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Į KRISLAI
Liūdna žinia 
ligai juos prisiminsime 
Jėga prieš jėgą 
Susipranta 
Pasikeis ir Kalifornija 
Vis ne pagal juos

— Rašo A. Bimba —
Šiuos žodžius rašau giliai su

sijaudinęs ir susirūpinęs. Pa
siekė mus dar viena labai liūd
na žinia. Worcesteryje mirė 
mūsų senas veikėjas ir kovoto
jas Domininkas Jusius. Ren
giuosi važiuoti paskutinį kar
tą atsisveikinti su tuo geru 
draugu.

Domininko mirtis—didžiulis 
nuostolis Usterio kolonijai ir 
visam mūsų pažangiajam ju
dėjimui. Net sunku tikėti, kad 
jo jau nebėra gyvųjų tarpe. 
Jis visuomet man atrodė vie
nu iš sveikiausių ir tvirčiausių* 
mūsų senosios kartos draugų.

Ilgai mes nepamiršime Lie
tuvon grįžtančių mielųjų sve
telių — Justino Marcinkevi
čiaus ir docento Sigito Kregž

dės. Jie čia mumyse paliko 
.labai gilų ir malonų įspūdį. 
PSu jais susitikimas “Laisvės” 
salėje pereitą sekmadienį dar 
kartą mums jausmingai primi
nė mūsų senąją tėvynę. Jų 
jaunuoliškas entuziazmas ir 
nuoširdus kovingumas pakėlė 
mūsų ūpą ir sustiprino mūsų 
ryžtą nenuleisti rankų.

šiems jauniems mūsų tau
tos sūnums linkime laimingos 
kelionės ir sėkmės visuose jų 
tolesniuose gyvenimo ir veik
los žygiuose.

Juodųjų amerikiečių masės 
kantrybė jau išsisemia. Ne
paisant Kingo ir kitų vadų 
prašymų ir raginimų atsukti 
priešui antrąją veido pusę, jos 
ruošiasi į jėgą jėa atsakyti. 
Kitaip nė būti negali. Jos ne-

Baltieji šovinistai 
dar puola negrus

Vis negali įveikti Pietų 
Vietnamo partizanų

Jungtinės Valstijos1

iššovė astronautą

betylės, kai joms galvas po
licininkai lazdomis daužys ir 
kai jas šunys draskys.

Tai matome Alabamoje, tai, 
pamatysite, pasikartos visur, 
kur tik juodiesiems žmonėms 
bus atimtos žmogaus ir pilieti
nės teisės. Gaila, kad mūsų 
pietinių valstijų valdovai tos 
istorinės tiesos dar vis nepa

jėgia arba nenori įsidėti sau 
ii galvą.

Kvaila mūsų vyriausybės 
politika link socialistinės Ven
grijos bus pakeista. Jau kal
bama, kad gal mūsų delega
cija Jungtinėse Tautose jau 
nebesispardys prieš Vengrijos 
atstovybės pripažinimą. Gal 
būsią greitoje ateityje sunor
malizuoti diplomatiniai ryšiai» 
su tuo kraštu.

Vengrijos pabėgėliams tie 
nauji vėjai baisiai nepatinka. 
Jie protestuoja, jie visomis 
keturiomis kovoja, kad tas ne
įvyktų. Kaip ir lietuviai pa
bėgėliai, kaip ir visų kitų tau
tų atplaišos, jie gyvena pra
eitimi.

Labai laikas mūsų vyriausy
bei atsisveikinti su ta visa se
na, žalinga ir kvaila politika 
linkui Vengrijos, linkui Ku
bos, linkui Tarybų Lietuvos.

Iš visų didžiųjų ir garsiųjų 
Amerikos universitetų, tik Ka
lifornijos universiteto vadovy
bė dar vis nė iš tolo prie stu
dentų neprileidžia komunistų 
kalbėtojų. Tačiau viskas ro
do, kad jai teks atsisveikinti 
su tuo nepateisinamu nusista
tymu.

Keisti tie aukštųjų mokyklų 
kietakakčiai, kurie idėjoms 
bando užstoti kelią uždraudi- 
mais bei geležine siena, i Jau
nimas ieško tiesos ir veržia-

Birmingham, Ala.—Nors 
Jungtinių Valstijų federa
linė vyriausybė prisiuntė 
kariuomenės ir slaptosios 
policijos, bet baltieji šovi
nistai tai vienur, tai kitur 
susirenka grupėmis po šim
tą ir daugiau ir puola neg
rus. Keliose vietose jie iš 
automobilių apšaudė negrų 
gyvenimo namus. Užpuoli
mai ant negrų jau persikė
lė ir į Nashvillės miestą, 
Tennessee valstijoje.

