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KRISLAI
Prezidento kalba.
Dėl Berlyno.
Aukščiausiojo teismo 

sprendimai.
Jie žalingi Amerikai.

— Rašo R. Mizara —

Milijonai amerikiečių gir- 
. dėjo prezidento J. F. Kene

džio kalbą, sakytą praėjusį 
antradienį per televiziją ir 
radiją.

Prezidentas padarė prane
šimą apie savo susitikimą su 
De Gaulle, N. Chruščiovu ir 
Macmillanu. Pasirodo, kad 
visa eilė klausimų, dėl kurių 
prezidentas tarėsi su N. Chru
ščiovu, kaip buvo, taip ir pa
siliko neišspręsti. Juos pasi
tarimuose tik pajudino, dėl jų 
tik apsikeitė mintimis.

Vienas iŠ opiausių klausi
mų— Berlynas, taikos sutar
ties su Vokieti jomis sudary
mas. Karas su Vokietija bai
gėsi prieš 16-ką metų, tačiau 
taikos sutarties dar vis nėra.

Šiandien veikia dvi Vokie
tijos; Berlynas taipgi per
skirtas į du, ir tai yra patsai 
opiausias dalykas.

Prezidentas smarkiai gyrė 
generolą De Gaulle, bet ir su 

^juo ne viską išsprendė.
Macmillanas ir De Gaulle 

pažadėjo prezidentui, kad dėl 
Berlyno jiedu laikysis bendros 
politikos — atsis akysią jį 
pripažinti neutraliu miestu. 
Vadinasi, Prancūzija ir Did
žioji Britanija laikysis JAV 
politikos.

Nežiūrint i visa tai, mes 
vistiek sakome: gerai prezi
dentas Kenedis padarė, atlik
damas šią misiją. Pasitarimai 
su tvirčiausios valstybės vado
vu dėl neišspręstų svarbių 
klausimų taikos reikalui pa
dės, o ne pakenks.

Aukščiausiojo teismo spren
dimai, paskelbti praėjusį pir
madienį, — blogi sprendimai, 
kenksmingi mūsn kraštui.

Tiesa, jie buvo atlikti tik 
vieno balso dauguma —penki 
teisėjai prieš keturis — bet, 
kol jie bus atkeisti, gali pri- 

. daryti nemaža žalos.
Teismas nutarė, kad asmuo 

“sąmoningai priklausąs” J.A. 
V. Komunistų partijai, gali 
%uti baustas kalėjimu, einant 
Smitho įstatymu.

Tuo pačiu kartu teismas 
reikalauja, kad ši partija re- 
gistruotųsi, einant McCarra- 
no įstatymu.

Kaip tai suderinti? Argi 
neaišku, kad, jeigu partija re- 
gistruotųsi, tai ji automatiškai 
paduotų savo narius valdžiai, 
kad juos baustų!..

Ką JAV Komunistų partija 
dabar darys, aišku, mes ne
žinome. Gal kreipsis į Aukš
čiausiąjį teismą, kad jis iš 
naujo persvarstytų šiuos savo 
sprendimus, gal ji nusitars 
veikti pogrindyje.

Įdomu tai, kad net ir toks 
stambaus kapitalo laikraštis, 
kaip “New York Times”, ne
pritaria šitiems Aukščiausiojo 
teismo sprendimams. O Mc- 

j^arran įstatymą minėtas laik
raštis vadina kenksmingu js- 
tatymu. Atsimename, šį įsta
tymą prezidentas Tru manas 
buvo vetavęs, bet pagauti

Berlyno reikalas 
turi būti baigtas

Didelis pasimojimas prieš 
JAV demokratines laisves

Dominikoje suėmė 
Molto© užmušėįus

Washingtonas.—“Vienoje 
Į Chruščiovas pareiškė pre
zidentui Kenedžiui, kad iki 
1961 metų pabaigos vakari
nio Berlyno klausimas turi 
būti užbaigtas,” rašo W. 
Carroll.

Jau treti metai, kai Ta
rybų Sąjunga siūlo baigti 
vakarinio Berlyno okupaci
ją, kad Anglijos, Prancūzi
jos ir Jungtinių Valstijų 
karo jėgos pasitrauktų, ku
rios randasi 110 mylių Ry
tų Vokietijoje. Chruščio
vas sakė, kad jeigu Vaka
rai ir toliau atidėlios, tai 
Sovietų Sąjunga padarys'

Piety Korėjos militaristai 
ir Jungtinės Valstijos

Seulas. — Pulkininkas 
Kim Chong Pil, vienas iš 
devynių suplanavusių mili- 
tarinį perversmą, sako, kad 
jie iš anksto savo planus 
buvo pranešę Jungtinių 
Valstijų užsienio žvalgybai 
ir generolui Carter B. Ma- 
gruderiui. Jis sako, kad 
JAV žvalgyba ir generolas 
Magruderis netikėjo, kad 
fašistiniai militaristai lai
mės. Bet Kim Chong Pil 
sako:

“Mes žinojome, kad kai 
tik Jungtinių Valstijų val
džia sužinos apie militaris- 
tų pergalę, ir kad mes esa
me antikomunistai, tai mū
sų žygį parems.”

Jau bijo dėl įdėtų 
kapitalų užsienyje

Washingtonas. — D. Dil- 
lonas, JAV iždo sekreto
rius, yra pateikęs planą, 
idant Jungtinės Valstijos 
per ateinančius penkerius 
metus įdėtų į atsilikusias 
šalis $7,300,000,000 jų su
tvirtinimui.

Prieš tai pasisakė sena
toriai A. Gore, S. Syming- 
tonas ir eilė kitų. Jie sako, 
kad “yra pavojus netekti 
ten įdėtų kapitalų.” Ypatin
gai jie nelinkę įdėti kapi
talą Brazilijoje, Indijoje ir 
Pakistane.

Paryžius. Kinija pirko 
200,000 tonų miežiui

įkarščio Kongreso nariai vis- 
vien jį pravedė. Tai buvo, at
siminkime, Korėjos karo me
tu.

Šitie Aukščiausiojo teismo 
sprendimai aiškiai parodo, jog 
dauguma jo narių nesiskaito 
su JAV Konstitucijos priedais 
— Pirmuoju ir Penktuoju am- 
endmentais.

J.A.V. Komunistų partija 
yra maža partija ir ji šian
dien Amerikos kapitalizmui, 
man rodosi, nesudaro jokio 
pavojaus. Bet reakciniai teis
mo nariai, turbūt nusigandę 
įvykių Kuboje, daro savo ir 
gana!..

taika su Vokiečiu Demo
kratine respublika ir tada 
lai Vakarai žinosi su ja, ku
rios teritorijoje Berlynas 
yra.

Panašią mintį pareiškė ir 
JAV valstybės • sekretorius 
Dean Ruskas Paryžiuje da
lyvaudamas NATO posėdy
je. Tarp diplomatų yra 
kalbų, kad Francūzija jau 
linksta savo jėgas ištraukti 
iš vakarinio Berlyno. Yra 
vilties, kad po Kenedžio ir 
Chruščiovo pasitarimo dip
lomatams pavyks rasti iš
eitį ir vakarinio Berlyno 
reikale.

Pietų Korėjos militaristai 
įvedė griežtą režimą. Jie 
uždraudė demonstracijas, 
darbininkų, žvejų ir žem
dirbiu susirinkimus. Areš
tuoja nužiūrimus “komu
nistus.” Tris žvejus nutei
sė sušaudyti, juos kaltino 
šnipavimu Šiaurinės Korė
jos naudai.

Militaristai paleido iš 
valdžios darbų 1,385 vy
riškius, kurie turėjo po dvi 
pačias. Jie patvarkė, kad 
ir ateityje bus paleisti iš 
valdiškų darbų dvipačiai, o 
kurie nori darbus pasilai
kyti, tai turi atsisakyti nuo 
dvipatystės.

“Valdykite savus, 
sako TSRS delegatas
Geneva. — Konferencijo

je Laoso reikalais ir vėl Va
karų delegatai kaltino ko
munistus, kad jie “nesulai
ko mūšių.” Tarybų Sąjun
gos delegatas G. Puškinas 
pareiškė:

“Po Chruščiovo ir Kene
džio pasitarimo turi būti 
padaryta gera pradžia iš
sprendimui Laoso reikalų.” 
Kas dėl mūšių, tai jis sakė, 
kad tuos susirėmimus iš
provokuoja Vakarų šalinin
kai. “Suvaldykite saviškius, 
tai ir nebus susirėmimų,” 
sakė TSRS delegatas.

Auga keliavimas 
lėktuvais

New Yorkas. — Interna
tional Air Transport Asso
ciation viršininkai paskel
bė, kad 1960 metais beveik 
20 procentų daugiau žmo
nių lėktuvais keliavo į Eu
ropą ir atgal, kaip 1959 m.

1959 metais lėktuvais ke
liavo 8,469,500 žmonių, o 
jau 1960 metais — 10,095,- 
600. Jie vyko įvairių lėk
tuvų kompanijų lėktuvais, 
kaip amerikinių, taip ir eu
ropinių. 1960 metais buvo 
pergabenta dar 137,740 to
nų įvairių prekių.

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausiasis teismas 5 
balsais prieš 4 palaikė val
džios pusę prieš Komunis
tų partiją, kad ji turinti 
r e g i s t motis. Valdžia to 
reikalavo pasiremiant 
Smith aktu, išleistu 1940 
m., ir McCarran Aktu, iš
leistu 1950 m.

Komunistų partijos advo
katai įrodinėjo, kad Jung
tinių Valstijų Konstitucija 
leidžia piliečiams organi
zuotis į politines ir kitokias 
organizacijas, kad draudi
mas tai daryti yra išstoji
mas prieš mūsų šalies Kon
stituciją. Bet penki teisė
jai prieš keturis palaikė 
valdžios pusę.

Smitho įstatymas priim
tas “vidaus tvarkos apsau
gai.” McCarrano įstaty
mas taikomas prieš “neišti
kimas - subversyvias orga
nizacijas ir jų veiklą.”

Kaip tie įstatymai gyve
nime bus taikomi, tai net 
patys Aukščiausiojo teismo 
nariai neturėjo vienokios 
minties. Viskas, atrodo, 
priklausys-11110 to, kokie 
bus teisėjai, kurie tuos 
sprendimus aiškins.

Komunistų halsas
Gus Hali, Komunistų par

tijos generalinis sekreto
rius New Yorke, išleido pa
reiškimą, kuriame tarp kit
ko sako:

Iš JAV prezidento 
Kenedžio kalbos

Washingtonas. — Antra
dienį, birželio 6, preziden
tas J. Kenedis kalbėjo per 
radijo ir televizijos tink
lus. Jis sakė kalbą apie jo 
pasitarimus su De Gaulle, 
Francūzijos prezidentu, N. 
Chruščiovu, TSRS premje
ru, ir Mcmillanu, Anglijos 
premjeru.

Kenedis sakė, kad daug 
atsiekė pasitarime su De 
Gaulle, kuris pirmiau dau
geliu klausimų nesutiko su 
JAV ir NATO politika. Ke
nedis sakė, kad susitarta su 
De Gaulle ir Macmillanu 
vakarinio Berlyno ir Vokie
tijos klausimais.

Jis daugiausia kalbos pa
šventė aiškindamas apie 
pasitarimą su Chruščiovu.

SURADO NAUJĄ 
VIRUSĄ

Chicago. — Daktarai su
rado naują virusą, nuo ku
rio kenčia kvėpavimo orga
nai. Daktarai sako, kad 
42 procentai iš sergančių 
pasveiksta, 24 procentai 
dar suserga plaučių uždegi
mu, iš kurių 12 proc. mirš
ta, o kitiems ligoniams pri
simeta kitokios ligos.

Winnipegas. — Lenkija 
pirko Kanadoje 33,674,000 
bušelių kviečių už $6,500,- 
000.

“ Aukščiausio jo teismo 
dauguma 5 balsais prieš 4 
kirto didelį smūgį mūsų de
mokratijai ir šalies Konsti
tucijai... Dauguma palaikė 
Smitho Aktą ir ir McCarra
no Aktą, kurie buvo pa
ruošti, pasiremiant hitleri
ninkų melais apie komunis
tinį pavojų... Šis sprendi
mas ■— tai nusigandimas 
taikos, demokratijos ir so
cialinio ■ progreso...”

Partijos sekretorius sako, 
kad tie, kurie mano, jog šis 
sprendimas sulaikys komu
nistų veiklą už pasaulinės 
taikos išlaikymą, už demo
kratines teises, jie klysta. 
Jis sako, kad visi demokra
tiniai amerikiečiai ^protes
tuos prieš šiuos teismo 
sprendimus.

Civil Liberties Committee
taip pat išleido pareiškimą 
prieš Aukščiausiojo teismo 
daugumos sprendimą.

Aukščiausiojo teismo dali
'gumą sudarė: Felix Frank
furter, John M. Harlan, 
Tom C. Clark. Charles E. 
Whitaker ir Potter Stew
art.

Prieš balsavo: Vyriau
siasis teisėjas Earl Warren, 
Hugo L. Black, William O. 
Douglas ir William J. Bren
nan. Teisėjas Douglas tarp 
kitko sakė:

“Ką šiandien dauguma 
balsy nuo mūs atima, gal 
būt ateitis tai sugrąžins...”

Prezidentas sakė, kad pasi
tarimas buvo atviras, be 
jokių ultimatumų ir grąsi- 
nimų. Todėl galima daryti 
išvadą, kad karo pavojus 
sumažintas, bet šaltasis ka
ras eina, kaip pirmiau.

Kenedis sakė, kad pasita
rimas buvo atviras: jis iš
dėstė JAV politiką vakari
nio .Berlyno ir Vokietijos 
klausime, o Chruščiovas tą 
pat padarė iš savo pusės. 
Kas dėl Laoso, tai abi pu
sės sutinka, kad ta valsty
bė turėtų būti neutrališka, 
kaip yra Kambodža, kad 
susirėmimai ? turėtų pasi
baigti ir kad 14-kos vals
tybių konferencija galėtų 
sėkmingai išspręsti Laoso 
reikalus.

JAV JAU PRIPAŽINS 
MONGOLIJĄ

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyri a u s y b e, 
per savo ambasadorių 
Maskvoje, įteikė Mongoli
jos Liaudies respublikos 
a m b a s adoriui pranešimą, 
kad jos Mongoliją jau pri
pažįsta nepriklausoma vals
tybe. Manoma, kad greitai 
įvyks atstovais pasikeiti
mas.

Praga. — Čekoslovakijos 
gyventojų skaičius paaugo 
virš 15,000,000.

Ciudad Trujillo. — Domi
nikos valdžia paskelbė, kad 
užmušime diktatoriaus Ra- 
failo Molinos Trujillo daly
vavo septyni asmenys. Val
džios policija juos susekė. 
Suimant nušovė vyriausią 
suokalbio vadą generolą 
Juaną Tomasą Diazą ir jo 
pagalbininką Antonio de la 
Meza Vasąuezą. Suėmė: H. 
Antonio Tejedą Pamentelį, 
Petro Livio Cedeną, Rober
tą Pastorizą ir Salvadorą 
Esterellą. Antonio Imber- 
ta dar pabėgo. Pas nušau
tą generolą Diazą surado 
ir kitų suokalbininkų var

Kas svarbiau: Mėnuli siekti, 
ar savo žmonėms padėti?

Washingtonas. — John 
W. Finney rašo, kad prezi
dentas Kenedis labai pakei
tė mintį erdvių užkariavi
me. Dar kovo mėnesį jis 
buvo prieš pridėjimą $182,- 
521,000 erdvių užkariavi
mui, o dabar Kongrese kal
bėjo už tokias milžiniškas 
išlaidas, kurios per penke- 
ris metus siektų $9,000,000,- 
000, o antrus 5-is metus dar 
$30,000,000,000, tai yra, per 
dešimt metų beveik 40 bi
lijonų dolerių.!

Ir kam? “Pralenkti Rusi
ją”, sako James E. Webb, 
National Aeronautics and 
Space Administration di-

Žymiai paaugo TSRS 
užsienio prekyba

Maskva.—-1961 metais per 
! sausio-kovo mėnesius TSRS 
prekyba su užsieniu siekė 
virš 11 bilijonų dolerių. 
Manoma, kad 1961 metų 
prekyba viršys pereitųjų 
metu prekybą apie $700,- 
000,000.

Pereitais metais TSRS 
prekyba padidėjo su naujo
mis respublikomis Afriko
je, taipgi su Turkija ir Va
karų Vokietija.

Šiemet numatoma, kad ji 
padidės tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos, iš ko abiems šalims 
bus naudos.

Už intervenciją po
priedanga laisvių
Karakas. -y Venezuelos 

prezidentas Romulo Betan- 
courtas reikalauja, kad su
sirinktų Amerikos valsty
bių ambasadoriai ir nutar
tų veikti “atsteigimui de
mokratijos Dominikos res
publikoje.” Sakoma, kad 
jis tam reikalavimui gavęs 
padrąsini mą nuo Adlai 
Stevensono, JAV ambasa
doriaus Jungtinėse - Tauto
se.

Kad Dominikos liaudžiai 
reikalingos laisvės, tai vi
siems labai aišku. Bet ne 

dus ir antrašus, kuriuos 
policija gaudo.

