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KRISLAI
Susivienijimų seimai. 
LDS apskritys padeda. . 
prašinėjimas tęsiasi.
Pinigas pirmoje vietoje. 
Žavėjantis pasirodymas.

— Rašo J. Gasiūnas —

f Šie metai yra dviem lietu
vių susivienijimam šeiminiai 
metai.

LDS seimas, kaip jau žino
ma, įvyks liepos 6 ir 7 dieno
mis, Detroite, Mich.

SLA seimas įvyks Newarke, 
N. J.; prasidės liepos 9 d.

LRKS seimas įvyks sekamais 
metais. Mat, LRKS dabar sa- 

‘vo seimus laiko kas treji me
tai, o LDS ir SLA seimai įvyks
ta kas dveji metai.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopos dabar ruošiasi 
pasiųsti į seimą dele g a t u s . 
Skaitlingos delegacijos, mato
mai, atvyks iš Chicagos, New
Yorko, Clevelando ir Pittsbur
gh©.

Tikimasi nemažai delegatu 
ir iš kitų miestų ir miestelių. O 
tai labai svarbu, kad seimas 
būtų delegatais skaitlingas ir 
tarimais gausingas.

Gerų žinių gauname iš LDS 
apskričių. Jie padeda finan
siniai savo kuopoms pasiųsti 
Detroitan delegatus.

New Yorko apylinkėje vei
kianti LDS 3-čioji apskritis se
kamą sekmadieni (birželio 17 
d.) ruošia delegatų išleistuvių 
pikniką Cliffside, N. J. Pelnas 
skiriamas prie šios apskrities 

^priklausančių kuopų delega
tams padėti.

•
LDS 21 kuopa rengia Det

roite išvažiavimą liepos 4 d., 
pas Daukus, 29906 Lahree R.

LDS seimo delegatai, ku
riems bus patogu anksčiau at
vykti Detroitan, aišku, galės 
ir šiame išvažiavime dalyvau
ti.

Pasistengsiu ir aš išvažiavi
me dalyvauti.

LDS priešseiminis vajus jau 
pasibaigė su šio mėn. 1 d., ta
čiau n a u j ų narių rekrutavi- 
mas-įrašinėjimas neturėtų su
stoti. Vajuje įrašyta virš 80 
naujų narių. Tai palyginamai 
neblogai, bet galėjo būti daug 
geriau.

Ir ne vajaus metu LDS cent
ras suteikia vajininkams ge
rus už naujų narių įrašymą 
atlyginimus, žinoma, specialių 
vajaus dovanų dabar jau ne
bėra, bet atlyginimai pasilieka 
tie patys. Organizatoriams ap
simoka darbuotis.

Jau šioje vietoje buvo rašy
ta, kad tūli New Jersey vals
tijos daktarai padarė žiaurų 
pareiškimą, jog jie atsisakys 
gydyti seno amžiaus ligonius, 
kuriems nemokama medicininė 
pagalba, priėmus King-Ander- 
son bilių, būtų suteikta.

To nelemto pareiškimo su
manytojas buvo dr. Henrikse- 
nas. Jis tai padarė savo biz- 
nišku sumetimu. Mat, jis yra 
viršininku senų žmonių įstai
gos, kuri ima nuo $250 iki 
$400 į mėnesį už seno žmo
gaus užlaikymą ir gydymą. 
Dr. Henriksenas mano, jog 
įvedus nemokamą medicininę 
pagalbą tokių įstaigų bizniui 
nebus sveika.

Tuo pačiu sumetimu ir na
cionalinis daktarų t r u s t a s 
(AMA) priešinosi King - An
derson biliui. Pinigas, mat, 
stovi pirmoje vietoje, o senų 
žmonių sveikata tokiems dak- 
•Mrams — paskučiausioje vie
toje. ____

Geg. 27 d. “Laisvės” salėje 
įvykęs vaikučių vaidinimas vi-

Prasidėjo kova už 35-ių
valandų darbo savaitę

Naujieji posūkiai 
faksų reikalais

Washingtonas. — Pra
džioje šių metų pasigirdo 
balsai už 35-ių valandų dar
bo savaitę. Prezidento Pa- 
patariamasis Komitetas 
Darbo-Fabrikantų reika
lais tuojau prieš tai pasisa
kė, stovėdamas už 40-ties 
valandų darbo savaitę.

Bet reikalavimai 35-ių 
valandų nesumažėjo. Rei
kalavo atskiri lokalai, at
skiros unijos, gi įvykęs In

ternational Ladies Garment 
Workers unijos suvažiavi
mas jau aiškiai suformavo 
tuos reikalavimus. AFL- 
0IO unijų prezidentas G. 
Meany pareiškė, kad Pil

Į Tailandą daugiau 
atvyko JAV jėgą

Bangkokas. — Atplaukė 
astuoni Jungtinių Valstijų 
karo laivai, kurie pritaiky
ti iškėlimui jėgų į sausžemį 
(landing ships). Jie atgabe
no karių ir ginklų. Dabar 
Thailande jau yra virš 6,- 
000 JAV marininkų, pėsti
ninkų ir lakūnų.

Anglija, kuri yra SEATO 
Inarė, prisiuntė tik 4 lėktu
vus ir 30 žmonių. Australi
ja ir Naujoji Zelandija da
ro panašiai. Jos neatsisako i yra keista sąjunga, tokia,
dalyvauti “gelbėjime Tai- kaip kad “vyras būtų apsi- 
lando”, bet ir jėgų mažai vedęs su kitu vyru”. Ta są- 
prisiunčia. Francūzija turi junga vartojama naudai 
namie bėdų, tai ji atsisakė galingųjų valstybių prieš 
dalyvauti. 1 silpnesnes.

Iš viso pasaulio
Vientiane. — Laoso visu c 

trijų grupių vadai susitarė 
susitikti birželio 8 d. ir tar
tis sudarymui koalicinės 
vyriausybės.

Washingtonas. — Eina 
kalbos, kad prezidentas Ke
nedis tuojau reikalaus Kon
greso nukirsti korporaci
joms taksus nuo įplaukų.

West Point, N. Y. —JAV 
karininkų akademiją baigė 
519*8 busimieji karininkai. 
Apeigose kalbėjo ir prezi
dentas Kenedis.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija siunčia savo ambasado
riumi į JAV Karlą H. 
Knappsteiną, kuris pakeis 
buvusį W. Grevę.

sus dalyvius sužavėjo. Seniai 
mes tokio vaidinimo nebesame 
matę. Visi esame vaikučių j 
scenoje pasirodymo išsiilgę. 
Vaidinimas visais atžvilgiais 
pavyko geriausiai.

Šis gražus vaikučių pasiro
dymas, mano nuomone, turėtų 
būti pakartotas kai kuriose 
vietose plačioje apylinkėje. 
Jeigu jau šį sezoną būtų per 
vėlu jiems surengti vaidinimą, 
tai jau rudeniop tikrai jie ga
lėtų nuvykti į artimesnes lie
tuvių kolonijas.

Iš to naudos būtų publikai 
ir rengėjams. Reikėtų apie 
tai rimtai pagalvoti.

dančiosios Tarybos posėdis 
įvyks rugpjūčio mėnesį ir 
ten bus tas klausimas ap
svarstytas.

Aišku, kad patobulėjimas 
technikos, pagalba naujųjų 
mašinų pagaminimas dides
nio kiekio dirbinių, reika
lauja trumpesnių darbo va
landų. Sutrumpinimas dar
bo valandų suteiktų bent 
1,500,000 darbų ir tuo ma
žintų nedarbą.

Prezidentas Kenedis, 
darbo sekretorius Goldber- 
gas ir jų patarėjai yra 
prieš 35-ių valandų darbo 
savaitę.

Ragina Italiją prie 
laisvos prekybos

Maskva. — Čionai lanko
si Italijos prekybos minist
ras Luigi Preti. Jo pagar
bai buvo surengtas banke
tas. TSRS premjeras 
Chruščiovas dalyvavo ban
kete ir ragino Italiją pasi
traukti iš - Eiuropos Com
mon Market sąjungos, o lai
svai vesti prekybą su viso
mis šalimis.

Chruščiovas sakė, kad 
Common Market sąjunga

Mexico City. — Pradėtas 
tiesti automobilių vieškelis 
nuo Mexico City iki Vera- 
cruza, jis bus 220 mylių.

Jungtines Tautos, N. Y. 
—Tarybų Sąjunga pasiūlė 
didelę ekonominę pagalbą 
atsilikusioms Lotynų ša
lims.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad Jungtinių 
Valstijų tvirtinimas karo 
jėgų pietryčių Azijoje ve
da prie, didelo karo.

Annapolis, Md. — JAV 
laivyno karo mokykloje 
mokslus baigė 780 busimų
jų karininkų.

Tokio. — Japonijos sosti
nė jau turi 10,115,000 gy
ventojų.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai nušo v ė 
JAV malūnsparnį.

Stockholmas. — Tūkstan
čiai švedų maršavo gatvė
mis ir reikalavo sulaikyti 
JAV atominių bombų ban
dymus.

Londonas. — Australija 
įspėjo Angliją prieš stoji
mą į Europos Common 
Market sąjungą.

Washingtonas. — Kores
pondentų konferenc i j o j e 
prezidentas Kenedis sakė, 
kad jo vyriausybė prašys 
Kongreso, kad asmenų 
įplaukų taksai būtų numuš
ti nuo 1963 metų sausio 1 
dienos, o biznio dar šiais 
metais.

Jis, kalbėdamas apie kri
zę biržoje, ekonominę JAV 
padėtį, sakė, kad valdžia 
negali stovėti “nuošaliai ir 
laukti, kol susitvarkymo 
automobiliaus gazas išsi
baigs”.

Kai kurie ekonomistai 
mato nauj u s p o s ū ki u s 
Washington© vyriausyb ė s 
nusistatyme. Pereitaisia i s 
metais ir šių metų pradžio
je ji nenorėjo nei girdėti 
apie įplaukų taksų numuši- 
ma.

Jie supranta, kad pasisu
kimas įvyko po Šerų kriti

NATO vadai giriasi 
apsiginklavimu
Paryžius. — Generolas 

Lauris Norstadas, vyriau
sias NATO jėgų komandie- 
rius, pareiškė:

“Mes jau pasiekėme mū
sų karo jėgų paruošimą, 
kad dabar galime galvoti 
apie strategiją ėjimo pir
myn”. Jo supratimu NATO 
jėgos jau paruoštos užpuo- 
limui-ofensyvai. Iki dabar 
NATO karininkai kalbėjo 
tik apie “apsigynimą”.

Norstadas sako, kad NA
TO jėgos padidintos 25

BUVO ĮSIVERŽĘ Į 
JAV ATSTOVYBĘ

Saigonas. — Pietų Viet
namo policija buvo įsiver
žus į JAV ambasadą. Mat 
amerikiečiai surengė šo
kius. P. Vietnamo prezi
dentas Ngo Dinh Diemas 
yra išleidęs draudžiantį pa
tvarkymą: rengti šokius, 
kumštynes, gražuolių kon- 
testus ir gyvulių lenktynes 
—“nemorališka”.

28 ŽMONĖMS BUVO 
MIRTIS AKYSE

Syracuse, N. Y. — Grey
hound autobusas, kuriame 
buvo 28 keliauninkai, nu
mušė stulpą ir ant buso 
nukrito viela, kuria ėjo 4,- 
000 voltų elektros jėga. Ke
leiviai per visą valandą sė
dėjo vietose, kol elektros 
jėga tapo sulaikyta.

NAUJAS UOSTAS PRIE 
RAUDONOSIOS JUROS
Adenas. — 1957 metais 

Tarybų Sąjungos technikai 
pradėjo įrengti jūrinį uos
tą Achmedijoje. Dabai' uos
tas jau įrengtas. Atidary
me dalyvavo TSRS, Angli
jos, JAV, Francūzijos ir 
Kinijos diplomatai. 

mo biržoje. Bet kartu su
pranta, kad išlaidų našta 
bus mažinama tik korpora
cijoms, o didinama papras
tai liaudžiai. Aišku, kad 
bus didinama Jungtinių 
valstijų valstybines skolos, 
o to sėkmėje — dolerio ver
tė mažės, žmonių pragyve
nimas brangės.

1939 metais JAV turėjo
45 bilijonus dolerių skolų, 
1945 metais, karui pasibai
gus, jau buvo 259 bilijonai 
dolerių skolų, tai 1939 me
tų dolerio vertė sumažėjo 
iki 71 cento. Dabar JAV tu
ri 297 bilijonus dolerių sko
lų, tai doleris yra vertas tik
46 centus 1939 metų dole
rio. Šiemet numato, kad 
JAV valdžios deficitas bus 
dar 10 bilijonų dolerių, aiš
ku, kad dolerio vertė dar 
daugiau nupuls ir paprastų 
žmonių gyvenimas pasun
kės.

nuošimčiais nuo to, kai pra
sidėjo “Berlyno krizė”, tai 
yra, nuo 1961 metų vasaros.

i
Jis didžiavosi tuo, kad | 

Jungtinės Valstijos savo 
armiją Europoje padidino 
50,000 vyrų. Dabar jos turi 
280,000 pėstininkų, 70,000 
lakūnų, ir Europos pakraš
tyje randasi galingas jūri
nis laivynas.

Generolas gėrėjosi ir tuo, 
kad Vakarų Vokietija labai 
sparčiai vysto savo sausu
mos, oro ir jūrų karo jėgas.

PARTIZANAI PAĖMĖ 
DU TRAUKINIUS

Saigonas. — Apie, šimtas 
partizanų paėmė du trau
kinius su maistu ir kito
kiais reikmenimis. Trauki
nius lydėjo du šarvuoti 
traukiniai. Partizanai vie
ną jų nuvijo, o kitam pa
stojo kelią išsprogdindami 
tiltą. Į partizanų rankas 
pateko daug maisto ir gink
lų.

DAR $491,000,000 
KARO LĖKTUVAMS

Washingtonas. — Senati
ms komitetas išklausė ge
nerolo Curtis E. Lemay 
reikalavimą ir dar pridėjo 
$491,000,000 gaminimui toli 
siekiančių bombonešių.

JAV VALDŽIA NUPIRKO 
LAIVŲ STATYKLĄ

Philadelphia, Pa. —Mies
to majoras J. H. Tate pra
neša, kad JAV valdžia nu
pirko buvusią Crap laivų 
statyklą, kuri užima 34 ak
rų plotą. Sumokės $1,755,- 
000.

Washingtonas. — JAV 
valstybės sekretorius Rus
kas pabaigoje birželio lan
kysis ir Vakarų Berlyne.

Komunistas laimėjo prieš 
registraciją teismą

Washingtonas. — Philip , sekiojimus komunistų. Įsta- 
Bart, JAV Komunistų par-; tymas, kuriuomi pasire- 
tijos nacionalis organizato-j miant persekioja komunis- 
rius, buvo nuteistas šešiems tų partijos vadus, yra taip 
mėnesiems kalėjimo už ne- painus, kad jį negalima įvy- 
siregistravimą. Jis kreipė-1 kinti gyveniman. Numato- 
si į United States Court of (ma, kad po P. Bart laimė- 
Appeals. Teismas išklausė i jimo bus panaikinta kalti- 
jo atsikreipimą ir panaiki-mimai ir prieš James E. 
no žemesniojo teismo nuo- Jackson, “The Workerio” 

redaktorių, jeigu liaudiessprendi.
Jungtinių Valstijų Ape- kova prieš McCarrano įsta- 

liacijų teismas surado, kad, tymą vis tebebus aukštame 
valdžia neįrodė, jog P. | lygyje palaikoma ir dar 
Bart kaip nors būtų kenkęs . stiprinama, 
šalies saugumui. ! -----------------

U.S. Court of Appeals | Havana. — Kubos res- 
sprendimas turi didelės publika iš Rumunijos gavo 
reikšmės kovoje prieš per-; 1,500 traktorių.

Viena ar dvi naujos 
valstybės

Jungtinės tautos. — Su 
liepos 1 d. baigiasi Belgijos 
“globa” dviejų kolonijų Af-
rikoje, Ruandos irUrundio.

Jos užima 20,540 ketvir- 
tainiškų mylių plotą ir turi 
virš 5,000,000 gyventojų.

Bet kyla klausimas: ar 
iš jų sudaryti vieną valsty
bę, ar dvi? Jos abidvi rube- 
žiuojasi, abidvi negrų ša
lys, bet Urundi turi savo 
karalių, o Ruanda skelbia
si respublika. Sakoma, kad 
tarp abiejų šalių gyventojų 
yra nesutikimų.

Vėliausios žinios
Lima, Peru. — Nepaisant 

militaristų grasinimų jėga 
neįleisti į valdžią demokra
tinių kandidatų, liaudis 
skaitlingai balsuoja už de
mokratinius kan d i d a t u s.
Numatoma, kad nemažai 
demokratinių kandidatų 
bus išrinkta į Kongresą.

Madridas.—Ispanijos fa
šistai masiniai areštuoja 
žmones. Areštavo net eilę 
katalikų vadų, jų tarpe Jo
se Maria Gil Robi esą, 
krikščionių - demokratų va-

Missoula, Mont. — Trau
kinys ant užsisukimo išėjo 
iš bėgių ir keli vagonai ap
sivertė. Jis vežė vaikus iš 
Seattle pasaulinės parodos. 
Nelaimėje 1 vaikas užmuš
tas, o 243 sužeisti.

