — Su birželio 
15 diena bus mėnesiui per
traukta nussįginkla v i m o 
konferencijos posėdžiai.

lies, o gal ir pasaulio, atei
tis remiasi ant mokslo, ku
rį suteiksime savo vaikams.

3) Social Security reikia 
pataisyti, kad visi senojo 
amžiaus žmonės gautų me- 
dikalį aprūpinimą.

4) Civilinės laisvės turi 
būti visiems žmonėms, ne
atsižvelgiant į jų rasę ir 
tautą.

5) Mes turime gerą pre
zidentą, — sakė Reuthe
ris, — tai duokime jam ge
rą Kongresą. Jis ragino, 
kad ateinantį lapkričio mė
nesį į Kongresą rinkti to
kius žmones, kurie palaiko 
prez. Kenedžio programą.

Londonas. — Anglijos 
unijose buvo tolerancijos 
dėl žmonių pažvalgų. Bet 
dabar jau ir anglų reakci
niai unijų vadai ima dau
giau persekioti komunistus. 
Jie teisinasi, kad iš jų to 
reikalauja Anglijos valdžia.

TSRS kelia kainas- 
žemdirbiu naudai

Maskva. — Tarybų Są
junga pakėlė mėsos kainą 
30 procentų, o sviesto—25, 
kad pagelbėjus agrikultū
ros reikalams.

Valdžia praneša, kad tai 
yra tik laikinas pakėlimas, 
bet jis yra reikalingas. Su
prantama, kad pakėlus kai
nas, pagerės žemės ūkio 
reikalai, nes kolūkiečiai 
daugiau gaus mokėti už 
galvijus, sviestą ir riebalus. 
Taipgi tas pasitarnaus su
mažinimui jaunimo persi? 
kėlimo gyventi į miestus.

P. Vietnamo ponai 
neklauso JAV

Saigonas. — Jau nebe- 
pirmu kartu pasireiškė di
deli skirtumai tarp Jungti
nių Valstijų politikos ir 
Pietų Vietnamo valdovų 
priešakyje su Ngo Dinh 
Diemu.

JAV militariniai ir politi
niai patarėjai, kad silpni
nus partizanų veikimą, sto
ja už pagerinimą žemdir
bių būvio, už teikimą mais
to ir kitokios pagalbos, kur 
ji būtinai reikalinga.

Diemui ir jo šalininkams 
tas nepriimtina. Jie nori 
viešpatauti senoviniai, ka
da žemdirbiai yra laikomi 
beveik baudžiauninkais.

JAPONŲ PROTESTAS
Tokio. — Zentaro Kasa- 

ka,Japonijos užsienio reika
lų ministras, įteikė protes
tą Jungtinių Valstijų amba
sadoriui. Japonai masiniai 
protestuoja prieš JAV ato
minių bombų bandymus 
Ramiajame vandenyne. Ka- 
saka reikalauja, kad bandy
mai būtų sulaikyti.
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Naikinti krūmus ir pelkes!— 
ragina Motiejus Šumauskas

KAM TEKO KELIAUTI po Lietuvą, tas neišven
giamai matė, kad ten dar daug yra pelkių ir visokių 
krūmokšnių. Akmenuotų dirvų kai kur taip pat ne
trūksta.

Pelkėtą žemę nėra lengva taip greit nusausinti — 
ims eilę metų, kol tai bus padaryta. Tačiau krūmai-krū- 
mokšniai, mūsų nuomone, gali būti pašalinti greitu lai
ku, jei tik žmonės tuo rūpinsis, jei tik jie dės daugiau 
pastangų. Krūmai, akmenys neleidžia “pilnu garu” veik
ti žemės ūkio mašinoms, be to, visa tai užima nemaža 
žemės.

Pasirodo, kad Lietuvoje tais dalykais pradėta rim
tai galvoti, kalbėti, rašyti, ir,, žinoma, dirbti.

— o —
MŪSŲ DĖMESĮ atkreipė ^neseniai Vilniaus “Tieso

je” (š. m. geg. 19 d.) tilpęs Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirmininko Motiejaus Šumausko straipsnis — “Pelkėms 
ir krūmams tebūna ankšta mūsų laukuose.” Autorius 
sako:

“Pelkės ir raistai, nuolatinis vandens perteklius mi
neraliniuose dirvožemiuose amžius laikė sukaustę Lietu
voje daugiau kaip 2.5 milijono hektarų žemės, arba apie 
40 procentų visos respublikos teritorijos. Kadais tik buo
žės ir dvarininkai tegalėjo drenuoti dirvas, kitiems tai 
buvo svajonė. Ji išsipildė dabar.

Po karo respublikoje nusausinta apie 810 tūkstan
čių hektarų pelkėtų ir drėgnų žemių, jų tarpe 227 tūks
tančiai hektarų—uždaru drenažu. Nuo 87 tūkstančių 
hektarų išrauti krūmai ir kelmai, iš 48 tūkstančių—su
rinkti akmenys, suarta 189 tūkstančiai hektarų dirvonų 
bei pusiau dirvonų.

Melioravimo darbų apimtis kas metai didėja. Vien 
1961 metais drenažu nusausinta 4.5 karto daugiau že
mių, negu per visus buržuazijos viešpatavimo Lietuvo
je metus.” ; J ’

Toliau:
“Šiemet numatyta nusausinti 110 tūkstančių hekta

rų žemių. Iš jų 75 tūkstaųčius hektarų — uždaru drena
žu. Tam tikslui skiriama daugiau kaip 43 milijonai rub
lių.-. Per likusius septynmečio metus iš viso bus nusau
sinta apie 1 milijonas hektarų, iš jų uždaru drenažu — 
apie 525 tūkstančius hektarų.”

Kaipgi yra su krūmuotais laukais?
M. Šumauskas atsako:
“Respublikoje yra daugiau kaip 330 tūkstančių 

hektarų krūmais apaugusių dirvų. Nemaža iš jų yra 
derlinga, anksčiau buvusi dirbama žemė. Žemė vargsta, 
o krūmai naikinami nepakankamai. Bandymai rodo, 
kad cheminė kova su krūmais duoda gerus rezultatus. 
Skuodo rajono “Lenino keliu”, “Pergalės”, ir “Pirmūno” 
kolūkiuose, Radviliškio rajono Kalno Gražionių tarybi
niame ūkyje ir kitur dalis krūmų, nupurkštų butilo ete
riu ir amonio druska 2,4-DA, išdžiūvo, juos lengva iš
rauti.”

" O akmenuotos dirvos?
Skaitome:
“Akmenuotos dirvos dar užima daugiau kaip 320 

tūkstančių hektarų . Jose sunkiau arba ir visai neįma
noma mechanizuoti darbus, racionaliau panaudoti žemę. 
Respublikos vyriausybė patvirtino laukų apvalymo nuo 
krūmų ir akmenų planą. Melioravimo mašinų stotys 
šiais metais turi pašalinti krūmus nuo 19 tūkstančių ir 
nurinkti akmenis nuo 17 tūkstančių hektarų. MMS ga
mybinių kolektyvi; garbės reikalas—šią užduotį besąly
giškai įvykdyti. Daug kuo gali prisidėti ir patys ūkiai. 
Reikia tik labiau rūpintis šiuo reikalu. Krūmai pirmoje 
eilėje naikinti plotuose, kuriuos nereikia sausinti. Tai 
leis su nedidelėmis išlaidomis į žemės ūkio gamybą 
įjungti nemaža žemės.”

Tenka priminti, jog Motiejus Šumauskas (kalbant 
mūsiškai) yra puikus gaspadorius! Jis rūpinasi, jis dir
ba, jis žiūri, kad visas Lietuvos ūkis būtų pastatytas į 
austą lygį. O šiuo metu, kai Lietuvos liaudis savo veidą 
atkreipė į žemės ūkio pakėlimą—Šumauskas tuo labai 
sielojasi, stebi, duoda patarimus, kad motiną žemė neš
tų gausesnius vaisius.

Argentina ruošė
Madridas. — Čionai pa

sklido daug girdų, kad da
bartiniai Argentinos valdo
vai buvo suplanavę nužudy
ti Juaną Peroną, buvusį Ar
gentinos diktatorių.

Argentina tuo tikslu į Is
paniją prisiuntė agentų. 
Bet, būk, jie ne tik negavo 
Ispanijos policijos koopera
cijos, bet policija net eilę jų 
areštavo.

Argentinos valdžios prieš-
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Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Perono nužudymą
akyje J. Peronas buvo nuo 
1944 iki 1955 metų. Jis lai
kėsi nacionalistų politikos 
ir prieštaravo JAV politi
kai. Po jo valdžios nuverti
mo jis apsigyveno Ispanijo
je.

Washingtonas. — Paši
nai! j ino pasitarimai TSRS 
ambasadoriaus su JAV val
dininkais vakarinio Berly
no reikalais.

KĄ RAŠO IR SAKO
J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
J. ŠIMKUS ATKERTA
M. BIRŽIŠKAI

Įžymus Lietuvos rašyto
jas publicistas Jonas Šim
kus parašė “Vilnyje” atvirą 
laišką dėl tų šmeižtų, ku
riuos Mykolas Biržiška pa
rašė apie Justą Paleckį di- 
pukiškoje enciklopedij oje. 
Gi šmeižtų ten pripėckota 
daug, — kiek tik to kiršin- 
čiaus M. Biržiškos jėgos lei
do, tiek jis pylė, kad tik ap
šmeižti, suniekinti Lietuvos 
liaudies mylimą ir gerbia
mą Justą Paleckį.

J. Šimkus rašo:
Pamenu kažkada Vaižgan- 

tas-Tūmas Mykolą Biržišką jo 
vienų sukaktuvių proga išgyrė 
solenizantą, pavadindamas jį 
“sveikos dvasios tipu.” Nuo 
to meto praėjo labai daug lai
ko ir Mykolas Biržiška pasida
rė supuvusios dvasios tipu, 
daug šlykštesnių už bobinčiaus 
davatkėlę. Savo gimtajame 
krašte tapęs kvislingu ir bend
radarbiavęs su hitleriniais oku
pantais, atėjus laisvės valan
dai sprūdo su hitlerininkais į 
Vakarus, nujausdamas, kad 
Lietuvos liaudis nepaglostys jo 
už fašistinių okupantų rėmimą 
ir liaudies mulkinimą.

M. Biržiškos ir jo klapčiukų 
netiesoje yra grūdelis ir tie
sos. Tiesa yra tai, kad Justo 
Paleckio tėvas buvo žemaičių 
bajoras, tik deja jokio dvaro 
neturėjo. Jis gimė 1837 me
tais vidutinio valstiečio šeimo
je ir dar jaunas būdamas per
sikėlė tarnauti į Burkinėnų 
dvarą. Tas dvaras buvo visai 
netoli Telšių. Justo Paleckio 
tėvas tame dvare dirbo kal
viu, o maždaug apie 1890 me
tus jis jau persikėlė, į Telšius, 
kur nusipirko mažą namuką 
Džiugų gatvėje. Namukas dar 
ir dabar tebestovi.. Prie namu- • 
ko pasistatė nedidukę kalvę ir 
ten dirbo kalviu iki išvyko į 
Rygą. Justo Paleckio motina 
taip pat buvo vidutinio vals
tiečio duktė — Ona Petraus
kaitė, gimusi 1872 metais ne
toli nuo Alsėdžių, Skipičių 
kaime. (Ona buvo antroji 
Justo Paleckio tėvo žmona. Su 
pirmąja žmona jis išgyveno 37 
metus ir vaikų nesulaukė.) 
Justo Paleckio tėvai susituo
kė 1897 metų sausio mėnesį, 
o jų pirmasis vaikas sūnus 
Martynas gimė 1897 m. lap
kričio mėnesį. Justas gimė 
1899 metų sausio mėnesį ir 
buvo antrasis Paleckių šeimos 
sūnus.

Netrukus po Justo krikšty
nų Paleckiai persikėlė į Rygą 
ir apsigyveno Torniak ainio 
priemiesty. Čia pasistatė ne
didelius 10 kambarių namus ir 
gyveno daugiausia iš kamba
rių nuomos. Abudu Paleckiai 
tuomet buvo religingi katali
kai.

štai yra,tikrieji faktai. Tai
gi nėra jokio pagrindo “veiks
nių” pliotkams, kad Justo 
Paleckio motina “griešijusi” 
su kažkokiu pramonininku ir 
kitataučiu, o dėl to turėjusi 
“išbėgti” į Rygą. Ir Justo bro
liai negalėjo tyčiotis iš savo 
motinos “grieko,” nes jie pa
simirė vaikais būdami. Taigi 
matote, gerbiamieji skaityto
jai, kaip Mykolas Biržiška nu
sirašė nuo koto su savo infor
macija apie Justą Paleckį.
Kiti pliotkai

Bet Mykolo Biržiškos insinu
acijos gaminamos iš toliau. Jis 
stengiasi prikišti Justui Palec
kiui kažkokius ryšius su Brau
no banku Kaune. Skiedžia 
kažką apie Lenkijos atstovybę 
ir apskritai stengiasi mulkinti 
tiesos nežinantį skaitytoją, su
darydami įspūdį lyg tai Justas 
Paleckis buvęs “svetimos vals
tybės agentas.”

Juk mes visi gerai pame
name, kaip smetoniškoji val
džia ir pats Smetona nekentė 
drąsaus tiesos skelbėjo Justo 
Paleckio. Ir štai, kai “Lietu
vos Aido” redaktorius Merke
lis tada bandė kaltinti Justą 
Paleckį agentavimu (teisme J. 
Paleckį gynė adv. L. Šmulkš
tys, kuris šiuo metu' gyvena 
Amerikoje). Už tą šmeižtą 
prieš Justą Paleckį “Lietuvos 
Aido” redaktorius Merkelis 
smetoniškojo teismo buvo nu- * .1

baustas' 2 sąyąitęę Jtalėjimo. 
Vadinasi, net smetoniškasis 
fašizmas neįstengė apginti sa
vo melų. Teismas turėjo kon
statuoti! 'jog Jiistas Paleckis 
rūpinosi savo tautos ir liau
dies reikalais.' i'

Pamenu, visą: Lietuvą labai 
sudomino J. Paleckio knyga 
“SSSR mūsų akimis.” Knygą 
išleido J. Augustinavičius, bet 
autoriui jis honoraro nė cento 
nemokėjo. Pamenu, tada Pa
leckis dar girdavosi: “štai iš
leidau knygą be jokių materi
alinių išrokavimų.” Su Brau
no banku bendravo ne ma
žiau už Paleckį daugelis Kau
no inteligentų, jų tarpe .ir Bir
žiškų trijulė, nes reikėdavo iš
pirkti ten patekusius iš kitų 
bankų vekselius.

Tik gebelsine dvasia persi
sunkę melagiai gali taip 
šmeižti Justą Paleckį, kaip tai 
daro Mykolas Biržiška ir jo 
klapčiai Amerikos lietuvių re
akcinėje spaudoje.

DĖL GENEROLO 
SALANO NUTEISIMO

Kaip žinią, Francūzijos 
teismas, teisęs generolą Sa- 
laną už išdavystę, dėl orga
nizavimo Alžyre slaptos ar
mijos ir teroristų, kurie iš
žudė daug alžyriečių, nedrį
so nuteisti jį mirti, o nutei
sė visam amžiui kalėti. Tai 
reiškia, kad už ki-ek laiko 
šis nevidonas bus iš kalėji
mo paleistas. Dėl to pasipik
tino Francūzijos liaudis.

Francūzijos Komun i s t ų 
partija ir Jungtinė Socialis
tų partija išleido pareiški
mus. Komunistų partija sa
ko: , ■ ■

Salanas, svarbiausias žudikų 
iš O AS vadeiva;- išsigelbėjo. 
Tris kartus sąmokslais jis sto
jo prieš, tautos .yalią. Jis nu
kreipė prieš Ęgancūžiją. jos 
ginklus ir jos žmones. Jis pa
mynė šalies (Vali4 savo 'maištu 
ir suteršė jos'garbę savo nu
sikaltimais; Jis negavo verto 
atpildo už savo nusikalstamą 
ir maištininkišką veiklą. Nuo 
to laiko, kai. buvo sudaryti 
Eviano susitarimai, daugiau 
kaip trys^tūkstančiai alžyrie
čių, jų tarpe moterų ir vaikų, 
buvo nužudyti jo įsakymu, 
kaip ir prancūzų kareiviai.