Alabamos gubernatorius

G. C. Wallace ir kiti pietie
čiai sako, kad jie teismų 
pagalba privers JAV fede- 
ralinę vyriausybę nesikišti 
į valstijos reikalus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis ragina pie
tiečius baltuosius ir negrus 
susilaikyti nuo išstojimų 
gatvėse. Jis sako, kad jeigu 
Alabamos baltieji šovinistai 
nenusiramins, tai bus dau
giau armijos jėgų ten pa
siusta.

Afrikos valstybės 
laikys konferenciją
Addis Ababa, Ethiopija.— 

Jau atvyksta delegatai ir 
užsienio ministrai į Afrikos 
valstybių konferencoiją. Į 
konferenciją nekviesta Pie
tų Afrikos Sąjunga, kurio
je yra terorizuojami neg
rai.

Konferencija pras i d ė s 
gegužės 22 dieną ir tęsis iki 
26 dienos. Konferencijai at
sidarius kalbės Haile Selas
sie, Ethiopijos imperato
rius.

Washingtonas. — JAV 
V alstybės departamen tas 
ruošiasi sunormalizuoti di
plomatinius ryšius su Ven
grijos Liaudies Respubli
ka.

Popiežius ragina 
nusiginkluoti

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Gegužės 13 d. popiežius Jo
nas XXIII per belgų kardi
nolą Leoną-Josephą įteikė 
Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui U Than- 
tui enciklikos “Pacem In 
Terris” (Taika Žemėje” 
kopiją.

Kardinolas skaitė tas 
dalis enciklikos, kur kalba
ma, kad apsiginklav i m o 
lenktynės ir gaminimas 
atominių ginklų; veda i prie 
to, jog jų savininkai meteks 
kontrolės ir pasaulyje įvyks 
baisi katastrofa.. Popiežius 
specialiame laiške pareiškė, 
kad civilizacija neverta to 
vardo, jeigu ji nevartojama 
prieš piktą.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai vėl laimė
jo eilę susirėmimų prieš 
Jungtinių Valstijų ir Ngo 
Dinh Diemo jėgas. Tas iš
šaukė nesutkimą tarp JAV 
karininkų ir Pietų Vietna
mo valdžios.

Jungtinių Valstijų kari
ninkai reikalauja, kad Pie
tų Vietnamo valdžia pradė
tų masinį puolimą prieš 
partizanus. Jie sako, kad 
Ngo Dinho Diemo valdžia 
turi 250,000 karininkų ir 
karių gerai apginkluotų 
amerikiniais ginklais, dar 
apie 100,000 milicininkų, tai 
su JAV karo lėktuvų ir 
malūnsparnių pagalba pri
valo pulti partizanus. Jie 
sako, kad puolimą reikia 
daryti plačiu baru, nedide
liais armijos į daliniais, o 
ypatingai užplokoduoti par
tizanus, kadj jie negautų 
maisto. ». ■ •

Vietnamo prezidento bro
lis Ngo Dinh Nhu nesutin
ka su JAV patarėjų takti
ka. Jis sako,,kad jiems“at-

sibodo” karas, kad jie “bi
josi partizanų”, kurie pra
dėjo žudyti JAV patarėjus, 
tai pastarieji ir skuba įveik
ti partizanus. Jis sako, kad 
JAV patarėjai daug daro 
klaidų. Jis tarp kitko pa
reiškė: “Jus, amerikiečiai, 
kaip ko išmokote, erdvių 
užkariavime, bet ant Že
mės, aš bijausi, kad daug 
mažiau susiorientuojat, 
negu mes”. •

Vitnamiečiai jau trečią 
JAV karininką nužudė, ka
da jis važiavo su Pietų 
Vietnamo valdžios karinin
kais. Partizanų maža gru
pė sulaikė automobilį, su
šaudė vitnamiečius kari
ninkus ir JAV karininką.

Saigonas. .— Partizanai 
nušovė JAV karo lėktuvą. 
Amerikietis lakūnas kris
damas nusilaužė koją. Tik 
ko 20 kareivių užmuštais ir 
tizanai sumušė valdžios ar
mijos dalinį. Valdžia nete
ko 20 kareivių užmuštais ir 
daug sužeistais.