Atlanta. >— Baltieji šovi
nistai areštavo kunigą W. 
Tee Walkerį ir H. Blakę, 
kurie vedė agitaciją ragin
dami negrus registruotis 
ateinantiems rinkimams.

Pekinas.— Kinija pasiun
tė armijos padrūti n i m u s 
Kašmiro sienos.

Londonas.—V. Atlee, bu
vusio Anglijos premjero 
sveikata pagerėjo, jis išė
jo iš ligoninės. Attlee jau 
yra 79-ių metų amžiaus.

Arkivyskupas ragina 
drausti A-bombas

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinių Tautų Asamb
lėjos susirinkime kalbėjo
arkivyskupas Mak a r i o s, 
Kipro prezidentas.

Jis reiškė nepasitenkini
mą, kad pasaulyje eina ap
siginklavimo lenktynės, ku
rios grąsina civilizacijai ka
tastrofa, kad Ženevoje nu
siginklavimo konferencija 
dar nieko nenuveikė.

Makarios sakė, kad ei
nant prie nusiginklavimo, 
tai pirmoje vietoje turėtų 
būti sulaikyti ato minių 
bombų bandymai ir tie 
ginklai uždrausti.

Maskva. — TSRS gręžtai 
užprotestavo Anglijos, JAV 
ir Francūzijos valdžioms, 
kad jų komanda vakarų 
Berlyne drąsina karo kurs
tytojus prie provokacijų 
ties miesto padalinimo sie
na. TSRS sako, kad jeigu 
Vakarai nesusilaikys, tai už 
pasekmes jie bus ir atsa-
komingi.

Londonas. — Apie 3,000 
škotų demonstravo prie 
Holy Loch bazės ir reika-
lavo uždaryti JAV atomi
nių submarinę bazę.

Belgradas. — Jugoslavi
jos valdžia išleido pareiški
mą, kad iš priežasties blo
go oro grūdų bus suimta 
apie 1,000,600 tonų mažiau, 
negu buvo tikėtasi.

Atėnai. — Graikijos žmo
nės pagerbė buvusį JAV 
prezidentą F. D. Roosevel- 
tą: prie sienos įtaisė plokš
telę su jo paveikslu, gimimo 
ir mirimo datomis. Plokš
telė įrengta Agora preky
bos pastate.

Jungtinės tautos, N. Y.— 
Hollandij os vyri a u s y b ė 
pranešė Jungtinėms Tau
toms, kad ji sutinka baigti 
kovą Vakarų Naujoje Gvi
nėjoje ir tartis su Indone
zija.
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Taikos gynimo reikalu
MES JAU NE KARTĄ RAŠĖME, kad šiemet 

Maskvoje įvyks viso pasaulio taikos šalininkų kongre
sas’ Prie jo ruošiamasi visur, bet rūpestingiausiai—Ta
rybų Sąjungoje.

, r Neseniai visose tarybinėse respublikose įvyko vi
suomeninių organizacijų atstovų konferencijos, kurios 
išrinko savo atstovus į visasąjunginę taikos gynėjų kon
ferenciją, o pastaroji išrinko savo atstovus-delegatus į 
pasaulinį kongresą.

Lietuvoje buvo didelės taikos gynėjų konferenci
jos, dalyvavo net ir bažnyčios atstovai-dvasininkai.

Be to, reikia priminti, kad Tarybų Lietuvos dvasi
ninkai išleido savo pareiškimą dėl taikos pasaulyje iš
laikymo. Po tuo pareiškimu pasirašė: Telšių vyskupas 
P. Maželis, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų valdytojas 
kanauninkas J. Stankevičius, ir Vilniaus ir Panevėžio 
vyskupijų valdytojas kun. C. Krivaitis.

— o —
PASAULIO DĖMESĮ atkreipė š. m. gegužės 30 d. 

Maskvoje pasibaigusi Tarybų Sąjungos visuomenės at
stovų konferencija-suvažiavimas už visuotinį nusigink
lavimą ir taiką. Ši konferencija išrinko savo delegatus 
į busimąjį pasaulinį taikos šalininkų kongresą. Ne tik 
išrinko, bet kartu priėmė įdomią rezoliuciją—PRIESA
KĄ savo delegatams, kad jie to priesako laikytųsi Kon
grese.

Priesakas—svarbus dokumentas ir mes čia jį (nors 
truputį sutrumpinę) paduosime mūsų skaitytojams. 
Prašome paskaityti:

Mes, Tarybų Sąjungos visuomenės atstovai, susi
rinkę į savo Visasąjunginę konferenciją apsvarstyti 
aktualiausios, žmoniją jaudinančios nusiginklavimo ir 
taikos problemos, pareiškiame, kad mes ryžtingai, 
karštai ir besąlygiškai remiame š. m. liepos mėnesį 
Maskvoje šaukiamą Pasaulinį kongresą už visuotinį nu
siginklavimą ir taiką. Visų tarybinių žmonių vardu 
mes sveikiname milijonus žmonių, kitose šalyse, pašiau-, 
kojamai siekiančių šių aukštų ir kilnių tikslų, kuriuos 
pasiekti taip karštai trokšta visos už geresnį gyvenimą 
ir savo ateitį kovojančios .tautos...

Šių laikų sąlygomis karas nėra neišvengiamas. Mū
sų dienomis sutelktomis tautų pastangomis jam galima 
užkirsti kelią. Tam yra visos galimybės. Taiką ginan
čios jėgos dar niekuomet nebuvo tokios galingos. Liau
dies masės dar nekuomet neturėjo tokių didelių gali
mybių betarpiškai paveikti svarbių tarptautinių gyve
nimo klausimų sprendimą. Tautos gali ir turi pasiekti, 
kad būtų įgyvendintas tarptautiniu mastu griežtai kon- 
roliuojamas visuotinis ir visiškas nusiginklavimas, ku
ris bus patikima garantija tvirtai taikai išsaugoti že
mėje.

Visuotinis ir visiškas nusiginklavimas:
— Išvaduos tautas nuo sunkios milžiniškų išlaidų 

kariniams tikslams naštos;
— Sudarys naujų galimybių darbo žmonėms išsiko

voti geresnes gyvenimo sąlygas;
— Padės pagerinti šalių ekonomiką, daugiau ga

minti taikios paskirties prekių, pakelti gyventojų per
kamąją galią:

— Padės stiprinti politinę ir ekonominę visų tautų 
nepriklausomybę ir neleis, kad viena nacija smurtu pa
vergtų kitą;

— Padės sudaryti sąlygas plačiausiems tautų mai
nams ekonomikos, kultūros ir mokslo srityje lygiateisiš
kumo ir svitarpio naudos pagrindu.

Išrinktiems į Pasaulinį kongresą už nusiginklavi
mą ir taiką Tarybų Sąjungos delegatams pavedama:

1. Pareikšti, kad tarybinė liaudis, kuri kartu su sa
vo vyriausybe gina lenininės taikaus sambūvio politikos 
principus, ir toliau nuosekliai ir kuo ryžtingiausiai ko
vos už visuotinį bei visišką nusiginklavimą ir už tai, 
kad būtų imtasi visų priemonių ginklavimosi varžyboms 
nutraukti ir tarptautiniam įtempimui sumažinti...

Tarybinė liaudis visada rėmė ir remia viso pasau
lio tautų reikalavimą uždrausti ir sunaikinti pirmiausia 
termobranduolinį ginklą, kaip ir visus kitus masinio 
naikinimo ginklus ir šių ginklų gabenimo priemones, 
taip pat likviduoti karines bazes svetimose teritorijose, 
išvesti užsienio kariuomenę iš svetimų teritorijų ir pa
leisti karines sąjungas...

2. Paremti bet kuriuos konstruktyvius pasiūlymus, 
kuriais numatoma sumažinti tarptautinį įtempimą, pa
didinti valstybių savitarpio pasitikėjimą ir sudaryti pa
saulyje palankesnes sąlygas pribrendusioms tarptauti
nėms problemoms taikiai sureguliuoti (atominio ginklo 
neturinčių zonų įsteigimas įvairiose pasaulio dalyse, 
karinių blokų ginkluotųjų pajėgų išskyrimas, NATO ir 
Varšuvos sutarties organizacijos nepuolimo pakto su
darymas ir kt.).

Ypač reikalinga kuo greičiausiai išspręsti Vokieti
jos problemą, sudarant Vokietijos taikos sutartį ir šiuo 
pagrindu normalizuojant padėtį Vakarų Berlyne.

3. Pareikšti karštą tarybinių žmonių paramą ir so
lidarumą su teisinga engiamųjų tautų kova už savo na
cionalinį išsivadavimą, už visų kolonializmo foVmų pa

naikinimą, ; i už; užsienio (kariuomenes išvedimą1 iŠ jų/teri™ 
tori jos. Šių tautų kova kartu su visomis kitomis tauto
mis už visuotinį ir visišką nusiginklavimą pilnutinai ati
tinka jų interesus kuo greičiau įstoti į pilnateisių ir ne
priklausomų nacijų šeimą. '■ 1 -

4. Paraginti kongreso dalyvius ryžtih^ai °1‘kovotu 
prieš visas jėgas, kurios kliudo taikai ir ;‘'’husigifiklavl- 
mui, skelbia^ kad termobranduolinis karas yra neišven
giamas, iįjintįensyyiai ruošiasi tam karui. Ruošti to)<į 
karą suipįęyešuotps ne tautęiš,. o tik egpįštinės grupės 
monopolistų,;gaminančių ginklus ir gąun.ąnčių iš to mil-, 
žinišką pelną mokesčių mokėtojų sąskaita, agresyvūs ir 
revanšistiniai sluoksniai, pralaimėję Vokietijos fašistų 
sukeltą buvusį pasaulinį karą.

5. Tarybų Sąjungos delegatai kongrese turi glau
džiai bendradarbiauti su visais jo dalyviais nepriklau
somai nuo politinių, socialinių, religinių ir kitokių skir
tumų. Laisvoje diskusijoje su įvairiausių visų šalių gy
ventojų sluoksnių atstovais—darbininkais,, valstiečiais, 
protinio darbo darbuotojais, kultūros ir mokslo veikė
jais, verslinių ir religinių sluoksnių atstovais—reikia 
ieškoti būdų, kaip suvienyti visas jėgas, pasiryžusias 
kovoti už visuotinį ir visišką nusiginklavimą, už tvirtą 
taiką pasaulyje.

Raktas į taiką—aktyvūs tautų veiksmai, kelias į iš
sivadavimą nuo karo grėsmės—visų taikingųjų žmoni
jos jėgų vienybė. Dabar nėra aktualesnio, svarbesnio už
davinio, kaip sutelkti visų geros valios žmonių pastan
gas kovai už pasaulį be ginklų ir karų. Tegu tarnauja 
šiems didiesiems tikslams tautų forumas, kuris susi
rinks Maskvoje. Tegu jame laisvai diskutuojant ir savi
tarpio supratimo dvasia su nauja jėga nuskamba ragini
mas, kad visos taikingos jėgos vieningai veiktų prieš 
brandulinės mirties grėsmę.

Tegu Pasaulinis kongresas už visuotinį nusiginkla
vimą ir taiką tampa naujo etapo pradžia visų tautų ko
voje už tvirtos taikos pergalę žemėje!

Kas ką rašo ir sako

riškos^ pirmtakės garį.ingo%kJ. Grigi$kis 
idėjos ir garbingų žygių tę
sėja. ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

“AUŠROS” NUM. 4-TAS
Gavome Liaudies Lenki

jos lietuvių leidžiamo laik
raščio “Aušra” 4-tą nume
rį. Kaip ir anie pirmieji 
trys, numeris 4-tas daro 
puikų įspūdį. Telpa įdomių 
straipsnių, iliustruotas, ge
rame popieriuje spausdin
tas.1' '

Gal būtų galima pastebėti 
, tik tiek, kad, mūsų nuomo
ne., permaža jamę korespon
dencijų, iš lietuviškų kaimų, 
iš Punsku, ir iš kitų miestų, 
kur gyvena daugiau lietu
vių.

Korespondencijos - žineles 
iš lietuvių gyvenimo ^yra 
kiekvienam laikraščiui di
džiulis pliusas. . Be abejoji
mo, “Aušros” redakcija ir 
jos skaitytojai ilgainiui tuos 
trūkumus išgyvens.

LENKIJOS DARBININ
KŲ PARTIJOS 
DVIDEŠIMTMETIS

Mažai žinome apie Len
kijos Darbininkų partiją. O 
tai svarbi partija, nes ji, iš 
tikrųjų, šiuo metu yra val
dančioji partija, milžiniška 
jėga, vedanti Lenkijos liau
dį į naująjį, socialistinį gy
venimą. Partijos vadovas— 
Vladislav Gomulka, dar, pa
lyginti, jaunas, sumanus, 
energingas vyras.

Šių metų sausio 20 dieną 
Varšuvos Kultūros ir moks
lo rūmų Kongreso salėje 
įvyko iškilmingas susirinki
mas, kuriame buvo atžymė
ta šios partijos dvidešimt
metis. Pagrindinę įkalbą 
pasakė V. Gomulka. .

Lenkijos lietuvių laikraš
tis “Aušra” paduoda kai 
kurias iš V. Gomulkos kal
bos svarbesnes ištr aukas 
apie tos partijos praeitį.

V. Gomulka sakė:
Prieš vokiečių invaziją Len

kijon ir pirmame okupacijos 
laikotarpyje revoliucinis dar
bininkų judėjimas neturėjo 
savo partijos. Lenkų Darbi
ninkų judėjimas neturėjo savo 
partijos. Lenkų Darbininkų 
Partijos pirmtakė Lenkijos Ko
munistų Partija 1933 m. tra
giškose aplinkybėse buvo pa
naikinta, ryšium su anuomet 
siaučiančiu “asmenybės kul
tu.” Bet komunistai liko. Sa
vo patriotinį nusistatymą jie 
rodė net ir kalėjimuose, iš ku
rių savanoriais stojo karo tar
nybon ir kovojo prieš Vokie
tiją.

Nelengva buvo atstatyti re
voliucinę partiją, tiksliau ta

riant suorganizuoti naują mark- 
sistinę-lenininę partiją, kurios 
veikimo programa atitik tų 
naują istorinę situaciją, ku
rioje tuomet atsidūrė Lenkija 
ir pasaulis, žvėriško hitlerinio 
teroro grėsmėje, savos reakci
jos siundomi ir persekiojami 
komunistai buvo verčiami keis
ti gyvenvietes, dalis pasitrau
kė už Bugo ,Tarybų Sąjungom 
Bet jau pirmomis okupacijos 
savaitėmis įvairiose vietovėse 
komunistai ėmė organizuoti 
konspiratyvinę .veiklą,; kurda
mi antifašistines organizacijas, 
kurių tikslas buvo (kovoti prieš 
okupantą, u z’ Lenkijos nepri
klausomybę. ' * .

Be abejo, 'tada komunistų 
sukurtos' organizacijos, kaipi 
“TSRS Bičiulių D r a u g ija” 
(Stow arzyszenie Przyjaciol 
ZSRR), “Kūjis ir Piautuvas” 
(Sierp i Mlot), ‘‘Kovos už 
Laisvę Sąjunga” (Zw i ą z e k 
Walki Wyswolenczej), “Už 
Mūsų ir Jūsų Laisvę Kovos 
Frontas” (Front Walki za Na- 
szą į Wasza Wolnosc), “Liau
dies Lenkija” (Polska Ludo- 
wa) ir d. k., negalėjo turėti 
sukristalizuotos kovos koncep
cijos su okupantais, nei aiškios 
naujosios Lenkijos visuomeni
nės-politinės koncepcijos.

Ant tų organizacijų pa
grindo ir iš jų kūrybinių ieš
kojimų, ypač iš “Kovos už 
Laisvę Sąjungos” (Związek 
Walki Wyzwolenczej) 1942 
m. sausio mėn.; gimė Lenkijos 
Darbininkų Partija. Jos inici
atoriais buvo lenkų komunis
tų grupė, kuri perėjo Būgą, o 
1941 m. gruodžio mėn. tary
binės pagalbos'dėka grįžo tė
vynėn. Jiems vadovavo Mar- 
celi Nowotko ir Pawel Finder.

Lenkų Darbininkų Partija 
savo veiklos metu, -remdamasi 
patyrimais ir kąro vyksmų rai
da, susidarė naujosios Lenki
jos visuomeninę - politinę kon- 
c'iją.

Vos pradėjusi veikti. LDP 
(PPR) savo ir tautos uždavi
niu iškėlė beatodairinę kovą 
prieš hitlerinį agresorių, už tė
vynės laisvę ir nepriklausomy
bę. LDP iškėlė naują nepri
klausomybės idėją, kuri, sky
rėsi nuo melagingos Londono 
lagerio teorijos apie “du Len
kijos priešus,” įvesdama lenkų 
kareivio ir partizano, visos 
tautos kovą už išsilaisvinimą į 
santarvės ir ginklo brolybės 
kelią su Tarybų Sąjunga ir jos 
Armija.

Baigdamas savo kalbą mi
nėjimo metu, drg. Gomulka 
pasakė:

LDP gerai ir ištikimai tar
navo darbininkų klasei ir vi
sai lenkų tautai.