Naujo diktatoriaus Rafa- 
ilo Molina Trujillo, nušau
tojo sūnaus, valdžia sako, 
kad prieš jo tėvą suokalby
je dalyvavo tik nedidelė 
grupė militarists Nušau
tasis diktatorius masiniai 
palaidotas. Vyskupas F. 
Fanai laikė mišias už dik
tatoriaus dūšią.

Venezuelos prezide n t a s 
Ramules Betancourtas suo- 
kalbiauja, kad kitos Ameri
kos šalys darytų interven
ciją į Dominikos respubli
ką “demokratijos atsteigi
mui.” 

rektorius. Bet ir jis nėra 
tikras, kad bus galima pra
lenkti Tarybų Sąjungą, nes 
tik sako: “Mes manome, 
kad yra proga”.

Kiti mokslininkai nuro
do, kad JAV erdvių užka
riautojai dar į Mėnulį ne
nušovė raketos, o Tarybų 
Sąjungos tą jau padarė, ki
tas TSRS erdvių laivas 
skraidė aplinkui Mėnulį ir 
nutraukė jo antrosios pusės 
paveikslus, tai yra tos, ku
ri nuo Žemės nesimato. Šie 
mokslininkai sako, kad rei
kėtų būti naiviems, kad 
TSRS mokslininkai apsi
stos prie to, ką jie jau pa
siekė. Jie vystys savo pasie
kimus.

Net kai kurie kongres- 
manai ir senatoriai sako, 
kad mes mojamės Mėnulį 
pasiekti, tuo kartu, kada 
mūsų šalyje yra virš 5,000,- 
000 bedarbių, kurie ir jų 
šeimos gyvena varge ir 
skurde. Kad mes ryžtamės 
išmesti 40 bilijonų dolerių 
Mėnulio pasiekimui, tuo
met, kada kiekvieneriais 
metais upės išeina iŠ 
krantų ir nuo to nukenčia 
desėtkai tūkstančių žmo
nių. Kad mes siekiame pa
siekti Mėnulį tada, kada 
yra didelė stoka gyvena
mų namų, mokyklų, ligoni
nių ir seneliams prieglau
dų. V

TARYBŲ SĄJUNGA
PARDUODA AUKSO
Paryžius. — Per tris pa

staruosius mėnesius Tary
bų Sąjunga Vakaruose par
davė už $250,000.000 auk
so. Tarptautiniai aukso 
specialistai mano, kad ji tą 
gali daryti, nes jos aukso 
gavyba žymiai padidėjo. 
Per kelis kartus buvo pra
nešta, kad TSRS surado 
naujus aukso klodus.

tokios “laisvės,” kurias no
rėtų nunešti intervencijos 
keliu Betancourtas, kuris 
piktai nusistatęs ir prieš 
Kubos liaudies valdžią.
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Po pasitarimy
PREZIDENTAS J. F. KENEDIS grįžo iš kelionės— 

grįžo sveikas ir drūtas, ir atrodo jis gerame ūpe.
Prezidentas tarėsi su De Gaulle, su N. Chruščiovu 

ir su Macmillanu.
Kai šitie žodžiai rašomi, pats prezidentas Kenedis 

ruošiasi pranešimui, kurį padarys per radiją ir per te
leviziją.

Apie šią j;o kelionę ir tai, ką jis ten atliko ir ką 
apie tai raportuos, mums dar ne kartą teks šioje vietoje 
pasisakyti. 1

V. KAPSUKO RAŠTŲ 
ANTRASIS TOMAS

Partijos istorijos institu
tas Vilniuje jau išleido V. 
Kapsuko rinktinių raštų 
antrąjį tomą — “Buržua
zinė Lietuva.” 
Br. Vaitkevičius.

Kaip žinia, Lietuvoje pa
siryžta išleisti V. Kapsuko 
aštų’ apie dešimt tomų.

Knyga dailiai išleista 10,- 
tiražu.

Redagavo

000

Kas iš to išeis?
TRANSPORT WORKERS Union (Važiuotės dar

bininkų profsąjunga) nusitarė nusipirkti už $1,000,000 
Šeru iš New York Fifth Ave. Coach Lines, Inc., di
džiausios autobusų kompanijos Amerikoje.

TWU prezidentas Michael J. Quill sako, jis ragin
siąs, kad ir visi darbininkai bei tarnautojai, dirbą pa
minėtai kompanijai, pirktųsi nors už šimtą kitą dole
rių šėrų. Ir jis manąs, kad jo balsas būsiąs išklausytas, 
kad darbininkai pirksią Šerus.

Kodėl visa tai?
Todėl, girdi, kad unija, turėdama kompanijoje daug 

šėrų, būdama stambi akcininke, turėsianti svaresnį bal
są darbo sąlygų ir darbininkams algų nustatymo rei
kaluose.

Mums neatrodo, kad šitokiu keliu eidama, TWU 
galėtų daug ką gero laimėti darbininkams.

Žiūrėsime, ką ten jis suras
SPECIALI Amerikinių Valstybių organizacijos ko

misija pasirengusi vykti į Dominikonų Respubliką “ty
rinėjimo tikslais.”

Komisija žada patirti, kaip ten dalykai sustovi: ar 
iŠ tikrųjų tos šalies kalėjimai kupini politinių kalinių, 
kaip skelbia patys tos šalies tremtiniai, esą Puerto Ri
ke ir JAV?

Per metų eilę Domininkų Respublikoje siautėjo 
Trujillo žiauri diktatūra. Kai senį Trujillo kulka nu
kirto, tai jo vieton įsisėdo jo sūnus, pasiryžęs eiti tėvo 
pėdomis, “kovoti komunizmą.”

“Kovoti komunizmą” šiandien reiškia: pulti kiek
vieną žmogų, kuris taria žodį už taiką, laisvę ir švie
sesnį darbo žmonėms rytojų.

Jeigu ši amerikinių valstybių komisija iš tikrųjų 
viską ten tirs atdaromis akimis, tai ji daug baisaus su
ras ir grįžusi tai viešai paskelbs.

“Baisusis birželis” --

Pažiūrėkite į tą šulinį,— rodo 
kitas alžyrietis. — Ten buvo 
mano namas...”

Apie grubią policijos savi
valę ir žiaurias represijas, a- 
pie Alžyro vietinės kilmės gy
ventojų beteisiškumą, apie jų 
kovą prieš kolonializmą ir 
karštą laisvės bei nacionali
nės nepriklausomybės sieki
mą papasakojo žurnalistų 
grupei Grano arabų kvartalo, 
kurį kolonialistai paniekina
mai vadina “negrų kaimu”, 
gyventojai.

“Jūs matote, kokios mūsų 
sąlygos, — pasakė koreespon- 
dentams vienas iš šio kvarta
lo gyventojų.— Alžyriečiai 
dar niekuomet negalėjo lais
vai pareikšti savo nuomonės: 
už tai gresia suėmimas ir kan
kinimai. Alžyriečių tauta yra 
pasiruošusi viską paaukoti, 
kad padarytų galą sąlygoms, 
kokiomis ji gyvena štai jau 
130 metų”.

Tas pats alžyrietis papasa
kojo. kad Grane nepraeeina 
nė vienos dienos be ultra-ko- 
lonialistų išpuolių.

Ilgam liks atmintyje jaudi
nanti manifestacija, stichiškai 
kilusi Grane prie “Martinezo” 
viešbučio, kuriame buvo su
stoję žurnalistai. Prieš jiems 
išvykstant į aerodromą, prie 
įėjimo į viešbutį, nepaisant 

susitelkusių policininkų ir žan
darų, susirinko keliasdešimt 
alžyriečių.

“Karštai pasveikinkite, — 
prašo jie žurnalistus, -- mū
sų brolius, kurie veda derybas 
Evian le Bene. Ar arti ne
priklausomybė? Jūs patys ma
tote, kaip mes kenčiame”. 
Pasigirsta šūksmas: “Tegy
vuoja nepriklausomas Alžy
ras!”

Iš Dominikos istorijos ir 
galas diktatoriaus Molina

Gegužės 30 d. naktį mi
ll taristų grupė nužudė Ra- 
faelį Leonidą Trujillo Moli
ną, kuris per 31-ius metus 
viešpatavo Dominikos res
publikoje. Jo galas iššau
kė susidomėjimą: kur link 
eis Dominikos respublika— 
į liaudies laisvę, ar tokia 
pasiliks, kaip buvo.

Vėlesni pranešimai sako, 
kad Dominikos prezidentas 
Joaqui Ballagueris pakvie
tė nušautojo diktatoriaus 
sūnų generolą Rafelį ir jo 
komandai pavedė armiją, 
orlaivyną ir laivyną. Išei
na, kad nušautojo diktato
riaus pareigas perdavė jo 
sūnui— naujam diktatoriui, 
Bet ar pavyks jiems ir to
liau viešpatauti žiauriau
sio teroro priemonėmis, tai 
tik gyvenimas parodys.

Iš Dominikos istorijos ,
Dominikos respublika 

randasi Karibėjų jūroj ant 
Domingo salos, kurią dar 
Kolumbas su savo bendrais 
atrado 1492 metais. Dabar 
ant tos salos randasi dvi 
respublikos — Haiti ir Do
minikos.

Po to, kai Kolumbas at
sąlą, tai pirmieji bal- 
žmonės ten atvyko 
m. gruodžio 5 d. ir 

gavo Santo Domingo

rado

ir • paliko “dievo

kurį laiką užsienio 
korespondentai

mielasis birželis
“VEIKSNIŲ” SPAUDA jau pradėjo bliauti apie 

“baisųjį birželį.” Birželio mėnuo “veiksniams”—bai
siausias mėnuo.

Žinote, kodėl?
Todėl, kad 1940 metų birželio 15 dieną Lietuvoje 

buvo nuversta fašistų valdžia. Todėl, kad su ta diena iš 
tikrųjų baigėsi ponų, fabrikantų ir bankininkų vieš
patavimas Lietuvoje. Todėl, kad su ta diena Lietuvos 
liaudis paėmė valstybės galią į savo rankas!

Netenka nė sakyti, kad liaudies priešams tos dienos 
yra baisios dienos. Prisiminę jas, jie iš kailio neriasi, 
nebežinodami, ką daryti, ką sakyti. Dėl to tie tautos 
priešai pradėjo vadinti ir visą birželio menesį “baisiuo
ju.” Jiems turavoja jų propagandistai.

1941 metais šitie poneliai, norėdami storiau pa
brėžti, kokios baisios jiems buvo birželio mėnesio dienos, 
įsakė savo pasekėjams birželio 15 dieną nieko neval- 
gyti-pasninkauti. Kunigai iš sakyklų užkinkė davatkas 
ii* davatikinus, kad ir jie nieko tą dieną nevalgytų, nes 
jei valgys, bus griekas; reikalavo,kad tuos pinigus, ku
rie liks nuo tos dienos maisto, atiduotų jiems, kuni
gams ir “vaduotojams,” kad jie galėtų už juos gerokai 
paūžti! /

Bet nieko iš to neišėjo. Nedaug davatkų buvo, ku
rios būtų sutikusios tą dieną pasninkauti. Del to “pas
ninką*’ “veiksniai” panaikino. Bet jiė kitokiais būdais 
dabar bando “baisųjį birželį” panaudoti savo bizniui. 
Jie renka aukas “laisvinimui” (savo kišenių) ir už tas 
aukas uliavoja. Uliavodami, dar vis jie prisimena, ko
kios buvo jiems baisios 1940 metų birželio mėnesio die
nos Lietuvoje.

Bet darbo žmonės, visi susipratę padorūs Lietuvos 
patriotai džiaugiasi tuo, kas 1940 metų birželio mė
nesio dienomis įvyko Lietuvoje. Tomis dienomis dar- 
4?o Žmogus buvo pastatytas į garbingą vietą; jis tapo 
•savo šalies valdytoju. Lietuvoje buvo panaikintas žmo
gaus žmogumi išnaudojimas. Su 1940 metų birželio 
menesiu Lietuva nusitarė stoti į socialistinį kelią, kuriuo 
if dabar eina—vis pirmyn ir pirmyn!
** Taigi lietuvių tautai, Lietuvos liaudžiai birželio mė
nuo yra vienas reikšmingiausių, mieliausių. Birželis bai- 
gus tik lietuvių tautos priešams, tik lietuvių tautos at
plaišoms, atmatoms.

DU MILIJONAI 
ALŽYRIEČIŲ Už 
SPYGLIUOTŲ VIELŲ

Nedideliame Evian-les- 
Bains miestelyje, Francųzi- 
joj-e, vyksta derybos tarp 
Alžyro laikinosios valdžios 
ir Francūzijos valdžios at
stovų dėl sudarymo taikos 
Alžyre ir dėl Alžyro likimo. 
Alžyriečiai, kaip žinia, rei
kalauja nepriklausomybės. 
Jie reikalauja ir ko nors 
daugiau, — kad Sahara bū
tų pripažinta Alžyrui. De
rybos vyksta labai “pova
liai”. Alžyro laikinosios 
valdžios atstovai, mat, ne
nori išsišokti, jie turį pasi
tarti visais klausimais su 
savo valdžia, kuri sėdi Tu- 
nisijoje. Francūzijos atsto
vai taipgi labai “atsargūs”.

Alžyre tautinio išsilaisvi
nimo karas verda jau per 
daugiau kaip šešerius me
tus. Francūzija ten palai
ko apie pusę milijono gink
luotų kareivių, kurie žiau
riai puola alžyriečius lais
vės kovotojus. Bendrai, 
Francūzijos valdžia alžy
riečius visaip persekioja. 
Apie du milijonus jų ištrė
mė iš namų j kitus šalies 
rajonus 
valiai”.

Prieš 
spaudos
prašė, kad Francūzija leis
tų jiems pasižiūrėti, kas 
darosi Alžyre. Paryžius su
tiko. Tarp 'kitų korespon-' 
dentu buvo ir Maskvos 
“Pravdos” A. Baranovas. 
Grįžęs, jis suteikė tokių 
baisių žinių apie padėtį Al
žyre :

Labai būdinga, kad parody
ti spaudos atstovams buvo pa
rinktas Grano rajonas. Ten 
praktiškai ir nebuvo jokių 
“puolamųjų operacijų”, nes 
vietovės reljefas ir ta aplinky
bė, kad šiame rajone nėra 
miškų masyvų, nepaprastai 
apsunkina Alžyro nacionali
nio išsivadavimo armijos dali
nių kovos veiksmus.

Reikia pasižymėti, kad net 
“ramiausiame” Alžyro rajo
ne visur buvo galima matyti 
nuolat parengtą kovai prancū
zų kariuomenę, daugybę pa
trulių, šarvuotų transporterių 
ir sunkvežimių su kareiviais 
keliuose, žurnalistai važiavo 
autobusais labai greitai, lydi
mi policijos ir žandarmerijos. 
Už autobusų langų — sugriau
ti valstiečių namai, automaši
nos su suimtais Alžyro patrio
tais, spygliuota 
centrų” viela.

Kaip matyti 
duomenų, apie 
alžyriečių, daugiausiai senių, 
moterų ir vaikų, prancūzų ar
mija strateginiais tikslais iš
varė iš gimtųjų vietų ir įkur
dino tokiuose “centruose”.

.. . Senos šiaudinės lūšnos, 
purvas, skurdas, kančios ir li
gos, išvargę vaikai deginan
čios saulės spinduliuose—taip 
atrodo vienas iš tokių “cent- 

kuriame teko lankytis 
Mostaganemo

persikėlėlių

iš oficialią 
du milijonus

rų”, 
-žurnalistams 
miesto rajone. Tokiomis sąly
gomis perkeltieji alžyriečiai 
jame gyvena jau apie trejus 
metus.

‘.‘Mus čia suvarė atstatę au
tomatų vamzdžius, — vogčia 
pasakė žurnalistams pagyve
nęs Alžyro valstietis.— Mūsų 
namus visiškai sugriovė arba 
nuplėšė nuo jų stogus. Iš čia 
mes niekur negalime išeiti. 
Žandarai kasdien tikrina pa
gal sąrašą”.

“Jie sudegino mūsų namus.

APIE FAŠISTINĮ 
SMURTĄ PIETINĖJE 
KORĖJOJE

Kanadiškis “Liaudies bal
sas rašo: 's"

“Amerikiečiai, prisidengę 
Jungtinių, Tautu . vardu, 
pra.liejp^ nemąžai, kraujo ii’ 
paguldė daug gąlvų. PietL 
nėj Korėjoj neva gelbėdami 
laisvę ir demokratiją. Bet 
žiūrėkit, prie kokios “lais
vės” ir “demokrątijos” Pie
tinė Korėja dasįkasė.

Militaristai, 1<UTie nese
niai užgrobė galią Pietinėj 
Korėjoj, uždarė 15 politinių 
partijų, 238 sociales orga
nizacijas, 70 laikraščių, 175 
žinių agentūras.

Tuo pat laiku jie suareš
tavo šimtus žmonių. Areš
tams nematyti galo. Reak
cijos siautėjimas daug di
desnis, negu kad buvo prie 
Rhee režimo.