Teisėjai pagailėjo, žudikų 
vadeivos, pareiškė PKP politi
nis biuras, nes tarp jo ir val
džios, kuri jį teisia, yra dide
lis klasinis solidarumas, kurio 
tikslas toliau kariauti prieš al
žyriečių tautą, nepaisant pran
cūzų tautos valios; jie kartu 
organizavo 1958 metų gegužės 
13 d. pučą su kolonialistiniu 
ir rasistiniu “Prancūzų Alžy
ro” šūkiu. Nuo to laiko vieni 
turėjo atsitraukti, vis smar
kiau priešinantis Alžyro ir 
Prancūzijos tautoms, kiti, kaip 
ir anksčiau, toliau vykdė nu
sikaltimus, siekdami vis to pa
ties kolonialistinio ir rasistinio 
tikslo.

šių klasinių sumetimų pa
diktuotas nuosprendis, pažy
mi pareiškime, skatina ardo
mąją O AS veiklą, jos mėgi
nimus paversti niekais Eviano ■ 
susitarimus. Jis didina, fašiz
mo pavojų.
Gavalda reikalavo 
mirties nuosprendžio

Kalbėdamas tribunolo posė
dyje generalinis prokuroras 
Gavalda reikalvo paskelbti Sa- 
lanui mirties nuosprendį. Ge
neralinis prokuroras priminė 
daugybę kruvinų nusikaltimų, 
kuriuos O AS,.Salano vadovau
jamas, įvykdė Alžyre ir pačio
je Prancūzijoje, “žmogus net 
negali atsiminti visų jūsų pik
tadarybių,” —. p a r e i škė jis, 
kreipdamasis į teisiamąjį. Ga
valda pranešė, kad Salano by
loje yra tokių dokumentų, ku
riuos jam gėda skelbti, kai 
girdi dalyvaują procese užsie
nio spaudos atstovai. Jis pa
brėžė, kad Sūlanui tenka at
sakomybė taip pat už tuos nu
sikaltimus, kuriuos OAS toliau 
daro savo vadeivos įsakymu ir 
po to, kai jis buvo suimtas.

Kai buvo paskelbtas nuo
sprendis, teismo- salėje buvę 
Salano šalininkai pradėjo ploti

< j į i, .c. ‘MII-;,
ir skanduoti kolonialistų šūkį: 
“Alžyras ^yikĮ^uso Prancūzi
jai.” Variausias Salano gy
nėjas višismš Tiksje-Vin j auku
ras apkabind’iihpasveikino nu
teistąjį; ’

Oficialus penktosios respub
likos teisingumas praėjusią 
naktį sumušė visus nuolaidu
mo rekordus, įsigudrinęs rasti 
kažkokių “švelninančių aplin
kybių.” Laikraštis “Humani- 
te” pabrėžė, kad skandalingai 
švelnų nuosprendį Salanui nu
lėmė aukščiausiojo karo tribu
nolo sudėtis, nes jos nariai bu
vo kruopščiai parinkti.

Demokratinė vis u o m: e n ė 
aukščiausiojo karo tribunolo 
nuosprendį įvertino kaip tie
sioginį paskatinimą “ultroms” 
vykdyti naujas kruvinas pikta
darybes. Salano galva išgelbė
ta, rašo šiandien laikrštis “Li- 
berasjon.” Tai reiškia ne tik 
tai, kad nebuvo nubausta už 
nusikaltimus, bet taip pat ir 
skatinama vykdyti naujus nu
sikaltimus.

Tai patvirtina ir tebevykstąs 
fašistinis teroras Alžyre, kur 
vien tik vakar oasininkai nu
žudė 38 žmones ir sužeidė 53.

Su šūkiu “Fašizmas nepra
eis!” studentai-antifašistai su
organizavo Paryžiuje protesto 
demonstraciją prieš nuolai
džiavimą oasininkams. Polici
ja išvaikė demonstrantus, suė
musi 29 jos dalyvius.

Jungtinės socialistų partijos 
nacionalinis biuras paskelbė 
pareiškimą, kuriame pabrė
žia :

“Gegužės 13-osios purve už
gimęs režimas (turimas galvo
je 1958 metų gegužės 13 d. 
karinis - fašistinis perversmas 
Alžyre. — Red.) neišdrįso nu
teisti mirti žmogų, kuris atve
dė generolą' de Golį į valdžią. 
Respublikos prezidentas, pats 
paskyrė šio nepaprastojo tri
bunolo narius... Nesuskaitomi 
nusikaltimai, įvykdyti Salano 
įsakymu, neliks nenubausti. 
Tą dieną, kai prancūzų tauta 
vėl įgaus savo laisvę ir suvere
numą, žmonės,' padarę gėdą, 
mūsų šaliai Alžyre, gaus pel
nytą atpildą" už visą tą krau
ją, kurį jie praliejo.”

Cleveland, Ohio
PADĖKA

Gegužės 18 d. mirė mano 
vyras Geo. Martin. Širdin
gai tariu ačiū visiems drau
gams ir draugėms,, kurie 
liūdesio valandoje vienaip 
ar kitaip pagelbėjo ir iš
reiškė užuojautą.

Ačiū grabnešjams, L D S 
55 kuopai už gėles, Mary 
Lukas, kuri rūpinosi mūsų 
šeima; Onai ir Jonui Eitu- 
čiams, V. Mockaitienei, O. 
Mack ir kitiems, kurie pa
gelbėjo laike laidotuvių. Dė
kui giminėms,, draugams ir 
draugėms už gėles, išreikštą 
užuojautą žodžiu ir per 
laikraštį. Ačiū visiems, ku
rie taip skaitlingai daly
vavo šermeninėje ir palydė
jo į Lake View kapines.

Ačiū d. A. Kazilionienei už 
pasakytas tinkamas eiles 
šermeninėje ir ant kapinių. 
Dėkui Della Jaboc & Son už 
tvarkingą patarnavimą. Jū
sų visų užuojauta ir pagal
ba bus ilgai mūsų atmin
tyje.

M. Martin, žmona 
Vaikai ir anūkai

NĖRA KINŲ PRIE 
HONGKONGO SIENOS
Hongkongas. — Iš Ki

nijos atvyko Mrs. Mary 
Downey ir jos sūnus Wil
liam. Jie sakė, kad jokių 
kinų bėglių nėra prie Keni
jos ir Hongkongo sienos, 
nei besiartinančių prie jos.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito gavo iš 
TSRS vyriausybės pakvie
timą atvykti į svečius šią 
vasarą. Pakvietimą jis pri
ėmė.

Kas sulaužė Laose mūšių 
paliaubų sutartį

Dėl pasikartojusių mūšių 
Laose dabar Amerikoje kal
tinami komunistai, būk jie 
sulaužę mūšių paliaubų su
tartį ir dabar daužo kara
liškos premjero Boum Doun 
valdžios militarines jėgas, 
gen. Phoumi Nosavon vado
vaujamas.

Tačiau pasirodo, kad ne 
komunistai, o Jun g t i n i ų 
Valstijų remiamos rojalistų 
valdžios karininkai sulaužė 
mūšių paliaubos sutartį.

NewYorko konservatyvus 
žurnalas “Newsweek” rašo, 
jog karališkos valdžios kari
nės jėgos buvo sukoncent
ruotos prie pat Pathet Lao 
teritorijos v.'.m, kad užpulti 
komunistų vadovauj amas 
jėgas. Netrukus karališkos 
jėgos peržengė paliaubų nu
statytą liniją ir pradėjo 
dviejose vietose veržtis į 
Pathet Lao teritoriją. Tik 
tada Pa te th Lao jėgos grie
bėsi žygių atmušti įsiveržė
lius. Ir karališkos jėgos ne 
tik buvo atmuštos, bet ir su
muštos, likučiai turėjo neš
dintis į Thailandą, kur jie 
buvo neva nuginkluoti ir in
ternuoti. Betgi pasirodė, 
kad tie patys pabėgėliai iš 
Thailando vėl buvo permes
ti per rubežių komunistų 
vadovaujamas jėgas puldi
nėti. Antru kartu, tačiau, 
rojalistai buvo sumušti.

Pasirodę, jog Amerikos 
remiama karališka valdžia 
viską daro, kaęl neprileidus 
susitartų dėl nudarymo La
ose koalicinės valdžios, į ku- 

i rią turėtų įęiji ir komunis
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Jose Marti Kubos 
Respublikos didvyris

1895 metais įsisiūbavo 
pergalinga r e v o liucija už 
Kubos nepriklausomybę. Re
voliucijai vad o v a v o Jose 
Marti, rašytojas, poetas, vi
sas savo jėgas paaukojęs 
tam, kad Ispanijos okupaci
nes jėgas Kuboje sunaikin
ti ir užtikrinti Kubai ne
priklausomybę.

Tų pačių metų geg. 19 
d. Jose Marti krito mūšiuo
se ties Dos Rios. Jis ten 
paaukojo savo gyvybę tam, 
kad Kuba būtų laisva ir 
nepriklausoma respubli k a . 
Ispanijos jėgos buvo sumuš
tos ir pusė Kubos teritorijos 
buvo išlaisvinta.

Jose Marti buvo gabus 
rašytojas-poetas. Jis iš pat 
jaunų dienų buvo persigė
ręs revoliucine dvasia. Už 
tai jis, turėdamas tik 16 

įmetu amžiaus, jau buvo Is
panijos inkvizicinio teismo 
nuteistas 10 metų katorgai. 
Jis buvo išsiųstas Ispanijon.

1880 metais, jam pavyko 
pasprukti iš Ispanijos ir at
vykti New Yorkan, kur jis 
išgyveno apie 15 metų. Čia 
gyvendamas jis raš i n ė j o 
New Y o r k o dienraščiui 
“Sun” ir ispanų spaudai. 
Vėliau U r u g u a jaus res
publika jį paskyrė genera- 
liu konsulu New Yorke, tai 
jam teko dalyvauti Ameri
kos respublikų konferenci
jose, kuriose Marti taipgi 
kovojo Ispanijos okupaciją 
Kuboje.

Pagaliau jis slapta nuvy
ko Kubon ir ten organizavo 
revoliucines jėgas kovai 
prieš Ispaniją. Jose Marti 
krito žiauriuose mūšiuose, 
kaip revoliucijos didvyris. 
Jis dabar skaitomas Kubos 
revoliucijos tėvu.
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Kriminalistų sindikatas 
Mafia Sicilijoje

Sicilijos srities taryba 
šiomis dienomis kreipėsi į : 
Italijos parlamentą su pra
šymu padaryti investigaciją 
kriminalistų sindikato Ma
fia veikime.

Sicilijoje padėtis darosi 
d e s p e r a t iška dėl Mafia ; 
veiklos. Palermo apylinkė
je pastaraisiais keler i a i s 
metais Mafia gengsteriai 
yra išžudę virš 200 žmonių. 
Kriminalinis darbas plečia
si ir kitose vietose, net pa
siekia pačią krašto sostinę v 
Romą. Sicilijos mieste Maz- 
zarino net keturi kapucinai 
buvo teismo rasti atlikę kri
minalinių darbų, kaip Ma-_ 
fia agentai. >

Mafia veikia labai pla^ 
čiai. To sindikato agentai 
priverčia žemės savininkus 
ir biznierius po tam tikrą 
pinigų sumą sumokėti už ; 
neva protekciją. O tie, ku- • 
rie nesumoka, praranda sa- 
vo gyvulius, kriminalistai *• 
sunaikina biznius, sunaiki- \ 
na javus, degina namus, pa
perka valdininkus ir teisė- ‘ 
jus, rinkimuose prive r č i a 
balsuotojus balsuoti už Ma
fia užgirtus kandida t u s. • 
Mafia nesidrovi ir savo opo
nentus žudyti.

Musolinio viešpatavimo me
tu Mafia negalėjo tiek daug 
figūruoti, nes fašistai r atliko 
panašų . darbą. Tada Mafia 
agentai dirbo drauge su Muš
tiniu. Dabar jie nepriklau
somai nuo valdžios veikia ir 
turi geras savo kriminalinia
me darbe pasekmes. •

Italijos valdžia, atrodo, tu- . 
rėš ką nors daryti, kad lĮIafia < 
gengsteriams pastoti rkelią te- 
rorižūdti lf apiplėšti žmones. 7 t ’ x •Kiek Amerikoje tarp; ital^,. 
yra: Mafia agentų, sunku pą- • 
sakyti. • ,

Geras vaistas širdies 
ligomis sergantiems

Pietinės Kalifornijos uni- ” 
versiteto medicinos profeso
rius George Griffith raporta
vo Kalifornijos Medicininės ’ 
sąjungos metiniam suvažiavi
mui, kad jo naudojamas vais- • 
tas kovai prieš tūlas širdies Ii- :: 
gas jau teikia gerų pasekmių. ‘ 
Heparin — to vaisto vardas.

Dr. Geo. Griffith įšvirkštęs 
to vaisto 17-kai daktarų ir 
slaugių, turėjusių po vieną ar 
daugiau širdies atakų. Be to 
vaisto, sakoma, 80 jų jau bū
tų mirę, o naudojant hepari- ■ 
ną iš 117 temirė tik penki, ir 
jie buvo virš 65 metų amžiaus. -

Dr. Griffith teigia, kad šis 
vaistas (heparinas) skystinį 
kraują/ kad jis galėtų leng
viau tekėti sukietėjus i o m U 
kraujagyslėmis ir palengvinu-- v 
širdžiai jį pumpuoti.

Šiuo metu heparinas yra 
gana brangus širdies ligo
niams naudoti — išeina net 
apie $40 mėnesiui. Ligonams ‘ 
jis teikiamas kasdien po tam 
tikrą dozę.

Ne visi daktarai sutinka, 
kad heparinas yra geriausias 
širdies ligoniams vaistas. Atei
tis parodys, kiek jis širdies li
goniams gali pagelbėti.

Pastaba mitukeliams
./r

Diabetikų (cukrine liga ser- 
gančių) tarpe yra 82 procen
tai nutukėlių.

Tai parodo, kad nutukėliai , 
greičiau pasiduoda ir cukrinei. 
ligai.

New Yorkas. — Atplau
kė Suomijos laivas “Fii> 
eagle” ir atgabeno 452,000 
pėdų medžio. Laivas yra 
7,000 tonų įtalpos.



LMS VEIKLA Šen ir ten pasidairius
JUBILIEJŲ 
MINĖJIMAS

Gegužės mėnuo buvo ypa
tingai reikšmingas mūsų 
chorams rytinėse valstijose. 
New Yorko Aido choras mi
nėjo savo 50 metų jubiliejų, 
o Hartfordo Laisvės choras, 
—35 metų jubiliejų, šie turi ir pavieniai chorai ir 
minėjimai buvo atžymėti dainininkai šiuo klausimu 
chorų surengtuose koncer- i rūpintis. Žinau, kad čika- 
tuose. i giečiai ir newyorkieciai dai-

Gal reikia dalinai kaltę 
šiuo reikalu prisiimti Cent- 
trui. Juk tai mūsų užduotis 
aprūpinti chorus ir pavie
nius dainininkus dainomis. 
Šis klausimas turės būti 
sprendžiamas sekanč i a m e 
LMS Centro posėdyje, bet

Abiejų chorų parengimai 
buvo sėkmingi. Apart sa
vųjų jėgų, newyorkieciai 
buvo laimingi tuo, kad at
vyko iš Detroito solistė A. 
Zigmantienė, o iš Čikagos 
Valerija Urbikienė su vyru 
ir Roger Žilis. Tad, apart 
pačių aidiečių, koncerto at
likime dalyvavo A. Zigman- 
ti'^nė su keliomis dainomis 
ir čikagiečių duetas V. Ur
bikienė ir Roger Žilis.