LDP, nueidama nuo lenkų 
darbininkų judėjimo arenos, 
užleido vietą vienintelei mark
sistinei - lenininei lenkų dar
bininkų klasėm partijai — Len- 
kijos Jungtinef Darbi ninku 
Partijai, kuri tįapo savo didvy

LENKŲ LITERATŪRA- 
LIETUVIŠKAI, O 
LIETUVIŲ —LENKIŠKAI 

jd7;j/r
Toje pa.čįoje “Aušroje” iš

spausdintas Jaendrada r b i o 
A- S. rašinysĮ.vparodąs, kaip 
tarp lenkų ir lietuvių vyks
ta literatūrinis apsimainy- 
mas. Lenkijoje leidžiamos 
lietuvių rašytojų knygos- 
veikalai — lenkiškai, o Lie
tuvoje—lenkų rašytojų vei
kalai — lietuviškai. Skai
tome :

Valstybinė grožinės Litera
tūros Leidykla Vilniuje išleido 
1961 metais sekančias knygas: 
A. Mickevičiaus eilėraščių rin
kinį J. Marcinkevičiaus verti
me, J .Ivaškevičiaus apsaky
mų rinkinį “Mergaitė ir ba
landžiai,” J. Parando v s k i o 
“Petraraką.” 1962 m. numato
ma išleisti lenkų poezijos rin
kinį, “Dešimt lenkų poetų” 
(Staffas, Bronievskis, Tuvi- 
mas, Galčinskis, Ivaškevičius, 
Jastrunas, D o b r o v o Iškiš ir 
kt.), žeromskio “Nuodėmės is
toriją” (Dzieje grzechu), L. 
Kručkovskio “Kordianą ir cha
mą,” T. Konvickio “Namai 
pragarai” (Dziura w niebie) 
ir E. Ožogovskos “Chlopak na 
opak.”

Lenkijoje nuo 1960 pabai
gos iki balandžio 1962 m:, bu
vo išverstos sekančios lietuviš
kos dramos: J. Grušo “Ves
tuvių sukaktis,” K. Binkio 
“Generalinė repeticija,” R. 
Mizaros “Prašvilpta laimė,” J. 
Skliutausko “Vaikinas su vel
nio plauku” ir A. Guzevičiaus 
“Dvikova.” 1962 ir 1963 m. 
bus išleistos: V. Putino-Myko- 
laičio “Sukilėliai,” A. Bie
liausko “Rožės žydi raudo
nai” ir J. Ragausko “Ite, mis- 
sa ėst.”

' Pasirodo, kad Varšavos 
lietuviai pastaruoju metu 
pradėjo gauti daugiau lietu
viškos literatūros iš Lietu
vos. “Aušra” rašo: ' •

Kultūrinis gyvęnimas LVKD 
patalpose Varšuvoje paskuti
niu laiku žymiai pagyvėjo, 
įvyko tai didžia dalimi dėka 
prisiunčiamų Lietuvos Drau
gystės ir Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio šalimis Drau gijos 
laikraščių ir periodinių leidi
nių, o taip pat dar anksčiau 
g a u n a m; ų lietuviškų dainų 
plokštelių, už kurias, naudo
damiesi proga, nuoširdžiai dė
kojame tos Draugijos Piripi- 
ninkui drg. P. Rotomskiui.

Povilas Rotomskis mirė, 
bet jo vietą užims kitas, ku
ris rūpinsis,, kad Lenkijos 
lietuviai gautų Lietuvoje 
išėjusių knygų, žurnalų ir 
laikraščių.

“Tėvas” Augustinas 
su automatu

Pietų Vietname kovojama 
prieš liaudį- Šis karas savo 
žiaurumu pralenkia net ži
nomus visam pasauliui hit
lerininkų nusikaltimus. Ša
lyje viešpatauja teroras ir 
savivalė. Neseniai italų 
žurnalas “Europeo” iš
spausdino straipsnį ir foto
nuotraukas apie tūlą kata
likų šventiką tėvą Augusti
ną, kuris vadovauja gaujai 
ir negailestingai žudo žmo
nes.

Faktiškai Augustinas yra 
nedidelio nepriklausomo bū
rio vadu. Chuno kaimas, 
kuriame veikia šis būrys, 
virto savos rūšies nepri
klausoma respublika su sa
vais įstatymais.

Šventiko armiją iš Chuno 
kaimo, kaip rašoma žurna
le, aprūpina centrinė Saigo- 
no vadovybė.

“Europeo” praneša, kad 
visa tai vyksta šalyje, ku
rioje valstybės vadovas yra 
katalikas. K.

Londonas, r— Anglų Cu- 
nard laivų kompanija 1961 
metais turėjo $4,760)000 
nuostoliu.

Būtina 35 valandų 
darbo savaite

Kas daugiausia kaltas nėl 
dabartinės Laose krizes

Tūlas Washingtono ko
respondentas rašo konser
vatyviame Londono dien
raštyje “Times” apie tai, 
kaip Jungtinių Valstijų 
Centralinė Žvalgybos agen
tūra (ČIA) sukūrė naują 
Laose krizę, kad neprileidus 
susitarimo sudaryti koali

cinę valdžią.
Kai jau buvo visai arti pri

eita prie sukūrimo triparti- 
nės koalicinės valdžios, rašo 
minimas korespondentas, tuo 
metu amerikinė žvalgybos 
agentūra davė žodį karališ
kai valdžiai ir priedu mili
jonus dolerių, kad jinai pra
dėtų pulti komunistų jėgas. 
Gen. Nosavanui to ir paka
ko. Jis sulaužė mūšių pjL 
liaubų sutartį ir išprovoka* 
vo naują ofensyvą, kuris ro
jalistams, tačiau, visai ne
nusisekė.

Washing tono korespon
dentas nurodo, jog toji pa
ti amerikinė žvalgybos 
agentūra 1960 metais pasi
darbavo, kad nuversti neut- 
ralinę Souvanna Phouma' 
valdžia. Laoso karaliukas, 
dirbdamas bendrai su mini
ma žvalgybos agentūra, pa
dėjo sudaryti Amerikai pa
lankią reakcinę valdžią, 
kuri ir dabar vis gauna iš 
Amerikos visokios pagalbos 
(kas mėnesį po tris milijo
nus dolerių). Bet ši reak
cinė valdžia neturi jokio 
Laoso visuomenėje pritari
mo. Todėl prokomunistinės 
jėgos jau užkariavo didesnę 
Laoso teritorijos pusę.

Amerikos militarinių jėgų 
išsodinimas Tailande irgi 
yra vienas svarbus žygis 
padėti supuvusiai rojalistų 
valdžiai. .

Bet’ kdlp tą visą amerikie? 
čių manevrą galima sude/” 
rinti su prez. Kenedžio pa-., 
sisakymu už sudarymą koa- ’ 
licinės valdžios, kurion ir 
komunistai privalo įeiti?

Dr. Frazier — įžymus , 
negras mokslininkas

Š. m. gegužės 20 d. Wa
shingtone netikėtai mirė 
įžymus negras mokslininkas 
dr- E. Franklin Frazier, 
turėdamas 67 metus am
žiaus.

Mažai negrų turi laimę 
lankyti universitetus ir pa
tapti žymiais mokslininkais. * 
Dr. Frazier tą laimę turėjo 1 
ir todėl pasiekė aukšto išsi
lavinimo. Paskiausiu laiku 
jis buvo išrinktas Ameriki
nės Sociologų draugijos pre
zidentu, taipgi vad o v a v o 
Jungtinių Tautų apšvietos 
ir kultūros komiteto sociali^ 
nių mokslų skyriui.

Apie negrų ekonominį, po
litinį ir kultūrinį gyvenimą? 
jis yra parašęs keturis di
džiulius veikalus ir nema
žai kitų raštų.

Jis buvo taipgi griežtas 
kovotojas prieš rasinę dis
kriminaciją ir demokrati
nių laisvių varžymą. Jis gy
nė persekiojamą mokslinin
ką dr. Du Bois ir kitas ne- 
amerikinio komiteto ragan- 
agudžių aukas.

Žiauri mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo šviesią ir liau
džiai labai reikalingą asme
nybę .

Kuomet beveik visos dar
bo unijos pasisakė už 35 
valandų darbo savaitę, tai 
ir AFL-CIO prezidentas G. 
Meany padarė svarbų pa
reiškimą suknelių siuvėjų 
unijos konvencijoje Atlantic 
City, N. J. Jis pasakė, jog 
siūlys AFL - CIO Vykdoma
jai tarybai išvystyti platų 
vajų už 35 valandų darbo 
savaitę.

Minimos tarybos susirin
kimas įvyks rugpjūčio 13 d., 
Chicago je. Manoma, kad 
susirinkimas vienbalsiai už- 
girs prez- Meany siūlymą, 
kuris ir taip labai, pavėluo
tas. Šis klausimas turėjo 
būti aptartas AFL-CIO 
konvencijoje, įvykusioje šį 
pavasarį Miami Beach, Fla. 
Tada 35 valandų savaitės 
siūlymą Meany, galima sa
kyti, užgniaužė. Dabar jis 
jau suprato, kad nebegali
ma šiuo svarbiu ir būtinu 
reikalu tylėti.

Girdamas prez. Kenedžio 
administraciją, ypač jos pa
laikomą šaltąjį karą, prez. 
Meany visgi buvo priverstas 
pasakyti, kad unijos nesu
tinka su prez. Kenedžio ad
ministracijos siūlymu ir to
liau palaikyti 40 valandų 
darbo savaitę. Meany nu
rodė, kad šiuo klausimu 
Washingtone administraci
jos sušauktoje unijų, fabri
kantų ir valdžios atstovų 
konferencijoje niekaip ne
buvo galima prieiti prie 
bendro susitarimo, nes uni
jų atstovai pasisakė už 35* 
valandų ddrbo savaitę su 
dabar tinėmis algomis, o 
fabrikantai ir valdžia — už 
46 valandų' darbo savaitės 
palaikymą.

Dabar jau visiems gali 
būti aišku, kad 35 valandų 
darbo savaitė taip jau būti
na, kaip buvo būtina šio 
šimtmečio pradžioje 8 va
landų darbo diena.

Nacionalinė medicininės 
pagalbos konvencija

Šiomis dienomis Washing
tone įvyko labai svarbi na
cionalinė konvencija. Joje 
dalyvavo virš 500 delegatų, 
atvykusių iš virš 30 valsti
jų. Delegatai atstovavo uni
jas ir įvairias organizaci
jas, kurios kovoja už nemo
kamą pensininkams medici
ninę pagalbą.

Konvencijai buvo priduo
ta pusė milijono parašų pe
ticijų už King-Anderson bi- 
lių. Konvencijos delegacija 
peticijas pridavė Kongre
sui. Taipgi tuo klausimu 
buvo atlankytas prez. Ke
nedis ir užtikrinta jam vi
sokia parama kovai už 
King-Anderson bilių. Kon
vencijos dalyviai taipgi pa
simatė su savo kongresma- 
nais ir senatoriais, primin
dami jiems, kaip svarbu 
King-Anderson bilių pada
ryti krašto įstatymu.

Kad šį svarbų darbą už 
nemokamą pensini n k a m s 
medicininę pagalbą energin
gai tęsti toliau, tam išrink
tas platus nacionalinis ko
mitetas, kuris koordinuos 
veikimą visose valstijose, 
taipgi palaikys kontaktą su 
kengresmanais ir senato
riais.

Konvencija vienbalsiai ir 
griežtai pasmerkė Naciona
linės Gydytojų sąjungos 
(AMA) ir respublikonų ko
vą prieš King-Anderson bi
lių, i

PASIRAŠĖ SUTARTĮ
BANGINIŲ GAUDYMUI
Londonas. — Tarybų Są

junga, Norvegija, Japonija, 
Anglija ir Hollandija pasi
rašė sutartį: kiek kuri ša^ 
lis gaudys banginių Antį 
ark tiko srityje. 1

2 p.-Laisve (Liberty)—A ntr., birželio (June) 12, 1962



Nepamirštamasis P. Roto m skis
Diena, pilnai pražydusi ir nuostabi,—diena 

n^induliuojanfios saulės, veiksmo, troškimų ir 

Juoko!
Iš paskos .slenka Naktis su milijonais 

saulių, ir miegas, ir poilsio tamsa.

Walt Whitman

Tebūva leista ir man, vieton gėlių, paberti 
keletą paprastų, bet širdingų, žodžių ant ne
seniai Karių kapinėse Vilniuje supilto kapo, 
kuriame amžinu miegu miega kovotojas, bi
čiulis, draugas—Povilas Rotomskis.

Pastaruoju metu mes “Laisvės” redakcijo
je bijomos telegramų, kadangi dauguma jų 
atneša žinias tik apie mirtį—mirtį to ar kito 
brangaus žmogaus, veikėjo, darbuotojo.

Telefonai taip pat tarytum tik tam ir te
buvo išrasti ir suvesti.

Ketvirtadienio vakaras. Sėdžiu vienas re
dakcijoje. Suskamba telefonas.

—Jums yra telegrama,—kalba moteriškas 
balsas,—bet mes dabar neturime žmogaus, 
kuris ją jums pristatytų.

—Prašau man ją paskaityti,—tariau mo
teriškei; atnešite rytoj, kai “surasite žmo-

T—Skaityti negaliu, nes telegrama ne ang
lų kalba; ji iš Vilniaus.

Gražiai prašiau moteriškės, kad ji ieškotų 
“žmogaus.” Po pusvalandžio telegramą at
nešė: mirė Povilas Rotomskis!

Povilą Rotomskį pradėjau “iš toli” pažin
ti kaip grožinės literatūros mėgėją, rodosi, 
dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, skaityda
mas jo lietuvių kalbon verstus M. Gorkio ap
sakymus. P. Rotomskio politinis veidas man 
nusišvietė 1940 metais, kai pamačiau spau
doje, kad jis paskirtas Tarybų Lietuvos at
stovu Maskvoje.

Vokiškiesiems fašistams pasalingai užpuo
lus Tarybų Sąjungą, mūsų ryšiai su Lietuva 
visiškai nutrūko, o su tais, kurie evakuavosi 
į Tarybų Sąjungos gilumą, dar vis nebuvo 
susimezgę. Atsitiktinai išgirstame, kad į 
Niujorką atvyks lietuvis diplomatas dirbti 
TSRS Generaliniame konsulate. Kas jis—ne
žinojome.

Atvyko jis 1942 m. pavasarį. Tai buvo 
pirmas Tarybų Lietuvos pilietis ir tarybinis 
diplomatas, pasiekęs JAV.

Gal ne visi suprato, bet P. Rotomskio 
tuomet čion prisiuntimas turėjo didžiulę po
litinę reikšmę. Tarp kitko, buvo aišku, jog 
Tarybų Sąjungos vyriausybė yra giliai įsiti
kinusi, kad Lietuva netrukus bus išlaisvinta 
iš nacių priespaudos, kad “nenugalimosios” 
hitlerinės armijos bus sumuštos!

Geri bičiuliai pasikvietė P. Rotomskį ir 
keletą mūsų pietų, ir čia buvo pirmoji mūsų 
su juo pažintis. Jis mums dėstė, kas dabar 

Xlarosi okupuotoje Tarybų Lietuvoje, pasako
jo žinias, gautas prieš pat jam išvykstant iš 
Tarybų Sąjungos.

Kokia bendra padėtis?
—Padėtis, kaip ir jūs patys gerai supran

tate, nėra lengva, — sakė jis.—Visas pasau
lis gyvena tamsias dienas. Bet atsiminkite, 
ji nėra beviltė. Tiesa, priešas yra įsiveržęs, 
ir dar vis veržiasi gilyn į tarybinę teritoriją, 
žudo žmones, degina kaimus ir miestus. Bet 
kuo toliau—giliau jis veršis, tuo jam sun
kiau bus sugrįžti... Tarybų Sąjunga turi 
milžiniškus rezervus žmonių ir techninių jė
gų priešui sumušti, sunaikinti . . .

Taip kalbėjo Povilas. Ir mes matėme, kad 
jis yra tuo giliai įsitikinęs. Pasakysiu, mes 
taip pat buvome tos pačios minties ir įsitiki
nimo užvaldyti.

Ką jis čia dirba ir dirbs?
—Darbo daug,—atsako P. Rotomskis.— 

Konsulate viskas eina normaliai, kaip ėjo, 
ir eis normaliai ... Į vidujinius politinius ir 
organizacinius JAV lietuvių reikalus nesiki- 
šiu, nes tai neįeina į mano darbų sritį. Ta
rybiniai konsulatai ir ambasados niekad ne
sikišo ir nesikiš į amerikinius vidujinius žmo
nių reikalus. Padėsiu, kiek begalėsiu, kiek
vienam lietuviui, nežiūrint jo pasaulėžiūros, 
jfci tik kuris pas mane konsulate kreipsis... 
Bandysiu susipažinti giliau su JAV lietuvių 
spauda, su srovėmis... Mano troškimas yra 
ir bus tik vienas: kad visi JAV lietuviai ap- 
sivienytų tėvynei Lietuvai padėti kuo grei
čiau išsivaduoti iš vokiškųjų fašistų okupa
cijos . . . Karas—pasaulinis; vidurio nebe
liko: yra fašistinės valstybės, agresorės; ki
toje pusėje stovi demokratinės, kovojančios 
agresorių, ginančios žmonijos laisvę ir kul
tūrą, puoselėtą per šimtus metų . . . Jung
tines Amerikos Valstijos juk sėdi tokiame 
pat vežime, kaip ir Tarybų Sąjunga ... Ir 
jūsų prezidentas Rooseveltas šaukia visus į 
didžiulę talką mušti bendrą priešą . . .