Amerikiečių jėgos, kuries 
tebesėdi Pietinėj Korėjoj 
po Jungtinių Tautų vėlia
va, matyti neketina nieko 
daryti. Mat tenai galią pa
ėmė dešinieji. Kas kita bū
tų, jeigu būtų kairesnio 
sparno žmonės.”

Jei Pietinėje Korėjoje bū
tų įsikūrusi liaudies vy
riausybė, tai “Jungt. Tau
tų kariuomenė” būtų ją nu
vertus!.

PATARIMAS 
TIKINTIESIEMS

Vilniaus “Tiesoje” Stasys 
Šimatonis rašo apie tai, 
kaip jis patapo ateistu. S. 
Šimatonis—ne eilinis žmo
gus. Jis—Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos vyriausias 
dėstytojas ir technikos mo
kslų kandidatas. Vadinasi, 
jau išsimokslinęs vyras. Ne
lengvas buvo jam kelias, 
kol patapo ateistu.

Savo laišką “Tiesos” re
dakcijai S. Šimatonis bai
gia tokiu patarimu tikin
tiesiems:

Baigdamas noriu kreiptis į 
tikinčiuosius, kurie mano, kad 
religija yra giliai įaugusi į jų 
širdį. Patarčiau jums būtinai 
panagrinėti marksizmo klasi
kų veikalus, o po to galite 
imti į rankas ir" bibliją. Tada 
jūs suprasite, kiek joje nai-

1492 
sala 
vardą. 1795 m. tą salą pa
veržė Francūzija, bet 1801 
m. vėl Ispanija ją atgavo. 
Pradžioje XIX-ojo amžiaus 
prasidėjo Lotynų Ameriko
je revoliucijos — viena po 
kitos šalys atsimetė nuo 
savo “motinos” Ispanijos. 
1822 metais ir šios salos 
gyventojai išsikovojo nepri
klausomybę. Iki 1844 me
tų saloje buvo bendra res
publika, o po tų metų suski
lo į dvi.

Varžantis Amerikos ir 
Europos kapitalistams Lo
tynų Amerikoje ten įvyko 
daug “revoliucijų.” Jų buvo 
ir San. Domingo saloje. Ko
vos buvo žiaurios. Tų kovų 
•eisenoje Dominikos respub
lika baisiai nubiednėjo, žmo
nės vargo ir ligos siautė.

1930 m. Dominikos karo 
ministras, dabar nužudytas 
diktatorius Malina, pasi
kvietė Jungtinių Valstijų 
marininkus ir oponentus 
nugalėjo. Jam įsigalėjus 
Dominikos respublikoje įsi
galėjo ir Jungtinių Valsti
jų kapitalistai. “Tvarka” 
buvo atsteigta. Dominika 
atmokėjo $20,000,000 skolų. 
Nesvietiškai pralobo ir dik
tatorius Molina.

Labai turtinga sala
Nedaug pasaulyje gamta 

suteikė vienoje vietoje tiek 
gerybių, kiek jų yra Santo 
Domingo saloje.

Dominikos respublika už
ima tik 19,333 ketvirtaines 
mylias, o dirbamos žemės 
yra 16,000 ketvirtainių my
lių. Puikiai dera cukrinės 
nendrės, kava, tabakas, ku
kurūzai, kokao, žemės rie
šutai (peanuts), bananai ir 
daug kitų vaisių ir javų. 
Aplinkui jūros šiltų van
denų, kurie turtingi žuvi
mis. Aukštumose yra auk-

politikos. Todėl Amerikos 
valstybių konferencijoje 
Jungtinės Valstijos prava
rė tarimą nutraukti diplo
matinius ryšius su Domini
ka ir vartoti ekonomines 
sankcijas. Bet tam pasi
priešino JAV Kongrese tie, 
kurie Domnikoje turi įdė
ję kapitalo ir daro pelną 
Ekonominės sankcijos bai
gėsi tik mažmožiais.

Reikia suprasti, kad jei
gu ne dabar, tai kiek vė
liau Dominikos liaudis, kaip 
ir kitų Lotynų Amerikos 
šalių gyventojai, atsikra
tys ne vien svetimųjų, bet 
ir savųjų išnaudotojų.

Apie gyventojus
Dominikos respublika tu

ri 3,000,000 gyventojų. Bal- 
sudaro 20 procentų, 
ir negrų rasės žmo- 
60 procentų yra mai- 
negrų-indėnų-baltųjų

tiek 
nes. 
syti 
rasių žmonės.

1950 metais dar 60 proc. 
žmonių buvo beraščių. Ii954 
metais tik vienas daktaras 
buvo kiekvieniems 5-iems 
tūkstančiams gyventojų. 
Šalyje buvo tik 2,420 pra
dinių mokyklų su 260,000 
besimokančių vaikų, 64 vi
durinės mokyklos su 10,000 
mokinių ir universitete te
besimokė tik 2,500 studen
tu. V. Sūnus

ir

ka-
ir

vunio, kiek žmonių išgalvoto 
misticizmo.

Be to, aš norėčiau pasida
lyti viena mintimi apie ateis
tinę propagandą. Mano nuo
mone, tikinčiuosius reikia su
pažindinti su faktais, su moks
lo pasiekimais, o po to ne Vi
sada verta skubėti pateikti 
antireligines išvadas. Kartais 
geriau, jeigu klausimas palie
kamas atviras, žinoma, prieš 
tai teisingai jį nušvietus. Ta
da žmogus pagalvos ir prieis 
teisingą išvadą. Svarbu sudo
minti, sukelti abejones, o gy
venimas pats parodys jų tei
singą sprendimą.

so, sidabro, geležies rūdos, 
kreidos, marmuro, baksitų, 
gintaro druskos ir kitokių 
mineralinių turtų.

Industrija nedidelė. Ga
mina cukrų,- moliasą, ce
mentą, medžio dirbinius, al
koholį, bet daugumoje ža
liąsias medžiagas JAV ka
pitalistai gabena į savo ša
lį. Dominikoje augina ark
lius, galvijus, kiaules ir 
paukščius.

Taigi, gamta suteikė žmo
nėms visko, kad jie galėtų 
laimingai ir turtingai gy
venti. Bet taip ten nėra, 
nes juos žiauriai išnaudojo 
savi ir užsienio išnaudoto
jai.

Dabartiniu laiku Domini
kos resnublikoje yra 5,200 
Jungtinių Valstijų piliečių, 
o JAV kapitalistų įdėliai 
siekia $250,000,000. Užsie
nio prekyba buvo beveik 
tik su JAV. 1950 m. į Do
miniką iŠ JAV buvo įvežta 
už $76,000,000 prekių, o iš 
Dominikos į JAV už $60,- 
000,000.

Dabar Jungtiniu Valstijų 
komercinėje spaudoje užei
name “užuojautos” Domi
nikos darbininkams, kurių 
metinės įplaukos tesiekdavo 
tik $260. Bet ta spauda nu
tyli tą, kad už darbo žmo
nių vargą ir skurdą atsa
kė ne vien diktatoriškas 
Molinos režimas, bet 
JAV kapitalistai.

Cukraus, bananų ir 
vos plantacijose, kaip
kasyklose, kur viešpatauja 
amerikiečiai kapital i s t a i, 
tki jie turi savo policiją ir 
teismus. Darbininkams mo
ka algas ne pinigais, o kom
panijų bonusais. Už tuos 
bonusus darbininkai .-reik
menis gali nusipirkti tik tų 
kompanijų krautuvėse.

Štai kodėl 
vargsta ir skursta darbo 
žmonės, o tuo kartu lobo 
amerikiečiai kapitalistai ir 
diktatorius Trujillo Molina, 
kurio, sakoma, turtai sie
kia $800,000,000. Šie ame
rikiečiai kapitalistai, išvien 
su diktat oriumi Trujillo, 
piktai nusistatė ir prieš 
naują santvarką Kuboje, 
nes bijojo, kad Kubos san
tvarka nepaveiktų į Domi
nikos gyventojus.

Kas bus toliau?
Po Trujillo galo norėtųsi, 

kad Dominikos respublikos 
liaudis galėtų laisviau at
sikvėpti — nusikratyti tą 
sunkų jungą. Apie tai kal
ba ir JAV komercinė spau
da. Bet ji nori ne darbo 
liaudies laisvės. Jos bijosi, 
o tik paklusnaus režimo no
ri Dominikoje.

Trujillo įsigalėjo su JAV 
marininkų pagalba. Per 
daugelį metų jis buvo pa
klusnus Wall stryto impe
rializmui. Smaugė darbi
ninkų judėjimą. Padarė ne- 
legališka ne vien darbo 
žmonių partiją, bet ir uni
jas. Sakoma, kad turėjo 
255,000 vyrų armijoje, o 
100,000 policijoje. Yra da
vinių, kad per Trujillų vieš
patavimą apie 15,000 žmo
nių buvo nužudyta.

Nuo 1930 m. Rafaelisper 
tris kartus oficialiai buvo 
Dominikos 
1930 -1938, 
1947-1952 metais, o kitados 
prezidento pareigas ėjo jo 
brolis Hectoras. Jie pre
zidentavo ir karo minist
rais buvo pasikeisdami.

Pradžioje Rafaelis gar
siai šūkavo prieš komunis-

Laiškas Administracijai
“Laisvės” knygvedė ga

vo laišką nuo “Vilnies” 
knygvedės (Chicago, Ill.), 
kuriame Mildreda rašo se
kamai :

“Brangi Lilija: Neperse
niai sugrįžom iš Portage, 
Pa., po svečiavimosi pas 
motiną (Mrs. Helen Savu- 
kas), brolius ir seseris: Ga
vau pranešimą telefonu nuo 
brolio ir nuo. sesers, kad 
mano sesutė Ann labai silp
na sveikatoje, ir kad būtinai

' nesvietiškai Į nes gali bile kas

“Aš nuvykau ir radau 
Annę Mercy ligoninėj. 
(Johnstown). Nors atrodo 
biskutį geriau negu anks
čiau, visvien daktarai ne
sitikėjo, kad ji išliks gyva. 
Dabar tiktai ateitis paro
dys, kas bus. Tas mane 
sujaudino, nes ji visą savo 
gyvenimą mokėsi, studija
vo, mokino kitus (ji buvo 
mokytoja — L.), ir dabar 
tas viskas bus veltui, nes 
dabar jos sveikata sušluba
vo, o viltis yra maža. Ji 
galėtų tiek daug dar at
likti, nes yra pačioje savo 
amžiaus grožybėje... Gai
la!

“Mano motina jaučiasi 
gerai. Ji turi 81 metus 
amžiaus. Šiame laiške ra
si čekį sumoje $10, tai bus 
už jos ‘Laisvės’ prenume
ratą. Ji sakosi, kad yra la
bai sena ‘Laisvės’ skaitytoj 
ja. Mano tėvas buvo irgi 
senas ‘L’ skaitytojas.

“Baigdama linkiu tau ir 
visiems kitiems stiprios 
sveikatos ir daug laimės. 
Draugiškai, Mildred.” .

ALBANIJOJE SUSEKĖ 
SUOKALBĮ

Tirana. —Albanijos savi
saugos skyrius susekė suo
kalbininkus, kurie su pa
galba Jungtinių Valstijų 
Šeštojo karo laivyno, kuris 
randasi Viduržemio jūroje, 
siekė nuversti liaudies val
džią. Suokalbininkai rengė
si pasikviesti Graikijos ir 
Jugoslavijos jėgas.

Teismas nuteisė 4 suo
kalbininkus sušaudyti, jų 
tarpe admirolą T. Sėjiką, o. 

tus. Bet vėliau jis pradėjo kitus ilgiems metams kalė- 
nepaisyti ir Washingtono jimo.

prezidentu — 
1938 -1942 ir

2 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., birželio (June) 9, 1961



Laisvė Maneliui Gležni!
Neseniai Graikijos visuo- 

menė minėjo reikšmingas 
▼ metines: prieš 20 metų, 

1941 m. gegužės 30-31 d. d. 
naktį, nacionalinis Graiki
jos didvyris Manolis Glezas 
nuplėšė Hitlerio svastiką 
nuo senovinio Atėnų Akro
polio ir iškėlė virš jo savo 
tėvynės vėliavą. Žygdarbis 
tapo signalu stiprinti grai
kų tautos išsivadavimo ko
vą prieš vokiškuosius fašis
tinius grobikus. Po karo 
milijonų žmonių akyse Ma
nelio Glezo vardas tapo pa
siaukojamos kovos už naci
onalinę nepriklauso m y b ę , 
už taiką visame pasaulyje 
simboliu. Ugningas tribū
nas ir savo tautos sūnus 
Glezas ragino Graikijos vy
riausybę atsisakyti nusi
kalstamos antiliaudinės po
litikos , dėl kurios šalis bu
vo pajungta užsienio kapi
talui. Už tai valdžia jį už
darė į kalėjimą.

Graikijoje atgyja neofašis- 
tinės teroristinės organiza
cijos, veikiančios kartu su 
policijos organais ir valdan
čiąja partija. Vis dažniau 
fašistiniai žaliūkai puola 
laikraščių redakcijas, opo
zicijos partijų būstines, at
skirus piliečius.

Graikijos spauda prane
ša, kad teroristinės orga
nizacijos šalyje įsteigtos fa
šistinių organizacijų pavyz
džiu ir veikia su fašisti
niais šūkiais. Graikijos vi
daus reikalų ministro pava
duotojas Kalandzis šiomis 
dienomis atvirai pareiškė, 
jog, esą, šių organizacijų 
veikla yra “nacionalinio po
būdžio,” todėl jas remia 
valdžia.

Valdantieji sluoksniai A- 
tėnūose atvirai ėmė faši- 
zuoti šalį. Bet kokį nepa
sitenkinimą Graikijos val- 

j džia kvalifikuoja kaip 
Karti? su‘Giežu kalčji- “maištą” arba . “tarptauti- 

nio komunizmo intrigas. 
Tuo tarpu priežasčių, kad 
liaudis būtų nepatenkinta, 
šalyje daugiau negu pakan
kamai.

Šiaurės Atlanto bloko 
(NATO) narį-Graikiją sle
gia didžiulės karinės išlai
dos. Pagal šių išlaidų lygį 
ji užima penktąją vietą ša
lių — NATO dalyvių—tar
pe ir paskutinę vietą pagal 
asignavimus švietimui.

Nacionalinė pramonė iš
vystyta visiškai nepakan
kamai, ir savo produkcija 
negali konkuruoti su užsie
nio prekėmis, kurių šalyje 
pilna. Todėl Graikijoje vis 
labiau didėja masinis ne
darbas. Netgi ' oficialiais 
duomenimis.saloje yra dau
giau kaip 200 tūkstančių 
visiškų ir 700 tūkstančių 
dalinių bedarbių.

Buržuazinis laikraštis 
“Etnos” Graikijos tikrovę

muose ir koncentracijos sto
vyklose vargsta du tūks
tančiai graikų demokratų 
— didvyriško priešinimosi 
hitlerininkų gaujoms daly
vių. Dauguma jų, kaip ir 
Glezas, karo tribunolų nu
teisti pagal nepaprastuo
sius įstatymus arba pagal 
fašistinės diktatūros ir vo
kiškosios okupacijos laikų 
įstatymus, šimtai žmonių, 
kuriems laisvė atimta be 
teismo ir tardymo, laiko
mi Agijo-Eustratijo ir Kre
tos salose. Čia įrengtos 
“šiuolaikinės” koncentraci
jos stovyklos, kurios maža 
kuo skiriasi nuo fašistinių 
“mirties stovyklų.”

Represijomis, barbarišku 
teroru, smurtu ir policijos 
savavaliavimu valdanč i o j i 
Graikiios klika mėgina nu
malšinti liaudies protesto 

* judėiimą prieš jos anti
liaudinę politiką. Visur

KSAVERAS KAIRYS

K& LIET
Lietuvos Ministrų Tary

bos pirmininko pavaduoto
jas Ksaveras Kairys para
šė žurnalui “Švyturiui” 
įdomų ir išsamų straipsnį 
apie dabartinę ir busimąją 
padėtį Lietuvoje. Straips
nis pavadintas: “Ką mes 
turime ir ko siekiame?” 
Mes čia paduodame iš to 
straipsnio svarbesnes iš
traukas, kad ir mūsų skai
tytojai susipažintų su gerb. 
K. Kairio mintimis.—Red.

Kiekvienas nori gerai ir 
skaniai maitintis, skoningai 
rengtis, kiekvienas nori gy
venti patogiame bute.

Norime turėti teikiantį 
^džiaugsmą darbą, siekiame 
patenkinti visas savo reik
mes. Ir kasdien, dažnai pa
tys to nejausdami, keliame 
vis didesnius reikalavimus. 
Ko vakar užteko, šiandien 
—jau maža. O rytoj norė
sime turėti daugiau, gyven
ti gražiau. Tokia žmogaus 
prigimtis.

Laisvoje socialistinėje vi
suomenėje patys esame sa
vo likimo šeimininkai. Nuo 
mūsų visų bendrų sprendi
mų bei darbų priklauso at
eitis.

Ką galime padaryti, kad 
ji būtų gražesnė?