Mokytoja Mildred Stens- 
ler daug įdėjo energijos 
prirengime šio koncerto, ir 
jai reikia tarti širdingą 
ačiū už josios nenuilstamą 
entuziazmą.

Laisvės choro koncerte ge
rai pasižymėjo svečiai iš 
Montello, Mass.: Vyrų cho
ras vadoybėje Al. Potsiaus 
ir solistė Rožė Stripinis. Iš 
Worcesterio programoje da
lyvavo F. Blazas, tenoras, 
kuris gražiai buvo sutiktas 
publikos, nepaisant, kad 
prieš dainavimą solistas at
siprašė, gal nesiseks dai
nuoti, nes buvo sunegalavęs. 
Jo balsas tikrai gerai pra- 
lavintas, o dikcija tai jau 
pavydėtina. Taipgi dainavo 
gražiai ir jausmingai Elena 
Brazauskienė, kurią hart- 
fordieciai skaito savąja, 
nors ji dabar jau kiek laiko 
gyvena New Yorke. Mat, 
Elenutė, atvykusi iš Euro-

* p6s į H a r t f ordą, įstojo į 
Laisvės chorą, ir taip pra
sidėjo josios dalyvavimas 
progresyvių tarpe.. Pats 
Laisvės choras atidarė ir 
užbaigė programą su daino
mis.

Nors Laisvės choro mo
kytoja,Wilma Hollis, ne lie
tuvė, bet reikia pripažinti, 
kad labai gerai sutapusi su 
lietuviais.' Jai dainuojant 
solo, “Mudu Du,” niekuo
met nesakytum, kad tai ne 
lietuvaitė, — ji taip aiškiai 
ištaria žodžius.

nuoja naujas Lietuvos dai
nas. Rodosi, neatsilieka ir 
worcesterieciai. Tai kodėl 
negali ir kitų miestų daini
ninkai to paties padaryti?

KITŲ CHORŲ VEIKLA
Worcesterio Aido choras, 

kiek man teko sužinoti, pui
kiai suvaidino operetę “Lie
tuvaitę.” Dar ir tai pažy
mėtina, kad vadovaujamose 
rolėse pasirodo Amerikoje- 
gimę lietuviai. New Yorke 
worcesterieciai suvaidins 
operetę “Laisvės” metinia
me parengime lapkričio mė
nesyje. Lauksime!

Smagu, kad Detroite ir 
vėl skamba lietuvių daina 
progresyvių tarpe. Gyvuo
kite ilgus metus.

Matyti, kad clevelandie- 
čiai irgi nesnaudžia — cho
ras pasirodo ir savo koncer
tuose ir kituose parengi
muose. Puiku.

kal-
me-

Man

SEKAMAS 
SUVAŽIAVIMAS

Ar ne laikas pradėti 
bėti apie ateinančius 
tus? Ką veiksime?
atrodo, turėtume sušaukti 
visus JAV menininkus-dai- 
lininkus į didelį festiv a 1 į. 
Galėtume sukviesti 
ninkus išstatyti savo 
nius. Kitais žodžiais, 
kimės prie dailininkų 
dos, visų chorų ir solistų 
dainininkų koncerto, taip 
pat ir suvažiavimo . Ką sa
kote, L________
kai?

daili- 
kūri- 
reng- 
paro-

menininkai - dailinin-

Ieva T. Mizarienė
LMS Pirmininkė

Overland, Mo., nedidelio 
miesto taryba paskelbė sau 
metines algas. Bet miesto 
burmistras Norman Myers 
griežtai pasipriešino sau 
pakelti iki $12.,0,00 metams. 
N. Myers alder manų posė
dyje pareiškė, kad jam pa
kanka $3,600 algos, primo
kant kiek netikėtų išlaidų. 
Dėl šio majoro pasipriešini
mo taryba balsavo net tris 
kartus ir kiekvieną kartą 
nubalsavo, kad majoro alga 
turi būti $12,000. Neatsi
žvelgė jie, kad nedarbo gil
tinė spaudžia miestelio pi
liečius.

Philadel p h i j o s “Daily 
News” rašo, kad JAV-se 
kiekvieneriais metais gims
ta apie 7,000 kūdikių iš 
mechanišku būdu užvaisin- 
tų motinų.

SLA organe “Tėvynėje”

mercinė spauda jau seniai 
pažabota^nuo skelbimo tie
sos ir pakinkyta melų pro
pagandai skleisti.

LLD nariai patenkinti, 
gavę įdomią d-ro A. Marge- 
rio knygą “150 dienų Tary
bų Lietuvoje.” Rašytojas A. 
Margeris knygoje plačiai 
nušviečia ir išryškina da
bartinės Tarybų Lietuvos 
liaudies būklę. Ypač įdomu 
knygą skaityti tiems, kurie 
neturėjo progos skaityti Ta
rybinės Lietuvos laikraščių 
ir knygų. Be visų informa
cijų ir įdomybių man rodo
si, rašytojas Margeris per
dėtai garbina ir šlovina 
gimtojo krašto gamtos gro
žį, nes kiekvienas kalnas, 
kalnelis, upė, upelis, ežerai 
ir miškai — viskas apiberta 
auksu ir sidabru. Nors kny
gos autorius turįs didelę sa
vo tėvynei meilę, bet per di-

dideliu pasitenkinimu jįal- <leliS jos gamtos grožio gar- L c 1 w i wa n vMini-A I hi n 'tt/xi Ir I/a

pinta ilgoka recenzija anglų 
kalba parašytos knygos sui 
antrašte “Guerilla Warfare 
on the Amber Coast.” Jie 
vadina partizanais siautu
sius banditus, žmogžudžius 
1946-1952 metais Lietuvos 
miškuose, kurie išžudė išti
sas šeimas.

Toliau rašoma, kad bandi- pondentas to streiko istori- Jvn> N- 
tai parinkdavo geriausius ją nepilnai nušviečia

binimas nustelbia veikalo 
kūrybos skonį.

Progresas

Lawrence, Mass.
“Laisvės” Nr. 43 tilpo ko

respondencija apie didįjį

socialistinės santvarkos vei
kėjus bei simpatikus ir žu
dydavo.

Koks tai slapukas Tau
ras sako: Tą banditizmo 
knygą .išdalysią Jungtinių 
Tautų atstovams ir naujai 
užgimusioms Afrikos ir A- 
zijos tautoms. Tuo paro
dys pasauliui, kad jie buvo 
banditai, žmogžudžiai!

LAISVES REIKALAI
Šiomis dienomis aukų laikraščiui gauta sekamai:
LDS 142 kp. (per J. Miliauską),

McKees Rocks, Pa...................................
Alex Klimas, Hartford, Conn...........................
Jonas Daukus, Detroit, Mich...........................
Ona šeškauskienė, Hudson, Mass....................
Birutė Gelgotaite-Wolff, Fair Oaks, Calif. ..
ALDLD 2 k p.; So. Boston, Mass.,

(per S. Rainard) .................................
Anna Strolis, Philadelphia, Pa..................
Hblen Žukas, Binghamton, N. Y................
Marcelė Green, Worcester, Mass. ...........
Frances ir Nick Pakalniškiai, Chicago, Ill.
Anna Krajewska, Worcester, Mass............
A. Zigmantienė, Detroit, Mich. ..............
Antanas Latvėnas, Hartford, Conn............
A. Grigaitis, Jennings, La.........................
A. P. Gabrėnas, Trenton, N. J. .................
J. Yasulis. Kenosha, Wis. ......................
Adomas Pauliukaitis, Philadelphia, Pa. .
leva Barns (per motiną Sidarienę)

Worcester, Mass................... • •-----------
A. ir M. Kazlauskai, Haverhill, Mass.........
S. ir Z. Penkauskai, Lawrence, Mass. ...
B. Rauba, Cleveland, Ohio ........................
Antanas Valenčius, Danielson, Conn..........
J. Labunaitis, Pittsburgh, Pa......................
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa................
A. Valaika, Chicago, Ill............................. .
M. Mazūra, Chicago, Ill......................... . .
V. Macy, Voluntown, Conn.........................
Barbara Gutkauskienė, Brockton, Mass...........3.00
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa...................... 2.00
M. Šmagorienė, Miami, Fla................................  2.00
Po $1: L Maciewicz, EL Billerica, Mass.; T. Dabuls- 

, kis, Chicago, Ill.; J. Gray, Frackville, Pa.; M. Matukas, 
į Jamaica Plains, Mass.; J. Vilkelis, St. Petersburg, Fla.;

$30.00 
27.00 
20.00 
10.00 
10.00

. 10.00 

. 10.00 
. 10.00 
.. 8.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00

nedalyvavo, tik tėmijo ki
tus. Buvo kilęs klausimas, 
ką daryti su tokiais nariais, 
kurie daro tokius neapgal
votus išsišokimus. Konven
cija išsiaiškino, kad jie. Wė-; 
nori gilintis į kiekvieno ba
rio įsitikinimus ir palieka 
jiems laisvę orientuotis pa
gal jų supratimą.

Konvencija priėjo išvados, 
kad jie priešingi King-An- 
derson biliui. Tačiau, jei tas 
bilius praeis ir taps įstaty
mu, jie pasiduos ir jį pildys.*

Taipgi buvo pakeltas 
klausimas apie Hippocritic 
Oath, tai yra daktarų prie
saiką, kad jie gydys ligo
nius, nežiūrint jokių aplin
kybių. Į tą klausimą gydjfo 
tojai tik nusijuokė, pasaky
dami, kad tai tik pagoniška 
priesaika (pagan oath).

Dr. Hnriksen išreiškė pa
sitenkinimą konvencijos nu-

5.00
5.00
5.00
4.00 į tarimais.
4 00 | Buvo aštrių grąsinimų

3.00
3.00
3.00
3.00

Kai tik buvo paskelbtas 
d-ro Henrikseno priešingu
mas, tuojau šeši seimelio at
stovai pagrasino įnešti le- 
gislatūron bilių: kuris dak
taras atsisakys ligonį gydy
ti, bus baustas pinigiškai, 
kalėjimu ir netekimu leidi
mo praktikuoti.

Kadangi visas triukšmasresponctencija apie ciiuįjį v
1912 metu streiką. Korės- Mary Klish, Wallingford, Conn.; Nap. Kisielius, Brook-Į apsiramino, tai gubernato- 

'T, Y.; Kazys Juknis, White Plains, N. Y.; * 1 1 1 J 1; P. Žukas, | rius prašė, kad to biliaus 
j Shenandoah, Pa.; Jacob Vejalis, Gardner, Mass.; J. Le- įnešimo iniciatoriai susilai-

Jis rašo kad **streikas veckis, Brooklyn, N, Joseph Kireilis, Johnson Cjity> 
baigėsi darbininkų laimėji-1 N. Y.; Kay Zinskienė, Dorchester, Mass.; BK, Chicago, 
mu.” Kokiu laimėjimu? 1 Ul«j J« Jurevičius, Brooklyn, N. Y.; Helen Sholunas, W". 
Ogi taip: “Buvo pakelta Haven, Conn.; Ch. Arnson, E. Hartford, Conn., P. Še- 

|duikis, Chicago, Ill.; F. Netsel, Gardner, Mass.; A. Duls- 
ky, St. Petersburg, Fla.; Mary Stolpin, Flint, Mich.; A. 
Zline, Detroit, Mich.

— o —
Dėkojame virš minėtiems prietelįams už puikias 

dovanas laikraščiui, tikimės, kad atsiras ir kiti geradė-

alga, sutrumpinta darbo va
landos...”

O tikrenybėje buvo taip: 
Massachusetts valstijos le- 
gislatūra priėmė įstatymą 
dėl sutrumpinimo valandų,
o fabrikantai savose dirbtu- i jai. 
vėsę turėjo iškabinti naujas

Čikagos viena poniutė,’reguliacijas dęl darbo va- =
I landų. Ir jos pasirodė vidu
ryje lapkričio mėnesio, o 
tas reguliacijas turėjo pra
dėti pildyti su gruodžio 1 d., 
1911 m. į

Už kelių dienų pasirodė 
fabrikantų “reguliacijos,” 
—darbininkai dirbs trum-

Mrs. Margaret Montgome
ry, nepaprastai buvo įsimy
lėjusi į kates. Prieš mir
siant jinai parašė dokumen
te, kad dalį savo turto (apie 
$13,000) palieka savo 7 ka
tėms, kurias prižiūrės kai
mynas, o kuomet katės nu-, 
dvės, tad likučius atiduoti. Pes^es valandas, bet gaus 
vienuolėms davatkoms...

Laisves Administracija

New Jersey naujienos

DAINŲ PASIRINKIMAS
Norisi tarti žodį-kitą apie 

mūsų solistų ir chorų dainų 
pasirinkimą. Šis klausimas 
ypatingai kilo mano minty
se stebint Laisvės choro kon
certą. Būtinai reikia turė- 
tiA savo repertuaruose dau
giau dainų, sukurtų dabar
tinių kompozitorių tarybi
nėje Lietuvoje, o jų yra tiek 
daug ir tokių melodingų. 
Nesakau, kad neturime dai
nuoti senų liaudies dainų, 
bet jokiu būdu negalime pa
sitenkinti vien senomis. Mes 
žinome, kad mūsų liaudies 
dainos iš praeities laikų 
daugiausia liūdnos, apver
kia vargus, priespaudą. Ge
rai, taip kadaise buvo, taip 
reikėjo dainuoti. Bet dabar 
kas kita. Dabar visa Tary
binės Lietuvos ateitis nu
kreipta į laimingą, šviesią 
ateitį. Liaudis, atsikračiusi 
buržuazinės priespa ūdos, 
linksmai svajoja, dirba, bū
davo j a naują santvarką, 
taigi ir dainos, poezijos, at
spindi tą gražų ūpą.

Todėl mes ne tik kad pa
gyvinsime savo koncertus 
Jaujomis, linksmomis dai
nomis, bet ir supažindinsi
me lietuvius, gyvenančius 
toli nuo savo tėvynės, su 
teisinga padėtimi Tarybų

Dailininkų ir 
rašytojų vakaras

VILNIUS.—Šį kartą tra
dicinis Rašytojų klubo tre
čiadienis buvo ; skirtas ap
tarti dailininko A. Gudai
čio tapybos darbų parodai, 
kuri ilgą laiką buvo ekspo
nuojama klubo patalpose. 
Rašytojų svečiais buvo dide
lis būrys dailininkų ir kitų 
meno darbuotojų.

Vakarą atidarė rašytojas 
A. Baltrūnas, A. Gudaitis 
papasakojo apie išstatytus 
parodoje paveikslus, apie 
naujausius savo darbus. Po 
to užsimezgė karštas pokal
bis apie dailininko santykį 
su žiūrovu, novatoriškumą 
tapyboje, apie liaudies me
no tradicijų panaudojimą 
mene. Šiais klausimais pa
sisakė rašytojai A. Venclo
va, A. Chruginas, A. Balt
akis, A. Žukauskas, litera
tūros kritikė I. Kostkevičiū- 
tė, dailininkai V. Jurkūnas, 
A. Savickas, V. Valius, L, 
Katinas, V. Dilka, dailės is
torikai S. Budrys, R. Kru- 
kaitė, J. Umbrasas, T. Ado
monis, režisierius J. Gry
bauskas, m u z i k ologas V, 
Liandzbergis ir daugelis ki-

mažesnes algas.
Iš tos priežasties ir kilo 

streikas nuo pabaigos lap-
1961 matais mūsų šalies kr^į0 1911 m> įr tęsėsi iki 

valstijose buvo pravesta'kovo mėn. 1912 m.
apie 300 įstatymų “tvarky-l Streikas buvo laimėtas tik 
mui ir gerinimui darbiniu- tiek, kad algos pasiliko tos 
kų su darbdaviais santy-
kių.” Iš daugelio valstijų 
išleistų įstatymų tiktai Ka
lifornijos ir Illinojaus vals
tijos įstatymais reikalauja
ma darbininkams pasitarti 
su darbdaviais arbitracijos 
būdu prieš paskelbimą 
streiko.