Cape Canaveral, Fla. —; 
Jungtinių Valstijų karinio 
orlaivyno specialistai, po i 
ilgo pasiruošimo, gegužės j 
15 dieną, 9 vai. ryto, iššovė I 
į erdvę satelitą (kapsulę) 
su majoru Gordonu Coope- 
riu. Iššovimas pavyko ge
rai. Reikiamu laiku kapsu
lė pradėjo skristi aplinkui 
Žemę.

Karinio orlaivyno specia- į 
listai suplanavo, kad Coo-! 
peris skrajotų 34 valandas i 
ir per tą laiką padarytų 22

apskridimus aplinkui Žemę. 
Numatyta, kad įrengimas 
(kapsulė) po visų tų kelio
nių turėtu nusileisti Ramia
jame vandenyne, o toje sri
tyje yra daug JAV karo 
laivų ir lėktuvų jo ir kap,- 
sulės išgelbėjimui.

šis astronauto skridimas 
buvo ilgai ruoštas. Aplin
kui Žemę, kaip sausumoje, 
taip ir didjūriuose, yra pa
ruošta lėktuvai ir laivai jo 
pagalbai, jeigu kapsulė nu
sileistų kitur, negu yra nu
matoma. Nors JAV neturi

pasauliniu mastu

IŠ VISO PASAULIO
Havana. — JAV laivas 

“American Susveyor” atga
beno 6,600 tonų įvairių me- 
dikalių reikmenų už išlais
vintus invazijos imtinius. 
Plaukdamas į JAV vėl iš
veš 750 kubiečių, kurie 
vyksta pas savo gimines 
pabėgėlius.

Oslo. — Tarybų Sąjunga 
nori pirkti nuo Norvegijos 
anglies kasyklas Spitzber- 
geno saloje.

Wichita, Kan. — Sulau
kęs 84 metų amžiaus mirė 
buvęs senatorius G. McGill.

si prie šviesos. ■ Jie nori iš
girsti atstovus visokių ideo
logiją. Juo labiau jie nori 
susipažinti su komunizmu iš 
lūpų jo atstovų.

Blaivus protas turės paimti 
viršų ir Kalifornijoje.

Pastebėjau, jog “veiksnių” 
spaudai labai nepatinka tas, 
kad Tarybų Lietuvos vadovy
bėje neįvyko didelių pakeiti
mų. Nusiminusiai jie links
niuoja vardus Sniečkaus, Pa
leckio, Šumausko ir kitų senų 
ir išbandytų lietuvių tautos 
vadovų.

Mums gi tai labai džiugu, 
kad lietuvių tautos vairas pa
silieka tvirtose ir nuoširdžio
se rankose. Mums labai džiu
gu, kad į Lietuvos vadovybę 
yra įpilama ir jauno, naujo 
kraujo. O kad taip yra da
romą, tai puikiai įrodė įvyku
sioj i rinkimai deputatų į 
Aukščiausiąją tarybą.

Washingtonas. — TSRS 
ambasadorius Anato liūs 
Dobryninas tarėsi su JAV 
Valstybės sekret o r i u m i 
Deanu Rusku.

Belgradas. — Jugoslavi
joje lankėsi Egipto prezi
dentas Nasseris ir ilgai ta
rėsi su Jugoslavijos prezi
dentu Tito.

Varšuva. — Čionai įvyks 
socialistinių ir kapitalisti
nių šalių rašytojų susitiki
mas.

Maskva. — Maskviečiai 
per radiją klausosi iš Loty
nų Amerikos muzikos, ir 
nemažai yra 'tokių, kurie 
rūko Havanos cigarus.

Londonas. — Anglija rei
kalauja, kad JAV orlaivių 
kompanijos pakeltų 5 pro
centais kainas keliaunin
kams.

Kairas. — Jungt. Arabų 
Respublikos lėktuvas “DC- 
3” susidaužė ir žuvo 31 
žmogus.

Karakas, Venezuela. — 
Ginkluoti asmenys nugink
lavo keturis policininkus jų 
nuovadoje ir juos išsigabe
no.