Štai jau jpusėjome sep
tynmečio trečiuosius. Mū
sų gamyklos ir fabrikai kas 
mėnesį gamina beveik tiek 
pat produkcijos, kaip per 
visus paskutiniuosius prieš
karinius metus. Septynme- 
čiui numatytus planus pats 
gyvenimas įsako koreguoti. 
Matyti, kad septynmečio

pabaigoje gaminsime maž
daug pusantro karto dau
giau produkcijos, negu bu
vo numatyta kontroliniuo
se skaičiuose.

Kaip gi atsitiko, kad sep
tynmečio planas pasirodė 
taisytinas? Gal padaryta 
netikslumų planuojant?

Žinoma, jų neišvengta. Bet 
jie neturėjo lemiamos reikš
mės. Tarybiniai eKonomis- 
tai įpratę realiai planuoti. 
Tik mūsų žmonių kūrybinių 
jėgų niekas negali išmatuo
ti. Jų nūdieniai žygdarbiai 
prašoko vakarykščius nu
matymus.

Žmonės padarė daugiau, 
nors darbo diena viena'va
landa sutrumpėjo. Gamy
bos automatiza v i m a s bei 
mechanizavimas — štai kas 
pakėlė darbo našumą. Pa
vyzdžiui, pernai respubliko
je paleista 12 automatinių 
linijų, keliasdešimt srovinių 
bei mechanizuotų linijų ir 
konvejerių, daugiau kaip 
pustrečio šimto automatų 
bei pusautomačių.

Viena automatinė linija 
elektros skaitikliams tikrin
ti atpalaiduos7 nuo fizinio 
darbo keliasdešimt žmonių. 
Pirmąją tokią liniją šalyje 
sukūrė mūsų respublikos iš
radėjai, inžinieriai ir darbi
ninkai. Panašių naujovių 
Vilniaus elektros skaitiklių 
fabrike daug. Įmonė jau 
seniai viršijo projektinį pa
jėgumą ir gamina dvigubai 
daugiau elektros skaitiklių, 
negu numatė ją projekta
vusieji specialistai. O tokių 
fabrikų ne vienas.

Štai kokie didžiuliai re
zervai gamybai didinti ir

Philadelphia, Pa
Pradžia vasaros, pradžia 

vasarinių parengimų. Bė
gyje mėnesio laiko įvyksta 
trys išvykos: pas baltimo- 
riečius, camdeniečius ir 
pas Bekampius, Avalon, N. 
J. Būtų linksma, kad kiek
vienas pavyktų. Tačiaus 
tūlus mūsų draugus ir 
drauges ištiko ligos. Phi- 
ladelphijcs draugus jos pu
sėtinai kankina. Gegužės 
mėnesis buvo šaltas, tai gal 
buvo priežastis gavimui slo
gų ir kitų nelaimių.

Bet sveikieji nepasiduo
da nusiminimui tikėdami, 
kad sergančių sveikata pa
sitaisys ir bus stiprūs daly
vauti parengimuose. Be
kampių irgi sveikata ne
pergeriausia, bet jie mūsų 
spaudos rėmėjai ir su kitų 
pagelba tikisi turėti daug 
svečių. Įvykus šiem trim 
parengimam liepos ir rug
pjūčio mėnesiais, nemanau, 
kad bus kiti parengimai. 
Paskutinis vasarinis paren
gimas įvyks irgi pas Be
kampius pradžioje rugsėjo 
mėnesio.

LLD 6-tos apskrities ri-l 
bose veikime pasirodo tik 
trys kuopos: Philadelphijos, 

Tekstilės unijos lokalas 
2400 pasirašė trijų metų 
sutartį su Keasby & Matti
son kompanija. Pirmais 
metais pakėlimo uždarbio 
nebus. Antrais metais pa
kels 8 proc., trečiais metais 
penkta procentą su pageri
nimu pensijos plano.

Lokalas nusileido su pir
mai metais, kuomet kompa
nija sakė, kad biznis yra 

. Lokalas atstovau- 
| ja 600 narių.

aprašo štai kaip: “Strei
kai, nedarbas, 2į milijono, 
beturčių, valstiečiai skurs-' 
ta, eksportas mažėja, bran
gumas didėja, nacionalinės 
pajamos skirstomos netei
singai.”

Kovą už geresnį gyveni
mą graikų tauta sieja su
kova už nacionalinio didvy-> Pra^tas. 
rio Manolio Glezo išvadavi
mą, už politinių kalinių iš
vadavimą. Visoje šalyje 
steigiami politinių kalinių 
gynimo komitetai, rengiami 
masiniai mitingai ir de
monstracijos.

N. Rajevskis

[ IR KO JI 
produkcijos savikainai ma
žinti.

Nemaža papildomai gau
tų lėšų paskyrėme naujoms 
pramonės įmonėms, gyvena
miems namams, mokyk- 
'loms, ligoninėms statyti. 
Jau dabar kapitaliniai įdė
jimai į statybą pasiekė ly
gį, numatytą septynmečio 
pabaigai.

Daugiau fabrikų
TSKP Centro Komitetui, 

TSRS vyriausybei, broliš
koms respublikoms pade
dant, numatome pastatyti 
daug didelių fabrikų, kurie 
šiame septynmetyje nebuvo 
planuojami. Alytuje jau 
kyla skalbimo įrengimų ga
mykla, Ukmergėje — kom
presorinių įrengimų. Naujų 
gamyklų sąrašas labai il
gas.

Kokias pramonės šakas 
tikslingiausia Lietuvoje ug
dyti?

Savo respublikos gelmėse 
kol kas nesuradome nei ge
ležies, nei akmens anglies, 
neaptikome nei aukso, nei 
deimantų. O žmonės pas 
mus gyvena, palyginti, tirš
tai. Gyventojų prieaugis 
sparčiai didėja. Kiekviene- 
riais metais į pramonę, sta
tybas, autotransportą, ry
šius, komunalinį ūki atei
na daugiau kaip 20,000 
naujų darbininkų. Daugiau 
laisvų darbo rankų atsiran
da ir mūsų kaime. Mecha
nizmai pakeičia sunkų fi
zinį valstiečio darbą. Vis 
daugiau žmonių iš kaimų 
galės persikelti gyventi į 
miestui, dirbti fabrikuose. 
Todėl atrodo, kad Lietuvo

je racionaliausia vystyti to
kias industrijos šakas, ku
rios reikalauja daug kvali
fikuoto darbo ir maža įve
žamos žaliavos. .

Skalbimo mašinos, 
šaldytuvai, televizoriai
Prietaisų pramonė gami

na skalbimo mašinas, šal
dytuvus ir daug kitų elek
trinių buitinių prietaisų. 
Numatoma įsteigti net spe
cialų buitinių elektros prie
taisų mokslinio tyrimo in
stitutą. Jame bus kuriami 
nauji prietaisai.

Į septynmečio rikiuotę 
stojusi Vilniaus televizijos 
mazgų gamykla ruošiasi 
gaminti teleizorius. O mū
sų. dulkių siurbliai “Ven
ta” pagal eksploatacines sa
vybes jau dabar pripažįsta
mi geriausiais.

Mūsų išradingi konstruk
toriai kuria naujas sudėtin
gas elektronines skaičiavi
mo mašinas, elektros suviri
nimo įrengimus, naujas 
stakles. Visa ši produkci
ja išpopuliarėjo ne tik ša^ 
lyje, bet ir už jos ribų. 
Daugiau kaip 30 įvairiau
sių gaminių mes 'eksportuo
jame į 45 užsienio kraštus. 
Prekiaujame su Azijos ir 
Afrikos kraštais, su visomis 
socialistinėmis šalimis. An
glai iš mūsų perka stakles, 
JAV įsiveža Šiaulių gamy
bos dviračius, Kuba impor
tuoja > lietuviškus elektros 
suvirinimo įrengimus.

Trūksta specialistų
Sparčiai besivystant at

skiroms pramonės šakoms, 
mums ėmė trūkti specialis
tų. Inžinierių ir technikų

Baltimorės ir Camdeno. 
Yra ir daugiau kuopų, bet 
sąlygos susidaro tokios,, kad 
sudaryti bent kokį judėji
mą nėra galymybių. LDS 
apskrities nėra.

Man linksma, kad phila- 
delphiečiai tankiau pasirodo 
su k O' r e s p o ndencijomis 
“Laisvėje”. Vietiniai turi 
daug pažinčių. Vietos lietu
vių judėjime įvyksta jvai-' 

zrių nuotykių ir jų aprašy
mas spaudoje suteikia skai
tytojams naudos ir geriau 
įvertinamas laikraštis.

Organizacijų Philadelphi
joje yra dar geras skaičius. 
Du klubai — dideli. Klubų 
susirinkimai, esu tikras, 
būna žingeidūs, bet mūsų 
priklausanti draugai kores
pondentai praleidžia nieko 
neparašę. Parapijonų vei
kimas taipgi nebloga apra-

už delegatus lokale 107 ne
buvo lengva. Kandidatavo 
12 nepriklausomų. Team- 
sterių prezidento įsaku 
rinkta delegatai slaptu bal
savimu. Laimėjo lokalo re
komenduojami delegatai.

Nepamirškite naujų na
rių gauti LLD 10-tos kuo
pos susirinkimui šį penkta
dienį, birželio 9, 7:30 va
kare, svetainėje 1150 N. 
4 th street.

Prieplaukų unijos lokalas 
1291 išvengė streiko. Nesu
tikimas įvyko iškraunant 
laivą Archangelus, kuomet 
kompanija pasimojo pakeis
ti iškrovimo sąlygas. Dar
bas buvo sulaikytas. Loka
lu narių susirinkimas įvyko 
lietuvių svetainėje ant Mo- 
yamensing Avė. Miesto ga- 
spadoriui tarpininkaujant 
kompanijai nepavyko. Galu
tinas darbo sąlygų išriši
mas palikta taikintojų su 
lokalu valdyba.

Trys Sovietų karo vetera
nai viešėjo Philadelphijoje. 
Juos pakvietė Arms of 
Friendship Philadelphijos 
skyrius, kuris palaiko drau
giškus ryšius su Sovietų 
karo veteranais. Jie aplan
kys apylinkės istorines vie
tas, vyks į Washingtona ir 
New Yorką. Jie yra K. 
Ivanovich, V. Nikolajevich 
ir S. Sergej e vich.

Jugoslavijos pabėgėlis 
nuo laivo C. Dunat gyveno 
nuo 1956 metų Philadelphi
joje ir buvo ant deportaci
jos listo grąžinti atgal į Ju
goslaviją. Bet U. S. dist
rict teismo patvarkymu bus 
nuolatinis šios šalies gyven
tojas. Dunat sakė, kad jei
gu jisai bus grąžinamas į 
Jugoslaviją, tai jo laukia 
sunki bausmė.

Teamsterių unijos šios 
apylinkės lokalai išrinko 
112 delegatų į nacionalį 
unijos suvažiavimą, kuris 
įvyks pradžioje liepos mė
nesio Miami’ Beach. Kova

Gulf darbininkai trečiu 
kartu pasisakė prieš prisi
dėjimą prie unijos. Balsavi
mus prižiūrėjo L ab o r 
Board. Už uniją pasisakė 
249, prieš 529. Šis balsavi-

TURĖTI?
paruo š imas atsiliko nuo 
pramonės augimo tempų. 
Aukštosioms m ok y k 1 o ms 
teks padidinti kvailifikuotų 
kadrų paruošimą. Pasku
tiniuoju laiku steigiama 
naujų specialybių, susijusių 
su gamybos procesų mech- 
nizavimu, elektronika, skai
čiavimo technika ir kitomis 
šiuolaikinio mokslo bei tech
nikos sritimis.

Seniausiosios kartos žmo
nėms gali atrodyti keista, 
kai mes kalbame apie spe
cialistų su aukštuoju moks
lu trūkumą. Prieš dvide
šimt vienerius — dvidešimt 
dvejus metus iš vieno tūks
tančio gyentojų tik du te
įstengdavo baigti aukštąjį 
mokslą. O smetoninė val
džia šaukdavo apie inteli
gentijos perteklių. Dabar 
tokiam pat skaičiui Lietu
vos gyventojų tenka 13 
žmonių su aukštuoju moks
lu. O mes sakome: inžinie
rių mums dar trūksta, nors 
dabar jų yra apie 9 tūks
tančius—kelis kartus dau
giau, negu prieš karą. De
šimčiai tūkstančių gyvento
jų turime tris-keturis kar
tus daugiau studentų, negu 
Italija, Olandija, Švedija. 
Jų skaičius dar išaugs. Šie
met respublikos aukštosiose 
mokyklose mokosi 26,700, o 
1965 m. studijuos daugiau 
kaip 43,000 žmonių.

Cheminiai gaminiai
Dabar respublikoje spren

džiamas svarbus uždavi
nys — kuriama didžiosios 
chemijos pramonė. Kaun-e 
iškils gigantiška dirbtinio 
pluošto gamykla. Jos pa
grindinis korpusas užims 

mas jau trečias bėgyje de
šimties metų.

Pilietis

South Philadelphiečiams
Šį sekmadieni busas, ku

ris vyks į Baltimorės drau
gų rengiamą “Laisvės” 
naudai pikniką, sustos bis- 
kį po devynių netoli 143 
Pierce St. Gyvenantieji 
toje apylinkėje ir norinti 
vykti kartu, sueikite prie 
143 Pierce St. ir iš ten ga
lėsime visi kartu vykti.

North Philadelphijoje su
sirinkite 1150 N. 4th St. 
prieš 8:30 ryte.

Komisija

Plymouth, Pa.
Gegužės 18 d. mirė Juo

zas Kazlauskas, virš 70 me
tų amžiaus. Paliko liūdin
čią žmoną Viktoriją ir daug 
draugų. Palaidotas buvo 
gegužės 20 d. laisvose Wy- 
omingo lietuvių kapinėse.

Juozas Kazlauskas iš Lie
tuvos Suvalkijos krašto, 
Kalvarijos apylinkės. Į A- 
meriką atvyko dar visai 
jaunas būdamas į angliaka- 
syklų sritį, Pennsylvanijos 
sykių sritį. Pennsylvanijos 
valstiją, kur kietųjų anglia- 
kasyklų urvuose išdirbo 
daugiau dvidešimt metų, o 
vėliau, rodos, apie penkio- 
liką metų, farmeriavo. Tai
gi, Juozas nuo pat jaunys
tės dirbo sunkius darbus ir 
dar buvęs pirmojo pasau
linio karo veteranas, senat
vei artėjant, rodos, apie 7 
metus labai sunkiai sirgo 
veteranų ligoninėje, kur ir 
mirė.

Juozas Kazlauskas buvo 
pažangus žmogus, per dau
gelį metų skaitė “Laisvę,”, 
tik keliom savaitėm prieš i 
jo mirtį, kai. jo žmona Jį | 
aplankė, jis jau gulėjo mirj 
ties patale, tačiau sunkiai 

net 8 hektarų plotą. Joje 
bus gaminamas acetatinis 
šilkas. Savo tvirtumu jis 
beveik prilygs plienui, nesi- 
glamžys. Ir dar viena įdo
mi savybė: šis dirbtinis 
pluoštas praleidžia ultravi
oletinius spindulius. Nešio
dami acetacinio šilko marš
kinius, įdegsime saulėje. 
Naujoje įmonėje kiekvienas 
darbininkas per metus pa
gamins produkcijos už 50 
tūkstančių rublių.

Tai bus aukščiausio dar
bo našumo įmonės visoje 
Lietuvoje. Mūsų specialis
tai apskaičiavo, jog fabrikas 
kasmet naujomis suknelė
mis galės “aprengti” 25 mi
lijonus moterų. Norint tu
rėti šitiek natūralaus šil
ko suknių, reikėtų sunaudo
ti 45,000,000,000 šilkaverpio 
kokonų. Žinoma, dirbtinis 

'pluoštas bus skirtas ne vien 
suknelėms. Acetatinį šil
ką gaus Lietuvos ir kaimy
ninių ekonominių rajonų 
trikotažo bei tekstilės fab
rikai.

Iki šiol miestuose gyve
nantieji namai buvo stato
mi lėčiau, negu augo gy
ventojų skaičius. Butų 
trūkumas ypač padidėjo 
nuo karo smarkiai nuken- 
tėjusiame Vilniuje, Šiau
liuose ir Klaipėdoje. Tai 
labai opi problema.

Jau kuris laikas forsuo
jame gyvenamųjų namų 
statybą. Kasmet tam tiks
lui skiriama vis daugiau 
lėšų. Bet dabartiniai tem
pai mūsų nepatenkina. Res
publikiniuose miestuose iš
kils namų statybos kombi
natai. Juose iš karto gami
namos gatavos sienos, laip- 

(Tąsa 4-tam pusi.) 
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tariamais žodžiais klausi
nėjo apie “Laisvės” 50 me
tų jubiliejaus pasekmes ir 
sukrapštęs penkinę padavė 
savo žmonai ir prašė, kad 
perduotų šių žodžių rašyto
jui, kad jis pasiųstų į “L.” 
50 metų sukakties pagerbi
mo fondą, kas ir buvo pa
daryta.