Mūsų šalies įstatymų lei
dėjai jau ruošiasi pravesti 
įstatymus,, su kuriais galėtų 
giliau įkišti savo nagus į tų 
žmonių kišenes, kurie turi 
kiek pasidėję bankuose ir 
taupomuosiuose bondsuose 
pinigų. Jau ne juokais no
rima uždėti 20 procentų 
taksų ant gaunamų nuo
šimčių už indėlius. Kol kas 
bankai temoka tik 3 ar 4 
procentus už padėtus pini
gus.

pačios su trumpe s n ė m i s 
darbo valandomis. A. V.

NUO RED. —Labai ge
rai padarė S .Penkauskas, 
parašydamas apie tą istori
nį streiką. Dėkui ir A. V. 
už papildymą. Reikia su
prasti,, kad jeigu ne darbi
ninkų kova, tai darbininkai 
būtų gavę trumpesnes va
landas, bet ir mažesnes al
gas, kas būtų reiškę algų 
numušimą. Kovoje jie dau
giau patyrė apie kovos 
reikšmę, organizaciją, iško
vojo už trumpesnes valan
das tas pačias algas, kas 
reiškė didesnį mokestį už 
valandą.

Tik neseniai Jungt. Vals
tijų komercinė spauda pa
liovė bliovusi apie neva ba
daujančius bėglius iš demo
kratinio R. Berlyno į buržu
azinį Berlyną. Dabar stai
ga nukreipė savo šlykščios 
propagandos artileriją link 
Kinijos bėglių į Anglijos ko
loniją Hong Kongą. Ši pro
paganda skleidžiama dėl to, 
kad nukreipus pasaulio dė
mesį nuo JAV militarinės 
intervencijos į Thailandą ir

Ypač gyvą diskusiją su
kėlė paskutinieji A. Gudai
čio darbai, skirti M. K, 
Č i u r lionio atminimui. V. 
Liandzbergis paskambino 
kelis didžiojo k o m p o zito- Laosą. Viskas vykdoma pa- 
riaus preliudus. (Elta) gal šaltojo karo planą. Ko-

ŠEŠI VAIKAI ŽUVO— 
NĖRA KALTŲ

Binghamton, N. Y. —Ko
vo mėnesį Binghamton Ge
neral ligoninėje mirė šeši 
vaikai, nes jiems būk buvo 
vietoje pieno, “druskos skie
dinys” pateiktas. Dabar Dr. 
V. M. Maddi, Broome ap
skrities viršininkas, išleido 
pareiškimą, kad tai buvo 
“nelaimė”, ir todėl niekas 
nebus teisman traukiamas.

Londonas. — Virš 300 
Kanados biznierių reikalau
ja, kad Anglija nestotų į 
Europos Common Markei 
sąjungą.

Apie pavasario triukšmą
Šis pavasaris New Jersey 

valstijoj buvo labai triukš
mingas. Pradžioj kovo mė
nesio jūrų audra labai 
smarkiai apardė visą pajū
rį, padarydama apie šimtą 
milijonų dolerių nuostolių. 
Iš maudynių išplovė di
džiausius kalnus smėlio, iš
draskė vaikščiojimo takus, 
apnešė smėliu arti prie van
dens kelius, sugriovė ir su
gadino apie keletą tūkstan
čių namų.

Šiomis dienomis teko per
važiuoti nuo Ocean City iki 
Cape May, tai yra iki pat 
galo N. J. į pietus palei 
Delaware upę, kuri įeina į 
Atlantą.

Atstatymas, matyt, eina, 
bet atrodo labai lėtai. Dar 
palei vandenį ne visi keliai 
iškasti iš mėlio, kad būtų 
galima važiuoti pajūriu. Ir 
tik poroj vietų matėsi užra
šai, kad maudynės bus at
daros pradžioj liepos mėne
sio.

Daug namų teberiogso su
griautų ir apgriautų. Yra 
ir taisomų, taip pat pri
rengtų išvežimui į kitą vie
tą. Yra įvykių, kad gyven
tojai nerado savo namų ir 
net nežino, kur jų lotas; 
mato tik kalnus smėlio ir 
duobes.

Federalinė valdžia jau 
stato sieną iš medinių bal
kių ir didelių akmenų sulai
kymui nuo išplovimo pa
kraščių toj apylinkėj.
Gydytojai irgi sušturmavo
Pajūrio nuotykiai, matyt, 

labai paveikė ir į pajūrio 
gydytojus. Visas tas dak
tarų triukšmas prieš senių 
gerovę, kad jie gautų me- 
dikalinę pagalbą iš Social 
Security, kilo iš pajūrio ku-

rorto, vadinamo Point Plea
sant.

To triukšmo herojum pa
sirodė to miesčiuko ligonbu- 
čio vyriausias chir u r g a s 
d-ras J. B. Henriksen, ku
ris kilęs iš neturtingų tėvų 
šeimos pietinėse valstijose.

Kuomet jo paskelbimas 
buvo padarytas, kad jo dak
tarų grupė atsisakys duoti 
medikalinę pagalbą tiems, 
kurie paeis po King-Ander- 
sūn biliumi, tuojau tas jo 
p a s k e 1 b imas buvo labai 
smarkiai atakuotas guber
natoriaus ir seimelio narių, 
darbininkų organizacijų ir 
senų žmonių organizacijų, 
šiaip žymių žmonių ir net 
apylinkių daktarų grupių.

Ligonbučių viršininkai, 
kurie buvo įvardinti, kad jų 
daktarai pasirašė po d-ro 
Henriksen peticija, pradėjo 
teisintis, kad jie nieko apie 
tai nežinojo ir nežino, kiek 
jų daktarų po peticija pasi
rašė, ir nudavė, kad jie lai
kosi tuo klausimu bešališ
kai.

Sveikatos, Apšvietos ir 
Gerovės sekretorius A. Ri- 
bikoff pasmerkė tą išsišoki
mą, kaip neapgalvotą ir ne
prielankų visai šaliai. Ir 
nurodė, kad beveik nėra J. 
V. ligonbučio, kad federali
nė valdžia nebūtų prisidėjus 
su parama. Jis įvardino net 
Pt. Pleasant ligonbutį, kur 
federalinė valdžia prisidėjo 
prie to ligonbučio padidini
mo su keliais-desėtkais 
tūkstančių.

Įvyko Valstijos daktarų 
konvencija

Specialiai tuo klausimu 
įvyko konvencija. Toj kon
vencijoj d-ras Henriksenas

kytų.
AFL-CIO prez i d e n t a s 

Murphy parodė, kas yra d- 
ras Henriksenas. Jis nuro
dė, kad daktaras yra ir biz
nierius, • turi suorganizavęs 
korporaciją, kuri užlaiko 
senus žmones, ir jis yra tos 
k o r p o r acijcs prezidentu. 
Už savaitės laiko ima nuo 

įgavo pacientų nuo $250 iki 
$400.
Prezidentas Murphy grasi

no patyrinėti tą įstaigą. 
Bet kuomet visas dalykas 
aprimo, atėjo į normalias 
vėžes, tai atrodo, kad to
kio tyrinėjimo jau nebus.

Ignas

Gloucester Hgts, N. J.
PRANEŠIMAS

Gerbiami draugai ir drau
gės! Šis pranešimas mus 
informuoja, kad p į r m a s 
mūsų apylinkėj linksmas 
p a r e n g i m as (piknikas) 
įvyks birželio 10 d., sekma
dienį, dfaugo Patteno sode, 
24 Cornell Ave., Gloucester 
Hts., N. J. Prasidės 12 vai. 
Įėjimas nemokamas. Vieta 
gerai žinoma—šalia to par
ko, kur seniau “Laisvės” 
piknikai atsibūdavo.

Nuo Philadelphijos reikia 
važiuoti Cresent Blvd. 
(130) iki Nicholson Road. 
Ant kampo Atlantic- gaso- 
lino stotis, ant kito Carou
sel Bar, tai ten sukite po 
dešinei, ir pirma gatvė po 
kairei Cornell Ave. O bu- 
są reikia imti No. 3 Glou
cester.

Į šį parengimą yra malo
niai kviečiami philadelphie- 
čiai geros valios lietuviai 
atsilankyti ir praleisti lai
ką su mumis tyrame ore. 
Yra prisižadėjusių svečių 
ir iš toliau atsilankyti. At
vykite ir suspažinkite.

Rengėjai

TSRS PROTESTAS
Washingtonas. — TSRS 

ambasadorius įteikė JAV 
vyriausybei protestą prieš 
JAV lėktuvų skraidymą 
virš TSRS prekybos laivų 
ir karinių laivų, jų perse
kiojimą. Ypatingai tas daž
nai^ kartojasi su TSRS lai- 

dalyvavo, bet svarstymuose I vais, kurie plaukia į Kubą.

3 p.--Laisve (Liberty)—Antrad., birželio (June) 5, 1962
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B. Vaitkevičius

Garbingų kovų didvyris— 
karvedys Vytautas Putna

kad sūnus, kurį visi manė 
žuvus, atsirado, bet dėl to, 
kad jis prasimušė savo ran
komis.”

Tačiau V. Putnai nebuvo 
lemta tapti dailininku. Jo 
gyvenimas pakrypo visiškai 
kita vaga...

Į revoliucinį įdėjimą
Gerai susipažinęs su Ry

gos darbininkų gyvenimu, 
jų vargais bei rūpesčiais, 
ir pats anksti patyręs ka
pitalistinio išna u d o j i m o 
jungą, V. Putna pamažu 
įsitraukė į revoliucinį judė
jimą, pradėjo “darytis su
sipratusiu socialistu.’’

Prisimindamas tuos lai
kus, V. Putna vėliau, 1918 
metais, atvykusiam į fron
tą rašytojui A. Serafimovi- 
čiui kalbėjo: “Nesąmonin
gai, kaip pas tėvą, kaip ir 
visuose mumyse, valstie
čiuose, tarp laukų ir miš
kų, gyveno nuolatinis ko
vos jausmas, visada pasi- 
ruošusio išsiveržti pasiprie
šinimo jausmas. Mačiau, 
kaip puikiai gyveno baro
nai, besimokantys mokyk
loje, o aš skurdau... Aš vos 
galėjau užkalti kapeiką blo
giems dažams, blogiems 
teptukams, drobei įsigyti, 
o šie visko turėjo pakanka
mai... Baronai niekino ma
ne už tai, kad aš gyvenau 
skurdžiai, o aš juos už tai, 
kad jie buvo negabūs. Su
prantate, aš negalėjau būti 
niekuo kitu, kaip bolševi
ku.”

Dailės mokykloje V. Put
na įstojo į marksistinį ra
telį, aktyviai skleidė revo
liucines idėjas Rygos darbi
ninkų tarpe.

Pirmuosius jaunojo daili
ninko revoliucinės veiklos 
žingsnius netrukus pastebė
jo caro žandarai, kurie 
1913 m. įmetė jį į kalėjimą.

Jau pirmajam pasauli
niam karui prasidėjus, V. 
Putna buvo paleistas iš 
kalėjimo ir netrukus mobi
lizuotas į caro kariuomenę 
bei išsiųstas į frontą. Vie
no mūšio metu sunkiai ap
sinuodijo nuodingomis du
jomis. Išsigydęs grįžo ri
kiuotėm 1917 m. V. Put
na baigė karo mokyklą, ir 
praporščiko laipsnyje tar
navo viename XII armijos 
pulke.

1917 m. V. Putna įstojo 
į bolševikų, Lenino partiją. 
Jos gretose jis aktyviai ko
vojo už Didžiojo Spalio per
galę, dirbdamas pulko par
tinėje organizacijoje, pulko 
kareivių komitete.

Į Raudonąją armiją
1918 m. balandžio 12 

V. Putna, patyręs karys
užsigrūdinęs revoliucionie
rius, su bataliono, kuriame 
jis tarnavo, kareiviais sa
vanoriškai įstojo į Raudo
nąją Armiją.

Prasidėjo sunkių, bet 
garbingų išmėginimų me
tai. Tarybų Rusiją, pirmą
ją pasaulyje darbo žmonių 
valstybę, puolė jungtinės 
užsienio interventų ir vidi
nės kontrrevoliucijos kari
nės jėgos. Bolševikų parti
ja pašaukė liaudį ginti Di
džiojo Spalio iškovojimus. 
Raudonojoje Armijoje buvo 
įvestas karo komisarų ins
titutas.

Visos Rusijos V-sis Tary
bų suvažiavimas vienoje sa
vo rezoliucijų užrašė: “Ka
ro komisarais, kuriems pa
vedamas armijos likimas, 
turi būti skiriami tik be 
priekaištų revoliucionieriai,! 1919 metų liepos 19 dieną

Neblėstančios šlovės žmo
nės! Juos pagimdė Didžio
jo Spalio epocha, herošiški 
pilietinio karo metai. Iš
auklėjo Lenino partija.
~ * Šiems žmonėms priklau-- 
so ir Vytautas Putna, lietu
vių liaudies sūnus, savo 
žygdarbiais kovoje prieš už
sienio interventus ir balta
gvardiečius nusipelnęs ta
rybinių žmonių pagarbą ir 
meilę.

Gimęs 1893 m. balandžio 
15 d. Molėtų rajono Mockė- 
nų kaime neturtingo vals
tiečio šeimoje, V. Putna iš 
pat mažens patyrė sunkią 
vargdienio dalią. Keletą 
metų papiem e n a v ę s pas 
buožes, dvylikametis ber
niukas išvyko duonos kąs
nio ieškoti į Rygą.

V. Putna iš pat mažens 
mėgo piešti, svajojo moky
tis dailės mokykloje. Pa
galiau svajonės išsipildė — 
jis įstojo į Rygos dailės mo
kyklą. Mokykloje jis išsi
skyrė iš kitų mokinių savo 
neginčijamais gabu m a i s , 
darbštumu, atsidavimu pa
mėgtam dalykui. Mokyto
jai — prof. J. Tilvytis ir 
kiti—dėjo į jaunąjį daili
ninką daug vilčių.

V. Putna daug piešė, da
lyvavo lietuvių dailininkų 
rengiamose parodose Rygo
je, Vilniuje, Kaune. Deja, 
mus pasiekė nedaug jo kū
rinių. Dail. B. Motuzai, 
besidominčiam V. Putnos 
gyvenimu, iki šiol pavyko 
surasti jo piešinį “Rygos 
prieplaukoje” ir dvi antika
rines karikatūras, įdėtas 
vienkartiniame literatūros 
ir meno žurnale “Meno die
na” (1914. VIII.8).

Rašytojas A. Serafimo- 
vičius 1918 m. gruodžio 24 
d. “Pravdoje” paskelbtoje 
apybraižoje “Politinis ko
misaras” užrašė tokį V. 
Putnos pasakojimą: “Aš 
juk dailininkas. O kaip tai 
atsitiko? Štai kaip. Gerai 
piešdavau mokykloje, mo
kytojas sako: “Tau moky
tis reikia.” Prašiau tėvą, 
kad leistų. O jis griežtai 
pasakė: “Mes — prasčio
kai, gyvename laukuose ir 
miškuose, čia mums skirta, 
čia ir tu triūsk.”

Bet juk aš — lietuvis, ir 
labai panašus į tėvą, ir iš
augau miške ir lauke. Tė
vas pasiuvo man aulinius 
batus. Tai buvo įvykis. 
Aulinius batus! Aulinius 
.batus — visą laiką basam 
miško berniukui; Aš norė
jau juos ant rankų nešio
ti. Bet aš juos tyliai nu
nešiau ir slapčiomis pasta
čiau po tėvo lova. Iš tėvo 
pasiėmiau tris rublius, pa
likau tėvo namus ir išėjau, 
pusplikis, basas, miškais ir 
laukais į nežinomus mies
tus. Tik prisiekiau sau, 
kad čia ne vagystė, kad iš 
pirmo uždarbio tuos pini
gus nusiųsiu tėvui. Ir dar 
prisiekiau: kad ir kaip bū
tų sunku, nors prisieitų 
mirti badu, nerašysiu tė
vui, kol neatsistosiu ant ko
jų. Ir žodį ištesėjau. Kur 
ir kuo tik nedirbau: ir pas 
batsiuvį, ir pas tapytoją. Ir 
visur gėriau kruviną kar
čią mokinio taurę. Paga
liau susitaupiau penkrublį, 
pirmuosius penkis rublius, 
ir pasiunčiau juos tėvui. 
Gavęs tuos pinigus tėvas, 
geležinis senis, ilgai žiūrė
jo į juos, ir pasididžiavimu 
nušvito jo veidas. Ne dėl 
to jis labai apsidžiaugė,

d. 
ir

uzištvermingi kovotojai 
proletariato ir kaimo var
guomenės reikalą.” Šiems 
reikalavimams visiškai ati
tiko V. Putnos kandidatū
ra.