Beverly Hills, Calif. —R. 
Niksonas savo namą par
davė už $183,100.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
1961 metais Jungtinių Tau
tų generalinėje asamblėjo
je buvo nutarta kovoti 
prieš beraštiją pasauliniu 
mastu. Apskaitliuojama, 
kad dabar pasaulyje gyve
na virš trijų bilijonų žmo
nių, iš jų arti vieno trečda
lio yra beraščių, būtent net 
800,000,000.

Kai kuriose šalyse yra 
masinė berašti ja: Nepaly- 
je ji siekia i90%, Afganis
tane ir Persijoje —85%, 
Turkijoje —75%, o’dauge-

lyje kitų šalių virš 60 pro-
centų.

Daugiausiai yra beraščių 
buvusiose imperialistų ko
lonijose Afrikoje, ir Azijo- 
joje, taipgi Lotynų Ameri
koje, kurioje įsigalėjęs 
Jungtinių Valstijų kapita
lizmas.

1962 metais Romoje buvo 
sušauktas Jungtinių Tautų 
suvažiavimas kovai prieš 
beraštiją, dalyvavo delega
tai nuo 39 valstybių ir 9 
tarptautinių organizacijų. 
Suvažiavimas priėmė TSRS 
delegato pasiūlytą planą. .

i Anglai ir JAV šnipai 
pabėgo iš TSRS

Maskva. — Teisme šni
pas Olegas Penkovskis iš
davė penkis Anglijos am
basados narius ir penkis; 
JAV ambasados, kurie su 
juomi veikė šnipavimo su
metimais.

Bet įvardinti asmenys 
vieni anksčiau, o kiti jau 
teismo metu išvažiavę iš 
Tarybų Sąjungos. Ten bu
vo tik Anglijos, ambasados 
sekretorius C. Cowell ir 
JAV H. Montgomery pasi
likę. Amerikietis jau patsai 
išvažiuoja, o anglui TSRS 
įsakė tuojau išvažiuoti.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė patvarkė, kad įvar
dinti asmenys niekados į 
TSRS daugiau nebus įleis
ti..

Washingtonas. — JAV 
valdžia leidžia lėktuvų 
kompanijoms pakelti kai
nas už keliavimą per Atlan- 

jto vandenyną.

diplomatinių ryšių su Kini
ja, bet buvo atsikreipta ir į 
ją, kad gelbėtų astronautą, 
jeigu jis nusileistų jos te
ritorijoje.

Iki dabar ilgiausiai aplin
kui Žemę skraidė, tai 1962 
m. rugpjūčio 11-15 dieno
mis Tarybų Sąjungos kos
monautai. • Tada Popovi- 
čius erdvėje išbuvo 71 va
landą ir aplinkui Žemę ap
skrido 48 kartus, o Nikola- 

; ievas išbuvo 95 valandas ir- 
Žemę apskrido 64 kartus.

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga, per TASS žinių agentū* 
rą, sveikino sėkmingą Coo- 
perlo žygį, tarp kitko, sake: 

I “Tarybų Sąjungos liaudis, 
kuri eina priešakyje erdvių 

. užkariavime, linki Coope- 
riui sėkmingai baigti žygį.”

TSRS kosmonautas Niko
lajevas pareiškė: “Ašdžiau
giuosi, kad amerikiečiai žen
gia pirmyn erdvių užkaria
vime. Aš pasitikiu, kad 
abiejų šalių kosmonautai 
greitoje ateityje bendrai 
skraidys.”

Vėliausios žinios-s

LIETUVOJE! NUTEISĖ 
LIAUDIES PRIEŠĄ

Vilnius. — Kėdainių 
mieste nuteistas sušaudyti 
Pranciškus Prūsaitis, kuris 

Įkaro metu gelbėjo hitleri- 
i ninkams. Teisme jis prisi
pažino nužudęs 17-ką žmo
nių.

AUGA INDONEZIJOJE 
KOMUNISTŲ ĮTAKA
Jakarta. — Dabartiniais 

laikais Indonezijos Komu
nistų partija jau turi 2,000,- 
000 narių ir apie 10,000,000 
simpatikų. • Komunistų par
tijos generalinis sekreto
rius Dipa N. Aiditas, ir jo 
pavaduotojas M. H. Luk- 
manas yra Indonezijos mi
nistrų kabinete.

Londonas. — 91-ių metų 
amžiaus mokslininkas Ber- 
trandas Russelis ragina an
glus kovoti prieš valdžią, 
kuri išsisukinėja nuo už
draudimo atominių ginklų 
ir nuo nusiginklavimo.