Taip pat Juozas prigulėjo 
LDS ir LLD organizaci
jose. Mainierių unijoje pri-‘ 
gulėdamas daug darbavosi 
darbininku naudai. -

Į Wyomingo kapines Juo
zą palydėjo nemažas būrys 
jo pažįstamų ir draugų., 
Kiekvieno asmens gyveni
me būna išleistuvių bei iš
keliavimu, atsisveikinimu ir 
visokių linkėjimų. Gi čia 
mes susirinkę palydovai 
nieko velioniui negalime 
linkėti, nes jis negirdi ir 
nejaučia. Tik tiek galime 
pasakyti :• Gyvenimą gyve
nai naudingą ir užsitarna
vai ilgą atmintį. Amžiną 
atilsį Juozui Kazlauskui, o 
užuojauta tebūna jo žmo
nai Viktorijai ir visiems 
artimiesiems.

Beje, velionio žmona Vik
torija Kazlauskienė palydo
vus užkvietė ant pietų, ku
rie skaniai buvo pagaminti.

V. Žilinskas.

Norwood, Mass.
Sekmadienį, gegužės 21 

d., LLD 9 kuopa bendrai su 
Moterų klubu buvo surengę 
banketą. Oras buvo grau
žus. Publikos turėjome pil
ną svetainę. Turėjome vie
tinių ir svečių iš Bostono', 
D o r c h esterio, Lowellio ir 
kitur. Publika buvo pasi
tenkinusi, nes gaspadinės 
paruošė visokio skanaus 
maisto. -r;

Baigus valgyti M. Uždą-;, 
vinis paaiškino, kas rengė,; 
banketą, ir ragino lietuvius 
prigulėti prie LLD 9 kuo
pos. Paskui pakvietė B.„
Niaurą pakalbėti apie sau
lėtą Floridą, kurioje ir jo 
žmona Evon praėjusią žie
mą praleido šešis mėnesius. 
Jis sakė, kad ten gerai pa
silsėjo. Ragino pensininkus,, 
kurie turi santaupų, atei
nančią žiemą nešalti čia, 
bet vykti į Floridą žiemą 
praleisti.

Buvo pakviesti J. Rai- 
nardienė ir B. Niaura pa
dainuoti. Jie labai gražiai 
sudainavo “Kai aš turėjau 
kaime mergelę” ir “Prisi
valgęs grikių košės.” Pub
lika smarkiai jiems plojo.

Buvo perstatytos gaspa- 
dinės: B. S a r a p i e n ė, S. 
Budrevičienė, M. Trakimie
nė ir M. Davidonienė, ku
rios taip skanaus maisto 
pagamino ir dar aukojo py
ragų ir kitokio maisto, 
Prie stalų patarnavo: A. 
Zaruba. L. Trakimavičius, 
M. Uždavinis, O. Zarubie- 
nė ir E. Niaurienė.

Varde organizacijų šir
dingai dėkoju visiems ir vi
soms, kurie dirbo, aukojo, 
ir publikai už atsilankymą.

■ — » ■ ■"
Dabar ruošiamės masi

niai vykti į Massachusetts 
valstijos apskričių pikniką, 
kuris įvyks s e k m a d i en|, 
birželio 18 d., Maple Parke, 
Methuen, Mass. Vyksime 
skaitlingai ir ne tušiomis. 
Turės moterys stalą, tai nu- 
vešime pyragų, sūrių, kuge
liu ir kitokio maisto.

M. Uždavinis

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivynas 
plaukioja Dominikos srity
je.

Teheranas. —Irane (Per
sijoje) dar yra 500,000 kla
joklių — galvijų ganytojų.



LMS 2-ios apskrities žinios
Laisves auksinį jubiliejų atžymėjus

Pabaigoj balandžio mėn. 
Menininkų apskritis suren
gė šaunų koncertą Montel- 
loj Laisvės 50 metų gyvavi
mo atžymėjimui. Surengi
mo darbą gražiai atliko 
Montello Vyrų dailės grupė 
su meno rėmėjų moterų 
talka. Apart apskrities vie
netų, koncerto programoje 
dalyvumą ėmė ir svečiai- 
viešnios artistai.

Apie programą jau buvo 
rašyta Laisvėje, todėl ne
kartosiu. Aišku, laike pen
kių dešimtmečių Laisvės 
gyvavimo įvyko daug kon
certų jos naudai. Bet jai 
50 metų kelionę atlikus ir 
garbingai auksinį jubiliejų 
pasiekus, mintis veržiasi 
sugrįžti į praeitį, jos įsikū
rimo ir ilgos kelionės die
nas prisiminti. Norisi į jos 
didžiulį nepavadu o j a m ą 
vaidmenį Amerikos darbo 
žmonėms pažvelgti ir jos 
draugystę Lietuvos pažan
giesiems broliams ir se
sėms įvertinti. Ir sau klau
siamai stebiesi, kaip neju
čiomis tas pusšimtis metų 
prabėgo!

Daug reikėtų prirašyti, 
kad išreiškus, kaip džiugu 
yra žvelgti į kilniais dar
bais apvainikuotą pusšimtį 
metų. Be pasiryžimo, be 
pastangų, be kovų nepasie
kiama laimėjimų. Laisvei, 
menininkams ir visam pa
žangiajam judėjimui teko

Ką Lietuva turi ir ko ji siekiasi turėti?
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

tai, lubos. Stat y b i n ė s e 
aikštelėse beliks viską tik 
sumontuoti.

Statyti tenka greitai. Kas 
mėnesį sudūzgia naujas 
fabrikas, išauga nauja ga
mykla ar naujas didžiulis 
cechas.

Į kaimą!
Šiame septynmetyje pra

monė žygiuoja į periferi
ją. Didelės įmonės auga 
Panevėžyje, Kapsuke, Kė
dainiuose, Telšiuose, Uk
mergėje, Tauragėje ir ki
tuose miestuose. Gamtinės 
ir geografinės sąlygos, van
dens resursai, susisiekimo 
ir energetikos galimybės 
ypač skatina ugdyti Alytų. 
Tai bus tikras pietų Lietu
vos pramonės ir kultūros 
centras, panašiai kaip Pa
nevėžys ar Šiauliai šiaurė
je.

Naujų pramonės centrų 
sukūrimas periferijoje pa
dės sparčiau mažinti skir
tumą tarp kaimo ir miesto. 
Po trejų metų bus elektri
fikuoti visi Lietuvos kolū
kiai. Mūsų kaimas gaus 
daugiau technikos. Vien 
šiais nitais respublikos pra
monės daugiau kaip dvigu
bai padidins žemės ūkio 
mašinų gamybą. Respubli
kos gamyklos šiemet gamins 
daugiau kaip 50 rūšių ma
šinas.

Jau šiais metais turėsime 
parduoti valstybei 65 tūks
tančius tonų grūdų. Numa
toma žymiai pakelti laukų 
derlingumą. Tam reikia 
naudoti daugiau organinių 
ir mineralinių trąšų. Į Lie
tuvą ateinanti chemija pa
dės išpręsti šią problemą. 
Kėdainiuose kyla didžiulis 
chemijos kombinatas, kuris 
duos superfosfatą ir labai 
vertingas * trąšas — amofo- 
są. Azotinėmis trąšomis že
mės ūkį aprūpins fabrikas, 
kuris bus pastatytas Jona
voje.

Reikia manyti, kad kolū
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grumtis su gyvenimo sun
kumais, audromis, su pa
žangos priešais. Daug su
tiktų sunkumų nugalėta, 
daug kovų laimėta.

Ką istoriniai nemiršta
mo, džiuginančio Laisvės 
auksinis jubiliejus prime
na Mass, valstijai?

Be praeities nebūtų da
barties — be dabarties ne
būtų ateities. Prieš pusšim
tį metų mažytė JAV ryti
nio kampelio Mass, valstija 
su savo audinių, čeverykų 
ir šiaip mišria industrija 
atviliojo nedidelį skaičių at
vykstančių į šią šalį gerbū
vio siektis jaunų Lietuvos 
sūnų ir dukrų. Čia apsisto
jo ir Laisvės įsteigėjai, ku
rie pamatė, kad siekimuisi 
giedresnio rytojaus reika
linga apšvieta, vadovybė, 
kelrodis.

Atvykęs į Jungt. Valsti
jas kopozitorius - dainius 
Mikas Petrauskas ilgiems 
laikams apsistojo Mass, val
stijos sostinėje Bostone. Jis 
labai daug atidavė savo ta
lento ir mokslo pažangiems 
liaudies chorams ir. atski
riems asmenims, ugdyda
mas juose lietuvišką dainą.

Čia įsisteigė 3 lietuviški 
parkai: Montelloj, Lawren
ce ir, visų šauniausias, Wor- 
cesterio Olympia.

Mažoj Mass, valstijoj iš
augo, ilgai gyvavo ir daina

kiečiai augins daugiau li
nų. Linai — tradicinė mū
sų kultūra. Panevėžyje pa
statėm didžiulį linų kombi
natą, įrengėme stakles plo
niausioms drobėms austi. 
Deja, ilgapluosčiu aukštos 
kokybės linų kolūkiai dar' 
neišaugino tiek, kiek mes 
tikėjomės.
Kaip kelti žmonių gerovę?

Kaip kelti materialinę 
žmonių gerovę? Kaip grei
čiau sukurti liaudies var
tojimo ir maisto prekių 
gausumą?

I
Tam yra daug būdų. Vie- 

i nas pagrindinių kelių — 
i gyvulininkystės kėlimas — 
pajamingiausia žemės ūkio 
šaka. Jai ugdyti reikia au
ginti daugiau kukuruzų, 
cukrinių runkelių. Gyvu
liams reikia daug baltymi
nių pašarų. Iš kur imti šių 
pašarų — tuo susirūpino ir 
eiliniai kolūkiečiai, ir mi
nistrai. Šį klausimą tyri
nėjo ir mūsų mokslininkai. 
Valstybinio mokslinio tech
nikos komiteto specialis
tai, pramonės ir žemės ūkio 
darbuotojai paruošė moks
liškai pagrįstas rekomenda
cijas baltyminių pašarų ga
mybai organizuoti. Vyriau
sybė priėmė specialų nuta
rimą. Pramonė įpareigota 
iš mėsos bei žuvies atliekų 
gaminti kombinuotus paša
rus, kraujo miltus, kaūla- 
milčius. Mokslininkai, pra
monės darbuotojai ir iš dur
pių bando pagaminti ver
tingus pašarus. Tikimės, 
kad greitu laiku jiems tai 
pavyks.

Panašiu būdu bendromis 
jėgomis sprendžiame visus 
klausimus. Mūsų santvarka 
tokia, kad galime ne tik 
spėlioti, ką turėsime atei
tyje, bet ir gana tiksliai 
nustatyti.

Per likusius septynmečio 
metus iš gyvulininkystės, 
laukininkystės ir kitų šakų 
kolūkių pajamos dar labiau 

vo § lietuvių pažangus cho
rai. Galingai aidėjo ir aidi 
lietuviškų parkų pušynuo
se, Laisvės ir meninikų pik
nikuose, lietuviška daina.

Džiugu prisiminti, kad 
prieš pusšimtį metų atvy
kusių Lietuvos sūnų ir 
dukrų pradėtas didis, gra
žus apšvietos darbas suda
ro skaistų lapą pažangiųjų 
Amerikos lietuvių judėjimo 
istorijai.

Nelengvos menininkų 
veiklos pareigos

Sudėtingas yra žmogaus 
gyvenimas. Jau taip pa
tvarkytas, kad žengęs žing
snį, žmogus ruošiesi kitam. 
Ir Laisvė, pasigėrėjus praė
jusio pusšimčio darbais, 
žengia pirmyn naujon die
non, naujoms pareigoms, 
ateičiai.

Menininkams, būnant pa
žangiojo judėjimo dalimi, 
talkininkais visų organiza
cijų parengimams visur, 
prisirengimams nėra pabai
gos. Šiuo tarpu, dėl susida
riusių nepalankių aplinky
bių chorams praretėjus, li
kusiems veteranams tenka 
sunkesnės pareigos:

Hartfordo Laisvės cho
ras gražiai “apsiaugo” 
Conn, valstiją su daina.

Montello Vyrų dai 1 ė s 
grupė ir Rožė Stripinis ne
pavaduojamai atlieka savo 
meninį darbą namie ir apy
linkėj.

Worcesterio Aidas ir jo 
duetas visada pasirengę pa
šaukimui. Per dešimtme- 

išaugs. Daugiau uždirbs ir 
kolūkiečiai.

Miesto žmonių realios pa
jamos taip pat žymiai padi-, 
dės. Bus suvartojama dau
giau produktų. Darbo žmo
nės galės įsigyti daugiau 
geresnių pramoninių pre
kių.

1958 metais kiekvienam 
Lietuvos gyventojui par
duota maisto ir pramoninių 
prekių maždaug už 260 rb. 
(skaičiuojant naujais pini
gais) pernai — už 317 ru
blių, o 1965 metais kiek
vienas pirks už 422 rb. Kai 
sakome “kiekvienas Lietu
vos gyventojas”, turime 
galvoje visus, ir vos užgi
musius.

Mūsų kaimo žmonės jau 
dabar suvartoja žymiai 
daugiau pieno, negu buržu
azijai valdant Lietuvą. O 
mėsos kiekienam Lietuvos 
gyventojui tenka daugiau 
kaip 56 kg. Olandijoje taip 
pat išvystytas žemės ūkis. 
Olandai mėgsta mėsą ne 
mažiau kaip lietuviai. O 
olandas mėsos suvalgo ma
žiau — 40 kg.

Kai analizuoji, kokių pre
kių žmonės perka daugiau 
ir kokių mažiau, į akis krinta 
džiugus reiškinys. Pramo
ninių prekių pardavimas 
auga sparčiau, negu maisto. 
Tai reiškia, kad Tarybų 
Lietuvos gyventojai dau
giau lėšų gali skirti pramo
ninėms prekėms. Mūsų kai
mo moterys ir merginos šil
ko rūbų turi keli kartus 
daugiau, negu prieš keletą 
metų. Labai padidėjo ava
lynės, baldų, šaldytuvų, 
dulkių siurblių, motociklų 
pardavimas.

O ko perkasi mažiau? 
Sistemingai mažėja degtinės 
vartojimas. Svaigalus iš
stumia sportiniai reikme
nys, foto aparatai, radio
los, televizoriai. Kasmet 
daugiau lėšų žmonės pasi
lieka kinams ir teatrams 
lankyti., knygoms, kelio
nėms, įvairiems kultūri
niams reikalams. 

čius niekuomet neįvyko 
Laisvės skaitlingi parengi
mai be rįenininkų talkos.

Bet...
Labai siauras, niūrus bū

tų menininkų gyveni m a s 
Laisvės neturint. Tai meni
ninkai žino. Ir šiam Meno 
apskrities rengtam Laisvės 
jubiliejiniam kon c e r t u i 
chorai —r Hartfordo Lais
vės, Woiicesterio Aido, ir 
Montello Vyrų dailės grupė 
aukojo visas jiems susida
riusias kelionių ir dalyva
vimo išlaidas, Tai padare 
ir visi artistai.

Varde rengėjų širdingas 
ačiū visiėms programos da
lyviams, [taip pat ir drau
gėms moterims montellie- 
tėms už suteiktą rengėjams 
talka ir Svaišes.

i M. S.

New Haven, Conn.
j

Mūsų ijniesto lietuviai, ku
rie jau rhatė Brooklyno Ai
do choro suvaidintą opere
tę “Zaporožietis už Duno
jaus,” tai negali atsigėrėti. 
Visi atiduoda kreditą dai- 
nininkarhs ir aktoriams. I

Hartfprdiškis Laisvės 
choras pasižadėjo dalyvauti 
mūsų 
pagarba}, sekmadieni, 
želio 181 d., pradžia 1 vai. 
popiet, 1 
243 Fro: 
vietinius 
vauti, nes bus gera progra
ma.

larengime — Tėvų 
bir-

lietuvių svetainėje, 
nt St. Kviečiame 

ir iš toliau daly-

Dažniįiu 
kalbant 
dicinos 
kartą k 
ko: “J<

girdisi žmones 
apie valstybinį me- 
aprūpinimą. Aną 

r py kloję vienas sa
igų tarybinėje san- 

valdžia suteikia 
savo piliečiams daktarų ir 
medicines aprūpinimą, tai 
kodėl to negali būti pas 
mus?” 

unijų darbininkai 
jo remti plumberių 
ilo streiką, kol 
bus laimėtas.

Kitų 
pasižadė 
394 lok 
streikas

. Aną dieną skundėsi vie
nas bedarbis: “Aš e s u 
geras mašinistas. Turėjau 
darbą, bet kovo mėnesį at
leido. Ųosas sakė, būk ne
turi užsakymų... Bet da
bar sužinojau, kad mano 
vietoje dirba mokinys už 
pusę algos.” Mat, kaip yra, 
kada dirbtuvėje darbinin
kai neorganizuoti į uniją. 
Ju nėrą kam užstoti.

J. Kunca
■L------------ -----------------

Ft. Lauderdale, Fla.
i

Apsilankiau pas daktarę 
Asm e h skaitę (Nadeau) 
Prieš heleris metus dakta
rai, atvykę iš Chicagos, 
čionai apsigyveno ir greitai 
pagarsėjo ne vien tarp lie
tuvių. j Kartu gyvena ir 
daktarės motina.

Jos [motina yra sena, 
skauda jai kojas, jau ir 
silpnai Į mato, tai todėl nu
traukei skaityti “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Bet interesavosi 
pasaulio įvykiais ir mūsų 
spaųdaį.