1918 m. gegužės 9 d. jis 
buvo paskirtas Vitebsko 
gubernijos kariniu komi
saru. 1918 m. rugsėjo 1 d. 
V. Putna jau vykstančios į 
frontą prieš baltuosius če
kus 1-sios Smolensko divi
zijos karo komisaras, o 
1919 m. sausio 15 d. jis ski
riamas 26 Smolensko divi
zijos komisaru. Ši divizija 
veikė Rytų fronto V armi
jos sudėtyje. Kaip divizijos 
komisaras, V. Putna daug 
dėmesio skyrė kareivių ir 
vadų koviniam bei politi
niam parengimui. V. Put
nos bandražygio generolo I. 
T i u 1 e n evo liudijimu, jis 
dažnai pats asmeniškai va
dovavo divizijos dalinių ko
vos veiksmams.

A. Serafimovičius savo 
apybraižoje taip piešia V. 
Putnos - komisaro portretą: 
“Švari atvira kakta, ban
guoti šviesūs, į viršų sušu
kuoti plaukai, ir jaunystė, 
besijuokiantį, veržli jaunys
tė trykšta iš mėlynų, links
mų akių, iš jaunų rausvų 
skruostų, iš visos stiprios fi
gūros, susmaugtos miline ir 
smarkiai suveržtos diržais, 
iš revolverio ir kardo.

...Stebiu jį: baltaveidis, 
su žandenomis. ' Jaunas, o 
figūra geležinė, matyt, kad 
valstiečio sūnus, tačiau iš 
kalbos, iš rankų judesių— 
inteligentas.”

Muša baltagvardiečius
1919 m. gegužės 31 d. 

V. Putna buvo pervestas į 
rikiuotės vadus — paskir
tas 228 Karelų šaulių pul
ko vadu. Komandinėse par
eigose labai ryškiai atsi
skleidė V. Putnos koviniai 
sugebėjimai,, nepa prasta 
drąsa, geležinė ištvermė, 
žodžiu, didelis karo vado ta
lentas.

Karelų pulkas, kurio as
meninę sudėtį sudarė dau
giausia Petrogrado Putilo- 
vo fabriko darbininkai, pa
sižymėjo nepaprastu kovin
gumu. Štai vienas iš dau
gelio pavyzdžių.

1919 m. birželio 10-ją 
pulkas, gavęs įsakymą už
imti Babajevo kaimą, pra
dėjo kautynes. Čia buvo su
trauktos stambios priešo jė
gos: 21 Čeliabinsko pulko 
batalionas., 22 Zlatousto 
pulkas, didesnė 25 Jekate
rinburgo pulko dalis, 28 
pulko batalionas ir du gu- 
sarų eskadronai—viso apie 
3,000 pėstininkų ir 200 rai
telių. V. Putnos žinioje tuo 
metu buvo tik penkios kuo
pos, apie 400 raudonarmie
čių.

Ir ką gi? V. Putnos suma
numo, raudonarmiečių, pa
kilusių į durtuvų ataką, 
didvyriškumo dėka balta
gvardiečių jėgos buvo su
triuškintos: paimta į' ne
laisvę 448 žmonės, atiteko 
nemaži kariniai trofėjai — 
kulkosvaidis, 484 šautuvai, 
174 tūkstančiai šovinių, de
šimtys telefono apa ratų, 
arklių ir kt. • x

Už puikius kovinius veiks
mus Ufos rajone Respubli
kos Revoliucinė karinė ta
ryba apdovanojo 228-jį Ka- 

• relų pulką Garbės RevOliu- 
- cine Raudonąja Vėliava.
, Kaįp sumanus kovinių 
s veiksmų organizatorius

V. Putna buvo paskirtas 
26 šaulių divizijos 2-osios 
brigados vadu. Brigada to
liau sėkmingai kovojo prieš 
Kolčako gaujas.

1919 m. liepos 29 d. M. 
T u c h ačevskio vadovauja- 
jama V armija, kurios su
dėtyje kovėsi 2 6 divizija, 
paėmė Čeliabinską — var
tus į Rusijos aruodą —Si
birą — ir baigė išvaduoti 
Uralą. Prie Čeliabinsko 
didvyriškumu ir drąsiais 
sumanymais pasižymėjo 2- 
sios brigados vadas V. 
Putna ir visa jo brigados 
asmeninė sudėtis.

1919 m. rugpiūčio 9 d. 
V armijos laikraštyje 
“Krasnyj strelok” (“Rau
donasis šaulys”) buvo įdė
tas raudonarmiečių laiškas 
V. Leninui. Jie rašė : “Bran
gus drauge ir išmėgintas 
ištikimas mūsų vade! Tu 
įsakei paimti Uralą iki žie
mos. Mes įvykdėme Tavo 
kovinį įsakymą. Uralas 
mūsų. Mes žygiuojame da
bar į Sibirą...’’

Raudonoji Armija pradė
jo triuškintą Kolčako ka
riuomenę Sįbiro platybėse. 
V. Putna brigados prieša
kyje narsiai kovėsi prie To- 
bolo, Išimo. Kovinių veiks
mų prie Išimo metu, 1919 
m. rudenį, jis sunkiai su
sirgo . Tačiau ir negalėda
mas pasikelti, gulėdamas 
kariniame vežime, V. Put
na vadovavo brigadai. Tik 
armijos Revoliucinei kari
nei tarybai. įsakius, jis iš
vyko gydytis į Čeliabinską.

Pasveikęs V. Putna ga
vo naują paskyrimą — pra
dėjo vadovauti 27 Omsko 
šaulių divizijai. Su šia di
vizija jis baigė mūšius Ry
tų fronte, nužygiuodamas 
•net iki Mongolijos sienos.

Dideli ir ryškūs buvo V. 
Putnos nuopelnai Rytų 
fronte. 1920 m. liepos 31 
d. Respublikos Revoliucinės 
karnės tarybos įsakymu V. 
Putna buvo apdovanotas 
pirmuoju Raudonosios Vė
liavos ordinu “už gausius 
žygdarbius mūšiuose ir ilgą 
kovinę veiklą įvairiose par
eigose.” i

Mūšiai su baltaisiais
Baigusi mūšius Rytų 

fronte, 27 divizija 1920 m. 
liepos pradžioje buvo per
mesta į Vakarų frontą 
prieš besiveržiančius į Ta
rybų šalį baltalenkius. Di
vizija, turėjusi savo sudė
tyje apie 8 tūkstančius pęs- 
tininkų ir raitelių, gavo 
įsakymą ‘išvaduoti Baltaru
sijos TSR sostinę — Mins-

Atotrūkis
Trumpas lietus paSlamepo pušyną, pašlaksto stogus prie krantines.
Vėl atsigodo saulutė, kai mes keturie^*-prąa)kę—sušukom į laisvę.
Deny. Padėjome duoną, rūkytus mekšriis, po burnelę degtinės.
Gera, taip gera! — širdy Šiluma pasilieja, ir^ypsos kramtai prasiblaivę.

Sveikas būk! Sveikas! Atlaužiamo duonos, pauostom.
Sliūkščioja bangos per viršų. Tai niekis! Smagu pasirungti su vėtrom.
Poilsi, džiaugsmą ragaukim. Tolyn—nujo pabodusio-Uosto!
Duona dalinkimės—savo linksmybe—su marių žuvėdrom.

Jos virš galvų tarsi baltas žaibų gumtilys vakarėjančią prieblandą raiko.
Baras dėl savojįo džiaugsmo — dėl ašakos, duonos šiltos trupinėlio . . .

Stok! Na, o kas gi čia mus po šiuos toliiuns pašalius vaiko?
Ar tik ne noras pabėgti i prieglobstį marių žydrumo ir mėlio?

Ar tik ir mes neišklydom iš uosto, neraižome jūrvėjų kelio.
Ar tik ir mūsų netraukia pašiurusios bangos, paūkavę toliai,
Tarsi žuvėdrų,—dėl mūsiškos duonos—dėl džiaugsmo, svajonių šlakelio?
Argi ne taip? Tai ne kas. Tai pasukim į prieplauką, broliai!

Neškit atgal mus, parudusios burės, užkibę už Vėtrų.
Grįžkim! Tikruoju džiaugsmu turim laivą pakrauti.
Mums nepritinka dalia lengvapėdžių žuvėdrų— 
žmogiškas triūsas ir prakaitas laukia pakrantėj.

Alb. ŽUKAUSKAS

drąsą. Nepaisant to, kad 
tą dieną drg. Putna neva
dovavo jokiems daliniams, 
nes 79 brigada buvo paval
di Pietų grupės vadovybei, 
o 80-j i—drg. Dybenkai, drg. 
Putna vis dėlto laikė savo 
pareiga būti kovotojų eilėse, 
savo pavyzdžiu įkvėpdamas 
raudonarmiečius ir stiprin
damas juose kovos dvasią 
ir narsą.

Mūšio metu V. Pūna as
meniškai palaikė ryšius su 
gelbėjimo stotimi, padėda
mas telefonistams sutvar
dyti ryšius.

O kai telefono ryšys nu
trūko, V. Putna asmeniš
kai užmezgė ryšius su vei
kiančiąja kariuomene, pąts 
išdėstydamas raudonarmie
čius.

Po to V. Putna, priėmęs 
vadovavimą 79 brigados 
mokyklai, kuri buvo artile
rijos smarkiai apšaudyta, 
išskleidė ją grandine ir pa
laikė joje kovos tvarką.

Visą laiką mūšio metu V. 
Putna rodė nep a p r a s t ą 
energiją ir pasiaukojimą, 
nekreipdamas jokio dėmesio 
į gresiantį gyvybei pavojų 
ir siekdamas savo asmeni
niu elgesiu užtikrinti ir pa
greitinti pergalę.”

Taikiosios statybos me
tais V. Putna baigė Aukš
tuosius karo akade m i j o s 
kursus ir nuo 1923 m. dir
bo įvairiose atsakingose ka
rinėse pareigose: Maskvos 
2 pėstininkų mokyklos vir
šininku ir komisaru, Armi
jos karinio parengimo val
dybos prie Darbininkų ir 
valstiečių Raudonosios Ar
mijos (DVRA) inspekto
riaus viršininku, DVRA 
inspektoriaus padėjėju ir 
i n spėk to tiūmi, karinių 
mokslų įstaigų valdybos 
viršininku, 6-ojo, 2-ojo ir 
14-ojo šaulių korpusų vadu, 
TSRS kariniu atašė Japo
nijoje (1927 m.), Suomijoje 
(1928 m.), Voki e t i j o j e 
(1929-1931 m.), Didžiojoje 
Britanijoje (1936 m.).

V. Putna nekaltai žuvo 
(1937. VI. 11) kaip repre
sijų auka asmenybės kulto 
laikotarpiu.

buvo pusiaužiedu apjuostas 
apkasų linija su vielų už
tvaromis. Priešo pozicijų 
flangai atsirėmė šiaurėje į 
sunkiai praeinamas pelkes, 
pietuose — į Svisločės upę, 
per kurią vienintelis tiltas 
buvo mieste.

Divizijos vadas V. Putna 
įsakė nedelsiant pr a d ė t i 
ataką dviejų brigadų ir ka
valerijos pulko jėgomis. 
Ataka baigėsi sėkmingai: 
frontas buvo pralaužtas, 
Minskas — išvaduotas.

V. Putna 27 divizijos 
priešakyje dalyvavo dauge
lyje svarbiausiųjų mūšių, 
nužygiuodamas iki Vyslos, 
Varšuvos prieigų. Ypatin
gai smarkios kautynės iš
sivystė liepos pabaigoje 
prie Slonimo ir Svisločės 
miestelio. Pastarajame mū
šyje (VII. 24) buvo paim
ta 200 belaisvių, jų tarpe 1 
generolas, 5 karininkai, 1 
pabūklas, 5 automobiliai ir 
keletas kulkosvaidžių.

1920 m. rugpiūčio 13 d. 
divizija užėmė Radzimiro 
miestą, esantį 25 kilometrų 
nuo Varšuvos.

Tačiau įvykiai pradėjo 
klostytis Raudonosios Ar
mijos nenaudai. Pilsuds
kis, remdamasis tarptauti
nio ‘ imperializmo parama, 
metė frontan žymias jėgas.

Tarybų šalies kariuomenė 
buvo priversta trauktis. 
Šiuo sunkiu metu V. Putna 
parodė nepalenkiamą valią, 
didelę ištvermę ir sumanu
mą. Ypatingai pažymėtinas 
mūšis dėl Volkovysko 1920 
metų rugsėjo 24 d., kada 
V. Putna su žymiai mažes
nėmis jėgomis drąsia kontr
ataka išmušė priešą iš mies
to ir ,tuo palengvino padėtį 
fronte.

Už kovinius žygdarbius 
Vakarų fronte, parodytą 
“ypatingą drąsą ir narsą” 
mūšiuose V. Putna buvo 
apdovanotas antruoju Rau
donosios Vėliavos ordinu.

Pilietinis karas pergalin
gai baigėsi, tačiau nesibai
gė užsienio imperialistų in
trigos, jų kova prieš Tary
bų Rusiją.

Kronštadtc
1921 m. vasario 28 d. 

Kronštadto tvirtovėje kilo 
kontrrevoliucinis maištas. 
Jam malšinti buvo pasiųsta 
27 Omsko divizija. Už ko
vinius nuopelnus likviduo
jant maištą, V. Putna buvo 
apdovanotas trečiuoju Rau
donosios Vėliavos ordinu.

Trečią kartą apdovano
jant Raudonosios Vėliavos 
ordinu, Respublikos Revo
liucinės karinės tarybos 
1921 m. lapkričio 14 d. įsa
kyme sakoma: “27 Omsko 
šaulių divizijos vadas drg. 
Pūna Vytautąs, Kazio c.— 
už tai, kad 1921 m. kovo 
17 d., puolant maištaujan
tį Kronštadtą, parodė nepa
prastą kario narsumą ir 

Liepos 10 d. rytą divizija 
užėmė visus persikėlimus 
per Volmps upę, o vakare 
išėjo į Ozerišče-Sviklevo ra
joną, esantį 10-12 kilomet- 
tų į rytus nuo Minsko. Čia 
baltalenkiai įrengė stiprų 
įtvirtinimų ruožą. Minskas

tais pasirodys lietuvių kal
ba. Jis parašytas bę’Zetrfc- 
tine forma, ryškia, sodria 
kalba neabejotinu rašytojo 
talentu.

V. Putna buvo pavyzdin
gas komdnistas. Tvirtmu- 
mas, atvirumas pasireiškė 
visuose jo veiksmuose.

Vytautas Putna lietuvio 
valstiečio sūnus, buvo vie
nas tų didvyrių, kurių gy
venimas sukelia, M. Gorkio 
žodžiais tariant, “džiaugs
mingą nustebimą dvasiniu 
jų ištvermingumu ir dva
siniu grožiu.”

(Iš “Mokslas ir gyvenimas’’)

V. Putna buvo visapusiš
kai išsilavinęs, talentingas 
žmogus. Jis pasireiškė kaip 
gabus dailininkas, pasižy
mėjęs karo vadas, sumanus 
diplomatas, gilus karo moks
lų žinovas. V. Putna pali
ko nemažą literatūrinį pali
kimą. Svarbiausi jo veika
lai apibendrinantieji kovi
nių veiksmų patyrimą yra 
— “Rytų frontas (19 2 5 
m.), “Iki Vyslos ir atgal” 
(1927 m.), “Kronštadtas 
1921 m. kovo 16-18 dieno
mis” (1923 m.).