P. Rotomskis dirbo daug. Į konsulatą, be 
kitko, pradėjo atvykti nemaža žmonių tei
rautis apie savo gimines Lietuvoje, apie tai, 
kaip jis ar ji gali jiems padėti. Šimtai, o 
gal tūkstančiai, žmonių rašė P. Rotomskiui 
laiškus, prašydami visokiausių patarimų.

Pagaliau į konsulatą pradėjo plaukti lie
tuvių organizacijų prašymai, kad P. Rotoms
kis atvyktų į tą ar kitą miestą padaryti pra- 
Ąšimą masiniuose mitinguose. Ne visus pra- 
š^mus jis galėjo patenkinti, bet lankėsi dau
gelyje JAV miestų sakyti prakalbas. Aplan
kė Bostoną, Pittsburghą, Clevelandą, Čika
gą ir daug kitų miestų, šiuos žodžius ra

šančiajam teko kai kada vykti su juo kartu. 
Ką jis kalbėdavo? Aiškino, dėstė padėtį 
Lietuvoje, visuomet stipriai 
klausytojams, jog netrukus priešas? ?bU'sT'’i§’! 
mūsų tėvų žemės išmuštas, ir Tarybų Lie
tuva, — lietuvių tauta ir visa liaudis^ J— vėl 
bus laisva, kurs naują visuomeninę-socialisti- 
nę santvarką, kurią nutraukė (žiaurus prie
šas. Visuomet pabrėždavo, jog rusų, ukrai
niečių, baltarusių, latvių ir kitų tarybinių 
tautų draugystė-sąjunga yra nenutraukiama; 
jos gyveno, buvo vienybėje, didžiulėje Tary
bų Sąjungoje ir gyvens, ir bus vienybėje.

P. Rotomskis buvo tvirtas ryšys tarp Lie
tuvos ir JAV lietuvių. Maskvoje buvo LKP 
vadovybė ir Tarybų Lietuvos vyriausybė. Jos 
palaikė tvirtą ryšį su kovojančia prieš oku
pantus Lietuva, su partizanais, su antifa
šistais.
ir pogrindžio 
kreiptus prieš vokiškuosius fašistus, 

Vadovybė, gavusi iš ten žinias, net 
spaudos egzempliorius, mi

tu o jau

informuodavo ir P. Rotomskį, o jis—Ameri
kos lietuvius. Tai buvo mums nepavaduo
jamas informacijų šaltinis. Ir Amerikos lie
tuviai buvo labai laimingi, kad čia tuomet 
buvo P. Rotomskis.

Kiekvienas didžiuliuose mitinguose pasa
kytas jo žodis apie drąsiųjų partizanų atlik
tus žygius prieš hitlerininkus, kiekviena ži
nia apie didvyriškus Lietuviškos divizijos 
veiksmus buvo balzamas besisielojantiems 
savo tautos, savo gimtojo krašto likimu 
Amerikos lietuviams! Tai parodė, kad mū
sų tauta, kad Lietuvos liaudis yra gyva 
priešo nesugadinta, kad ji didvyriškai ko
voja su žmonijos priešu, ir kovos tol, kol 
priešas bus parblokštas, o Tarybų Lietuva 
gyvuos, kaip gyvavo!..

1943 m. gruodžio mėnesį Niujorko didžiu
lėje Vebsterio salėje įvyko pirmasis JAV 
Demokratinių lietuvių suvažiavimas . P. Ro- 
tomskio iniciatyva ir triūsu čia buvo išsta
tyta įdomi, įkvepianti paroda — eksponuota 
tarybinė lietuviška spauda, išleista karo me
tu, brošiūros, knygos. Buvo daug nuotraukų 
iš Lietuviškosios divizijos karių gyvenimo. 
Buvo laiškų ir telegramų iš fronto, bylojan
čių apie pergales; buvo išstatyti net ir iš 
okupuotosios Lietuvos gauti antihitleriniai 
lapeliai, platinami Lietuvoje. Tokio daly
ko mes nebūtume turėję, jei ne P. Rotomskio 
sumanumas ir triūsas...

Kultūriniu atžvilgiu P. Rotomskis mums 
taipgi daug padėjo. Iš profesijos jis buvo 
pedagogas ir uolus lietuvių kalbos tyrumo 
saugotojas. Jis kreipė didelį dėmesį į tai, 
kad lietuviškas žodis—bus jis pasakytas ar 
parašytas—būtų tyras, gražus, kad jis būtų 
vartojamas “savo vietoje.”

—Man kai kada darosi net baisu, skai
tant Amerikos lietuvių spaudą! — sakydavo 
jis.—Kiek čia žargono, kiek svetimybių!..

—Kai ilgiau pas mus pagyvensi—apsipra
si,—juokaudavau aš,—gerai žinodamas, kad 
Povilas sako tiesą.

Su Povilu Rotomskiu dėl kalbos, apie ją 
dalijantis mintimis, praleidau ne vieną va
landą. Jis nuolat darė mums pastabas—ypa
tingai man. Jis manė, kad mes, jei tik ryž- 
tumės, padarytum mūsų spaudą tobulesnę, 
kalbos atžvilgiu, negu ji yra. Kartą jis 
perskaitė mano brošiūrą, surašė “devynis 
griekus didžiuosius” ir man padavė,1 saky
damas :

—Brošiūra puiki, Rojau. Bet ji būtų dar 
puikesnė, jei būtumėte kreipę didesnio dė
mesio į kalbą, į vašybą.

—Kodėl tu, Povilai, ant manęs taip užsi
sėdai dėl tos savo kalbos?

—Tavo ausis palinkusi paklausyti,—nusi
juokė jis,—todėl ir darau pastabas. Kai ku
rių ausys neįsileidžia mano kuklių patari
mų . . .

P. Rotomskis nuėjo labai sunkų, bet didžiai 
garbingą kelią. Jis gimė 1906 m. kovo 22 d. 
Joniškio rajone, Žeimelyje, pašto tarnautojo 
šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metu Ro- 
tomskių šeima evakuavosi į Riazanę, į Rti- 
siją. 1916 metais jis neteko tėvų ir buvo lai
komas lietuvių vaikų namuose. 1918 metais 
vaikai buvo parvežti į Vilnių ir išdalinti buo
žėms bei dvarininkams dirbti. Povilas pate-

ko į Naudvario dvarelį Jurbarko rajone.-Jis • Vilniuj e. Teko būti jo svetinguose mainuose 
tuomet tebuvo tik 12 metų amžiaus. Dirbo 
žemės ūkio darbus.

Brolio padedamas, 1920-1923 metais Povi
las mokėsi Žagarės progimnazijoje. Ją bai-

primindaųųtšLu gęs, lankė Kėdainių pedagoginius kursus.
1926 metais mokytojavo Žagarės pradžios 
mokykloje.' Paskui porą metų mokėsi Pane
vėžio mokytojų seminarijoje.

Po fašistinio perversmo įstojo į LKP—sla
pyvardis buvo Tomas. 1928 metais P. Ro
tomskį fašistai suėmė ir iki teismo laike ka
lėjime apie dvejus metus. O 1930 metais ka
riuomenės teismas nuteisė jį aštuoneriems 
metams kalėti. Kalėjo jis Panevėžio ir Šiau
lių kalėjimuose apie 10 metų.

Mokytojo vietos negavęs, P. Rotomskis 
vertėsi privačiomis pamokomis, taipgi dirbo 
Mokytojų profesinės sąjungos knygyno ve
dėju Kaune, vos besudurdamas galą su galu.

Kai Lietuva pasiskelbė tarybine respubli
ka 1940 metais, P. Rotomskis buvo paskir
tas pirmuoju Tarybų Lietuvos atstovu Mask
voje. O 1942 metais—-prisiųstas į Niujorką 
dirbti Generaliniame konsulate.

Po karo, grįžo į Lietuvą ir tūlą laiką bu
vo Tarybų .Lietuvos užsienio reikalų minist
ras, vėliau Lietuvos Rašytojų sąjungos sek
retoriaus darbą dirbo, o nuo 1956 metų P. 
Rotomskis buvo Lietuvos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas.

Nueitame savo kelyje P. Rotomskiui teko 
sutikti sėkmių ir nesėkmių, tačiau visa tai 
jis nugalėjo, pergyveno garbingai, ištikimai, 
pavyzdingai!..

P. Rotomskis buvo labai kuklus žmogus 
ir santūrus žodyje. Savo garbinga praeitimi 
jis niekad niekam nesididžiuodavo. Parody
ti mums jo nueitus sunkius kelius nenorėjo. 
Išpešti iš jo žodį apie tai, kaip dešimt me
tų iškalėjo buržuaziniuose kalėjimuose, ne
buvę lengva. Savo skurdžios vaikystės, ku
ri, galimas daiktas, padarė Povilą žmogumi, 
niekam nenorėjo atidengti.

Ir jam visuomet ir viskas buvo gerai.
Didelį, nepamirštamą vaidmenį P. Ro

tomskis suvaidino būdamas JAV. Jis čia su
sipažino su mūsų gyvenimo sąlygomis, susi
pažino su daugeliu mūsų tautiečių, 
daugelį bičiulių ir draugų, kurie jo 
nepamirš. Nepamirš jo ir visi dori 
kos lietuviai.

O kai per pastaruosius kelerius
Amerikos lietuviai pradėjo vykti į savo gim
tąją žemę turistais, jie rado Vilniuje P. Ro
tomskį, kuris pats pirmutinis jiems ištiesda
vo ranką, teikė broliškus patarimus, viskuo 
kiekvienam padėjo.

Kiekvienas, grįžęs iš Tarybų Lietuvos, vi
sa tai šiltai prisimena ir atsimins!

Šiuos žodžius rašančiajam teko praleisti 
su P. Rotomskiu nemaža laiko jam esant 
JAV. Teko daug valandų su juo praleisti ir

įsigijo 
niekad 
Ameri-

metus

PASTABOS
Knygą “Hitlerinė okupa

cija Lietuvoje” išleido Vals
tybinės grožinės ir moksli
nės literatūros leidykla Vil
niuje. Tai 7-nių autorių 
surinkti faktai. Įdomi skai
tyti. Nematęs, nepergyve
nęs tų baisių įvykių, juos 
sužinai.

Partizanų kova užfrontė
je, nacių okupuotoje Lietu
voje, padarė didelių nuo
stolių vokiečių armijoms. 
Tarybinei armijai vejant 
vokiečius iš Lietuvos, jai 
gelbsti lietuviai partizanai-

Skaitai ir stebiesi parti
zanų pasiryžimu, drąsa, 
kenčiant šaltį, alkį už Lie
tuvos laisvinimą. Paveiks
luose matosi buvusieji į par
tizanai, kovojanti fronto 
priešakyje, dabar Lietuvos 
vyriausybėje.

Lietuvių Piliečių klubas 
Brooklyne parduodamas. 
Buvo laikai, kuomet dipu
kai jį užkariavo. Seni klu- 
biečiai pasitraukė Klubo ge
rovės sumetimąis. Dipukai 
pasuko Klubo vairą kita 
linkme. Senosios kartos lie
tuviai Klubą pastatė, atvy
kėliai privedė prie namo 
pardavimo.

Mes skundžiamės senat
ve, sveikatos sunkumais; 
sunku išlaikyti organizaci
jas ir turimas svetaines. 
Bet Miamės lietuvių senoji 
karta nusipirko ir rengia 
kultūrinį namą. Jie nėra 
jaunesni už šiaurėje gyve
nančius, bet jų kolonija di-, 
deja, kuomet šiauriečių ko
lonijos mažėja. Jie darbš- skambiais balsais.

kalbėtis su jo žmona mieląja Tamara, su 
dukra Ilona.

Būdamas Lietuvoje, P. Rotomskis nepa
miršo mūs. Ne vieną JAV lietuvį jis apdo
vanojo tarybinėmis lietuviškomis knygomis. 
Rūpinosi jis padėti mums visaip!..

Per anksti, per anksti, mielasis Povilai, 
Tu ' mus palikai!..

Lenkiame prie tavo kapo savo galvą ir ta
riame : ilsėkis, brangus bičiuli ir drauge, 
laisvojoje Tarybų ^Lietuvos žemėje greta, did
vyrių, atidavusių savo gyvenimą tam, kad 
mūsų tauta būtų laisva ir laiminga!..

Rojus Mizara

Vairis
Kartais man atrodo, kad esu vagis, 
Senas, įžūlus, drąsus, gudrus įsilaužėjas.
Kas vakaras,
Lik tiktai pasaulį apsemia sapnai,
Kai žvaigždėmis apsipila naktis,
Iškiūtinu vogčiom, apsidairydamas,
Suspaudęs saujoj gniūžtę visrakčių, 
Ir pradedu atrakinėt poezijos dangaus 
žinojimą ir pažinimą. [duris—
šitiek metų!
Ištisą gyvenimą!
Klastingas, senas ir buklus vagis,
Kas vakaras
Vogčiom slenku su savo visrakčiais
Ir laužiuos i poezijos dangaus duris:
Stengiuosi širdyje sulydyti 
žmonių, daiktų, idėjų ir epochų kovą, 
Jos išvadą:
žmonių, daiktų, epochų ir idėjų santarą.
O dabar,
Kada jau durys, galima sakyt, atidarytos,
Pro pragumėlę blykstelia šviesa,
Staiga nutirpsta mano riešai,
Ir baimės persmelktas,
Aš nulaižau nuo lūpų šaltą, sūrų prakaitą,
Sutvinksi smilkiniai,
Iškrinta, skambtelėja gudriai padaryti
Ir smegenis užplūsta nerimas, [visrakčiai,
O kas,
Jei verdamas poezijos dangaus duris,
Kai užrūdiję vyriai sugirgždės,
Netyčia pasibaidysiu
Budrius, kelionėn pasiruošusius rimus, 
Tuos atsargius, baukščius paukščius? 
O kas,
Jei jie pakilę nuplasnos iš mano plotų
J tolimus, kitus akiračius?
O kas,
Jei laiko nebeliks jiems gaudyti?
O kas tada?
Tai baimė apima,
Tai—nerimas!

VietojekumečiŲ
Vakarų Vokietijoje, kai

me ties Madeborno miestu, 
dvarininkas Fon Vilfertas 
neteko paskutiniojo 
cio. Pastarasis, sekdamas 
kitais savo draugais, nepa
noro daugiau lenkti nuga
ros ponui ir nuvyko į mies
tą ieškoti uždarbio.

Ponos Vilfertas visai nu- 
įsiminė. Kaip jis apdirbs sa
vo didžiules valdas? Darbi- 

' ninkai reikalauja užmokes
čio, kelia ir kitus reikalavi
mus. Seniau tai buvo gyve
nimas! Karo metu jam dir
bo belaisviai, koncentraci
jos stovyklų kaliniai. Jięms 
iš viso nereikėjo mokėti. 
Galima buvo bizūnu pava-. 
ryti. Bet šiandien, ką šian
dien padarysi?

Ponas Vilfertas galvojo, 
galvojo ir jam šovė tokia 
mintis. Savo ir kitų kaimy
nų dvarininkų lėšomis jis 
pastatysiąs kalėjimą. Val
džia duos kalinių, kurie ir 
dirbs jų laukuose. Jis viską 
buvo apskaičiavęs. Netgi 
kiek apsieis sargybos ir ka
lėjimo viršininko išlaiky
mas. Apskaičiavo ir priėjo 
išvadą, kad viskas su laiku 
išsimokės.

Buvo paduoti pareiški
mai, atlikti tikami formalu
mai. Bet staiga viskas nuė
jo vėjais. Vietinė valdžia 
pristatė kalinius, bet tai 
buvo mažamečiai nusikaltė
liai, su kuriais nieko ne
pradėsi... Stovi dabar pono 
Vilferto pastatytąsis kalė
jimas tuščias ir laukia.

Alb. Žukauskas

metų jubiliejiniame koncer
te susirinkę pagerbėme ai- 
diečius, priduodami jiems 
didesnės vilties ir ryžto 
chorą palaikyti-

Kanadiečių Sūnų ir duk
terų draugija balandžio mė
nesį minėjo 50 metų jubi
liejų. “Liaudies balse” 
Draugijos darbuotojai pa
rašė praeities istoriją. Kaip 
kiekviena draugija, taip ir 
kanadiečių draugija pergy
veno sunkumų, buvo nesu
tikimų, bet nesutikimai iš
gyventi, ir Draugija gyvuo
ja su gražiu skaičiumi na
rių. Pilietis

Redakcijos žodelis, šios 
Piliečio pastabos buvo pri
siųstos anksčiau, bet per 
neapsižiūrėjimą nebuvo iš
spausdintos. Labai atsipra
šome gerbiamą autorių.

Iš laiškų

tūs, žiūri į ateitį su viltimi, 
pasiryžę turėti savo kultū
rinį centrą.

Ir ateinančią žiemą nuvy
kę ten atostogoms šiaurie
čiai lietuviai bus sutikti 
lietuviškame centre.

Aido choro atsišaukime 
pasakyta: 1912 metų rug- 
piūčio 29 dieną, 650 3rd 
Avė., Brooklyne, meną my
linčių žmonių iniciatyva bu
vo sušauktas susirinkimas. 
Dalyvavo 14 asmenų, tai 
buvo istorinis meno mėgėjų 
susirinkimas, iš kurio gimė 
Aido choras.