Paaiškinau, kad “Laisvė” 
’minėjo 50-ties metų savo 
sukaktį. Priešai jau kelin
tu kartu išdaužė “Vilnies” 
įstaigoms langus. Pasipikti
no tokiu chuliganų elgesiu.

Mah išeinant daktarė 
įteikė $20, kad pasiūsčiau 
po $10 “Laisvei” ir “Vil
niai.” Didelis jai ačiū! 
Linkių senukei ilgai dar 
gyventi.

M. Valilioniėne

Washingtonas. — JAV 
karo laivyno departamen
tas rūpinasi surasti pava
duotoją admirolui A. A. 
Burke, nes jis turės pasi
traukti dėl senatvės.

AVALON, N. J.
Svečiuose pas 
kamdeniečius

Birželio 4 dieną teko da
lyvauti LLD 133 k u o p o s 
piknike, kuris ^atsibuvo 
draugo Patteno sode, Glou
cester Heights, N. J. Oras 
pasitaikė gražus, diena sau
lėta, kas sudarė labai jau
kią nuotaiką pas vįsus sve
čius. Reikia pasakyti, kad 
P'atteno sodas atrodo kaip 
koks parkutis. Visur mato
si gražiai žaliuojanti žolė ir 
vietomis gėlės žydi. Sode 
pristatyta stalų ir- stalelių, 
aplink kuriuos sudėti suolai 
ir kėdės. Svečiai tokioj pui
kioj aplinkoj, pasislėpę pa
vėsy, šnekučiavosi,; diskusa- 
yo dienos klausimus. Daly
vavo gražus būrelis svečių 
ir viešnių. ' ’

Turėjau proga su Elzbie
ta paspaust dešinę A. žaliui, 
Lipčiui, Šlajui, Navickams, 
A. Gailiūnui, Jul. ^Šmitienei 
ir kitiems draugams ir 
draugėms. Iš pasikalbėji
mų pasidarė išvada, kad 
beveik visi rengiasi važiuo
ti birželio 11 dieną pas bal- 
timoriečius į pikniką, o lie
pos 2 d. — pas Bekampius 
į pokylį Avalon, N. J. Fi- 
ladelfiečiai važiuoja busu į 
Baltimorę, ir jeigu busas 
bus pripildytas .ukvatnin- 
kais, tai Bekampiai važiuos 
automobiliu, su kuriais va
žiuos Guzonienė, 'Patten ir 
Pranaitis. Su Lipčium iš 
Eddystono važiuos į Balti
morę Šlajus, Navickai ir 
Grigas.

Svečiams patarnavo Liau- 
danskienė, Pranaitis ir Part- 
tenas. Pranaitis. paaiškino 
pikniko tikslą, tai svečiai 
sukėlė dovanomis virš $60. 
Pranaitis dovanojo bonką 
brandės, kuri atnešė nau
dos $14. Iš ne j taip labai 
skaitlingo ir didelio pikniko 
kuopa turėjo gražaus už
darbio. Svečiai: gerai pa

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

SekmadL, Birželio 18 June, 1961
Prasidės anksti, 10 valandą ryto. Prašome nesivėlinti

MONTELLO TRIO: AL. POTSUS, ROŽE STRIPINIS IR WM. YUODEIKIS

MONTELLO VRYŲ DAILĖS GRUPĖ, VADOVAUJAMA AL. POTSUS
taipgi palinksmins šio pikniko dalyvius gražiomis dainelėmis

MAPLE PARKE
i

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame pik
nike būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, 
kad jų bus ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

rėmė kuopą, tai buvo jų at
silyginimas už širdingą pri
ėmimą ir gerą pavaišinimą.

Tokių parengimų reikia 
daugiau turėt.

Kodėl filadelfiečiai negali 
surengti pas draugą Patte- 
ną vieną ar du piknikus 
per metus? Ši vieta pro- 
gresyviams gerai žinoma, 
nes šalia P'atteno būdavo 
rengiami piknikai “Lais
vei,” kur s u s i r i n k d avo 
tuksėta nčiai lietuvių, ir 
“Laisvutė” gaudavo gražios 
paramos.

J. A. Bekampis.

Lowell, Mass.
Piknikai

Naujosios Anglijos pa
žangiųjų organizacijų ap
skričių piknikas įvyks sek
madienį, birželio 18-tą die
ną, Maple Parke, Methuen, 
Mass. Tai supuola su Tė
vų diena. Manau, kad tė
vams bus gerai praleisti 
laiką skaitlingame susirin
kime. O bus ir programa. 
Dainuos Montello Vyrų 
Dailės Grupė vadovybėje 
Al. Potsus. Bus daugiau 
programoje.

Visi žinome, kad Maple 
Parkas yra gražus, o da
bar, pavasarį, jis labai pa
trauklus. Bus moterų sta
las. Turėsime įvairiausio 
maisto. Iš Lowellio ruošia
mės masiniai d a 1 y v a u ti. 
Tam reikalui mobilizuoja
mi automobiliai. Kas netu
rite automobilių, tai kreip
kitės pas J. Daugirdą, ir jis 
jums parūpins nuvežimą.

“Laisvės” piknikas
Netoli jau ir “Laisvės” 

piknikas, kuris įvyks liepos 
2 d., Brocktone. Į “Lais
vės” pikniką Lowellio ir 
Nash vės pažangiečiai va
žiuosime busu. Busas bus 
didelis ir gražus. Kelio

v

nė į abi puses tik $2.50. Ti- 
kietus gaukite iš anksto pas 
J. Daugirdą arba J. Blažo- 
nį. .

Įžangos tikietai platinasi 
gerai. J. Daugirda jau dvi 
knygutes jų išplatino. O jo 
darbas dar tik prasidėjo. 
Ruoškimės visi ir visos.

Komisijos narys

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 23 d., LDS klu

bo svetainėje, gražiai buvo 
pagerbta Ona Eitutienė 
proga jos gimtadienio. M. 
Martin, O. Kazilionienė ir 
M. Mačionienė gražiai pa
sidarbavo, paruošdamos ska
nius pietus ir priimdamos 
svečius.

Visiems pasivalgius ren
gėjos įteikė Onutei dovanė
lę. Buvo sudainuota “Ilgų 
metų” jai linkėjimai.

Lankėsi Antanina Bajalis, 
iš Maspeth, N. Y., Eitutie
nės sesuo, ir jos vyras. Ba
jalis įteikė $2 “Laisvei” pa
ramos. Sueiga buvo skait
linga ir labai maloni.

Moterų klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio 
antrąjį trečiadienį, 11 vai 
ryto, LDS klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Avenue, 
Kviečiame lietuves moteris 
ateiti ir įstoti. Būkime or
ganizuotos, veikime kartu.

A. S.

T. SĄJUNGOS PAGALBA 
RYTŲ VOKIETIJAI

Berlynas. — Vokiečių 
Demokratinė Respubli k a 
(Rytų Vokietija) gavo iš 
Tarybų Sąjungos $500,000,- 
000 prekybos kredito. Rytų 
Vokietija po karo padarė 
žymaus progreso, bet jai 
pagalbos vis dar reikalinga. 
Tai buvusi pirm karo, dau
gumoje žemdirbystės ir 
mažos industrijos senos Vo
kietijos dalis.



WORCESTER, MASS

turistų grupe ap- 
savo gimtąją šalį
Lietuvą ir saviš-

Didoka grupė Worceste- 
riū lietuvių vyksta su pir- 
m’ąja šių metų Amerikos 
lietuvių 
lankyti 
Tarybų 
kius.

Palinkėti jiems sėkmingos 
kelionės ir laimingo sugrį
žimo pas mus į namus yra 
rengiama party. Ji įvyks 
penktadienį, birželio 9-tą d., 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. 
Kviečiame visus atsilanky
ti. Rengėjai

Apie Aido Chorą
Su pabaiga gegužės ai

diečiai pasiėmė vakacijas. 
Šį pavasarį choras ne dau
giausia nuveikė. Žiema bu
vo šalta, daug sniego, o dar 
mokytojas Jonas Dirvelis 
buvo sunkiai susirgęs, todėl 
pavėluotai pradėjom prak
tikas. Bet suspėjom iš- 

l^inokti keletą naujų dainų 
ir dalyvauti trijuose išsto
jimuose:

Pirmas — balandžio 23 
LMS antrosios apskrities 
koncerte, kuris įvyko Mon
tello, Mass. Koncertas ge
rai pavyko ir aidiečiai jo
kių išlaidų nepridavė ren
gėjams, aukojo “Laisvei” 
auksiniu jubiliejum pasvei
kinti. Lai gyvuoja “Lais
vė” dar ilgus metus!

Antras — Aido choro pa
vasarinis koncertas, kuris 
atsibuvo 7 gegužės, 29 En
dicott St. Visa programa 
buvo sudaryta vien tik iš 
aidiečių: solo, duetų ir vi
so choro. Galima pasi
džiaugti, kad Aidas turi 
gerų dainininkų, kurie gali 
taip puikiai padainuoti. Dar 
turėjome jaunuolį Paul O- 
rizzi, draugų Kalantų anū
ką, kuris puikiai pagrojo

pybą. Ir dar gavo stipen
diją studijuoti Yale vasa
rinėj mokykloj. Malonu bu
vo matyti jo nuotraukas ir 
gražius apie jį aprašymus 
laikraščiuose — W orcester 
Telegram ir Evening Ga
zette. Bravo, Eugene! 
Mes visi linkime tau gero 
pasisekimo užbaigti pasi- 
brėžtą mokslą.

Gegužės 25 dieną, po cho
ro praktikų, buvo “surprise 
party” ir Eugenijui įteikta

Hęlenmaža,., d.o v a n ė 1 ė.
Smith (Janulytė) iškepė 
pyragą su užrašu “Good 
luck, Eugene ! ” Pasivai
šinę, pasikalbėjo apie atei
nančios žiemos sezoną. Nu
tarta surasti tinkamą ope
retę. Tam darbui išrinkta 
komisija: choro mokytojas, 
M. Sukackienė, I. Janulie- 
nė ir J. Bakšys. Gerų sėk
mių !

Geru aidiečių A. B. Na
ruševičių sūnus Bernard 
Narius apsivedė (balandžio 
mėn). Daug laimės tau, 
Bernardai!

Bill Dupsha’s duktė pa
baigė vidurinę mokyklą ir 
eis slaugės mokslą. Gero 
pasisekimo tau, Thea (Ted-

Beverly Johanson laukia
si naujo šeimos nario. Ve- 
linam geros sveikatos.

B. Valančiauskienė sun
kiai serga, gydosi namie. 
Linkim Barborai greitai 
pasveikti.

Laimingų ir linksmų ato
stogų visiems.

Choriete

Gegužės 21 d. Waterbu- 
ryje teko matyti newyor- 
kiečių Aido choro statomą 
o p e r etę “Zaporožietis už 
Dunojaus,” vadovybėje Mil- 
dredos Stenslerienės. Su

Scranton, Pa.
Beskaitant laikraščiuose 

apie pakavišimą baltųjų šo
vinistų pietinėse valstijose, 
darosi šlykštu ir savaime 
kyla klausimas: argi Ame
rika tik tokia savo demo
kratija gali didžiuotis prieš 
pasaulį? Tačiau, jei pieti
nėse valstijose baltieji ra
sistai veikia atvirai, bruta- 
liškai, tai šiaurinėse kiek 
švelniau ir paslapčia, bet 
veikia, ir tas parodo, kad 
rasizmo dantys dar aštrūs 
ir šiaurinėse vailstijose. Ir 
štai įrodymas.

Prieš kiek metų mūsų 
mieste buvo pristatyta na
mų federalės valdžios kaš
tais ir užvardinti “Federal 
government housing pro
ject,” kur mažai uždirban
tys darbininkai" galėtų pi
giomis rendomis išsinuomo
ti butus ir be skirtumo tau
tybės ir rasės ir pavedė 
miesto žinion, ką užvardijo 
Scranton Housing Authori
ty. Miesto ponai su mies
to gaspadorium James T. 
Hanlon priešakyj paskyrė 
du administr a t o r i u s dėl 
abiejų namų artelių, Ber
nard B. Blier ir jo pava
duotoją Joseph A. 
ty. Na, ir viskas 
tvarkoje. Bet štai, 
lė valdžia daugiau
ko lūšnynų, kur daugiausia 
gyvena negrų šeimynos, ir 
pradėjo griauti, kad jų vie
ton pastatyti naujus. Na, 
ir su tuo iškilo nešvanki 
smarvė, ką mūsų gerasis 
miesto galva bandė užtu
šuoti, bet pavėlavo.

Jei yra griaunami lūšny
nai, tai ten gyvenančioms 
šeimynoms turi surasti bu
tus persikėlimui. Bet kaip 
ir kur? Tuo reikalu iš 
Philadelphijos pribuvo per
kėlimui šeimynų reikalų ve-

tlią Ir negrų atstovus ir 
kaip nors tą viską išrišti, 
užglostyti, bet pavėlavo, 
nes negrų kunigas W. S. 
Hopson iš Bethel AME baž
nyčios pasakė, kad mes su
daužysime tąją segregaci
jos užtvarą. Gi ponas Bli
er, užuodęs tą savo smarvę, 
išdūmė “svarbiais” reika
lais net į Washington, D. 
C., o ppnas McNulty nieko 
“nežino” apie aplikacijas.

Prie to, kunigas Hopson 
dar iškėlė, kad daug yra 
tuščių namų, daug yra ir 
ant pardavimo, bet baltieji 
rasistai neišrenduoja nei 
parduoda juodos rasės 
žmonėms. Tai tau ir ame
rikoniška demokratija. O 
betgi ant visų kelių, vedan
čių į Scran toną, matosi 
strėlės su užrašais: “Wel
come to our friendly city.” 
Į peklą su tokiu draugiš
kumu ! I. Vienužis

IR VĖL “PAKLYDO” 
ŠIAURĖS VĖJAI

Washingtonas. — Perei
toji žiema buvo gili ir šal
ta, nes vėjai nuo šiaurės 
poliaus skirtingai pūtė. Da
bar jie vėl pučia tiesiai per 
Kanadą, vietoje nuo šiaur
vakarių. Todėl ir pavasaris žudymą.
buvo vėsus.

Angola, Portugalija 
ir Jungi. Valstijos

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinės Tautos vėl pra
dėjo svarstyti Angolos rei
kalus ir portugalų žmonių 

, Aišku, kad socia
listinės ir naujai atgavu
sios nepriklausomybę vals
tybės reikalaus Angolai po
litinės laisvės.

Jungtinės Valstijos ran
dasi keblioje padėtyje. Per
eitąjį kartą jų delegatas 
balsavo su socialistinėmis

VĖL LABAI BAUDŽIA 
LAISVĖS KELIAUTOJUS

Jackson, Miss. — Teisėjas 
Jack Travis nuteisė tryli
ka Laisvės keliautojų pasi- 
mokėti po $200 piniginės
baudos, arba eiti į kalėjimą -šalimis, tai dėl to labai sū- 
keturiems mėnesiams.

Kairas. — Kuba užkvietė 
neutrališkos politikos vals
tybes laikyti savo suvažia
vimą Havanoje.

pyko Portugalijos imperia
listai. Portugalijoje JAV 
ambasadai net langus iš
daužė. Portugalija įeina į 
NATO, tai JAV labai ne
pakeliui portugalus erzinti.

McNul- 
atrodė 

federa• 
apipir-

Cleveland, Ohio
Padėka

Gegužės 10-tą prisiėjo at
siskirti su mylimu tėvu 
Viktoru Romondu. Pakęsti 
skaudų smūgį padėjo dide
lis skaičius draugų, kurie 
asmeniškai, gėlėmis, per 
la i k r a š č i u s ir kitokiais 
draugiškais patarnavimais 
parodė savo gilią užuojau
tą. Už simpatijos pareiški
mus ačiū visiems! Ypač 
ačiū J. Žebrauskui ir 
šeimai, tėvo ilgų metų 
meniškiems draugams, 
jų pasidarbavimą tėvo
skutinėse dienose, ir už pa
sakytą kalbą prie karsto.

Linkime visiems mūsų 
idėjos draugams ilgai ir 
laimingai tęsti progresyvių 
darbą į pasekmingą užbai-

jo 
as- 
už 

pa-

„ . , Keumui šeimynų įeinam ve-
A— .. P. ,• ma?.S trukuYials’. vaidyba dg. L A Smith. Tuo 

cm au, au’|n- dainos sudarė gražų reikalu tapo sušauktas pla- 
iv/adatk nt Pkn 'wnnrli m DHinvvw • J Jvisi savo užduotis atliko j įspūdį, man ir kitiems ope- 

puikiausiai. Publika buvo i retė patiko, nes yra daug 
pilnai patenkinta. į dainų ir visos skambėjo

vuvei w Mtiw v - nanuuningai. Garbė jums, 
isi turėjo gerus lai-1 aidiečiai; kad tokį sunkų 

darbą taip gerai atlikote.
Linkiu pasisekimo ir at

eityje, rudeniop, būtinai 
pakartoti, kad ir Worceste
r's turėtų progą pamatyti.