“Rytų frontas” šiais me-

Tarp draugų nėra 
paslapčių

Pagal LTSR Mokslų aka
demijos Statybos ir archi
tektūros instituto laborato
rijos darbuotojų sukurtą 
technologiją Chersone bus 
pastatyta pirmoji nendrių 
apdirbimo įmonė.

Neseniai iš Chersono 
mokslininkai gavo dar vie
ną siuntą. Joje buvo vilku^- 
degės, meldai ir pa n a š ū s 
C h e r šono srities augalai. 
Chersoniečius domi na, ar 
galima šiuos augalus pa
naudoti kuriant medienos 
pakaitalus, todėl prašė kau
niečius atlikti reikalingus 
tyrimus.

Draugų prašymas jau pa
tenkintas. Pasirodo, kad 
minėtus augalus galima pa
naudoti.

Apie Kaune sukurtas 
plokštes iš nendrių sužinojo 
ir draugai iš broliškojo Ka
zachstano. Neseniai gautas 
laiškas iš Alma-Atos “Kaz- 
g o r š t ro j-projekto.” Pasi
rodo, kad Kazachijoje, ku
rioje taip pat trūksta me
dienos, yra dideli nend0ų 
ištekliai. Kazachai prašo 
atsiųsti medžiagą apife 
plokščių gamybos techno
logiją. Kitame laiške Ka
zachstano projektu o t o j a i 
praneša, kad norėtų pasta
tyti kolūkiuose ir tarybiniu- 
se ūkiuose nedideles nend
rių apdirbimo įmones, ku
rios įgalintų gaminti plokš
tes iš durpių.

J. Valentas

I

IJ

r I v I ■
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■
Pirmas kūrybinis darbas
KAUNAS. — Salėje už

geso šviesa, ir ekrane nu
švito raidės “KMI — fil
mas.” Prieš žiūrovų akis 
atgijo talkų kolūkyje vaiz
dai, epizodai iš busimųjų 
medikų laisvalaikio.

Neseniai įsikūrusi Kau
no Medicinos ins t i t u t o 
studentų mėgėjiška kino 
studija parodė pirmąją' 
“premjerą” — kino žurna
lą apie studentų gyvenimą.

I I

Klaidos atitaisymas
“Laisvės” Redakcijai.
Mieli draugai!

“Laisvėj” šių metų gegužės 25 dieną telpa mano eilė
raštis “Pavasario jaunystė,” kur yra padaryta klaida: Iš
spausdinta:

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;

Gi turėjo būti sekančiai:
Rod’s tik skristi erdvių toliais, aplankyt žvaigždes. 

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

(Rodos, sako: pavasario rytas aušt’ skaistu^
Išsklaidys greitai saulutė tamsiuosius rūkus ... x

Būtų gerai, jei šią klaidą pataisytumet, nes viena eilutė 
visai apleista, o kita net du kartus pakartota viename punk- 
telyje. lh

Draugiškai
J. Vienužis .* 7

, Dabai, labai .atsiprašome gerbiamą autorių. Klaida įvyko 
laikraštį .belaūžaht—tiRed.
f——W———.............   III............... '.......................  n ■■■»——>

4 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., birželio (June) 5t 1962

v



HARTFORD, CONN
Jkaisvįes charo praeitis ir jo 

35 metų sukaktis
Hartfordas — Connecti

cut valstijos sostinė, gražus 
miestas, gausus gražiais 
parkais, švarios gatvės. La
biausiai atsižymėjęs Elzbie
tos įvairių gėlių parkas. Va
sarą jame jautiesi kaip pa
sakiškame rojuje. Čia daug 
dideliu ir mažesniu dirbtu- 
vių-įmonių, šalia jų apdrau- 
dos korporacijų didžiuliai 
pastatai, kuriuose taipgi 
daugybė žmonių pelno sau 
duoną kasdieninę.

Prieš penkiasdešimt me
tų, žinoma, buvo skirtin- 
giau. Tada lietuviai buvo
me visi jaunučiai, žvalūs, 
pilni energijos ir ryžto bet 
ką atlikti. Čia jų apsistojo 
nemažai, gavo darbus, su
kūrė šeimas, tvėrė įvairias 
draugijas, tame tarpe ryš
kiai bujojo ir pažangusis 
lietuvių judėjimas, kuris 
sudarė tada gyvesnį judėji
mą, negu visos kitos buvu
sios srovės.

Imigrantams stokavo ap
sviltos. Pažangiečiai t a i 
matė, ir jie rengdavo pra
kalbas, įvairiais klausimais 
diskusijas, kad atėję žmonės 
į jas galėtų pasisemti žinių 
apšvietus srityje. Ruošė ir 
pastatymus, balius ir kitus 
susitikimus.

Lietuviai — kaimuose au
gę, pritapę prie dainos, to
dėl čia be jos jiems buvo 
nemiela.

Pasklido mintis, kad bū
tinai reikia tverti chorą. 
Na, ir sujudo į darbą. Kai 
kurie gerai pamena tuos 
laikus. Jie pasakoja, kaip 
energingas buvo čia choro 
tvėrimo šalininkas Koma
ras. Tik kažin, ar jis dar 
gyvas. Jis didžiu ryžtu pra
dėjo, su kitų pritarimu, or
ganizuoti grupę dainą my
linčių asmenų. Ši grupelė 
bandė tarp savęs lavintis, ir 
taip gimė Laisvės choras.

Kaip su vadovu?
Po keleto išbandymų, pa

sirodė, jog be žmogaus, nu-

Mirus

Povilui Rotomskiui

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Tamarai, 
dukrai Ilonai, giminėms ir draugams.

1960 metais su pirmos grupės turistais susitikome 
velionį Vilniuje, aerodrome, jis karštai mus sveikino.

John ir Katie Vaičekauskai
—Binghamton, N. Y.

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Jurgiui Martin (Martinaičiui)
Reiškiame giliausią užuojautą jo gyvenimo draugei 
Margaret, dukterims Mildred ir Elenore, anūkams 

ir visiems artimiesiems ir draugams.

M. Nikos V. Daraška
V. Pacevich A. Kazen
P. Daraška M. Mason
J. Stripeika A. Palton
J. Kripas M. Podarski
K. Korsak J. Janulis
K. Gardis A. Masovich
J. Bacon B. Rauba
S. Mazan A. Salin
J. žemaitis P. Boyka
J. žebrys A. Didzerekis
J. Bagdonas A. Jasūnas
M. Bumbulis A. Žukas
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simanančio apie gaidas, ke
lias šiam jaunam chorui 
pradėjo rodytis slidus ir 
trumpas. Reikėjo pasiieško
ti muzikos žinovą.

Bet kur tokį žmogų rasti? 
Jų buvo stoka. Tai buvo di
džiausias galvosūkis. Paga
liau New Britaino draugai 
pasiūlė jiem s pažįstamą 
jauną šokių orkestro pianis
tę Juliją Malinauskaitę. Ir 
su pianiste, nepatyrusią 
chorą vadovauti, ne visados 
vyko pamokos, kaip reikėjo. 
Galop ši suprato, kad tai 
ne jos darbas, ir pasitraukė, 
o choras pasikvietė drąsesnį 
J. Plikimą.

Šis vedėjas irgi buvo ža
liukas, bet drąsesnis. Cho
ras augo, bujojo, jam prita
rėjų taipgi vis daugiau at
sirado. Buvo pakilęs ūpas, 
kad choras turi gyvuoti!

Netikėtai atsikėlė i Hart
fordą Visockiai, tad Vincas 
Visockis paėmė choro vado
vybę. Nuo tada Laisvės 
choras atsistojo ant tikrų 
meninių kojų.

Visockiams šį miestą ap
leidus., tenkintasi su jaunais 
vedėjais — B. Ramoškaite, 
Klem. Straussu, B. Rasima- 
vičiūte (waterburiete), M. 
Baltuliūnaite.

Vienu tarpu ima ir įstoja 
į chorą francūzaite Wilma 
Hollis. Tai buvo prieš apie 
17 metų. Šiai kitatautei ir 
buvo pavestas choro vadova
vimas. Su jos draugišku
mu, meile lietuviams ir lie
tuviškai dainai choras turi 
gražias pasekmes. Sykiu 
reikia priminti ir pianistę 
Mrs. A. Griffin. Ji irgi 
draugiška, maloni moteris, 
daug prisideda prie choro 
gyvumo.

Na, ir praėjo 35 metai
Nejutome, kaip prasirito 

35 metai, kai Laisvės cho-į 
ras dainuoja. Šis choras vi
sai šiai valstijai ir už jos 
ribų su daina pasitarnauja 
daugeliu atvejų, dažnai pa
sitenkindamas tik kelionių

išlaidomis ir dar stengda
masis paaukoti gyviems rei
kalams.

Gegužės 27 d. savo patai-: 
pose choras atžymėjo11 savoi 
35 metų sukaktį?'1 "Žmonių 
suvažiavo iš plačius 1bpylin-: 
kės ir vietinių tiek- daug, 
kad visi į šį pastatą nesutil-i 
po. Buvo daug' tokių, kurie: 
programos n e m a<t ė ; kiti i 
bankete valgyti negavo, o- 
dar kiti nė nebandė į salę 
eiti, kai ten nebuvo vietos. į

Programa
Programa buvo graži. Jau

nos kartos pirmininkė Jer
ry Rice laiku pašaukė visus 
prie tvarkos. Pirmiausia iš
kvietė Laisvės chorą sudai
nuoti. Vadovauja mokytoja 
Wilma Hollis,-pianu akom
panuoja A. Griffin. Sudai
navo tris liaudies dainas 
Žabai gražiai.

Antras numeris — Rožė 
Stripinis, iš Brockton, 
Mass. Ji irgi pateikė <3 gra
žias dainas. J. Juška (iš 
Niujorko) perskaitė savo 
eilėraštį, sveikindamas cho
rą.

Brazauskai — Elena ir 
Walteris, taipgi niujorkie
čiai, linkėjo chorui taikin
gai sugyventi. Prižadėjo ka
da nors grįžti į Hartfordą 
apsigyventi, o tada ir vėl 
stoti į chorą dainuoti.

Pranas Blažys, mažiau 
mums pažįstamas svečias iš 
Worcesterio, puikiai sudai
navo solo keturias dainas. 
Jam pianu akompanavo M. 
Meškienė, taipgi worceste- 
rietė.

Montello Vyrų grupė, va
dovybėj Al. Potsiaus, sudai
navo keturias dainas.

Iškviestas laikraščio “Lais
vės” redaktorius Rojus Mi- 
zara. Jis sveikino Laisvės 
chorą, linkėdamas ilgo gy
vavimo, ir kad vis gražiai 
dainuotų. z Kvietė choristus 
susirūpinti tolesniu choro 
gyvavimu, o tam reikalui į 
choro gretas traukti jaunes- 
;nius žmones, žinoma, neat
metant ir senesniųjų.

Buvo iškviesti patys pir
mieji Laisvės choro nariai, 
kurie ir dabar chore tebe- 
dainuoja ir gražiai be atlai
dos darbuojasi. Jais buvo: 
R. Gailiūnienė, J. Kazlaus
kas ir J. Beržinis. Garbė 
jiems, -kad be persto j imo 35 
metus nepasitraukė iš cho
ro; dainuoja ir kitus ragina 
būti choro nariais-daininin- 
kais.

Elena B r a z auskienė iš 
Niujorko sudainavo 4 dai
nas solo, pianu akompanavo 
A .Griffin . Ši' meno mėgė
ja, seniau buvusi Laisvės 
choro narė, dabar jau dai
noje gerokai aukštyn pako
pusi. Kaip ji išsitarė, jei ji 
su savo Walteriu sugrįš į 
Hartfordą gyventi, tai stos 
ir į chorą. Chorui būtų di
delis laimikis.

Laisvės choro vedėja Wil
ma Hollis sudainavo daine
lę solo. Ji nekartą yra su
dainavusi lietuviškų daine
lių, ypatingai jai labai vyks
ta komiškos dainelės. Pianu 
lydėjo A. Griffin.

Laisvės choras sudainavo 
dar tris daineles ir baigė 
meninę programą.

Draugė Ona Visockienė, 
pagerbdama už puikų choro 
•vedimą, Wilmai Hollis ir 
i pianistei A. Griffin įteikė 
!po puokštę gražių gyvų gė- 
flių..

Įspūdžiai iš Aido 
choro koncerto

Gegužės 17 d. turėjau pro
gą aplankyti draugus Brie
džius Brooklyn, N. Y. O 
kai gegužės 20 dieną įvyko 
brooklyniečių paž a n g a u s 
Aido choro 50 metų gyvavi
mo minėjimas, tai ir aš tu
rėjau progą ten dalyvauti 
ir porą dainelių sudainuoti.

Iškilmė man padarė gi
lų įspūdį, kuris niekados 
neišdils iš mano atminties. 
Turėčiau labai daug para
šyti, jei norėčiau visas sa
vo mintis išreikšti ir aidie- 
čius pagirti. Bėt-kad “Lais
vėje” jau tilpo platūs apra
šymai, tai nėra reikalo kar
toti. Noriu tik keletą žo
džių pabrėžti.

Bravo jums,, mieli drau
gai ir draugės, didelė gar
bė jums priklauso už tokį 
milžinišką darbą meno sri
tyje. Bet didžiausia garbė 
priklauso jūsų mokytojai 
M. Stenslerienei už jos to
kį sugabumą taip tinkamai 
parinkti dainas, kalbas ir 
kostiumus. Tikrai, Mildre- 
da, esi mūsų pažiba. Linkiu 
tau, drauge, stiprios svei
katos ir ištvermės mene su 
Aido choru darbuotis dar

Galiu sakyti, kad Aido 
choras turi gerų vyrų ir 
moterų balsų. Jų dainavi
mas gražiai skambėjo.

Dabar noriu’ v įsiems 
draugams ir draugėms pa
dėkoti už taip gražų priė
mimą ir vaišingumą. Di
delis ačiū draugams C. ir 
B. Briedžiams, pas kuriuos 
buvau apsistojus. Jie labai 
draugiški ir malonūs žmo
nės. Labai malonu buvo pas 
juos paviešėti* Taipgi ačiū 
drg. Grybui už pavežiojimą 
po įdomesnes vietas. Ačiū 
už puikias vaišes draugams

Padėka
Po programos buvo ban- 

i ketas. Dėl per didelio su
sikimšimo salėje, aišku, įvy- 

Įko trūkumų.,, netikslumui
Laisvės choras atsiprašo 

visus tuos, kurie likote kuo1 
nepatenkinti. Ateity steng
simės kuo galėsime atsiteisė'

dėkojame visiems daininin
kam už malonų programoje 
dalyvavimą, kalbėtojams už 
gražiais kalbas, linkėjimus, 
darbininkams už patarnavi
mą, o svęeiams ir viešnioms 
už tokį gausų atsilankymą.

Dar kartą didelis visiems- 
i Ačiū! .

Tikiuosi, jog kas- nors da-r 
pildys nepažymėtus trūku
mus, nedasakymus, kurių, 
manau, bwui . C

» ,1 ‘ Vikutis
• i - ■
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Ruoškitės į Mass, valstijos 
apskričių pikniką

Sekmadienį, birželio (June) 
'17 d., Maple Parke įvyks 
metinis Massachusetts ap
skričių piknikas. Jį rengia 
LLD 7-ta apskritis, LDS 1 
apskr. ir Naujosios Angli
jos Moterų Sąryšis. Ap
skričių pikniko komitetas 
atsišaukia į organizacijas ir 
pavienes moteris, kad kiek 
gali aukotų maisto Moterų 
stalui.

Kiekvieneriais metais Mo
terų stalas aptarnauja sve
čius ir viešnias skaniais val
giais ; padarykime tai ir 
šiemet. Kuo daugiau bus 
naminių, įvairesnių valgių, 
tuo bus geriau.

Komitetas mano, kad nė
ra reikalo a i š k i n ti, kaip 
svarbu yra turėti skaitlin
gą pikniką, kaip reikalinga 
jo dalyvius gražiai priimti 
ir tinkamu maistu aptar
nauti, 
ti, tik 
damos.