T. SĄJUNGA BANDYįS 
TOLIMAS RAKETAS
Maskva. — Tarybų Są

junga pranešė, kad nuo ge
gužės 15 iki liepos 15, tai 
yra, per, du mėnesius šau
dys į Ramųjį vandenyną 
raketomis, siekiančiomis už 
8,000 mylių. Ji padavė kor- 
dinatus, kur jos kris ir 
prašo kitų valstybių nesių
sti ten savo laivų.

Laikraštį leidžiant į spau
dą, astronautas Cooperis 
jau antra diena skraidė ap
link žemę. Jis baigė 17-tą 
skridimą. Numatoma, kad 
galės padaryti visus 24 kar
tus skridimų.

Jungtinės Tautos*- N. Y.— 
Vienbalsiai priimta į Jung
tines Tautas Kuwaito vals
tybėlė. Tai jau bus 111-tas 
narys. Kuwaitas užima 
5,800 kvadratinių mylių 
plotą ir yra prie Persijos 
užlajos.

Paryžius. — Sulaukęs 
tik 48-ių metų amžiaus mi
rė žymus komunistas Pier
re Courtade, Centro komi
teto narys ir “L’Humanite” 
tarptautinis apžvalgin i n- 
kas.

Roma. —Popiežius Jonas 
XXIII pasiuntė laišką 
krikščionims, gyvenantiems 
socialistinėse šalyse.

JAPONŲ PROTESTAS
Tokio. — Japonijos Soci

alistų partija šaukia de
monstraciją prieš atskridi- 
mą JAV atominių “F—105” 
mūšio lėktuvų. Viena die
na jų atskrido 14. Jie pri
taikyti kautis ore ir bom
barduoti atominėmis bom- • 
bomis.

^Bostonas. — Virš 10,000 
žmonių ‘ buvo susirinkę į 
Boston Common aikštę ir 
protestavo prieš negrų per
sekiojimą pietų valstijose.

Pekinas. — Kinijos val
džia protestavo prieš Indi, 
ją, nes pastarosios kariai 
keturis kartus buvo įsiver
žę į Kinijos teritoriją.

New Delhi. — Atvyko 
Pakistano delegacija prieš
akyje su Užsienio ministru 
Z. Ali Bhutto tartis su In
dija Kašmyro reikalais.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstija išleido $70,- 
000,000 panaujinimui ap
saugos užtvarų nuo jūros.

Seulas.— Pietų Korėjoje 
stoka ryžių.

Santo Domingo. —Domi
nikos respublika jau ati
traukia savo militarines jė
gas nuo Haiti sienos.

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos plenumo po
sėdis nukeltas iš gegužės 28 
dienos į birželio 18 dieną.

Marham. —Policija areš
tavo 14 asmenų, kurie de
monstravo ir reikalavo už
drausti atominius ginklus.

Washingtonas. — JAV 
susilaikys nuo ruoštų trijų 
atominių bombų bandymų 
Nevados valstijoje.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje yra 66,000 pašto 
įstaigų.
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Birminghame
MOKYKLINIO AMŽIAUS negrų vaikai maršavo 

kartu su savo tėvais—maršavo link Birminghamo (Ala
bama) miesto rotušės reikalauti sau pilietinių teisių ir 
konstitucinių laisvių. Visa tai siutino rasistus.

Policija su piktais šunimis, ugniagesiai su vandens 
rynomis puolė lygiai vaikus kaip ir jų tėvus. Tokių 
maršuotojų buvo daug tūkstančių, o apie trys tūkstan
čiai jaunų ir senų buvo sukišti į kalėjimus.

Pagaliau Birminghame buvo padaryta “mūšių per
trauka”. Pažadėta negrams visa eilė nuolaidų—pažadė
ta, kad tūlos valgyklos ir krautuvės bus desegreguotos, 
kad bus daugiau negrų įdarbinta į atsakingesnius dar
bus, kad suimtieji bus paleisti iš kalėjimų. O jei to ne
bus, tuomet negrai pradės didesnes kovas už savo teises.

Grįžkime prie jaunamečių, prie vaikų, dalyvavusių 
kartu su tėvais kovose, mačiusių policijos šunis kandžio
jant jų tėvus ir broliukus, mačiusių policiją vaišinant 
buožėmis demonstrantus, kišant į policijos vagonus, ve
žant į kalėjimus.