Dalyve

Po koncerto buvo vaka- j harmoningai, 
rienė, vi 
kus. Maistą pagamino A. 
Wasiliene, A. Skralskienė, 
M. Šiupėnienė, P. Bakšie- 
nė. V. Žitkus prikepė py
ragų. P. Sadauskas patar
navo prie gėrimo. Ačiū vi
siems. Be jūsų pagalbos • 
nebūtų buvę galima viską ■ 
atlikti.

Taipgi ačiū draugams ( 
Stanilbai ir A. Pilkauskui' 
už pavaišinimą aidiečių su 
stipresniu skystimėliu. Vi
są koncerto ir vakarienės 
pelną aidiečiai atidavė Sū
nų ir Dukterų draugijai dėl 
pagražinimo apatinės užei
gos 29 Endicott St.

Trečias ir paskutinis—tai 
gegužės 30 atidarymas va
irinės įstaigos, Olympia 
parko. Aidas sudainavo ke- 

, lėta dainų .
šią vasarą daug kas nau

jo įvyksta pas aidiečius. 
Fredis Gladis rengiasi apsi
vesti, vestuvės įvyks birže
lio 17. Linkim laimingo šei
myninio gyvenimo ir rudenį 
sugrįžti pas aidiečius. Kiti 
du išvyksta į Lietuvą: Juo-.

-zas Bakšys — birželio 17, o 
Veronika Bakšienė — lie
pos 16. Visi linkime jums, 
mieli aidiečiai, laimingos ir 
linksmos kelionės ir prašom 
perduoti gerus linkėjimus

■ Lietuvos liaudies meninin
kams nuo Aido choro. Pa
linkėki! jiems daug laimės, 
o mes lauksime jūsų su
grįžtant.

Aidiečiai didžiuojasi tu
rėdami tokį talentą kaip 
Eugene Baguskas. Jis už
baigė Art Museum mokyk
lų su pasižymėjimu, ir ant- 
zfi iš eilės metai gavo $100 
premiją už pažymėtiną ta-

Lawrence, Mass.
Gegužės 28 d. teko būti 

Lynn miesto lietuvių klubo 
svetainėje, nes ten įvyko 
vestuvės. Apsivedė Sinke
vičių dukra .su lenkų tau
tybės vaikinu. Žmonių bu
vo pilna svetainė. Vestu
vės vykusios. Linkiu jau
niems daug laimių jų gy
venime.

Sinkevičius, jaunosios tė
vas, sakė, kad ateinančią 
vasarą vyks su turistais į 
Lietuvą pamatyti1 senąją 
tėvynę. Linkiu jam laimin
gos kelionės.

Ten susitikau su senu pa
žįstamu pažangiečiu Zalec
kių spaustuvininku. Dabar 
Zaleckas turi jau moderniš
ką spaustuvę, pas jį dirba 
7 darbininkai. Sakė, kad 
užsakymų turi daug. Pa
gamina spaudos darbus 
bankams, apdraudos kom
panijoms ir kitokioms įstai
goms.

Zaleckas ( yra visuomeni
ninkas. Klubo sekretoriaus 
pareigas eina nuo 1912 me
tų, tai yra, kada klubas su
siorganizavo. Plačiai pasi
kalbėjome. Pado vanojo 
man dėžę vokų ir kitokios 
raštui medžiagos. Ketino 
dalyvauti Mass, valstijos 
apskričių piknike.

S. Penkauskas.

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., birželio (June) 9, 1961

25,000 KUBIEČIŲ 
PASITIKO RUSUS
Havana. — Virš 25,000 

Havana miesto kubiečių pa
sitiko 300 jaunuolių, įvai
rių technikų, atvykusių iš 
Tarybų Sąjungos. Kuba 
ruošiasi siųsti į Tarybų 
Sąjungą virš 1,000 jaunuo
lių lavintis įvairių techni
kos darbų.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga įsteigė tiesų tele
fono susisiekimą tarp Mask
vos ir TSRS ambasados 
Washingtone.

Brasilia — Grupė milita- 
ristų paskelbė savo nesuti
kimą su Brazilijos prezi
dento Quadroso politika. Jų 
paskelbimą išspausdino 
“Dario Carioco” laikraštis.

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Mass. Valstijos Lietuvių Organizacijos

Sekmadaenir Liepos 2 July

tus susirinkimas negrų baž
nyčioj š. m. gegužės 24 d., 
kur susirinko 130 žmonių, 
juodų ir baltų. Jame neg
rų kunigas iškėlė parodymą, 
kad net 21 negrų šeimyna 
yra padavusios prašymus 
valdiškų namų vedėjui, po
nui Blier, bet visos aplika
cijos dingo. Ponas miesto 
gaspadorius Hanlonas ban
dė susišaukti pas save val
diškų namų vedėjus, Smi-

Elvyra Strepeikiene
duktė

Pranas Strepcika
žentas

Viktoras Strep eika
anūkas

VIS KALTI “TIE 
KOMUNISTAI”

Seulas. — Fašistinė mili- 
taristų valdžia, kuri nese
niai susiorganizavo, pasa
koja, kad militaririis suki
limas buvo reikalingas, nes 
“šaliai grėsė komunistinis 
pavojus.”

New Haven, Conn.

Kviečiame į Tėvų Parę
L.L.D. ir L.D.S. vietinės kuopos tėvų dienoje ren

gia pietus su dainų programa. Įvyks sekmadienį, 
birželio-June 18 d., Kliubo salėje, 243 Front St., 
New Haven, Conn.

Koncertinę programą atliks Laisvės Choras iš 
Hartford. 'Taipgi bus ir kitokių įvairumų progra
moje.

Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną. Įžanga $2.00 
• asmeniui. Komisija prašo visus atsilankyti paskir

tu laiku. Rengėjai

Philadelphia, Pa.
Philadelphijos ir apylinkes lietuviai, kurie my

lite pasivažinėti ir linksmai laiką praleisti “Lais
vės” piknike Baltimorčje, tai prašome įsigyti buso 
tikietus pas šiuos asmenis:

South Philadelphijoj — pas Griciūnienę, Turei-

North Philadelphijoj — pas Merkį, Kazlauską, 
Mulokaitę arba Puodį. ,

O jei nesusisieksite su čia suminėtais asmenimis, 
tai dviem dienom prieš išvažiavimą, tarp 6 ir 7 vai. 
vakaro, kreipkitės į P. Puodį telefonu PO. 5-8954, ir 
jis palaikys jums vietą buse.

Viso laimingo, KOMISIJA
P. S. — Piknikas įvyks sekmadienį, birželio 11 d.

P. PUOD1S
s

Nuo 4 vai. P.M.

11 vai. ryto ir eis 
iki 11 vai. vakaro

MONTELLO TRIO: Rožė Stripinis, Wm. Yuodeikis 
. ir Al. Potsus su akordeonu palinksmins pikniko 

dalyvius gražiomis liaudies dainelėmis.

Prasidės

ART MASON’S
ORCHESTRA

Parkas Gražus
Atsilankykite Anksti

RAMOVA PARKE
Claremont Avenue, Montello, Mass.

Bus daug svečių iš kitų miestų, turėsite daug linksmų pasimatymų. O pasivai- 
šinimams bus gerų valgių ir gėrimų. Iš anksto rengkitės ir dalyvaukime piknike.

Baltimore, Md

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25-ta Kuopa

Sekmadienį, Birželio June 11, 1961
Pradžia 11 vai. ryto. Muzika nuo 3 iki 7 vai. popiet.

Slovak National Home & Park, 8526 Holabird Avė
Programoje dalyvaus pirmu kartu

VYRŲ KVARTETAS Iš BROOKLYNO, VAD. MILDRED STENSLER.

Gerbiamieji 1
Šis piknikas bus gražiojo vietoje, kur galėsite pasilinksminti prie gražios muzi

kos ir išgirsite Vyrų kvartetą dainuojant gražias dainas. Po to pasivaišinsite ska
niais valgiais ir atsivėdinsite šaltu alum.

KELRODIS
imkite kelią Nr. 40 ir važiuokite iki Baltimorčs; privažiavę pirmą gatvę-Haven 
važiuokite iki Lombard Street. Pervažiavę
Ha mylios pavažiavę kairiame šone rasite

tiltą laikykitės 
pikniko vietą,

tiesiai iki Holabird Avė. 
o dešiniame šone yra

važiuoti Nr. 10-to busu iki Holabird Avė. Išlipę, eikite į vakarus II2 mylios. O

Iš Philadelphijos 
St., sukite į kairę ir 
Čia sukite į kairę ir 
kareivių camp.

Iš miesto galima
busą Nr. 20 Dundalk reikia imti ant Baltimore St. ir jis tiesiai priveža iki pikniko vietos. 
ĮŽANGA 75c. ' RENGĖJAI
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Išleisime turistus 
birželio 17

lietuviai turistai bir-
17 d., 9:15 vakare, iš- 
kelionėn į Lietuvą. Iš

33 
želio 
skris 
kitų miestų turistai į New 
Yorką atvyks ir gal visi su
sirinks į “Laisvės” salę. 
Bus smagu mums visiems 
su jais susipažinti, pasivai
šinti ir palinkėti jiems lai
mingos kelionės, kad grįž
dami atvežtų mums nau
jausių žinių iš Lietuvos.

Patartina visiems susi
rinkti 3 valandą popiet. At
silankiusiems valgių bus 
įvairių paruošta. Turėsime 
trumpą programą, o po to 
automobiliais vešime turis
tus į International Airpor- 
tą ir iš ten juos išleisime 
Lietuvon.

Prašome 
pasižymėti 
dalyvauti.

Po miestą pasidairius
Sanitarinis škyrius pra

dėjo šešių savaičių švaros 
kampaniją. Per dvi pirmą
sias dienas nubaudė 700 
žmonių už mėtymą popie
rių, kitokių liekanų gatvėse 
ir už neuždengtas išmatų 
dėžes. Baudos buvo nuo $2 
iki $225.

Atsisveikinome su Jaunas mokslininkas L

visus tą laiką 
ir išleistuvėse

Komisija

Kas vyksta Lietuvon?
Union Tours agentūra 

praneša, kad Pirmoji eks
kursantų grupė išvyksta į 
Lietuvą birželio 17 d. iš In
ternational Airporto 9:15 
vakare, Skandinavų (SAS) 
linija. Grupę sudaro seka
mi asmenys:

Joseph J. Bakšys, Wor
cester, Mass.

Beatrice Bready, Brook-

Johana Demikis, Worces
ter, Mass.

Anthony P. Gabrėnas, 
Trenton, N. J.

Michael K. Jagmin, Palm 
Springs, Calif.

Bronislava Kaluses, West 
Fitchburg, Mass.

Elizabeth Kanapkis, Wor
cester, Mass.

Joseph Kairys, Richmond

Lyben, Detroit,

Mason, Miami,

Miller, McKees

Julia Lazauskas, South 
Ozone Park, N. Y.

Helen
Mich.

Sophie
Fla.

Joseph
Rocks, Pa.

Joseph Pattison, Wor
cester, Mass.

Albert Plaush, Cleveland, 
Ohio.

Charles Plaush, Cleve
land, Ohio.

Anna Pūkis, Los Angeles, 
Calif.

Bessie Waitekus, Gard
ner, Mass.

Mrs. A. Scheer, Fredonia, 
N. Y.

Matthew Simon, Brook-t 7

John

Wm. 
Mich.

Ignas

Siurba, Brooklyn,

S te p on, Detroit,

Sutkus, Maspeth,

Wm. Tomolaitis, Wilkes- 
Barre, Pa.

Monica Tomolaitis, Wil
kes-Barre. Pa.

Mr. C. Tomošiūnas, Mia
mi, Fla.

Mrs. Josephine Urbon, 
Harper Woods, Mich.

Anelija Venta, Forest 
Hills, N. Y.

Conrad Venta, Forest

Paul Venta, Forest Hills,

(Pastarieji du — maža
mečiai Ventų vaikai)

Paul Yuktonis, Chicago, 
Ill.

Nellie Walent, Fredonia,

Mrs. A. Volungis, Brook-

Mrs. A. Zigmanth, Livo
nia, Mich.

Maskva.
prezidentui

• ko 60 metų 
čia beesant 
banketą.

— Indonezijos 
Sukamo suka- 
amžiaus. Jam 
TSRS suruošė

v

Mechanikas Roy Fair, 40 
metų amžiaus, trijų vaikų 
tėvas, gyvenęs 1611 Nel
son Ave., Bronx miesto da
lyje, apartmente ant penk
to aukšto iškišo pro langą 
JAV vėliavą ir pradėjo šau
dyti.

Per virš valandą apie 100 
policininkų būvio apgulę na
mą. Tik kada' Fair pabai
gė šovinius, tai i į suėmė. 
Pas jį rado šešis šautuvus. 
Sakoma, -kad šaukė prieš 
komunistus. N u v e ž t as į 
Marrisania ligoninę protui 
patikrinti.

Policija pradėjo “karą” 
prieš ištrižai einančius per 
gatves (Jay-walking). Pra
sikaltėliai bus baudžiami.

Jeigu laivų savininkai ne
priims National Maritime 
unijos reikalavimu, tai su 
birželio 15 diena 38,000 jū
rininkų paskelbs streiką. 
Streikas apims apie 600 lai
vu. c

New Yorko miestas da
bar turi 23,700 policininkų. 
Majoras Wagneris užgyrė 
paėmimą dar 900 naujų po
licininkų, tai bus 24,600.

Mirė Dr. B. L. Coley, vė
žio ligų operacijų specialis
tas. Nuo li921 metų dirbo 
Memorial ligoninėje.

Keleivinių laivų kompa
nijos ketiną pastatyti dau
giau laivų ir praplėsti ke-

16-kos 
j berniukas, 

gyvenęs Brooklyne, prigė
rė Jamaica Bay.

Michail Sullivan, 
metų amžiaus

MR. TRUMAN BUS 
TELEVIZIJOJE

Buvęs prezidentas Harry 
Trumanas, kuris jau yra 77 
metų amžiaus, pasirašė su 
televizijos v ėdė j a is kon
traktą. Trumanas duos 26 
lekcijas po valandą kiekvie
nu įkartu. Jų tarpe bus: 
“Atominė gadynė,” “Hiro- 
shimą,” “Nagasaki,” “Kaip 
Kinija virto raudona,” “Ko
va už civilines laisves,” 
“Italija ir Japonija,” “Su
sitikimas su Stalinu” ir ki
tomis temomis.

Bostonas. — Turčius Ber
nardas Goldfine, kuris val
džiai nesumokėjo $110,000 
taksų, nuteistas penke- 
riems metams į kalėjimą.

mielais draugais
Smagu buvo sutikti drau

gus Alvinus, atvykusius iš 
San Francisco. Gegužės 31 
d.. “Laisvės” salėje būrelis 
pažangiečių buvo susirin
kęs su mylimais svečiais 
daugiau susipažinti. Teko 
visiems pasivaišinti, pasi
kalbėti.

Sekmadienio vakare jau 
teko su jais liūdnai atsi
sveikinti. Labai gaila, kad 
taip greit laikas prabėgo ir 
jiems teko New Yorko 
miestą apleisti. Pirmadie
nio rytą traukiniu 
keliavo i Rochester!.

Laimingos jums, 
draugai, kelionės.

jie 1S-

mieli

Pasižymėtina diena

Simonavičius grįžo Lietuvon
Kavinėje prie stalelio 

mes sėdime keturiese: įžy
mus žurnalistas, visuome- 
menininkė, šitų žodžiu ra- 
šytojas ir aukštokas, liesas, 
kuklus šviesiaplaukis aki
niuotas vyras, — tai, jaunas, 
kupinas talento Lietuvos 
mokslininkas Leonas Simo- 
navičius.

—Tai jau tikrai grįžtate 
Lietuvon? — klausiame jo.

—Tikrai! Rytoj sėdu į 
reaktyvinį lėktuvą, — atsa
ko.

.—Tiesiai į Maskvą?
—Ne! Sustosiu dar Pa

ryžiuje, ir gal k u r kitur. 
Lietuvoj būsiu, už penketo 
dienu.

—Pasiilgote Lietuvos, ar 
ne?

—Labai, — lyg ir atsi-Amerikinis sveturgimiams» 
ginti komitetas prašo pra- dūsta jis'—Per aštuonis mė-
nešti publikai, kad jis ruo
šia “visų tautų pikniką” 
sekmadienį, birželio 25 d, 
Midvale kempėje, Wanaque, 
N. J.

Tai bus metinis piknikas, 
į kurį suvažiuoja daugelio ketai, Jabai ūmai, 
tautų ir rasių žmonės ir vi
si gražiai laiką praleidžia. 
Lietuvių taipgi nemažai at
vyksta. Tikimasi, kad ir 
šiame piknike jų bus skait
lingas būrys.

nesiūs jos nemačiau.
—Nepamiršite ir Ameri

kos, ar ne?
■—Niekad!’ • V ♦ •Leonas Simonavičius gri

žo į Lietuvą kažkaip neti-

New Yorke debatuos 
Chruščiovo žentas

Šeštadienį, birželio 24 d., 
nuo l9:30 iki 10:30 vai. va
kare, per National Broad
casting Co. televizijos tink-1 
lą, debatuos du Tarybų Są
jungos žymūs veikėjai ir 
du amerikiečiai. Jie deba
tuos temoje: “Kokia turi 
būti spaudos laisvė.”