Mes 
reikalo
sveika žmonėms susirinkti 
parke, kur gražiai žaliuoja 
medžiai, kur oras kvepia,

0 tą galime padary- 
visos bendrai dirb-

manome, kad nėra 
nė aiškinti, kaip

kur yra gera proga sutvir
tinti mūsų sveikatą.

Tenka pasakyti, kad bir
želio 17 diena yra paskelb
ta Tėvų diena, tai geriausia 
proga juos pagerbti pikni
ke, kur ir parkas gražus, ir 
oras tyras, ir maisto ir gė
rimo bus pakankamai.

KELRODIS. Iš Lawren- 
caus į Maple parką reikia 
važiuoti Jackson gatve, apie 
100 pėdų pirm privažiuosite 
naują tiltą, pasisukite į kairę, 
apie minutę pavažiavus su
kite į dešinę, ir privažiuo
site Howe. S t., o juo važiuo
kite tiesiai į Maple Parką. 
Bet jeigu iki to laiko būtų 
baigtas statyti naujasis til
tas, tai tada bus galima va
žiuoti tiesiai, be jokių išsi
sukimų. Vienaip ar kitaip, 
sekite iškabas, kurios nuro
dys kelią į Maple parką.

Prašome visų talkos pa
daryti pikniką skaitlingu. 
Kviečiame lietuvius iš pla
čiausios apylinkės. Organi- 
zūokitės ir atvykite skait
lingais būriais.

Apskričių Komitetas

DETROIT, MICH
Lazauskams., Keršuli a m s, 
Ventams ir Brazauskams. 
Smagu man buvo, draugai 
brooklyniečiai, su jumis 
“paūžti.”

Aplankiau “Laisvės” lei
dyklą, ten susitikau drau
gus Bimbą, Mizarą,' Siurbą 
ir kitus, kurių vardus pa
miršau, atleiskite. Man la
bai patiko “Laisvės” leidyk
los tvarka: viskas taip gra
žiai sutvarkyta, švaru, jau
ku. Matyt, turi gerą tvark
darį.

Bet Brooklynas ir New 
Yorkas kaip miestas man 
labai nepatiko. Tų pasta
tų didumas ir iš vieno subu- 
davojimas prie to nepratu
siam žmogui atrodo nei šis, 
nei tas. Vaikštai lyg po 
kalėjimą. Rodos, niekaip 
negalėčiau įprasti ten gy
venti.

Pamačius B rooklyno lie
tuvių Aido chorą dainuo
jant susigraudinau, nes pri
siminiau mūsų, detroitiečių, 
Aido chorą. Kur jis da
bar?.. Detroito Aido chorą 
suorganizavo šie asmenys: 
Ona Krakaitienė, Annazeta 
Zigmantienė ir H. Grabli- 
kienė iš moterų, o iš vyrų: 
Antanas Smailis (Milius), 
jau miręs Rusijoj, ir Chas. 
Steponauskas, grabor i a u s 
Steponausko pusbrolis, irgi 
jau miręs. Moterys visos 
gyvos. Choras jau eilė me
tų neegzistuoja.

Paskutiniuoju laiku mūsų 
antroji karta, daug veikusi 
Aido chore, girdėjau, vėl su
siorganizavo ir jau laiko 
dainų pamokas. Tai labai 
ir labai smagu girdėti. Bet 
kam gi ta slaptybė reika
linga? Juk menas reika
lauja skambios reklamos, 
kad jį įevrtinti.. Kaip ten 
bebūtų, skaitau jūsų sukur
tą grupę ar chorą dideliu, 
geru ir labai reikalingu 
darbu.

Nežinau, kurie įeinate į 
tą grupę, bet aš noriu tar
ti šį tą apie mūsų antro
sios kartos veikėjus. Stella 
Smith yra daug pasidarba^- 
vuS’ mene; ji vadovavo1 jau
nų moterų • sekstetą,, akom
panavo- solistams ir pati 
grojo akordionu. O jos se
sutė Antanina Garelis- yra 

i viena iš gražiabalsių altų;, 
jos po tėvais Daubariūtės.

I « / *
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Mirus

Povilui Rotomskiui
Reiškiu giliausią, užuojautą jo žmonai Tamarai, 

dukrai Ilonai, ir Lietuvos kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijai. Su jo mirtimi, jaučiu netekęs 
vieno iš geriausių draugų Lietuvoje.

Motiejus Klimas
Ramsey, N. J.

Buvęs antrosios 1959 metais amerikiečių lietuvių 
turistų grupes Lietuvoje turistas

i

Lillian ir Ruth Gugienės 
abi geros ir smarkios akto
rės ir dainininkės. Walter 
Gugas ir M. Jeski—gražus 
duetas. Ruth ir Frank 
Price yra gražiabalsis du
etas ir solo. Yra jų ir dau
giau, tik nežinau, ar visi 
įeina į šią grupę. Kai su
žinosiu, apie visus galėsiu 
šį tą parašyti. Bet kurie 
jau esate pasiryžę žengti 
meno keliu, sakau: Bravo, 
vyrai ir moterys! Taip ir 
reikia! Neduokite savo ta
lentams žūti; parodykite, 
ką galite, o kad jūs daug 
galite ir turite gabumų, tai 
aišku. Didelė garbė pri
klauso advokatei Stefanijai 
Masytei. Ji daug prisidėjo 
prie minimos grupes suor
ganizavimo ir pati joje dai
nuoja. Ji turi labai malonų 
meco soprano balsą. Daug 
kas ją vadina “mūsų gabią
ja gražuole.”

A. Detroitietč

Newark, N. J.
George Miškeliūnas, gy

venęs 33 Riverview Court, 
mirė birželio 1 d. Pašarvo
tas buvo Buyus (Bujausko) 
šermeninėje, 426 Lafayette 
St, iš kur birželio 4-tos rytą 
tapo išlydėtas į R o s e h ill 
krematoriją, Lindene.

Velionis buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir re*- 
mėjas, narys Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 136 kuo-

feyn

ATLANTIC CITY, N. J.

Vasarviete
Ar norite praleisti smagiai ir gražiai laiką?
Atvažiuokite pas mus vasaroti. Galite 

laiko ant kiek jums bus patogu. Esame 
Prašome atvykti.

P. B. NAVALINSKAI
8 So. Congress Ave., Atlantic City,

Tel. 344-4368

rezervuotis 
arti marių.

Piknikų Kalendorius
Prašome įsitemyti datas ir vietas šios vasaros didžiųjų 

piknikų ir iš anksto pasiruošti juose dalyvauti:

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 17 D.
Naujosios Anglijos Lietuvių Komiteto Piknikas 

MAPLE PARKE, LAWRENCE-METHUEN, MASS.

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 17 D.
LDS 3-sios Apskrities Piknikas

PICNIC GROVE PARK
207 Walker St., Cliffside Park, N. J.

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 24 D.
Baltimoreję “Laisvės” Piknikas 

Rengia ALDLD 25 kuopa 
SLOVAK NATIONAL KOME & PARK 

, 61525 Hoiabird Avenue

SEKMADIENI, LTEPOS-JULY 1 D. 
DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS 

Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos 
KAMOVA PARKE,. MONTELLO, MASS.

h < 1

---------------- —--------- j—•— 
pos, Harrisone, taipgi pri
klausė LDS.---------------- 5

Likusiam liūdesyje velio
nio sūnui Fred ir kitiems jo 
artimiesiems reiškiam^ - -už
uojautą. u

Cliffside, N. J.
Susipažinsime su 
Klifsaidiečiais

Sekmadienyje, birželio 17, 
turėsime progą susipažinti 
su Cliffside, N. J., lietu
viais. Tą dieną to miesto 
pakraštyje bus LDS 3-čios 
apskrities piknikas, tai ten 
ir bus proga susieiti ir susi- 
pažinti su tos apylinkės 
miestelių lietuviais.

. Pikniko vieta — Park 
Grove, 207 Walker St., prie 
Palisade Ave. Vieta graži 
ir pavėsinga puikiai pra
leisti šiltą vasaros dieną.

Rengėjai pasistengs tu
rėt skanių užkandžių ir šal
to alaus atsivėdinimui.

Pradžia 1-mą vai. dieną. 
Pasinaudokite proga links
mai praleisti dieną tyrame 
ore. Komisija

HELP WANTED MALE
Advanced Aero. TECH ILLUS

TRATORS. Exp. in Isometrics. Line 
art, Leroy, and Free hand lettering, 
etc. MULTILITH OPERATORS. 
Min. 2 yrs. exp. on model 1250 
Mdltilith. Also knowledge of plate 
making and Zeros.

MAILINE ENGINEERING, INC.
P. O. Bax37, Rt. 38, Maple Shate, 

N. J. WA. 5-1077. NO. 2-5400. An 
equal opportunity employer. (45-46)

te cnnrinnifrimS^
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Įšėj,o Rojaus Mizaros

Gegužės 23 dienos 
niaus “Tiesa” praneša,

Vil- 
kad 

tik ką pasirodė R. Mizaros 
knyga — “Apie tave, gim
toji žemė”. Knygos recen
zentas K. Vitartas rašo: 
“Užvertę paskutinį knygos 
puslapį, dėkojame rašytojui 
už nuoširdų gražų patrioto 
žodį apie Lietuvą, už jo 
taurią meilę gim tajam 
kraštui. Ši knyga pasieku
si užsieniuose gyvenančius 
lietuvius pasakos jiems tei
sybę apie dabartinį Lietu
vos gyvenimą.”
Pagerbė kompozitorių 
J. Dambrauska v

Muzikas Alg. 
kas straipsniu 
jaunas, kupinas 
pamini komp. J.
ko 70 metų jubiliejų. Tai 
tas pats Dambrauskas, ku
ris 1939 metais suredagavo 
ir suinstrumentavo Kauno 
operai M. Petrausko “Eglė 
žalčių karalienė”. Jis yra 
parašęs stambių dainų.
Vilniuje apie P. Buknį

Gegužės 23 d. Vilniaus 
“Tiesa” pagerbė “Laisvės” 
administrat orių Praną 
Buknį, kaip vieną iš įžy
miųjų JAV pažangiųjų lie-

dieninese mokyklose, kur 
juos moko lietuvių kalbos, 
tai, tapę studentais, jaunie
ji amerikiečiai lietuvai lie
tuvybe visai nesidomi. Prie
žasčių. yra daug. Daugumą 
jų išgąsdina, subrendus, tė
vų naujakurių įsitikinimų 
fanatiškumas, siauraprotiš-

jiems šventą tėvą. Kelionei I 
išlaidas jiems sudės vargin
gi senukai pavapi jonys.
Kokia yra išeivių 
studentija?

Edvardas šulaitiš rašo 
“Tėviškės Žiburiuose” kaip 
Galina Petrauskaitė aptarė 
naujakurių studentes Ame
rikoje: “Taip, mes esame 
lietuvių tautos savo pasau
lio ateitis: cigaretė vienoj

kūmas. Amerikoje subren- rankoj, koktailio stikliukas

PIKNIKAS
Brooklyno -Great Necko 

LLD kuopų piknikas jat^ 
sekmadienį, birželio 16 d., 
Kasmočių Sode, 91 Steam
boat Road, Great Neck,

Sveikinimai Aido chorui |Bnvau svečiuos 
pas hartfordiečius

Gegužės 27-28 dienomis 
buvau Hartfordo mieste ir 
dalyvavau Laisvės choro 35 
metų gyvavimo sukakties 
jubiliejiniame parengi m e . 
Parengimas' buvo didelis, 
gražus ir įspūdingas. Bet 
apie jį parašyti palieku pa
tiems hartfordiečiams.

Iš parengimo mano pus
brolis Zigmantas Juška ma
ne parsivežė į savo namus 
ir ten nakvojau. Malonu, 
kad Zigmantas remia mūsų 
judėjimą.

Ant rytojaus sėdom į
Forduką ir aplankėm drau- nė (roud trip) $1.75. 
gus Jurgį ir Oną Šilkus,;
kurie turi namą ir nemažą 
sklypą žemės, kur jie augi
na daug žolynų ir daržovių. 
Bet dabar Onutė Šilkienė 
serga, jai skauda akis ir ne-

(Telegramos iš Lietuvos)
Šiomis dienomis iš Vil

niaus telegramomis, atęjpj 
tokie sveikinimai Brooklyn©) 
Aido chorui:

Karštai sveikiname Aido, 
chorą šlovingo- penkiasde
šimtmečio/ proga.

“Tėvynės balso” 
Redakcija

niuose dirvonuose! Temdi
na aidiečių daina meilę 
gim ta j,am kraštui — Tary- 

’bų Lietuvai.
Grfįžinno i Tėvynę ir 
knMmnnų ryšių su 
tamjbtliięšiais užsienyje 
k&nmMo Lietuvos 
sekciją-

dę jaunuoliai neranda ryšio ’kitoj. Nuobodumu miglotos Sveikiname penkiasde-
. .......................buvusiais” 'akys, moderniausia šukuo- šimtmečio proga! Linkime

Sveikiname penkiasde-

Pikniko vieta— klevų ir 
krūmų pastogė: pa t o g i 
liuoslaikį praleisti, susitikti 
draugus - bičiulius.

Keliausime į pikniką jau
kiu, patogiu busu. Jis išeis 
nuo Lituanica Skvero,— 
Union Avė. ir Stagg St. 
12:30, o nuo 85th St. ir Ja
maica Ave kampo apie 1 
vai. Skirtu laiku busas išeis. 
Nesivėluokite ateiti. Kelio-

Nuoširdžiai sveikiname 
Aido chorą garbingo pen
kiasdešimtmečio proga! Te
skamba gimtojo krašto me
lodijos svetimose šalyse!

Tarybų, Lietuvos Radijas

su “lietuviais” - 
mokytojais ir veikėjais, gy
venančiais visai kitame pa
saulyje.

Štai spauda rašo, kad 
Fordhamo Universitete 
praėjusiais metais negalėjo 
būti pravesti lituanistikos 
kursai, nes iš reikiamų 25, 
atsirado tik 14 lietuviškai 
norinčių mokytis studentų. 
Šiais metais minimumas 
nustatytas 8. Tačiau šiais 
metais abejojama, ar atsi
ras ir tiek norinčių studi
juoti. Sakoma, kad iš viso 
esą apie 1,000 lietuvių išei
vių vaikų šiuo metu lan
kančių universitetus. Lietu
vių tautai gal tik 1% iš jų 
tereikia skaičiuoti.

Apgailėtina, kad iki šiol 
nesudaryta sąlygos šiems 
studentams bent vasarą ap
silankyti Lietuvoj. Žinoma, 
vargiai tuomi susiintere- 
suos bažnytininkų vaikai— 
jiems lietuvybė tik maska
radas !
O kaip tvarko jaunimo 
tautiškumo reikalą žydai?

Štai neseniai Niujorko 
spaudoje skaitė me, kad 
Scarsdale, N. Y., vidurinės 
mokyklos studentai patys 
savo iniciatyva užmezgė 
kultūrinius ryšius su Izra
elio jaunimu. Girdi, Viduri
nės Mokyklos Dramos būre
lio 13 narių praleis liepos 
mėnesį Izraelio šeimose. Ki
tais metais izraelitai atva
žiuos pas amerikiečius. Bū
dami Izraelyje, amerikie
čiai žydukai aktoriai su
vaidins “Anne Frank die
noraštį” Jeruzolimos mo
kykloje. Be to, jie skaitys 
žvdų poeziją. Pačią kelionę 
finansuoja tėvai, o jiems 
talkininkauja JAV Infor
macijos įstaiga, Amerikos 

marijonų Izraelitų Kultūros fondas 
neolitua- ir t.t.

O kur keliauja lietuviai 
katalikai?