Dėl to, kad negrų vaikai kartu su tėvais kovojo 
prieš rasistus, prieš brutalumą, kapitalistinėje spaudo
je (net ir šiaurėje) atsiranda “geraširdžių”, kurie sako, 
būk vaikų įtraukimas į tokias demonstracijas, kokios 
vyko Birminghame,—“nusidėjimas prieš žmoniškumą.” 
Kodėl nusidėjimas? Ar todėl, kad vaikai jaunomis savo 
dienomis, susipažinę su rasistų brutališkumu, kai už
augs, patys pataps kovotojais už savo ir kitų teises? Ar 
todėl, kad jie iš pat jaunų dienų “užsikrės” kovingumo 
dvasia?

Tokiems geraširdžiams pasakysime: prieš apie 50 
metų, kai darbininkams streikų metu fabrikus pikie- 
tuoti buvo draudžiama, daugelyje Amerikos miestų, 
streikieriai masiniuose pikietuose statydavo savo vai
kus pačiame priešakyje.

Dažnai iškylantieji gyvybiniai interesai įtraukia į 
bendrą kovą mažūs nr didelius, jaustis ir < senus. Pą^ 
mus kyla tik toks klausimas: kur buvo akys, kur buvo 
širdys Birminghamo miesto baltųjų tėvų ir motinų, ku
rie matė, kaip policija su piktais “išmokslintais” šuni
mis žiauriai puolė negrų vaikus ir jų tėvus?!

— o —
PO TO, KAI NEGRAI—tėvai ir vaikai—savo kova 

privertė rasistus padaryti vieną kitą nuolaidą, sutei
kiant jiems kai kurių mieste teisių, atrodė, kad per ku
rį laiką ten bus šiokia tokia ramybė. Bet ne! Žvėris pa
rodė savo iltis!

Iš praėjusio šeštadienio į sekmadienio naktį rasis- 
tai-kukluksininkai pradėjo mėtyti bombas į negrų rezi
dencijas. Kilo riaušės, kilo mūšiai negrų su policija; 
daug žmonių buvo sužeista. Bet ne tai svarbiausia: at
rodė, jog gali užsiliepsnoti rasinės riaušės, kuriose žū
tų daugybė nekaltų iš abiejų pusių žmonių.

Nusitarė įsikišti ir prezidentas Kenedis. Jis įsakė 
kai kuriems kariuomenės daliniams stovėti arti Bir
minghamo, kad, “reikalui esant”, būtų pašaukti daryti 
tvarką.

Kai šitie žodžiai rašomi, Birminghame “ramu”, bet 
nieks nežino, kaip ilgai toji “ramybė” tęsis. Negrų va
dovai prašo negrus užsilaikyti ramiai, nekerštauti. Bet 
kiekvienas mato, kad negrai visuomet užsilaikė ramiai; 
jų demonstracijos butfę ramios; nepakėlė jie rankos 
prieš policiją, net ir prieš šunis, juos kramtančius. Ne
grai nemetė bombų į rasistų namus. Riaušes kelia bal
tieji rasistai, kukluksininkai, šalies konstitucijos prie
šai, liaudies priešai. i

Ir tokia padėtis yra ne tik Birminghame—panašių 
provokacijų galima tikėtis ir Mississippi \valstijos mies
tuose ir kitur. O andai kongresmanas Adam Clayton 
Powell viešai pasakė, kad pačioje šalies sostinėje, kur 
gyventojų daugumą sudaro negrai, bet kada gali iškil
ti “baisių dalykų”, jei ten nebus suteikta negrams pilie
tinės teisės.

“Sales tax” pakelti
NIUJORKO MIESTO MAJORAS gegužės 10 d. pa- 

sirašė po dokumentu, sulyg kuriuo su š. m. birželio 1 
diena bus pakelti mokesčiai už pirkinius.

Su ta diena kiekvienas pirkėjas, perkąs Niujorko 
mieste krautuvėse bet kokius pirkinius (išskiriant 
maistą ir vaistus), turės mokėti ketvirtą procentą 
miestui taksų; ligi šiol mokėdavo trečią procentą. Tak
sai prasideda nuo pirkinio, kai jo kaina 20 centų. Res
toranuose valgantieji, jei jų sąskaita nesiekia, $1, taksų 
nemoka, jei siekia $1,—moka taip pat ketvirtą procen
tą.

Wagneris mano, kad tokiu būdu miestas surinks 
apie $105,000,000.