Iš TSRS puses debatuos1 
Aleksejus I. Adzube.jusJ 
“Izvestijos” redaktorius,1 
Chruščiovo žentas, ir Mi-, 
chailas A. Kharlamovas, 
kuris buvo vyriausias Ta
rybų Sąjungos spaudos at
stovas Vienoje laike Kene
džio ir Chruščiovo susitiki
mo.

Iš amerikiečių pusės de
batuos : Pierre Salinger, 
kuris Vienoje buvo Kene
džio spaudos atstovas, ir 
Harrisonas Salisbury, bu
vęs ‘“New Y o r k Times’o” 
korespondentas Maskvoje.

Pabaigoje metu Pran
cūzija baigs statyti keleivi
nį laivą “Frandė”, kuris 
bus 66,000 tonų įtalpos, 
1,036 pėdų ilgio. Laivo pa
statymas ir įrengimas atsi
eis $80,000,000 Jis plaukios 
tarp Francūzijos ir New 
Yorko.

Ketvirtadienį, gegužės 
dieną, New Yorke buvo 
laipsniai šilumos.

Suėmė jauny vagiy
didelę gaują

Virš dvejų metų policija 
sekė vagių gaują, kuri įsi
lauždavo į krautuves, val
gyklas ir kitokias įstaigas. 
Pagaliau nakti policininkai 
Ed. Doyle ir Rudolph Gin
gras sulaikė G. Elkenbau- 
mą ir M. Friedmaną. Po
licininkai surado pas juos 
kelis įrankius ir $200 pini
gais. Paklausinėjus jie pri
sipažino, kad jų gauja tik 
buvo įsilaužę į kepyklą ant 
Main St., Flushinge, kur iš 
saugiosios spintos pačiupo 
$1,000. *

Po to policija suėmė dar 
H. Petterį, P. Schoenfeldą, 
S. Schwartzą, K. Ofshę, S. 
Schukmaną, R. Oberlande-

niujorkiečių lietuvių buvo 
galvoję suruošti jam for
malias išleistuves, bet ne
suspėjo. Leonas buvo išvy
kęs į JAV gilumą, lankėsi 
Čikagoje, Detroite, New 
Orleanse ir kitur. Grįžęs iš 
kelionės, dabar turįs greit 
išvykti. Tuo būdu moksli
ninkui išleistuvių nebuvo 
galima suruošti. Mūsų šis 
susitikimas ir buvo jam iš
leistuvės.
Kas yra šis jaunas Lietuvos 

mokslininkas?
Leonas Simonavičius gi

mė 1929 metais Panevėžy. 
Vidurinę mokyki a baigė 

; Kaune. Įstojo į Vilniaus 
I Valstybinį universitetą ir jį 
! baigė 1954 metais; baigė 
i chemijos fakultetą. Aukš
tąjį mokslą baigė su pui
kiais pažymėjimais.

Kas toliau?
L. Simonavičius vyksta į 

Leningrado Valstyb. Uni
versitetą tęsti mokslą as
pirantūroje (Graduate 
school). Ten studijuoja 
trejus metus, apgina diser
taciją ir gauna Chemijos 
mokslų kandidato laipsnį. 
Tuomet grįžta atgal į Lie
tuvą ir tampa Vilniaus 
Universiteto Fizinės chemi
jos katedros dėstytoju. Tai 
buvo 1957 metais.

Matydama jauną moksli
ninką gerai dirbantį, tary
binė vyriausybė siunčia jį 
į Jungtines Valstijas toliau 
studijuoti, 
amerikiniu mokymo būdu, 
susipažinti su amerikiniais 
chemikais - m o k slininkais. 
Jis stoja į vieną įžymiausių 
Amerikos universitetų — į 
Yale Universitetą New Ha
ven, Conn, čia laisvu klau
sytoju išbūva aštuonis mė
nesius. Dabar, nrisisėmes 
mokslinių žinių. Leonas Si
monavičius grįžta atgal į

rį, R. Engerį, S. Bernstei- 
ną, J. Crissą, P. ir J. Lite
lius, R. Frudenthalį ir dar 
tris jaunuolius žemiau 15 
metų amžiaus, kurių vardų 
neskelbia. Suimtieji yra 
tarp 16 ir 21 metų amžiaus.

Daugumoje ii e turtingų 
šeimų vaikai, kai kurie tu
ri savo nuosavus automobL 
liūs, lankosi j įvairias kole
gijas. Policija sako, kad 
jie yra atlikę apie 500 va
gysčių, į namus įsilaužimų 
ir pačiupę apie $100,000 
pinigais ir brangiais daik
tais. Vogtus daiktus par
davinėjo užkandinėje, ku
rią užlaikė vienas iš Eitel 
brolių.

tenkina tik tuo, ką jau pa
siekė; jis studijuos toliau, 
kad apgintų disertaciją — 
daktariato laipsniui įsigyti.

Ryžtatės pasivyti profe
sorių akademiką Matulį, ar 
ne?—juokauju aš.

—O, nelengva jį pasivy
ti!.. Draugas Matulis—di
delis mokslininkas...

Laikas jau vėlus, po vi
durnakčio. Atsisveikiname 
su mielu, kukliu jaunu 
mokslininku. Linkime jam 
laimingos kelionės, sėkmės 
toliau siektis pasibrėžtame 
užmojyje. Prašome mūsų 
vardu pasveikinti mums pa
žįstamus Vilniaus Valstyb. 
Kapsuko vardo universiteto 
darbuotojus ir kitus vilnie
čius. Prašome, kad Leonas 
Simonavičius nepam i r š t ų 
mūsų, kad, progai pasitai
kius, ir vėl mus aplankytų.

—Jūs turėtumėte mus J 
į aplankyti; atvykite j u o 
dažniau į Lietuvą, — atsa
ko jis.

L. Simonavičius išskrido 
iš Idlewild aerouosto birže
lio 6 d. Ns.

susipažinti su

—Ka manote daryti, su
grįžęs? — klausiu.

—Vėl dirbsiu Vilniaus 
Valstybiniame universitete.

Leonas jau laisvai kalba 
angliškai.

Kaip patiko mūsų šalis, 
Jungtinės Valstijos?

—Įdomi.
—Ar draugas Leonas ve

dęs?—statomas jam ir toks 
klausimas.

—Taip, — kukliai atsako.
Jis vedė Eleną Šinkūnai

tę, taipgi chemikę, šiuo me
tu dirbančią Vilniaus Eidu
kevičiaus vardo odų fabri
ko cheminėje laboratorijo
je. Turi dvejų metų dukre
lę Jolantą.

Netenka nė sakyti, kad 
Leonas Simopavičiūs nesi-

HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS-MOTERYS

di-

Filmai iš Lietuvos jau 
šį šeštadienį

Naujausi iš Lietuvos fil
mai bus parodyti šio šešta
dienio vakarą, birželio 10. 
Pradžia 7: 30.

Rodys Jonas Grybas.:
Filme Tarybų Lietuva 

pamatysite daugelio mies
tų, kolūkių ir kaimų gam
tovaizdžius, įstaigų ir žmo
nių nuotraukas. Visa tai 
taip miela kiekvienam lie
tuviui. Ypatingai pradžiugs 
tie, kuriems teks laimė at
pažinti artimus savuosius 
filmuose.

Filmas Dešimt dienų Len
kijoj taipgi labai įdomus.

Šių filmų rodymo vieta: 
Schwaben Hall, 474 Kncker- 
bocker Avė., Brooklyne 
(Ridge woode).

Kviečiame visus.
LLD Kuopų
Bendras Komitetas

Didelė diena 
Brooklyniečiams

Brooklyniečiai turės
dėlę dieną birželio (June) 
18, sekmadienį. Tą dieną 
net keturios LDS kuopos 
rengia p i k n i k ą Great 
Necke, Kasmočiūtės sode, 
Steamboat Rd. Kadangi šis 
piknikas yra pirmas šį se
zoną, tai retas brooklynie- 
tis nepanorės jame būti.

I

LDS 1-mosios k u o p o s | 
nariams stačiai ir prieder
mė piknike dalyvauti, nes 
J ,e' ' ' “ ‘ ’
pirmai kuopai.

Nėra abejonės, kad iš 
plačios apylinkės • atvyks 
daugelis žmonių, todėl kiek
vienas turės progą susitik
ti pažįstamų pasikalbėti ir 
pasisvečiuoti.

, Brooklyniečiams, iš Wil- 
liamsburgo busas išeis nuo 
Lituanikos skvero, Stagg 
St. ir Union Avė.

Įsigykite buso bilietus iš 
anksto, kad galėtumėt vyk
ti į pikniką.

Dėl buso bilietu 
binkite MI 1-6887.

A. Gilman,
LDS 1 kp. sekr.

Sėkmingas LLD 185 kp. 
išvažiavimas

LLD 185 kuopos išva
žiavimas į pajūrį birželio 4 
d. buvo visapusiai sėkmin
gas. Publikos buvo apie 
80 asmenų. Draugai Alvi- 
nai dalyvavo net iš Kali
fornijos atvykę. Visi ska
niai buvo pavaišinti, pakvė
pavo tyru oru, po žaliuo
jančią girią pavaikštinėjo, 
o tūli net ir išsimaudė.

Skanias vaišes paruošė 
ir svečiams patarnavo 
Venckūnų šeima, Brie- 

į džiai, Grybas ir Kairys. 
Venckūnams teko didžiau
sia atsakomybė panešti. Jie 
viską atliko pagirtinai.

Dabar lauksime daugiau 
smagių sueigų. Na, ir jų 
bus.

!Šio šeštadienio vakarą 
matysime naujausius, 
Lietuvos gautus filmus.

Birželio 17 d. vakare 
sirinksime į “Laisvės”
lę išleisti turistų į Lietuvą.

Ant rytojaus, birželio 18 
d., vyksime į LDS kuopų 
pikniką, kuris įvyks Kas
močiūtės sode, Great Necke.

Rep.

iš

su
są-

0. Gilman susižeidė
Ona Gilmanienė puldama 

susižeidė abi rankas. Gy
dosi savo namuose, 131-47 
230 St., Jamaica, N. Y.

Ona yra Lietuvių Moterų 
Klubo narė.

Šią žinią pranešė S. Pet
kienė.

Turime Darbų Moteriškėms, j 
Puikios Darbo Sąlygos Moderninė)

Sapoj. Pradžiai $1.74 j valandą.

Aplikantės privalo dirbti bi pa
kaitomis. Aplikacijos bus priimtos 
Pirmadieniais iki Penktadienių nuo 
8:30 A. M. 3:30 P. M. Kreipkitės 
asmeniškai Personnel Office.

NATIONAL BISCUIT CO., 1
2221 Route 208, Fairlawn, N.J.

PRANEŠIMAI

ketvirta dalis įplaukų eis susirinkimą,

BROCKTON, MASS.
L.L.D. 6-ta kuopa šaukia ekstra 

, kuris jvyks birželio- 
June 15 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose. 8 Vine St., 7.30 v. vakare.

Kviečiame visus narius ir visus 
spaudos veikėjus dalyvauti šiame 
susirinkime, nes čia turėsime rim
tai pasitarti “Laisvės” pikniko rei
kalu, turime gerai prisirengti tam 
dideliam darbui. Piknikas įvyks lie
pos-July 2 d. Ramova Parke, Mon
tello, Mass.

Piknikui turėsime suorganizuoti 
darbininkus ir turėsime nustatyti 
visą pikniko tvarką. Taipgi reikės 
nutarti kiek kokio maisto ir gėrimų

Valdyba.
(46-47)

reikės.

skam-

DAUGIAU AREŠTŲ
Jackson, Miss.—Bušų sto

tyje vėl areštavo 7 Laisvės 
keliautojus — 5 baltus ir 2 
negrus. Teisėjas James 
Spencer nuteisė juos po 4 
mėnesius kalėjimo. Bet jei
gu jie pasimokęs po $200 
piniginės baudos, tai kalė
jimo bausmė bus sumažin
ta iki dviejų mėnesių.

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

jvyks birželio 14 d., Kultūriniame 
centre, Ozone Park, N. Y. Pradžia 
7:30 v. vakare. Kviečiame visus na
rius atsilankyti ir naujų narių at- 

| si vest i. Susirinkimas bus svarbus 
visiems. Kp. valdyba.

LLD 1-os KUOPOS NARIAMS
Susirinkimas jvyks birželio 16-os 

vakarą, Kultūros Centre, 102 St. ir 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Yra svarbių reikalų. Prašome visus 
dalyvauti. Valdyba.

(46-47)

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos televizijos vedėjai bu
vo paruošę platų rodymą į 
Kenedžio ir Chruščiovo su
sitikimo Vienoje. Per te
levizijos tinklus tatai matė 
Tarybų Sąjungoje, Veng
rijoje, Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje ir Rytų Vokieti
joje.

“THE CHEATERS”
Jau treji metai, kai šis 

filmas rodomas Francūzi- 
joje, bet tik dabar pasiro
dė New Yorke “Paris” te
atre, 5th Ave. & 58th St.

Režisierius, Marcei Car- 
ne, bando atvaizduoti Pary
žiaus taip vadinamus “beat
nikus,” t. y. tuos jaunuo
lius, kuriems nerūpi moks
las nei darbas. Jie ieško 
tuščių svajonių ir inspira
cijos Paryžiaus kavinėse. 
Dūmuose skandina ir alko
holyje svaigina seksuali
nius geismus. Tačiau jie 
nieko kito daugiau neap
gauna, kaip patys save...

Rėkianti džiazo muzika ir 
jaunų aktorių vaidyba ne- 
pridavė šiam filmui spalvos 
nei tono.

The Cheaters” tema, 
perdaug grynai perduota 
žiūrovui, veda prie minties, 
kad tik mano dukra arba 
sūnus taip nenueitų... H. F.

LDS kuopų piknikas 
birželio 18

Sekmadienį, birželio 18, 
keturios LDS kuopos ruo
šia bendrą medinį pikniką. 
Jis įvyks Kasmočiūtės sode, 
Great Neck, N. Y.

Rengėjai prašo visų pasi- 
žymęti tą dieną, kad niekur 
kitur nedalyvauti, bet būti 
gražiame piknike.

Brooklyniečius veš
džiulis būsas. Kuriuo lai
ku jis išeis, bus vėliau pra
nešta.

di-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas jvyks birželio 12 d„ 7:30 v. 
vakare.

Prašome narius ir nares dalyvau
ti. Šis susirinkimas svarbus: tu
rime daug reikalų apkalbėti kas 
link artėjančių piknikų. 7-to Aps
kričio piknikas jau artėja, kuris 
jvyks birželio 18 dieną, Lawrence, 
Mass.

Spaudos piknikas jvyks Liepos 2 
d., Montello, Mass. Taipgi turėsime 
apkalbėti ir Olympia Parke įvyks
tančius piknikus.

Jaskcvičius, org.

MOTELLO, MASS.
Montello Vyrų Dailės Grupė ren

gia busu važiavimą j apskričių pik
niką Lawi'ence, Mass. Kelionė j 
pusi $2.00 asmeniui. Rusas išeis 
nuo Lietuvių Tautiško namo 12-tą 
vai. dieną, birželio-June 18. Važia
vimui galite užsisakyti pas G. Ste- 
ponauską ir pas Chas. Ustupą.

(45-46)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kp. rengia Tėvų Dienoj 

banketą, šeštadieni, birželio 19 d., 
12 vai. dieną. Laiškanešių salėje, 
314—15th Ave., So. Šis parengi
mas bus suteiktas nariams veltui, 
pašaliniais tik vienas doleris. Ko
misija žada padaryti specialiai gerus 
pietus. Kviečiame dalyvauti.

Reng. Komisija 
(45-46)

BROCKTON, MASS.
Montello Vyrų dailės grupė ruošia 

busą važiuoti j apskričių pikniką 
birželio 18 d. j Lawrence, Mass.

Kurie norite važiuoti su daininin
kų grupe, užsisakykite vietas buse 
pas George Stcponauską, gausite 
pas jį tikėtus. Kaina $2.00.

Reikia platinti ‘‘Laisvės” pikniko 
bilietus, kuris jvyks liepos 2 dieną, 
Ramova Parke, Montello, Mass. '

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susirin

kimas jvyks birželio 9-tą dieną, 
1150 N. 4th St., 7:30 vakare. lai
bai svarbus reikalas—reikės sužinai, 
kiek tikėtų jau išparduota vykimui 
autobusu j baltimoriečių ruošiamąją 
gegužinę (pikniką) sekamą setona- 
dienj, birželio 11 d. Turėsimi? ir 
kitų svarbių reikalų aptarti. Drau
gai ir draugės, atvykite j šį susirin
kimą. Valdyba.

R COSMOS 
TRAVEL BUREAU

Skelbia
EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.

Vietų skaičius ribotas. 
Reikia rezervuotis iš anksto.

Mes taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms iš USSR

Smulkmenų ir pilnesnių informa
cijų rašykite arba skambinkite 

Telefonas Circle 5-7711

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc. 

45 West 45th Street 
Now York 36, N. Y.

Seniausia ir labiausiai patikinu^ 
kelionių agentūra

6 p.—Laisvė (Liberty) — Penkt., birželio (June) 9, 1961