Su Aido choru susipaži
nau 1920 metais, atvykęs iš 
Naujosios Anglijos. Tais 
metais chorą mokė velionis 
Ereminas. Kiek prisimenu, 
chorą mokė Velička., W. Žu
kas, Kazakevičius, A. Žilins
kaitė- Dabartinė mokyto
ja — M. Stensler. Iš choro 
pastatytų operečių man, gal 
ir daugeliui kitų, geriausiai 
patiko “Grigutis,” kuris 
buvo pastatytas kelis kartus 
Brooklyne ir kitose koloni
jose.

Prisimenu, Mariutės ro
lėje Margaretą česnavičiū- 
tę su lakštingalos balsu, 
A. Veličką (Grigučio rolė
je), J. Nalivaiką ir visą 
gražiai dainavusį chorą.

Prisimenu sekmadienius 
Glendale giraitėje, tuos pa
rengimus, kuriuose Aidas 
linksmino atsilankiusius.

Prisimenu aidiečių kon
certus, gražų jaunimą su

Prisimenu buvusius Cho
ro solistus. Bet jų jau nė
ra chore. Nėra jaunimo. 
Bet didelė pagarba priklau
so senajai kartai už pasi
šventimą dainos auklėjime, 
linksminime senos kartos 
lietuvių.

Vilnius, 1962. V. 18. 
Gerbiamas drauge Mizara!

Vienas pažangus lietuvis 
iš Bostono užsakė man “Lais
vę,” kurią aš skaitau su di
deliu įdomumu. Gaunu kiek
vieną numerį reguliariai 
dailiais paketukais. Girdžiu, 
kad daugelis mano pažįsta
mų taip pat gauna šį laik
raštį. Iš jo mes su pasidi
džiavimu sužinome, kokį di
delį ir taurų darbą atlieka
te jūs, skleisdami pažangias- 
idėjas lietuvių tarpe ir pa
sakodami tiesą apie dabar
tinę Lietuvą.

Aš perskaičiau įdomią ir 
išsamią recenziją apie Fili- 
po Bonoskio knygą “Stebuk
lingasis papartis.’’ Joje pa
daryti p r i e k a i štai man,

Gegužės 20 d. Choro 50 kaip vertėjui, visai teisingi. 
Aš moku anglų kalbą tik iš 
literatūros, ir darbas todėl 
man buvo itin sunkus. Tie
siog neturėjau kuo perteik
ti amerikietiškąjį “slengą,” 
kurio tiek daug toje knygo
je. Be to, turėjau laikytis 
pas mus nusistovėjusių ver
timo tradicijų.

Mes čia visi skaitėme šil
tą Jūsų atsiliepimą “Tie
soje” apie E. Mieželaičio po
eziją, kuri susilaukė tokio 
aukšto apdovanojimo. Aš 
irgi esu gilios “mieželaitiš- 
kos” poezijos didis gerbėjas. 
Eilėraščių rašymas man se
niai virto savotišku “hob
by.” Malonu užtikti ir “Lais
vėje” giliaminčių poezijos 
gabaliukų. Link ėdamas 
Jums ir toliau įdomiai pro
paguoti lietuviškąją poezi
ją, pridedu keletą savo eilė
raštukų.

Jums linkįs sėkmės 
J. Subatavičius

JAV JĖGOS BUVO 
ĮSIVERŽĘ Į LAOSĄ

Phongsalas. —Laoso ne- 
utrališkos vyriausybės ra
dijas praneša, kad iš Tai
lando Jungtinių Valstijų 
karo jėgos buvo įsiveržę į 
Laosą ties Houei Sai mies
teliu.

KALTINA Už 
ŽUDYMĄ ŽYDŲ

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje suimtas buvęs Hitle
rio policijos viršininkas W. 
Doeringa. Kaltina, kad An
trojo karo metu jis nužu
dė 683 rusų žydus.

3 p.--Laisvė (Liberty)—Antr., birželio (June) 12, 1962
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Apie mano motiną Veroniką 
Geigotienę-Gilbert

Panerių muziejus Žinios iš Lietuvos
Hifutė Gelgotaite-Wolff pa- 

j rašė prisim i n i m ą apie savo 
motiną Veroniką Geigotienę- 
Gilbert, mirusią prieš dešimtį 
metų. Dėl kai kurių priežas
čių jos rašinys netilpo anks
čiau; spausdiname jį dabar, ir 
spausdiname angį ų kalba, 
kaip jis buvo parašytas.

Redakcija

On May 9th it was 10 
years since by Mother died, 

‘so I would like to say same
thing in your paper in her 

^memory. J My father is a 
<subscriber to your paper, 
Joseph S .Gilbert. For many 
years my Mother read “Mi
nis” since it was close to 
the area we lived in. Grand 
Rapids, Mich. My father 
and brother and his family 
still live in Grand Rapids, 
whereas I live in California.

Mv mother was keenly in
terested in world events and ? 
although she had little educ
ation, through her own ef
forts she learned to read 
and write. She read a great 
deal progressive literature, 
history and political philo
sophy. Light reading was 
a waste of time because she 
felt there was too much to 
learn ,too much to be done. 
There was so much injustice 
in the world. The working 
peoples struggles toward a 
fuller, happier life were of 
profound interest to her.

My mother was a wonder
ful woman with great un
derstanding and compassion 
for peoples suffering and 
she did all she wTas able to 
do actively to help bring 
about the kind of a world 
where people could live in 
peace, freedom and justice-

She was born in Lithua
nia, in a farming com
munity of a large family of 
6 children. Her mother died 
at the age of 39, leaving a 
family of small children.

Negrų balsavimo teisių 
apsaugojimas

Be balso pilietis neturi 
balso savo valdžioje. J A V - 
jų valdžia geriausiai gali 
apsaugoti balsavimo teisę 
pašalindama bet kokias eg
zistuojančias prieš ją kliū
tis.

Kliūtys balsuoti egzistuo
ja daugiausia tose valstijo
se, kur negrai turi sunku
mų su segregacija ir dis
kriminacija. Viena iš di
džiausių tokių vietų yra 
Pietai. Ten jau prieš šimt
metį egzistuoja tokia laiky
sena, kuri neleidžia dide
liam negrų skaičiui balsuo
ti. Tokios sąlygos yra, ne
žiūrint konstitucinių garan
tijų, todėl, kad ligi 1957 m* 
Kongresas nesuteikė Fede- 
ralinei Valdžiai būdų, kaip 
priversti laikytis šių garan
tijų-

1957 m. Civilinių Teisių 
Aktas davė autoritetą Fe- 
deralinei Valdžiai imtis le
galios akcijos prieš vieti
nius ar valstybinius autori
tetus ar individus, kurie 
bet kuriuo būdu kliudo bal
savimo teisę turinčius pilie
čius registruotis ir balsuoti.

Negrai Pietuose nesire- 
gistravo ir nebalsavo, kaip 
kad baltieji piliečiai. Tam 
yra kelios priežastys,- j ku
lias įeina “nepakankamas 
i š s i mokslinimas,” ekstre
mistų įbauginimas. Dabar 
dedamos p a s t a n gos šias 
kliūtis pašalinti.

' Viena iš pastangų fazė 
yra teisminė. Teismai turi 

Mother was nine then, and 
many heavy responsibilities 
fell on her young shoulders, 
too heavy for her few years. 
Life was very difficult for 
them as well as for most of 
the working and farming 
people. She began to think 
deeply about religion and 
life in general. With great 
difficulty she learned to 
read. I helped after I grew 
up. It always amazes me 
what strength and determ
ination she had to learn to 
read all the difficult books 
which so interested her. All 
this, with so much work in 
taking care of two growing 
children and a houseful of 
boarders ,after she married 
and came to America.

It is a terrible loss to the 
world that so many people 
like my mother who have 
an excellent mature intell- 
ligence are not able to get 
an education and develop 
their potential intellect to 
the fullest degree.

Mrs. Paukštienė is moth
er’s cousin. She now lives 
in Miamy, Fla. I believe 
Mr. Paukštys was an editor 
on your paper some time- 
ago.

I tried to give you a 
little background of my 
mother’s life and interests. 
If she were alive today, she 
would be in there actively 
helping to bring under
standing, and a better world 
for all the people who have 
struggled and suffered so 
long.

My father later, when he 
received his citizenship pa
pers, changed his name to 
Gilbert.

My mother’s name Vero
nika Gelgotienė-

Sincerely your,
Birute Gdlgotaite-Wolff, 

Fair Oaks, Calif.

išspręsti konfliktus tarp 
valstybės ir tautinių balsa
vimo teisių, o šis procesas 
kartais ilgai užtrunka.

Kita negrų balsavimo tei
sių apsaugojimo fazė Pie
tuose- yra esamų legalių 
kliūčių prieš balsavimo tei
sę paskirose valstybėse pa
šalinimas ar pakeitimas. 
Pagal Konstituciją, valsti
jos turi teisę nustatyti bal
savimo kvalifikacijas. Ta
čiau, pagal Konstit u c i j ą 
šios kvalifikacijos negali 
būti bazuotos rase, tikyba 
ar spalva, ir jos turi būti 
lygiai pritaikomos visiems 
piliečiams. Kai kuriose 
v a 1 s t i j o se kvalifikacijų 
standartas buvo nekoks.

Trečia pastangų fazė pri
lygsta abejom aukščiau su
minėtum. Ji yra, be to, su
rišta su federaline valdžia. 
Tai yra masinė, dvejus me
tus trunkanti išauklėti ir 
įtikinti kvalifikuotus neg
rus balsuotojus registruotis 
ir balsuoti.

Visa ši veikla (patrauki
mas į teismą tų, kurie kliu
do kvalifikuotiems balsuoti, 
legislacija balsavimo kliūčių 
pašalinimui ir negrų skati
nimas registruotis ir bal
suoti), tikimasi, padidins 
negrų balsavimo galią. Tai 
pakeis “politinius papro
čius,” kurie egzistavo Pie
tuose per šimtą metų. To
kie pasikeitimai gali turėti 
gilios įtakos į visą padėtį.

American Council

Vieni iš sunkiausių nu-
sikaltimų, kuriuos hitleri
ninkai įvykdė antrojo pa
saulinio karo metu, — tai 
nusikaltimai prieš žmoniš
kumą, prieš žmoniją.

“Naujosios tvarkos” skel
bėjai Vokietijoje ir okupuo
tuose kraštuose kūrė kon
centracijos stovyklas, “mir
ties fabrikus/’ kur i u o s e 
tiesiog konvejerine sistema 
žudė žmones. Viena iš to
kių masinių žudynių vieto
vių buvo netoli Vilniaus — 
Paneriuose. 1941-1944 m. 
laikotarpyje čia buvo išžu
dyta virš 100,000 įvairiau
sių tautybių ir profesijų 
žmonių, kurių tarpe žymi 
Vilniaus inteligentijos da
lis.

Pajutę, kad artėja tokia 
valanda, kai gali tekti at
sakyti už padarytus nusi
kaltimus, hitlerininkai pra
dėjo naikinti savo nusikal
timų pėdsakus.

Tačiau vis dėlto nemaža 
šių baisių nusikaltimų pėd
sakų išliko. Surasti juos, 
surinkti ir išsaugoti — toks 
yra svarbus darbas, kurį 
pravesta atlikti Vilniaus 
kraštotyros muziejui. Pane
riuose yra įsteigtas šio mu
ziejaus filialas, kur dalis 
surinktos medžiagos ekspo
nuojama.

...Štai mirtininkų rete
žiai, kuriais jie buvo su
kaustyti. Perdegusi viela 
išlikusi tokios pat formos, 
kaip buvo surištos žmogaus 
rankos, prieš jį nužudant; 
nužudytųjų a s m e n i n i ai 
daiktai — akinių rėmeliai, 
vaikų batukai, žaislai...

O štai automatų ir kulko
svaidžių šovinių gilzės dar 
t e b e dvelkiančios mirtimi* 
Čia pat įvairūs dokumentai 
pasirašyti hitlerinių vadei
vų ir jų sėbrų — Hingsto, 
Vulfo, Žakevičiaus ir kitų.

Transporto pragare
Tačiau faktai rodo, kad 
svarbiausia priežastis 
—tai sąlygos, kuriomis ten-

“Panaikinti transpor t o 
pragarą” — tokiu šūkiu 
Tokio mieste įvyko-masinis 
taksi šoferių, sunkvežimių 
vairuotojų, taip pat šalies 
valstybinių ir privačių gele
žinkelių darbuotojų mitin
gas.

Į mitingą susirinkę 8 tūk
stančiai transporto darbi- 
nuotojų pareikalavo, kad 
vyriausybė imtųsi nedelsia
mų priemonių keliams tiesti 
plačiu mastu, gatvių eismo 
saugumui užtikrinti, dabar
tiniams transporto įstaty
mams ištaisyti.

Padėtis Japonijos trans
porte iš tikrųjų pavirto 
rimta nacionaline proble
ma. Oficialiais duomenimis, 
pernai šalies keliuose dėl 
įvairių nelaimingų atsitiki
mų žuvo daugiau kaip 14.5 
tūkstančio žmonių.

Didžiuos! u o s e šalies 
miestuose pastaraisiais me
tais gyventojų skaičius, di
dėja tokiu greičiu, kuris ke
lia nerimą. Vien tik Tokio 
mieste jau gyvena daugiau 
kaip 10 milijonų žmonių. 
Tačiau pokario metais kelių 
tinklas šalyje beveik nepa
sikeitė.

Japonijoje yra dešimtys 
tūkstančių neaps a u g o t ų 
pervažų. Miestų gatvės ne
paprastai siauros, jose nėra 
šaligatvių pė s t i e s i e m s. 
Dauguma gatvių vakarais 
neapšviestos.

Vyriausybė ir buržuazinė 
spauda mėgina suversti 
kaltę, už katastrofų skai
čiaus didėjimą kel i u o s e 
sunkvežimių .šoferiams,' siū
lo uždrausti' važinėti sunk
vežimiams miestuose ir t.t.

Niekam nereikia, aiškinti 
apie šių eksponatų reikšihę 
— jie kalba patys už save, 
apeliuoja į žmonių protą ir 
sąžinę, primindami, kad to 
negalima nei užmiršti, nei 
dovanoti . . .

Muziejaus darbuotojai 
stengiasi surinkti kiek gali
ma daugiau medžiagos ir 
informacijos apie Paneriuo
se įvykdytus ‘hitlerininkų 
žvėriškumus. Praėjusi a i s 
metais čia buvo atlikti kai 
kurie kasinėjimo darbai 
mokslinio tyrinėjimo tiks
lais . Rasta daug vertingų 
eksponatų, daiktų. Ir šiais 
metais numatoma atlikti to
kius darbus.

Renkant medžiagą, muzie
jaus darbuotojams į pagal
bą turėtų ateiti ir visuome
nė. Žinoma, kad atskiri as
menys išsaugojo įvairius 
okupacinio laikotarpio leidi
mus, korteles ir pan. Pra
šome tokius ir panašius do
kumentus perduoti muzie
jui, kur jie bus saugomi ir 
eksponuojami.

Nežiūrint stiprios apsau
gos, iš šio pragaro kai kam 
pavyko ištrūkti. Labai ver
tingi Lutų šių 1 iudininkų 
pasakojimai, prisiminimai. 
Muziejus būtų dėkingas, 
jeigu šie asmenys ir visi ki
ti, žiną apie įvykius Pane
riuose, apsilankytų muzie
juje ir pasidalintų savo pri
siminimais . Gal kam žino
mi asmenų, pabėgusių iš 
Panerių, adresai — prašo
me pranešti.

Hitlerininkai ir jų bend
rai galvojo, kad žemė viską 
paslėps, kad žemė tylės. Bet 
Paneriai netyli. Paneriai 
kalba, Paneriai pasakoja, 
Paneriai protestuoja ir kal
tina.

S. LIUČVAITIS
Vilniaus kraštotyros muziejaus 
vyf. mokslinis bendradarbis,

L. BEKERIS

ka dirbti krovimo trans
porto vairuotojams.

Laikraštis “Akachata” iš
spausdino savo korespon
dento reportažą apie vieno 
savivarčio sunkvežimio vai
ruotojo darbą.

Man teko važiuoti, rašo 
korespondentas, su savi
varčio šoferiu nuo Kikuga- 
vos iki Tokio ir atgal. Tai 
220 kilometrų nelengvo ke
lio. Pakeliui aš keturis kar
tus mačiau ką tik įvykusias 
katastrofas. Ir man pavyko 
suprasti jų priežastį.

Savivarčio, kuriuo aš va
žiavau, šoferis Kadzuo Ota 
nejaunas žmogus. Jau 10 
metų jis dirba statybos 
transp orto kompanijoje, 
vežioja cementą. Ota 
keliasi pusę antros naktį, 
kai visi žmonės dar miega, 
baigia darbą 8 valandą va
kare. Per tą laiką Ota turi 
du kartus suvažinėti tarp 
Kikugavos ir Tokio.

Otos savivartis — 7 tonų 
mašina, bet paprastai jis 
pakrauna į ją 9 tonas: juk 
per mėnesį reikia pervežti 
400 tonų cemento. Tenka 
didinti greitį. Suprantama, 
jeigu policija pastebės, tai 
tau klius: bauda sudaro pu
sę mėnesinio uždarbio.