Gegužės 10 d., prieš pasirašant dokumentą, buvo 
susirinkę į miesto rotušę nemaža Niujorko > krautuvi
ninkų ir jų atstovų, kurie protestavo prieš tokį patvar
kymą, bet keletas ten buvo ir tokių, kurie užgyrė. Už- 
gyrė, deja, atstovai iš darbo unijų...

Apie tą patį laiką miestas žada pakelti taksus ant 
mieste parduodamu cigarečių: rūkoriai ligi šiol miestui

KVAILI TIE PONAI!
Čikagos “Sandaroje” skai

tome :
Chicagoje įvyko didelė vieti- 

niQ lenkų demonstracija pami
nėti 172 metų sukaktį nuo pa- 
skelbimo “Gegužės 3-čios 
Konstitucijos,”' ‘kurią, deja, 
parašė grįžęs iš Jungtinių 
Valstijų lietuvis — A. Niem- 
cevičius, gimęs Ukmergėje, o 
mokslus ėjęs Vilniaus univer
sitete.

Taigi laike tos demonstrack 
jos Chicagoje, kur kalbėjo ir 
J. V. vice prezidentas Lyndon 
B. Johnson, buvo taipgi priim
ta rezoliucija reikalaujanti, 
kad Vilnius ir Lvovas būtų 
prijungtas prie Lenkijos.

Kad lenkiški ponai kvaili, 
kad jie dar vis “nepamirš
ta” Vilniaus, nėra ko stebė
tis. Bet kaipgi su JAV vi
ceprezidentu Johnsonu? Jo 
ten oficialus buvimas, jo sa
kymas mitinge kalbos, už
deda “oficialų antspaudą” | 
ir ant tos ponų rezoliucijos!

Nejaugi Kenedžio valdžia 
galvoja taip, kaip lenkiškie
ji ponai, būtent, kad Lietu
vos sostinė priklauso Lenki
jai?! Jeigu taip, tai bloga!

Beje, neseniai p a n a š u s 
lenkiškų ponų šauktas mi
tingas įvyko ir Clevelande. 
Ten jiems kalbą sakė prezi
dento Kenedžio švogeris 
Stanislovas Radzvillas, ir jis 
“išreiškė viltį, jog Lenkija 
atgaus savo nepriklausomy
bę... ” Ot, jei norite!..

Mes žinome, jog gyveni
mas eina savo keliu — Len
kijos Liaudies Respublika 
seniai pareiškė, kad Vilnius 
—Lietuvos sostinė. Tarp 
Lietuvos ir Lenkijos šiuo 
metu geriausi santykiai. Tik 
Amerikoje visokie lenkiški, 
glušai plepa, nonsensus.

A. ČEBATORIUS > 
APIE LIETUVĄ

Philadelphietis Antanas 
Čebatorius buvo nuvykęs’ į 
Tarybų Lietuvą. Pasiviešė
jęs ten kurį laiką, prieš’ iš
vykdamas, parašė “Tiesai” 
(š. m. gegužės 5 d.) tokį at
sisveikinimą:

Lietuvą, gimtąjį Jaskonių 
kaimą (netoli Druskininkų —■ 
red. pastaba.), palikau 1907 
metais. Nuo to laiko nė kar
to neteko lankytis Lietuvoje. 
Bet visokiausių kalbų, viso
kiausių straipsnių apie ją per 
visą gyvenimą Amerikoje pri
siklausiau ir prisiskaičiau ne
maža.

Todėl labai susijaudinęs vy
kau į Tarybų šalį. Jau pir
mosios dienos Maskvoje paro
dė, kad daug kas, ką teko 
girdėti Amerikoj apie Tary
bų šalį, buvo pramanyta. Mask
voje aš vaikščiojau, kur no
rėjau, ką norėjau aplankiau. 
Didelį įspūdį padarė man 
Kremliaus rūmai, Lenino mau
zoliejus.

Prieš kelias dienas puikiu 
sprausminiu lėktuvu atskridau 
į Vilnių. Vilnius man labai 
patiko. Gatvėse švaru, namai 
spalvingai nudažyti, asfaltuo
tos gatvės, jose didelis judė
jimas. Mane čia visur sutiko 
labai maloniai, geras patarna
vimas, malonūs žmonės.