Štai skaitome, kad lietu
vių kilmės katalikai šiais 
metais organizuoja net dvi 
ekskursijas Romon (taip, 
Romon, ne Lietuvon prie 
Aušros Vartų). Čikagoje 
svarbiausias organizatorius 
yra A. Juška, o Niujorke 
katalikų kunigai — Balkū- 
nas, Končius, Raila ir Jan
kus. Romoje jie lankys jiem 
šventas vietoves ir lankys

sena, dirbtinis šypsnys. Tik jr toliau vaisingai darbuotis 
širdyje jaučiame savo gyve- Amerikos lietuvių kultūri
nimo tuštumą ir bepras
miškumą... Didmiesčio ka
baretuose, smuklėse, mono- 

susibūrimuose,

Kalinaus- 
“V i s a d a 
energijos” 

Dambraus-

Ar tai komunistine 
propaganda?

“Jis buvo liudininkas 
žiaurumų Angoloje”, rašo
ma “The Saturday Evening 
Post”

Nėščia motina buvo už
mušta lazdomis. Darbinin
kas buvo įmestas kalėjiman 
už vieną praleistą dieną. 
Šimtai angoliečių nužudyti 
Šaltakraujiškai. Taip l’rišb 
amerikietis misioni e r i u s 
apie šias skerdynes. Jis pa
vaizduoja, kaip portugalai 
(katalikai) laiko milijonus 
afrikiečių beveik vergijoje. 
Ir kaip tas pats misionie
rius buvo “įkaitintas netik
rais kaltinimais”. Nagi, ei
kim lažybų, ar šitokius pa
sakojimus ims ir persi
spausdins pra n c i š k o n ų 
“Darbininkas”, 
“Draugas” arba
nistų “Dirva”? Keturiasde
šimties metų tarybinė san
tvarka ryžtingai užgniau
žia neteisybę, tai kaip tai 
gali būti, kad 2000 metų 
vakarų, katalikybė — krikš
čioniškoji civilizacija visa 
tai tebetoleruoja?
Nesidomi katalikiškomis 
lietuvybės studijomis

Jei vaikų amžiuje dar 
Amerikos lietuviukai prie
varta ir yra suvaromi prie 
bažnyčių esančiose šešta-

toniškuose 
malonumo siekimui paves
toje aplinkoje dingo mūsų 
pareigos ir atsakomybės 
jausmas tėvynei, pasauliui, 
sau...”
Ar žinote, kad Lietuvon 
galima siųsti 
pavartotus daiktus

Daugumas amerikieč i ų 
galvoja, kad į Tarybų Są
jungą tegalima siųsti tik 
naujus daiktus, bet štai 
“Package Express and Tra
vel Agency, Inc.,” Čikagoje, 
praneša, kad galima siųsti 
šiuos gerame stovyje daik
tus: auksakalio išdirbinius, 
laikrodžius, foto aparatus, 
rankines siuvamas mašinas, 
rankines rašomas mašinė
les, medžioklinius šautuvus, 
įvairiausius įrankius, muzi
kos instrumentus, tape re
korderius, patefonus, nešio
jamus radijo aparatus, dul
kių siurblius, 8 ir 16 mili
metrų filmines kameras.

Svarbus masinis mitingas 
žmonių laisvei ginti

Masinis mitingas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 7-tą, lumnistas. 
Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.
Prasidės 8 valandą.

Mitinge protestuos prieš
McQirran aktą. Kalbės or-| 
ganizacijų ir laikraščių įžy
mūs atstovai:

Benjaminas Davis
Moe Fishman
Dr. Clark Forman
Gus Hall
Dvasiškis Wm. H. Melish
Russ Nixon, laikraščio 

“National Guardian” vedė
jas.

Murray Campton, laikraš-

cio “New York Post” ko-

Prof. Louise P. Smith, 
Amerikinio Komiteto gyni
mui sveturgimių atstovė.

Šis mitingas — visų rei
kalas. Dirbkime, kad jis pa
sisektų, kad prieš McOar- 
ran aktą balsas būtų išgirs
tas. Šis aktas — laisvių 
varžtas; kad panaikinti jį, 
įvairių pakraipų atstovai 
vieningai, bendrai pasisa
kys už atšaukimą šio 
akto ir atsteigimą konstitu- 
cijinių laisvių.

Rengia ir kviečia 
zens Committee for 
stitutional Liberties.

Dalyvis

Piknikas įvyks, busas eis, 
saulė ar lietus; salė ten pat.

Piknike rasite įvairaus 
maisto ir gėrimo.

Turėsime trumpą progra

Giti- 
Con-

gali dirbti tame darže, tai mą ir kitų įvairumų; pašok- 
jos vyrui pasidarė daugjsime ir polkutę, jei norė^i- 
darbo. Taigi jie dabar šią 
visą nuosavybę parduoda. 
Ir kas mylėtų tokią vietą, 
tai gera proga pirkti. Onu
tė labai susirūpinusi, kad 
jai akis skauda, bet tikisi, 
kad pagys. Širdingai linkiu, į 
kad pagytų, nes ji mūsų 
judėjimui labai reikalinga 
veikėja.

Iš čia nuvažiavom aplan
kyti mūsų darbščius vetera- Prašome visus narius dalyvauti 
nūs veikėjus Juozą ir Lucy ‘

me, 
Dalyvaukime ir kaimy

nus atsivežkime.
Renginio Komitetas

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LMS Cleveland© skyrius šaukia 
susirinkimą ketvirtadienį birželio- 
June 7 d., 7 vai. vakare, LDS klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair Ave.

Žurnalistas A. Šalčius 
rašo iš Vilniaus

Vilnius, 1962 geg. 24 d.
Žurnalistas A. šalčius ra

šo:
Šiandien, gegužės 24 d., 

Vilniuje apsiniaukę. Va, 
ką tik atėjo labai nuoširdūs 
vyrai Tautrimas ir Ignas 
Pikturna, ir sako., kad vis- 
tiek važiuosim į Trakus.

Taip pat, mano nustebi
mui, sekmadienį Vilniaus 
kultūrininkai ruošia man 
priėmimą.

O birželio pradžioje daly
vausiu Lenino premijos įtei
kime poetui Ed. Mieželai
čiui, kur dalyvaus daug 
įžymių Tarybų Sąjungos 
rašytojų ir laureatų.

Šiandien būsiu pjesėj “Ro
meo ir Julijoj,” kurioj vai
dina mano klasės draugas 
Siparis ir pusseserė Laima 
Šalčiūtė. Spektaklis bus ro
domas ir per Lietuvos tele
viziją.

Labai miela Vilniuje. Va
karais išeinu sau pasivaikš
čioti senomis Vilniaus gat
vėmis. Nuostabus įspūdis.

Susitikau jau daug senų 
bičiulių, šeimos ir mano bi-

FILMAI-TEATRAI
“THE MIRACLE 

WORKER”
Su tvirta valia ir pasiry

žimu galima daug atsiekti.
i Geras pavyzdys vaizduoja
mas šiame filme apie visuo-
menininkę Helen Keller,

• kuri prarado kalbą,1 regėji-
- » • 1*1- u/ ' z «

Žemaičius. Juozas labai sir
go, turėjo didelę operaciją 
galvoj. Bet dabar jau na
mie ir jau taisosi, gyja. 
Linkiu, kad greitai pasveik
tų ir vėl darbuotųsi mūsų 
tarpe.

Gaila bet kurio sergančio 
žmogaus, bet daug gailiau, 
kai serga visuomenininkas, 

Annie Sulljvap, nuo pat veikėjas.
rnnna rh’nnoc Inhni nricri. ! \ • JOVUS Ju'Škd

ir po Europos valstybes su 
paskaitomis. Ji parašo ke
letą knygų apie įvairias ak
lųjų problemas.

šiame susirinkime, turime daug svar- 
... . Taip pat išgir

sime raportą iš praėjusio koncerto.
Sekr. S. Kuzmickas

PIKNIKAS A. Šąlčhts

Sekmadienį

Birželio-June 10, 1962
Pradžia 1 valandą

Steamboat Inu, Hall & Park
91 Steamboat Road Great Neck, N. Y.

Programa: muzika, kalba. Vieta graži.

VAŽIUOSIME PATOGIU BUSU 
KAINA Į ABI PUSES $1.75 

Busas išeis nuo Lituanica Sq.(Brooklyn) 12:30 vai. d. 
Piknikas įvyks, jei ir lis—salė ten pat, visus paslėps.

Smagiai laiką praleisime.
Moterų klubo darbščiosios bites gamins valgius. 

Kviečia visus LLD Kuopų Parengimų Komitetas

Sveikinimas
Sveikiname visą 

vės” personalą iš Miami, 
Floridos. Čia skirtingas pa
saulis, vanduo visai šiltas, 
kuriame mes maudomės. Ir 
šiaip yra daug įvairenybių, 
kurias mes lankome.

Viso geriausio,
F. ir O. Bunkai
V. ir O. Žilinskai

“Lais-

Užsimušė keturi langų 
valytojai. Platforma, kuri 
buvo prie 23-čio aukšto va
lant Equitable Life Assu
rance pastatą prie 6th Avė. 
ir 51st St., Manhattane, nu
krito žemyn. .

mą ir klausą vos 19 mėne
sių sulaukus, I kuomet jinai 
susirgo skarlatina: '•

Nustoję vilties, jos tėvai 
net nesugeba 'savo dukrą iš
mokyti kaip"1 susitvarkyti 
savo kasdieninius asmeni
nius reikalus,; kaip tai susi
šukuoti plaukus arba atsi
sėdus prie stalo tinkamai 
elgtis ir visą kitą.

Tik aštuntuosius 
einant, jos tėvams 
ka surasti tinkamą 
toją Annie Sullivan iš aklų
jų Perkins Instituto, kurį 
atsiduoda šiai mergaitei su 
visu širdingumu, kad išgel
bėti ją iš tokios nelaimin
gos padėties.

Labai sunku buvo šiai 
mokytojai pralaužti nusivy
lusios mergaitės atkaklu
mas ir užsispyrimas, bet ji 
sugeba tai atlikti, nors kar
tais jai tenka sunkiai nu
kentėti nuo savo mokinės.

Visgi pasiseka jai pra
laužti ši kietą kevalą ir He
len Keller, sulaukus dešim
ties metų, atgauna tiktai 
kalbą, bet pradeda smar
kiai interesuotis mokslu. Iš
moksta skaityti ir rašyti 
aklųjų sistema (Braille me
todu), ji net išmoksta rašy
ti mašinėle, žinoma, pritai
kyta akliesiems. Taip stro
piai ji metasi į mokslą, kad 
sukakus dvidešimt metų ji 
jau įstoja į universitetą ir 
pabaigia su pagyrimu.

Pabaigus universit etą, 
Helen Keller stoja darban, 
kad padėti kitiems nuken- 
tėjusiems, tokiems, kaip ji
nai, vartodama save ir sa
vo gyvenimą kaip pavyzdį. 
Ji duoda paskaitas savotiš
ku metodu, reikšdama min
tis palytėjimais, o jos mo
kytoja visuomet būdavo su 
ja. Ji važinėja ne tik po 
Jungtines Valstijas, bet net

metus 
pasise- 
moky-

pirmos dienos, labai prisi
rišo .prie savo mokinės. Ji 
buvo visųomeĮt^ su ja, 4' kur 
tik. ji Važiuodavo, ir’ taip ji 
draugavo pa Helen Kelfėr 
iki pat savo mirties. ’

Leistina pašąkyti, kad ši 
mokytoja tarytum stebuk
lą padarė; Utįikusi tokį di
delį darbą, Nę be reikalo ir 
pats veikalas tokių vardu 
pavadintas. Tik ' su tvirtu 
pasiryžimu ir stipria valia 
galima tokius užsimojimus 
įvykdyti. ,; v >. -■>, ■

Šiame filme liečiama tik 
vienas trumpas epizodas > iš 
Helen Keller ; gyyen i m o, 
kuomet jos tėvai pasamdo 
į namus- mokytoją Annie 
Sullivan ir kaip jom abiem 
buvo sunkūs tie pirmieji 
žingsniai į šviesą...

Mokytojos rolėje vaidina 
žymi ir gabi aktorė Anne 
Bancroft, o mokinės rolę 
atlieka talentinga jauna ar
tistė Patty Duke. Šis veika
las buvo vaidinamas su di
deliu pasisekimu, per dve
jus metus, viename New 
Yorko teatre, kuriame mi
nėtos artistės atliko tuos 
pačius charakterius kaip ir 
šiame filme.

“The Miracle Worker” 
dabar galima pamatyti As
tor kinoteatre, Broadway 
ir 45 St. ir Trans-Lux kino
teatre, Lexington Ave. ir 
52nd St., New Yorke.

Progai pasitaikius, pra
vartu pamatyti. K. F.

t . <

; Geri darbai kalba'
Važiuodamas į Kieto cho

ro koncertą negalėjau pa
miršti mūsų IjLt) • narių. 
Ąpiaijkiąų Antaną Linkų. 
Tas ; draugas yra sunkios 
ligos prispaustas, turėjo dvi 
operacijas. Kai buvo svei
kas, būdavo malonų su juo 
susitikti ir pasikalbėti. 
Liūdna dabar darosi ma
tant draugą taip kankinan
tis. Niekuo negalėjau jam 
pagelbėti, tiktai linkėjau 
kuogreičiaus i a i pasveikti. 
Nors man buvo- keliolika 
mylių iš kelio, bet mano už
duotis buvo- tai atlikti.,

Antano susiedijoj gyvena 
J. Briedis, taipgi yra LLD 
narys.. Priėmiau jį į savo 
automašiną. Besikalbėdami 
pasiekėm koncerto vietą.

BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, Birželio-June 4 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., Montello. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Prašome narius ateiti į 
susirinkimą, nes yra labai svarbių 
reikalų. Turime gerai prisirengti 
prie vasarinių piknikų.

3-jų apskričių piknikas įvyks bir
želio 17 • d., Lawrence, Mass. “Lais
vės” piknikas liepos 1 d., Ramova 
Parke, Montello, Mass. 1

LDS 67 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, Birželio- 
June 7 d., Lietj Taut. Namo kam- 
bariiibšb; jfradžia 7 vai. vakare. Prau 
šofne narius atkreipti dėmesį į 
pranešiitią ir ateiti' į susirinkimą, ir 
nepamirškite užsimokėti savd mėne
sines duokles. Taipgi turėseime pa^ 
sitarti dėl LDS ‘ seimo, kuris - įvįyks 
Liepos-July 6 ir 7 dd. Detroite,'apie 
pasiuntimą delegatų nūd savo kuo* 
pos. (44-45),

PHILADELPHIA, PA.x
LLD 10 kuopos susirinkimas Įvyks 

Birželio-June 8 d., 7:30 vai. vakare, 
vengrų klubo patalpose, 1144 N. 4th 
St. Daugelis narių dar neatsiėmė 
d-ro Margerio knygos “150 dienų 
Tarybų Lietuvoje,” o jau tikimasi 
neužilgo gauti antrą knygą “Lie
tuvos meno bruožai.” Tadgi, draugai, 
pasiskublnkit perskaityti pirmą kny
gą, kol gausite antrą. Turime ap
tarti ir kitų svarbių reikalų.

■ Valdyba (44-45)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, birželio 5 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 

• ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt.

Valdyba (44-45)

H. Scholbohn, 84 metų 
amžiaus, rastas negyvas 
ant New Haven geležinke
lio bėgių Bronkse, ties 236 
St. Matomai, jis pateko po 
traukiniu.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyjks 

trečiadienį, birželio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Pasistengkite Šiame susirin. 
kime dalyvauti ir patikrinkite saQo 
mokesčių knygelę, gal jau reikia 
užsimokėti. Prot. sekr. (44-45)

6 p.—Laisve (Liberty)—Ant r ad., birželio (June) 1902

“Russky Golos”, rusų 
dienraštis, vedė vajų už su
kėlimą $30,000 fondo, kad 
1962 m. būtų užtikrinta jo 
išėjimas. Sukėlė net $31,- 
533.98. Tai didelis dosnu
mas!

“Russky Golos”4 dabar 
yra nedidelis laikraštukas, 
tabloidinis, tik keturių pus
lapių. Sakysime, kaip “Lais
vės” vienas lapas pusiau 
lenktas. Bet sekmadieniais 
išleidžiamas padidintas —S 
puslapių, o kai kada i? 12.

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. Prašome 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.
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