Nėra nei sveikatos drau
dimo, nei invalidumo drau
dimo, nei nedarbo draudi
mo. Gyvenimas prabėga ne
žmoniškai dirbant, kad už
sidirbtum pragyven i m u i, 
kasdien eikvoji ■ ir išsekini 
pats save. Ar galima tokio
mis sąlygomis pagerinti pa-

Pusautomatiniai telefonai 
r)j [kolūkiuose

SKUODAS. — Pertvar
kius rajono ryšių kontoros 
patalpas 1 iru sum o n t a v u s 
naują telefoninę aparatūrą, 
p u s a utomatiniai telefonai 
įvesti “Vienybės”. “Narvy- 
džių,” “Laisvės,” “Užluo- 
bės” kolūkiuose, Pakalniš
kių apylinkės vykdomajame 
komitete. PUSautomatiniais 
telefonais mieste ir kaime 
naudojasi 184 abonentai.

Septynmečio pabaigoje, 
pastačius naują ryšių kon
toros pastatą, visuose rajo
no kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose bus įvesti auto
matiniai telefonai.

Naujas “Aušros” numeris
VILNIUS. — Šiomis die

nomis Vilniuje gautas Var
šuvoje leidžiamo Lietuvių 
visuomeninės kultūros 
draugijos centro valdybos 
vienkartinio leidinio “Auš
ra” ketvirtasis numeris.

Laikraštis prasideda 
straipsniu, skirtu Lenkijos 
Darbininkų partijos dvide- 
šimtmečiui pažymėti. Įdo
mios medžiagos apie kairių
jų studentų organizacijų 
veiklą Vilniaus universite
te 1930-1939 metais pateik
ta leidinio redaktoriaus Z. 
Stoberskio pasikalbėjime su 
žinomu revoliucinio judėji
mo Vilniuje, dalyviu Plana
vimo komisijos prie Lenki
jos Ministrų Tarybos pir
mininku Lenkijos Jungtinės 
darbininkų partijos politi
nio biuro nariu S. Jendry- 
chovskiu. Ši medžiaga iš
spausdinta pažymint 25-ą- 
siaš;metines, kai buržuazi
nės Lenkijos vyriausybė su
rengė pirmąjį teisminį su
sidorojimą su Vilniaus kai
riųjų pažiūrų studentais. 
Seinų apskrities rados na- 
rodovos prezidiumo pirmi
ninkas R. Lazarevičius rašo 
apie ekonominį šios apskri
ties gyvenimą. Daktaras J. 
Antonievičius straip s n y j e 
“Paslaptingieji jotvingiai” 
supažindina su lenkų ar
cheologų tyrinėjimais jot
vingių gyventame krašte.

Daug vietos leidinyje 
skiriama Lenkijos lietuvių 
gyvenimui. Čia pranešama 
apie Lietuvių visuomeninės 
kultūros draugijos centro 
valdybos plenumą ir drau
gijos Varšuvos skyriaus 
ataskaitinį rinkiminį su
sirinkimą, apie Seinų ap
skrities viešąsias bibliote
kas ir lietuviškas dainas, 
bei chorus Punsko apylin
kėse. Laikraštyje šiltai at
siliepiama apie Tarybų Lie
tuvos nusipelniusio kolek
tyvo — Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto studentų dainų ir 
šokių ansamblio koncertus 
Varšuvoje.

Leidinys gausiai iliustruo
tas nuotraukomis iš Lenki
jos lietuvių ir Tarybų Lie
tuvos gyvenimo.

Kovai su smėliu
NERINGA. — Neringos 

m'iškų ūkio darbuotojai me
tai iš metų veda kovą su 
lekiančiu smėliu Kuršių 
Nerijoje, apsodindami šim
tus hektarų pušaitėmis.

Ir šį pavasarį visoje Ne
ringos juostoje nuo Smil
tynės iki Nidos užvirė pa
vasariniai miško sodinimo 
darbai. Apsiginklav u s i o s 
specialiais grąžtais duobu
tėms smėlyje išgręžti bei 

dėtį transporte, vien stipri
nant šoferių priežiūrą?

A. Biriukovas,-
TAŠS’o koresp.

Tokio

kais, į smėlynus išėjo Juo
zo Gruzberdžio, Liudo Rau- 
pušaičių ir lapuočių sodinu- 
džio, Petro Zastarto ir ki
tos miškų ūkio sodintojų 
brigados >— viso daugiau 
kaip 300 žmonių. Darbš
čios miškininkų rankos at
kovos iš gamtos dar 120 
hektarų smėlynų, paversda
mos juos žaliuojančiais plo
tais.

Dviejų respublikų 
Aktorių draugyste

ŠIAULIAI. — Rygos dai
lės teatro režisierė Venta 
Vecumniecė — dažnas ir 
laukiamas miesto dramos 
teatro svečias. Šiauliečių 
pakviesta, ji režisavo lat
vių rašytojo Gunaro Priė
dęs dramą “Nors ir ru
duo.”

Neseniai čia vėl lankėsi 
Venta Vecumniecė, o kartu 
su ja ir dramaturgas Gu
naras Priede, dailės teatro 
aktorė, Latvijos nusipelniu
si artistė, valstyb. premi
jos laureatė Milda Kletnie- 
cė. Šiauliečiai ruošiasi sta
tyti latvių klasiko Blauma- 
nio pjesę “Ugnyje.” Venta 
Vecumniecė vėl pažadėjo 
režisuoti naują pastatymą. 
Buvo aptarti organizaci
niai naujo pastatymo bei 
tolesnio bendradarbiavimo 
klausimai. Latvijos nusi
pelniusi artistė Milda Klet- 
niecė dalyvavo spektakly
je “Nors ir ruduo,” kuria
me atliko pagrindinį Kon- 
nelijos vaidmenį.

Išvykdami svečiai pakvie
tė šiauliečius- su Blaumanio 
pjese “Ugnyje” atvykti 
gastrolių į dailės : teatro 
sceną.

Steigiami nauji 
fakultetai

KAUNAS. — Respublikos 
Aukštojo ir specialaus vi
duriniojo mokslo komiteto 
nutarimu, nuo balandžio 1 
dienos Politechnikos insti
tutas pertvarkomas, įstei
giant jame naujus fakulte
tus ir specialybes.

Kadangi pakeisti ir kai 
kurių fakultetų pavadini
mai, dabar institute veiks 
šie 7 fakultetai: elektro
technikos, mechanikos, 
lengvosios pramonės, maši
nų gamybos, statybos, san
technikos, cheminės techno
logijos. Be to, aišku, padi
dinamas ir specialybių, ku
rias galės įsigyti busimie
ji inžinieriai, skaičius: bus 
turbinų gamybos, plastinių 
masių technologijos, sce- 
minių pramonės procesų ir 
aparatų bei kitos naujos 
specialybės.

Naujas specialistų būrys
VILNIUS. — Daugiau 

kaip 3,900 jaunų specialistų 
šį pavasarį išleis respubli
kos aukštosios mokyklos. 
Jie dirbs pramonėje, žemės 
ūkyje, mokslo, mėrio ir kul
tūros įstaigose.

Statybos inžinierių, ar
chitektų, mašinų gaminto
jų, elektrikų, autotranspor
to ir plentų eksploatavimo 
specialistų diplomus • gaus 
daugiau kaip 500 Kauno po
litechnikos instituto absol
ventų. Institute vyksta jau
nų specialistų skirstymas. 
Jie siunčiami į Liaudies 
ūkio tarybos įmones, mi
nisterijas ir žinybas.

Didelis jaunųjų specia
listų būrys papildys res
publikos pedagogų šeimą. 
Vien tik pedagoginiuose in
stitutuose fizikos - matema
tikos, . biologijos, gebgrafi-
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jos, rusų kalbos ir litera
tūros, lietuvių kalbos ir H- 
teratūros mokytojų ^lipl'o* 
mus gaus beveik 700 žmo
nių. Dauguma jų paskirti 
darbui į kaimo mokyklas.

Be to, 5,900 jaunų spe
cialistų šiemet išleis vidu
rinės Specialios mokyklos. 
Technikumai paruoš pra
monei metalo apdirbimo, 
prietaisų gamybos, staty
bos, laivininkystės techni
kus. Daug jaunų specia

listų technikumai paruošė 
žemės ūkiui, prekybos įmo
nėms*, sveikatos apsaugai, 
kultūrai.

Iš MIESTO Į KAIMĄ
Vilnius. — Daugelis sos

tinės įmonių pasiuntė savo 
kolektyvo geriausius narius 
darbui į kaimą. Gavę nu
kreipimus, jau išvyko gku- 
pė Vilniaus skaičiavimo 
mašinų gamyklos darbuoto
jų. Albertas Slavinskas nu
tarė dirbti Ignalinos rajono 
Daugėliškiu tarybinia m e 
ūkyje, čia jam, buvusiam 
gamyklos vyr. meistrui, bai
gusiam žemės ūkio mecha- 
nizavimo technikumą, pat?* 
ketos vyr. inžinieriaus par
eigos. Kitas šios gamyklos 
pasiuntinys Simas Pečiulis 
turi elektros mechaniko 
specialybę. Dirbo jis meist
ru, o dabar, partijai paragi
nus, nusprendė vykti ten, 
kur reikalingesnės jo ran
kos, energija, išsilavinimas. 
Simas Pečiulis dirba Ne
menčinės rajono Daily džių 
tarybinio ūkio vyriausiu in
žinieriumi. O trečiasis šios 
gamyklos atstovas šaltkal
vis Povilas Tomkus vado
vaus Varėnos rajono vieno 
tarybinio ūkio dirbtuvėms.

Varėnos rajono Migūnų 
tarybinio ūkio laukuose su
tiksi buvusį Vilniaus kuro 
aparatūros gamyklos šalt
kalvį Joną Vainonį. Čia jiį 
dirba agronomo pareigose.

Šiomis dienomis į Šilutės 
rajono Kivilių tarybinį ūkį 
išvyksta ir sostinės “Tau
ro” alaus ir bealkoholinių 
gėrimų daryklos sąskaiti
ninkė Janina Jurkovienė ir 
jos vyras Jonas <— Kauno 
Politechnikos instituto Vil
niaus filialo komendantas. 
Janina, baigusi žemės ūkio 
technikumo buha 11 e r i n į 
skyrių, dirbs tarybiniame 
ūkyje buhaltere, o vyras— 
brigadoje.

Vis daugiau ir daugiau 
miesto pasiuntinių, TSKP 
CK kovo Plenumo paragin
ti, vyksta darbui į kaimą. 
Sėkmės jums darbe, drau
gai!

_____  KT
Naujas gamyklos korpusas 

stoja rikiuotčn į
Vilniaus šlifavimo staklitį 

gamykloje stoja rikiuotėn pa
grindinis gamybinis korpusas. 
Erdviose patalpose jau dabar 
dirba dešimtys agregatų; liku
sieji sparčiai montuojami. Ati 
davus korpusą naudojimui, ja
me dirbs apie 500 staklių.

myklos korpuse. Mechaninio 
baro bendras vaizdas.



ALDLD REIKALAI
LLD 15-tos APSKRITIES
• KONFERENCIJOS

PROTOKOLAS
LLD 15 - tos apskrities 

konferencija įvyko gegužės 
6 d., 1962 m., LDS klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., Cleveland, Ohio.

Konferenciją atidarė ap
skrities pirmininkė A n n a 
Gendrick 10.20 vai. ryto-

Konferencijos pirmininku 
išrinktas J. K rosin.

Mandatų komis i j o n iš
rinkti J. Stripeika ir P. Ne- 
murienė-

Konferen c i j o s sekreto
rium išrinktas J. Petraus.

Rezoliucijų komisijon iš
rinktos Viktorija Daraškie- 
nė ir Agata Palton.

Mandatus tvarkant, pir
mininkas pakvietė tūlus de
likatus išreikšti savo min
tis dienos klausimais. Kal
bėjo: J. Eitutis, A. Palton, 
J. Stripeika, J. Žebrys, A. 
Salen, P. Nemura, J- Wer
ner.. Iš kalbų paaiškėjo, 
kad mūsų draugai pagei
dauja daugiau draugišku
mo, ypač dabar, k u o m e t 
spėkos mažėja ir tokia pa
dėtis vyrauja visose koloni
jose. Veikimą reikia tęsti 
ir plėsti — rimčiau pasi
darbuoti. Kaslink Clevelan- 
do kuopų apvienijimo, buvo 
pabrėžta, kad kol kuopos ge
rai veikia, jas sujungti nė
ra reikalo.

Mandatų komisijos ra
portą išdavė P. Nemurienė: 
LLD 22 kuopos dalyvauja 7 
delegatai, 51 kp. — 2, 190 
kp.—15 delegatų.

Visi delegatai pri imti. 
Apskrities komiteto 7-iems 
nariams suteiktas pilnas 
balsas. Svečiams — tik pa
tariamas balsas.

Pereitos konferen c i j o s 
protokolas buvo perskaity
tas ir priimtas.
• LLD C e n t r o Valdybos 
laiškas, sveikinantis konfe

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Sekmad., Birželio 17 June, 1962
Baltimore, Md.

•ft

Prasidės anksti, 10 valandą ryto. Prašome nesivėlinti

A

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su akordionu

MAPLE PARKE
Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame pikni

ke būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, kad 
jA. bus ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasi
kalbėsite su savo prieteliais, draugais, ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas
» 1 ■ - - - ................... ....... .................................. ■■ —.............
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renciją, perskaitytas ir pri
imtas.

Taipgi sveikinimas su $5 
nuo 190 kuopos priimtas.

KUOPŲ RAPORTAI:
L L D 22 kp. raportavo, 

kad pereitų metų bėgiu tu
rėjo 4 susirinkimus ir 2 pa
rengimus, taipgi daylvavo 
bendrame parengime su ap
skritimi. Išplatino 25 “Vil
nies” kalendorius. 1962 me
tus pradedant turėjo 47 na
rius. Ižde turi $171.82.

LLD 51 kp. turėjo vieną 
susirinkimą, turi 11 narių, 
veikimo beveik neturėjo, iž
de turi $106.41. Kuopa su
sideda iš išsisklaidži u s i ų 
ūkininkų, ir tik 4 nariai 
yra veiklesni. Dėl tokios 
padėties yra sunku veikimą 
pagyvinti.

190 kp. turėjo 3 susirin
kimus ir 2 parengimus. 
Dalyvavo su aps kriti m i 
bendrame parengime knygų 
fondui. Išplatino 30 “Vil
nies” kalendorių. Įrašė 7 
naujus narius. Dabar turi 
75 narius. Vienas narys, 
drg. Pucevičius, mirė. Ap- 
švietai išaukojo $15. Ižde 
turi $130-99. Dabar jau 
duoklės iškolektuotos iš 60 
nariu.
LLD 15-tos APSKRITIES 

RAPORTAS
Komitetas turėjo 3 susi

rinkimus, ižde turi $50.72. 
“Laisvės” jubiliejui sukelta 
$277.79.

Rezoliucijos išsiųstos “Lie
tuves pasiuntinybės” klau
simu.

Kuopų ir apskrities ra
portai priimti.

Drg. žebrys kalbėjo apie 
apskrities ir kuopų bendrai 
surengtą parengimą sukelti 
finansų Leono Prūseikos 
paminklui. Viskas išėjo ge
rai. Vietinis choras sudai
navo keletą dainelių. Pa
veikslai draugės Masytės 
buvo rodomi, ir geras skai

Niekur Nėra Gražesnės Vietos Piknikams Kaip

čius draugų atvyko is Det
roito. Trūkumas buvo tame, 
kad vedėjui palikta per 
daug darbo kadangi keletas 
komiteto narių neatsilankė.

Rezoliucijų komisijos ra
portą išdavė V/> Dąiruškienė. 
Rezoliucijos buvo■, sekamos:

1— Pasisakanti prieš ato
minius sprogdinimus, taipgi 
rekomenduojanti < • dalyvauti 
ne tik protestuose,' bet ir ei
senose. )

2— Pasisako už ir ragina 
narius remti “Medicare.”

3—Rekomenduoja Cent
rui išleisti tinkamų knygų 
jaunesnės kartos lietuviams 
ir dėti pastangas rūpintis 
įrašyti į LDS jaun e s n i ų 
žmonių.

4 — Apskričiai, kuopoms 
ir nariams dėti pastangas 
įrašyti daugiau narių į or
ganizaciją.

Visos rezoliucijos užgin
tos.

5—Speciali rezoli u c i j a 
LLD Centrui: Dėti pastan
gas turėti sesiją dėl LLD 
gerovės laike L D S 15 Sei
mo Detroite liepos 6-7 dd.

Vienbalsiai priimtas su
manymas - rezoliucija.

Diskusijos įvyko kaslink 
protesto prieš atominių 
bombų sprogdinimus. Re
zoliucijų komisija paaiški
no, kad yra sava, LLD re
zoliucija, raginanti mūsų 
organizacijos narius daly
vauti protestuose kaip pa
vieniai piliečiai.

APSKRITIES 
KOMITETAS

LLD 15-tos apskrities ko
mitetas 1962 metams iš
rinktas: A. Gendrick, M. 
Gedmin, J. Žebrys, J. Pet
raus., Stanley Ivan, J. Stri
peika ir Julius Krosin.

Apie kuopų suvienijimą 
kalbėjo M. Nikas, J. Žebrys, 
Mrs. Werner, J- Krosin. Iš 
kalbų - nuomonių paaiškėjo, 
kad duota Centro rekomen
dacija yra rimta dėl narių 
patogumo, tik reikia dau
giau draugiškumo, parem

Programoje dalyvauja:
VYRŲ GRUPĖ 

su gerais lavintais balsais, 
vadovaujant Al. Potsus.

•

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

skambiomis dainomis
Maple Parke.

Lawrence ir 
Methuen; Mass.

ti ar vienos ar kitos kuopos 
veikimą ir dalyvauti paren
gimuose dažniau. Pagalios, 
po diskusijų, konferencija 
užgyrė įnešimą palikti abi 
rkuopas kaip stovi .

Draugė Nikas pakėlė 
klausimą, kad pagelbėti po
litinius kalinius.

Drg. Žebrys priminė dele
gatams pagelbėti “Vilnies” 
dalininkų suvažiavimą.

J. Petraus pakėlė klausi
mą surengti Memorial - pa
minėjimą J. N. Simans ir 
jo žmonai ateinantį rudenį. 
Palikta komitetui.

Aukų surinkta: politi
niams kaliniams paremti— 
$38., “Vilniai” — $31, Prū
seikos 'paminklui —$5.

Konferencijos pirminin
kas J. Krosin uždarė kon
ferenciją 1 vai .popiet.

Konfer. sekr.
J. W. Petraus

So. Boston, Mass.
Apie įvykusius parengimus

Tai žiemos parengimų se
zonas baigėsi. Parengimai 
buvo pasekmingi. Gerai pa
vyko Lietuvių Piliečių Klu
bo metinis banketas, net ge
riau, negu buvo tikėtasi.

Žiemos metu turėjome 
kiekvieno šeštadienio vaka
rą žaidimų parengimus. 
Žmonių lankėsi skaitlin
gai,klubas turėjo gražaus 
pelno. Didelė padėka pri
klauso žaidimų parengimų 
komisijai, kurioje buvo: S. 
Rainard, J. Rainardienė, 
Fremantinė, Belekevičienė 
ir M. Paurienė. Tai neleng
vas buvo darbas per ištisus 
penkis žiemos sezono mėne
sius.

Prisidėjome prie laikraš
čiams fondų sukėlimo. 
“Laisvės” fondui buvo su
rengta pietūs, kurie pavy
ko gerai ir davė pelno. Au
komis buvo sukelta $380.

Dėl “Vilnies” fondo pa
rengimas buvo sujungtas 
su paskutiniu sezono paren
gimu pagarbai Motinų die
nos. Pelnas ir aukos sudarė 
$150 paramos “Vilniai”.

Buvo parengimas minėji
mui Moterų tarptautinės 
dienos ir gerai pavyko. 
Tarptautiniams darb. rei
kalams buvo sukelta $85.

Bostone tris kartus lan-

Laikraščio “Laisvės” Metinis

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Birželio 24 June
Pikniko pradžia 11 valandą ryto 

Muzika nuo 3 iki 7 valandos P. M.

Slovak National Home Parke
6525 Holabird Avenue

Programoje Dalyvaus

Brooklyn© Aido Choras
Vadovybėje Mildred Stensler

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

Gera muzika šokiams, geri užkandžiai ir įvairūs gėrimai.

Įžanga 75c Asmeniui . ,

Rengimo Komisija

kesi Laurynas Kapočius, 
buvo sukviesta lietuviai į 
informacinius susir i n k i- 
mus, jie skaitlingai atsilan
kė.

Pereitą žiemą dirbta klu
bo patalpų pagerinimui: 
buvo daug kėdžių sutaisyta, 
virtuvėje nupirktas naujas 
pečius, virtuvė . gerai ir 
švariai įrengta..

Buvo rodomi filmai iš 
Lietuvos — gerai pavyko, 
atsilankė daug žmonių.

Didelis ačiū priklauso vi
siems komisijų nariams, 
kurie darbavosi parengimų 
suruošimui, o daugiausiai 
žaidimų komisijai.

Dabar ruošiamės prie 
klubo pikniko, kuris įvyks 
liepos 22 dieną, Olympia 
Parke, Worcester, Mašs.

Susirinkimai įvyksta re- 
guliariškai, bet būtų pagei
daujama, kad nariai skait- 
lingiau lankytųsi.

Pasirodo, kad galima 
gauti naujų narių, jeigu tik 
tam dirbama. Prie klubo 
gauta 13 naujų narių, o į 
LLD 2-ją kuopą 12 naujų 
narių. Garbė priklauso 
LLD1 kuopos finansų sekre
torei M. Paurienei.

Ji kiekviename susirinki
me turi su savim narių są
rašą, ir matydama, kad lan
kosi tokių, kurie dar nepri
klauso: prieina prie jų, pa
aiškina organizacijos svar
bą, pakalbina, ir rezulta
tas— gauna naujų narių. 
Tai puikus metodas gavi
mui naujų narių į organi
zacijas. Patartina, kad ir 
kitų lietuvių kolonijų orga
nizacijų sekretoriai pavar
totų tokį būdą gavimui 
naujų narių.

Dėkui visiems ir visoms 
už pasidarbavimą parengi
muose, o publikai už atsi
lankymą.

, J. Skliutas

FRANCŪZIJA EINA 
KLAIDINGU KELIU

Paryžius. — Francūzijos 
premjeras G. Pompidau lai
kosi nusistatymo už sutvir- 
tėjimą Vakarų Vokietijos 
militarizmo. Jau dabar ga 
Įima numatyti, kad Prancū
zijai tas nieko gero neža
da.

Daugiau Įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

MIAMI, FLA.

Mirus

Edith Aimontienei-Gudaitytei
Reiškiame giliausią užuojautą jos mylimam vyrui 

Kazimierui Almantui, sūnui Albinui, broliui 
Gudaičiui, seseriai Stelmokienei, 

anūkams.marčiai ir. i >

V. Bovinas
W. A. Lack
M. A. Walley
S. Word
T. Benney
A. S. Mason
M. J. Koch 
šukaitis 
'Z avis 
Danis
Mr. ir Mrs. Birštonai
Mr. ir Mrs. šmagorius

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Frances Kroll

Mirus

Povilui Rotomskiui
Tarybų Lietuvoje

Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Tamarai, 
dukrai Ilonai, ir Lietuvos kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijai, giminėms ir artimiesiems 
draugams. Su jo mirtimi jaučiu netekusi vieno iš ge
riausių draugų Tarybų Lietuvoje. Jis pasilieka giliai 
mano širdyje amžinai gyvas.

ONA WELLUS
Binghamton, N. Y.

Buvusi antrosios 1961 metais amerikiečių lietuvių 
turistų grupės Lietuvoje turistė.

Mūsų klubo narės A. Kudienės dukrelei
Reiškiame širdingą užuojautą A. Rudienei ir ve

lionės tėvui P. Martin, taipgi vyrui Eugene Kroli, 
dukterims, sūnui ir anūkui ir visiems giminėms liū
desio valandoj.

—Moterų Apšvietos Klubas

Shenandoah; pa.
Mirus

ANTANUI KUZMICKUI
Reiškiame širdingą užuojautą jo šeimynai, 

motinai, gyvenančiai Lietuvoje, broliui
Stasiui. Gaila, netektis draugo. 

Ilsėkis ramiai.
E. Pikūnienė V. Maurukas
J. Pačauskas K. ir A. Naravai
F. Čižauskas ‘K. ir E. Motuzai

Lawrence, Mass.
'Dėl važiavimo į 

Maple Parką
Nuo birželio 3 d., sekma

dieniais, busai iš Lawren- 
caus eina pro Maple Parką. 
Ryte pirmutinis busas iš 
Lawnencaus išeina 9:30, 
antras — 12:30 popiet, o 
trečias —- 3:30 popiet.

Nuo birželio 24 dienos 
busai jau eis kas valandą.

Tiltas virš senojo kelio 
jau užbaigtas, tai automobi
liais važiuojant nuo Law- 
reneaus nereikia jokių išsi
sukimų — važiuokite tie
siai, kaip anksčiau, tuo pa
čiu keliu, kuris artimai 
praeina pro Maple Parką.

S. Penkauskas

HELP WANTED MALĖ
Advanced Aero< TECH ILLUS

TRATORS. Exp. in Isometrics. Line 
art, Leroy, and Free hand lettering, 
etc. MULTILITH OPERATORS. 
Mln. 2 yts. exp. on model 1250 
Multilith. Also knowledge Of plate 
making and Zerax.

Mainline engineering, inc. 
P-. O. Box 37, Rt. 38. Maple Shade, 
N. J. WA. 5-1077. NO. 2-5400. An 
equal opportunity employer. (47-48)

Kanapės
J. N. Benikaitis
K. N. Tamošiūnas 
V. G. Stankus 
Šuraika 
Mr. ir Mrs. 
Mr. ir Mrs. 
Mr. ir Mrs.
Mr. ir Mrs. Viginai ‘ 
G. II. Mikitai
A. Matuz 
P. Johns

Paukštaičiai ' 
Chuladai 
Balzer

JAPONAI TEISIA 
JAV KARIUS

Tokio. — Japonijos teis
mas teisia penkis Jungtinių 
Valstijų karius, kurie už
mušė japoną policininką. 
Teisiamųjų tarpe yra R. 
Driscoll, New Jersey valsti
joje policijos viršininko sū
nus.

Ir vėl aborcijų skandalas. 
Užsikimšo švaros vamzd
žiai iš Dr. Harvey Lothrin- 
gerio namo, 185-01 Union 
Tunpike, Jamaica. Valyto
jai surado, kad jais buvo 
paleista sukapotos mergi
nos kūnas.

Daktaras yra tik 41 me
tų amžiaus. Namas $85,000 
vertės. Policija sako, kad 
jau jį sekusi, nes jis darė 
aborcijas, imdamas po $500 
ir daugiau.

Daktaras dingo, mano
ma, kad pabėgo į užsienį. 
Ieško ir merginos, Barbo
ros Lofrumento, 19-kos me
tų amžiaus, kuri sakius mo
tinai, kad eina pas daktarą 
aborcijai ir daugiau į na
mus jau nebesligrįžus.

i : uižio i'-i -niiėg-jy • vim



Didžiulis masinis mitingas pasmerkė 
makaranizmą; šankia visus j darbą

Pranešimas į Baltimore I Praleiskime sekmadienį

Tai buvo praėjusį ketvir
tadienį didžiulėje Manhat
tan Center audi t o r i j o j e 
Niujorke. Įvyko didžiulis 
masinis mitingas, ruoštas 
Citizens Committee for 
C o n s t i t utional Liberties 
(Piliečių komitetas konsti
tucinėms laisvėms ginti).

Auditorija pilna žmonių. 
Scenoje ekranas, kuriame 
pavaizduojami įž y m e s n i 
epizodai iš JAV žmonių ko
vų už konstitucinių laisvių 
apgynimą. Estradoje: Ko
miteto sekretorė Miriam 
F r i e d 1 a n der, advokatas 
John Abt, Benjamin J. Da
vis, dvasininkas William 
Howard Melish, profesorė 
Louise Petibcne Smith, Moe 
Fishman, Russ Nixon, Gus 
Hall ir kiti. Tai vakaro 
kalbėtojai, visuomenės vei
kėjai.

Dvasininką? William Me
lish atstovauja American- 
Soviet Friendship draugiją.

Profesorė Smith — Ame
rikinį Komitetą sveturgi- 
miams ginti.

M. Fishman — Ispanijos 
karo veteranus —American 
Lincoln Brigade-

Visos trys šios organiza
cijos, kaip ir JAV Komu
nistų partija, reikalaujamos 
susiregistruoti “sve t i m o s 
valsybės agentais.”

B. J. Davis ir Gus Hali— 
kalbėjo kaip komuni štai, 
areštuoti ir po bėla išleisti, 
laukią teismo dėl nesiregist- 
ravimo.

Tikslas
Šio masinio mitingo tiks

las: apjungti jėgas kovoje 
prieš McCarrano aktą, rei
kalauti, kad jis būtų atmes
tas ; ginti tuos, kuriuos ver
čia valdžia registruotis 
organizacijas ir pavienius 
asmenis, žodžiu, kovoti 
prieš makarinizmą griež
čiau negu buvo kovota prieš 
makartizmą. Nes ir maka- 
ranizmas reiškia amerikinį 
fašizmą. Kovodami prieš 
makaranizmą, Ame r i k o s 
žmonės kovos už konstituci
nes laisves, už žmonių lais
ves, už brangiausią dalyką.

—Jau sukako vieneri me
tai, sakė Miriam Friedlan
der, jauna, daili, energinga 
moteriškė, — kai JAV 
Aukščiausiasis teismas pa
skelbė savo sprendimą dėl 
McCarrano akto. — Šį va
karą mūsų mitingas vaiz
duoja augantį žmonių judė
jimą prieš tą aktą. Vieny
bė tapo pasiekta tarp įvai
rių individdualų ir organi
zacijų vardan gynimo pilie
tinių laisvių visiems ameri
kiečiams.

Pilną auditorija
Kalbėtoja turėjo tiesą. 

Pilna auditorija žmonių — 
visokių pasaulėžiūrų žmo
nių —liudija, kad ameri
kiečiai sujudo sukruto ko
voti prieš tuos baisius pa- 
simojimus, kuriuos neša 
MacCarrano aktas.

M. Fishman kalba. Sa
ko: privalome kovoti prieš 
McCarrano aktą, bet turime 
padėti ir Ispanijos žmo
nėms, kad jie juo greičiau 
nuverstų Franko režimą Is
panijoje, kad Ispanijon bū
tų grąžinta d e m o kratija, 
dėl kurios daugelis ir ame
rikiečių padėjo savo gyvybę, 
paguldė galvą kovo je su 
Hitlerio, Mussolinio ir 
Franko apginkluotomis ar
mijomis.

B. J. Davis daro apžvalgą 
tų kovų, kokias amerikie
čiai vedė ir tebeveda už sa
vo laisvės išlaikymą. Jis 
nurodė negrų kovas dėl pri

pažinimo jiems patiems pi
lietinių teisių, ž m o g i š k o 
pripažinimo-

Russ Nixon kalba savait
raščio “National Guardi
an” vardu. Jis reikalauja 
nedalyti jokių kompromisų 
su McCarrano aktu. Jis 
ragina kovoti ir tik kovoti 
už savo ir visų amerikiečių 
laisves, garantuotas J A V 
konstitucijoje, bet trempia
mas McCarrano įstatymo.

—Nežiūrint, ką darys re
akcionieriai, kova už ameri
kiečių laisves ir teises pra
sideda su JAV Komunistų 
partijos, Ispanijos karo ve
teranų organizacijos, Coun
cil of A m e r i c a n - Soviet 
Friendship ir Commi 11 e e 
for Protection of Foreign 
Born laisve veikti.

Jis pabrėžia, jog ne visur 
sutinka su JAV Komunistų 
partija, bet čia ne tas klau
simas. Čia dalykas tas: jei 
leidžiame reakcijai pulti 
komunistus, tai ji puls ir 
kiekvieną amerikietį, nepa
tinkantį esamai valdžiai.

Įsimintiną kalbą pasakė 
protestantų kunigas Willi
am Howard Melish, kuriam 
teko organizuoti ir įčarte- 
riuoti National Council of 
American - Soviet Friend
ship. Per metų eilę jis bu
vo šios organizacijos pirmi
ninkas.

—Mes pasiryžę šioje ko
voje atlikti savo dalį, — 
pabrėžė jis. — Ši kova yra 
už teisę Amerikos pilie
čiams taikiai, be valdžios 
kišimosi, susirinkti, disku- 
suoti savo dalykus ir, jei 
yra reikalo, atvirai pasisa
kyti visokiausiais visuome
niniais klausimais . . . Nors 
kai kurie suklaidinti ir su
gadinti žmonės tai skaitytų 
subversija, mes esame kito
kios nuomonės ir laikysi
mės savo...

Profesorė Smith palietė 
praeityje žmonių vestas ko
vas už laisvę: Romoje, Pa
lestinoje, Anglijoje. Visur 
praeityje, kaip ir dabarty, 
žmonės kovojo už tai, kad 
jie turėtų teisę kalbėti ir 
susirinkti, kad jie turėtų 
teisę kurti savas organiza
cijas.

JAV konstitucijoje, Tei
sių biliuje, tos garantijos 
žmonėms yra surašytos, bet 
šiandien jas reakcionieriai 
laužo, atmeta su jomis ne
siskaito. Ji nušvietė, kaip 
Amerikoje persekio j a m i 
sveturgimiai; ji ragino, 
kvietė visu kovoti prieš 
McCarrano aktą, kaip pa
vojingiausią siaubą Ameri
kos žmonėms. Reikalavo 
jį atmesti, jo gyveniman 
nevykdyti.

Optimistas
Adv. John Abt, vienas tų 

vyrų, kuris teismuose gina 
puolamus komunistus ir ki
tus persekiojamuosius, sa
kė, kad, jo nuomone, kova 
prieš McCarrano aktą, 
už žmonių laisvę, bus lai
mėta. Jis mano, jog ir už
vestos prieš komunistus 
bylos bus laimėtos, jei ne 
žemesniuose teismuose, tai 
Aukščiausiąjame. Bet advo
katas kietai pabrėžė, kad 
laimėjimas neateis pats per 
save, reikia už jį kovoti, 
reikia dirbti, pasiryžti lai
mėti. Į kovą privalo įsi
traukti juo didesnė žmonių 
masė. Abt džiaugėsi, kad 
šis mitingas yra didelis, gy
vas, jautrus svarbiems rei
kalams.

Paskiausia kalbėjo ko
munistų veikėjas Gus Hali. 
Jis priminė pavojų, kurį 

amerikiečiams sudaro Mc
Carrano aktas.

—Tomo Paine žemė, — 
sakė jis — yra vienintelė 
šiandien didesnioji šalis pa
saulyje, kurioje veikia įsta
tymas, aiškiai pasisakąs už 
palaikymą koncentracij o s 
stovyklų politiniams kali
niams... Abraomo Lincolno 
žemė, praėjus šimtui metų 
po negrų išlaisvinimo pro
klamacijos paskelbimo, dar 
vis tebelaiko 19 milijonų 
negrų piliečių vergais...

Toliau:
— J. Edgar H o o v e r i o 

valdomo FBI agentai 
veržiasi i gyvenamuosius 
namus, ofisus ir žmonių 
mitingus. Jie net vagia 
žmonių pavardes iš knygu
čių, kuriose žmonės, atsi
lankę į šermenis, pasirašo...

Kalbėtojas kvietė talkon 
socialistus, kad jie, kartu 
su komunistais, veiktų, dar
buotųsi, kovotų, kol dar ne
vėlu.

Bet Gus Hali nepraranda 
vilties, į gyvenimą žiūri op
timistiškai. Vis daugiau ir 
daugiau amerikiečių —dar
bininkų ir studentų — ati
daro savo akis, išsijudina į 
kovą už išlaikymą konstitu
cinių laisvių mūsų šalyje.

Per pastaruosius šešis 
menesius, sakė kalbėtojas, 
jis kalbėjo apie 50,000 ame
rikinių studentų universite
tuose, kolegijose ir kitur. 
B. J. Davis ir kiti veikėjai 
darė tą patį. Ir šiandien, 
nurodė Gus Hali, studentai 
jau kitaip reaguoja i visą 
amerikinį gyvenimą. Jie no
ri žinoti, nori suprasti, nori 
įsitraukti į judėjimą.

—Jie atmeta makartizmą 
ir makaranizmą,—sakė kal
bėtojas. — Žmonių kovos 
už taikos išlaikymą plečia
si. Organizuoti darbininkai 
reikalauja trumpesnių dar
bo savaičių. Negrai reika
lauja pilietinių te i s i ų !.. 
Liaudies jėgos auga. Vieny
bė, kovingumas ir ryžtin
gesnis demokratijos supra
timas ir jos gynimas ir tai
ka užtikrins amerikiečiams 
pergalę.

Buvo priimta neilgoka 
rezoliucija, pasiusta prezi
dentui Kenedžiui, raginant 
jį atmesti McCarrano įsta
tymą. patariant, kad pati 
valdžia' tokį su man y m ą 
įteiktu Kongresui.

Rinktos iš publikos au
kos platesniam, didesniam 

; apšvietos ir propagandos 
darbui plėsti, literatūrai 
leisti, į teismus traukiamie
siems veikėjams ginti.

Kai kurie individualai, 
mačiau, aukojo po $50 dole
riu, kiti po mažiau. Nedaug 
publikoje buvo tokių, kurie 
su auka neprisidėjo prie šio 
svarbaus, švento darbo.

Prie salės durų ameriki
niai fašistai buvo pastatę 
savo pikietininkus, kurie 
nesavais balsais rėkė, stau
gė ant įeinančiųjų į salę 
žmonių. Bet joks doras 
žmogus į juos nekreipė dė
mesio.

Ns

LLD 1 kp. nariams
Susirinkimas įvyks birže

lio 15-tą, 7:30 vai. vakaro, 
“Laisves” patalpoje., Visi 
nariai sueikime svarstyti 
savus reikalus ir atsiimki- 
me dvi labai vertingas kny
gas, kurie dar to nepada- 
ret'e. Vieną paraše dr. Mar- 
geris — “150 dienų Tarybų 
Lietuvoje”, o antrą — J. 
Jurginis — “Lietuvos meno 
istorijos bruožai”.

Valdyba

AIDO CHORO ŽINIOS
Mūsų Aido chorui ren- kime tau, Mildred, 

giantis prie jubiliejinės iš
kilmės, reikėjo visiems sun
kiai padirbėti. Ir kurie da
lyvavo tame pare n g i m e, 
matė programos turinį, ku
rį išimtinai atliko pats cho
ras savo spėkomis. O tas 
visas prirengimas reikalavo 
daug darbo. Nekalbėsim 
apie patį programos ir jos 
turinio ir atlikimo būdą, bet 
apie tuos, kurie dirbo jos 
sutvarkymui ir prirengi- 
mui.

Neperdėsiu pasakydamas, 
kad tą visą sumanymo ir 
tvarkymo darbą atliko mū
sų didžiai gerbiama ir myli
ma choro mokytoja Mildred 
Stensler. Jos pastangomis 
buvo sudaryta programa, 
rašomąja mašinėle nurašy
tos dainos kiekvienam cho- 
riečiui ir padaryti sąsiuvi
niai, ir jos pastangomis bu
vo atliktas sumokymas ir 
režisavimas. Ir kadangi dar 
jai ir jos šeimai reikalinga 
užsidirbti pragyvenimą, tai 
buvo nelengva tiek daug 
darbo įdėti.

O reikia žinoti, kad ji dar 
toli gyvena. Aidas laimin
gas turėdamas tokią moky
toja — idėjinę ir sykiu pa
sišventusią menui. Mes lin-

Dirbtinis inkstas
Dvidešimt devynerių me

tų vyras per klaidą išgėrė 
vietoj vandens, tirpalo dė
mėms valyti. Jis pradėjo 
baisiai vemti ir netrukus 
nustojo sąmonės. Ligoniui 
grėsė mirtis. iBuvo smar
kiai sužaloti inkstai ir ke
penys. Visos šiuolaikinio 
gydymo priemonės pasirodė 
neveiksmingos. Ligonis bu
vo skubiai nugabentas į 
Lenino ordino S. Kirovo 
vardo Karias Medicinos 
Akademijos klinikirię-ek’s-' 
perimentinę labo ratoriją 
“Dirbtinis inkstas”. Tą pa
čią dieną chirurgai S. Ryž
kovas ir E. Koposovas ėmė
si nepaprastai sudėtingos 
operacijos. Buvo prijung
tas dirbtinis inkstas, kuris 
turėjo pašalinti iš organiz
mo nuodus. Pacientą pa
guldė ant specialaus opera
cinio stalo-svarstyklių: rei
kėjo be pertraukos sekti jo 
svorį, kad galima būtų re
guliuoti ligonio organizme 
vandens balansą. Į nuken
tėjusio venas įstatė poli- 
chlorivinilinius vamzdelius, 
kuriais siurblių pagalba tu
rėjo patekti į specialų prie
taisą ligonio kraujas. Čia 
jis buvo valomas. Gydyto
jai kelioms valandoms žmo
gaus organizmą ir aparatū
rą pavertė viena visuma, 
sudarydami kraujo apyta
ką, nuolat valydami kraują.

“Dirbtinis inkstas” valė 
kraują nuo nuodingų me
džiagų, šalino iš nukentėju
sio organizmo nereikalin
gas druskas bei skysčius, 
atsiradusiems apsinuodiji
mo metu. Jis taip pat pa
pildė trūkstamų druskų 
kiekį. Tik tokiu būdu ligo
nis buvo išgelbėtas.

Tėvyninis aparatas “dirb
tinis inkstas”, sukurtas, va
dovaujant inžinieriui-kon- 
struktoriui J. Kozlovui, yra 
geriausias tokio tipo apara
tūros modelis pasaulyje.

(Iš žurnalo
“Mokslas ir gyvenimas”)

Carthage, Ill. —Carthage 
kolegija suteikė generolui 
Lymanui L. Limnitzeriui 
“mokslo daktaro” . laipsnį. 
Jis čia pat parodė “gražia- 
kalbystę” ir Tarybų Sąjun
gos santvarką išvadino “ti
ronija”.

ištver
mės ir toliau nenustoti spė
kų meniniam darbui. Ži- 
noma, tai yra jums sunki 
užduotis.

Aidas yra didžiai dėkin
gas visoms organizacijoms, 
pavieniams ir biznieriams 
už tiek daug sveikinimų. 
Mes nesitikėjome, kad atsi
liepimas bus toks didelis per 
visą šalį; jis mus tiesiog nu
stebino. Tas mus j

nu- . .v
Tas mus skatina |Puses.’. sPaPmoketa lzan‘ 

ir toliau dėti pastangų cho- ga’ tlk 
rui išlaikyti.

Negalima prakišti nepa
žymėjus mūsų choriečių, 
kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie to dide
lio darbo. Jais yra Nastu- 
tė Buknienė, kuri surinko 
daugiausia skelbimų. Ant
ras, tai Valys Bunkus taip
gi surinko geroką skaičių. 
Taipgi daug darbo įdėjo 
prie skelbimų t v a r ky m o 20 d. , 
^.ron^ Keršuliene ir Stepą- žinotina, kad norintiems 
nija . Sasna- Tos chorietes pasi^okti bus geras orkest- 

ras, kuris gros lietuviukas 
polkas, suktinį, klumpako
jį ir kitus šokius. Taipgi at
važiuoja didelis busas iš 
Philadelphijos, kur bus įgy
ta naujų pažinčių su kitų 
kolonijų lietuviais.

Kviečia, Aido Choras

nija Sasna- Tos chorietės 
turėjo daug ir sunkiai pa
dirbėti tvarkydamos skelbi
mus. Taipgi vienokiu ar 
kitokiu būdu daug prisidėjo 
šie choriečiai: Augustinas 
Iešmantą, Tadas Kaškiau- 
čius, Alekas Velička, Elena 
Brazauskienė, Nellie Ven- 
tienė, Jonas Grybas, be ku
rių pagalbos būtų buvę ne
įmanoma atlikti tą, kas bu
vo atlikta. Svarbu pažymė
ti, kad daug prisidėjo ir ne- 
choriečiai, be kurių pagal
bos iškilmė taip pat būtų 
buvusi neįmanoma. Jais 
yra: Rojus Mizara, Rober
tas Feiferis, Helena Feife- 
rienė, Juozas Ząjankaus- 
kas, Lilija Kavaliauskaitė, 
Povilas Venta, Alekas Ne- 
vins; E. Karpavičia. Ačiū 
draugams už pagalbą cho
rui. . ■ •’ * > ■ 1

Aido choro koresp.
. f ’ ’ f : ■ ' < > I -»
j. ,h . ■ r ,Į, J <
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Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko birželio 
6 d., “Laisvės” salėje.

Kuopos valdyba raporta
vo, kad nariai gerai savo 
mokesčius mokasi ir visi 
kuopos reikalai yra gerame 
stovyje.

LDS prezidentas J. Gašlū
nas aiškino, kad LDS naujų 
narių įrašymui vajus jau 
baigėsi. Vajaus metu įra
šyta apie 80 narių. Kuopa 
taipgi gražiai vajuje pasi
darbavo. Naujų narių įra
šymas .,tačiau, tęsiamas ir 
toliau. Prie LDS seimo, ku
ris įvyks liepos 6-7 dieno
mis, Detroite, kuopos smar
kiai ruošiasi.

Iš gegužės 27 d. įvykusio 
parengimo raportavo kuo
pos iždininkė Vinikaitienė. 
Parengimas gerai pavyko ir 
kuopai, atrodo, liks gražaus 
pelno. Vaikučių vaidinimu 
visi patenkinti.

Nutarta padėkoti visiems, 
kurie kuo nors — darbu ar 
dovanomis — prisidėjo prie 
gegužės 27 d. parengimo 
sėkmingumo. Taipgi nutar
ta bandyti panašų parengia
mą suruošti sekamą rudenį.

Kuopos finansų sekreto
rius Yakštis raportavo, kąd 
jis lankė sergančią kuopos 
narę Oną Malinauskienę. Ji 
tebėra ligonė, bet jos pašal
pa jau išsibaigusi.

Nutarta kuopos susirinki
mo neturėti liepos mėnesį, 
kadangi jis pripuola visai 
prieš liepos 4d. šventę ir 
prieš pat seimą. Tai seka
mas kuopos susirink imas 
įvyks rugpiūčio 1 d. Tada 
LDS seimo delegatai bus 
namo sugrįžę ir galės kuo
pos nariams raportuoti.

Kuopos narys

važiuojantiems
Jau buvo paskelbta pir

miau, kad Aido choras va
žiuoja į Baltimorėe pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, 
birželio (June) 24 d. Busas 
išeis nuo Lituanica skvero, 
Union Avė. ir Stagg St., 
kaip 8 vai., ryte, ir grįš at- pjknikan nereikės iš namų at-
gal (išeis iš Baltimorės) 7 
vai. vakare. Kelionė į abi

linksmai

su aidie- 
kviečia-

Taigi, norinti 
pasisvečiuoti pas baltimo- 
riečius ir linksmai 
čiais pasivažinėti, 
mi neatidėliojant užsisaky
ti vietas. Dar yra kelios 
tuščios vietos, kurias gali
te užsisakyti skambindami 
AP 7-7W5 arba pas Aido 
choro narius. Laikas užsi-'ir 41-mos gatvės, New Yorke, 
sakymui baigsis su birželio

SUSIŽEIDĖ
Draugė Džingelis užpra

eitą savaitę savo bute pul
dama nuo kėdės nukrito 
nuo kėdės ir susižeidė. Gy
dytojo nuimti paveikslai ro
do, kad kaulai nesulūžo, ta
čiau manoma, kad turės 
apie 3 menesius gydytis. 
Namie ją prižiūri jos vy
ras, taip pat ir du sūnūs 
(abu jau vedę) atvažiuoja, 
tėvui prigelbsti, nuveža pas 
gydytoją.

’ Džingeliai gyvena '393 Sė. 
3 St, Brooklyn 11, N. Y.

Linkiu draugei grėit pa
gyti; .•

: 5 : </■■■ f ? . ■ S. Petkus
T ----------. 1 I------------ -------—

į. > ’ ... - <
Gali įvykti laivakrovių 

streikas. Inte r n a t i o n a 1 
Longshoremen’s Ass’n uni
jos atstovai laikė- susirinki
mą, kuriame atstovavo 30,- 
000 laivakrovių. Jie nutarė 
reikalauti šešių valandų 
darbo dienos ir pakėlimo al
gos. Jų darbas sunkus. Da
bartinė alga $3.02 per va
landą.' Kontraktas baigiasi 
su rugsėjo 30 diena.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Aiiglų-LietuviŲ Kailiui
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglij Kalbu
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami- 

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisves” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
/perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avenue

6 p.—-Laisve (Liberty)-—Antr., birželio (June) 12, 1962

piknike
Sekantį sekmadienį, birželiu 

17-tą, New Jersės ir Brč'okly- 
no pažangūs lietuviai turėtų 
suvažiuoti į LDS 3-čios Apsk
rities pikniką, kuris bus Cliff
side, N. J. Pikniko komisija 
pasistengs turėt skanių užkan
džių, todėl važiuojantiem šin 

sivešt valgių. Vasara greit 
prabėga, tai naudokimės pro
ga praleist dieną tyrame ore. 
Taipgi ten sueisime su savo 
senais pažįstamais ir smagiai 
laiką praleisime.

Pikniko vieta: Picnic Grove 
Park, 207 Walker St., Cliff
side Park. Pradžia 1 valandą.

Kurie neturi automobilių, tai 
iš Brooklyno bei jo apielinkių 
reikia imti busas didžiulėj bu- 
sų stotyje — Port Authority 
Bus terminai, ant 8-tos Avė.

Iš Journal Square (Jersey 
City) imkite Boulevard bihgą 
į Nungesser. Iš čia paimkite 
Public Service busą No. 22 į 
Cliffside. Čia išlipkite ant, 
Walker St. ir eikite į dešinę 
iki Palisade Ave. čia rasite 
parką.

Iš Newark© gal bus geriau
sia paimt Public Service Ter
minai busą į New Yorką j m in 
nėtą busų stotį. čia reikia' 
užsikelt eskeleitoriu ant antro 
aukšto ir po kairei rasite du
ris No. 50. Bušo 
žava ir juoda 
orange).

Pasimatysime
jei tą dieną lytų, — piknikas 
neįvyks, bus nukeltas į kitą

spalva: oron- 
(“Black and

piknike. Bet

Komisija

New Yorko miestas vėl 
pakelia taksus ant namų. 
Iki dabar buvo mokama po 
$4.10 nuo kiekvieno šimto 
dolerių namo įvertinimo 
(valuation). Dabar jau 
kės

rei-
mokėti po $4.18.

d*

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. 
Syarbus Pranešimas

Sekmadieni, June-Birželio 24
Olympia Parke jvyks LSD Moterų 
veikimo skyriaus rengiami pietūs, j 
komisiją yra išrinktos draugės, ku
rios turi patyrimo vaišių paruošimui. 
Bus muzika ir dainų. Pradžia 1-mą 
vaL dieną. Rengėjos užtikrina, jog 
visi atsilankiusieji bus svetingai ir 
širdingai pavaišinti ir palinksminti.

Rengėojs (47-48)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, birželio 13 d., 7:30 va
kare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Būkim visi ir visos ir atsiveskime 
naujų narių į LLD, nes šiemet gau
nam labai vertingas knygas.

Kuopos valdyba (46-47)

Ozone Park 17, N.Y.