Ypač ilgia prisiminsiu Gegu
žės šventę Vilniuje. Aš turė
jau progos stebėti ją nuo pra
džios iki galo. Gatve ėjo tau
tiškais rūbais pasirėdęs jau
nimas, dainavo lietuviškas gra
žias dainas. Visi atrodė labai 

mokėjo po 2 centu už pakelį cigarečių, dabar turės mo
kėti po keturis centus.

Taipgi žadama apdėti taksais (tarp 2—5 procentų) 
ant nuomų, mokamų už komercines vietoves (už viso
kius ofisus etc.).

Pragyvenimas nesvietiškai kyla. Tik pagalvokime: 
žmogus, sakysime, perka mieste automobilį—kiek jis tu
ri miestui taksais sumokėti! Arba žmogus perkasi bal
dus bei kostiumą—tas pats. 1

Mokečiai už pirkinius visųpirmiausiai kerta į darbo 
žmogaus kišenę!

O kodėl nebuvo galima uždėti didesnių, taksų ant 
turčių, kurie lengvai būtų galėję tuos 105 milijonus 
dolerių per metus sumokėti? v'

kalbas, pagalvojau, kad varu 
varomas linksmas nębūsi.

Vilniuje aplankau'Gedimi
no pilį. Pilis gražiai suremon
tuota, joje' muziejus, sutvar
kytas ir pats kalnas.

Vaikščiodamas., Vilniaus 
gatvėmis, aplankiau vieną kitą 
parduotuvę. Jose daug gerų 
prekių ir pirkėjų nestinga. 
Mačiau dideles ir naujas jūsų 
statybas. Tai vis rodo, kad 
Lietuva progresuoja, taiso sa
vo gyvenimą, norėdama pa
daryti jį dar gražesnį.

Svečiuodamasis Vilniuje, tu
rėjau progos susitikti su savo 
broliais ir kitais giminaičiais. 
Visi jie atrodo gerai ir gyve
nimu patenkinti.

Apie tai, ką mačiau ir pa
tyriau, papasakosiu savo prie- 
teliams, sugrįžęs į Filadelfiją.

Vėl palikdamas Lietuvą, no
riu palinkėti jai, visiems jos 
gyventojams laimės ir geros 
kloties visuose darbuose ir sta
tybose. Džiaugčiausi dar kar
tą apsilankęs savo tėvų žemė
je, nes visos mano mintys ski
riamos jai.

APIE NAUJĄJĄ 
POLITIKĄ KANADOJE

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” rašo:

Naujasis premjeras L. B. 
Pearsonas kartoja rinkiminės 
kampanijos mietu populiari- 
zuotą mintį, kad Kanada turi 
pildyti įsipareigojimus ir pri
siimti nuklinius sviedinius, o 
paskui stengtis atsikratyti jų. 
Jis tą mintį arba savo nusista
tymą atkartojo prieš išvykda
mas į Angliją ir tenai nuvy
kęs. Tai labai juokinga idėja.

įsileidimas tų sviedinių nėra 
juk skubus reikalas. Ar jų 
bus Kanadoje ar nebus, skir
tumo nebus. Ir tarptautinė si
tuacija nereikalauja, kad Ka
nada skubėtų ginkluotis nukli- 

>niais ginklais. Tikrenybėje, 
■tai galima daleisti, kad mikli
ni ai ginklai niekad nebus rei
kalingi. Juk žmonės dar nė
ra išprotėję, kad eitų prie su
sinaikinimo. ,;Q jėiįu jau ant 
tiek išprotėtų, ka^,. užsimotų 
susinaikinti, tai taip pat Kana
dos turėjimas nuklinių ginklų 
jokios reikšmės neturėtų, žmo
nija gali susinaikinti ir be Ka
nados pagalbos.

Kanados atsisakymas nuo 
nuklinių ginklų,: iš kitos pu
sės, galėtų šiek tiek padėti ko
voje prieš nukliriio ginklo pli
timą pasaulyje.

Ir jeigu premjeras tikrai tu
ri mintyje, kad Kanada vė
liau turės ieškoti kelių atsi
kratymui tų nuklinių ginklų, 
tai kodėl neieškoti dabar, kol 
dar jų vnėra kanadiečių ranko
se? Juk daug lengviau jų vi
sai neprisiimti, negu kad pri
siėmus stengtis jų atsikratyti. 
Išrodo, kad premjeras nėra 
nuoširdus šiuo klausimu. Jis 
juokus daro. O gal jis sąmo
ningai žaidžiai šiuo klausimu, 
nenorėdamas stačiai pasakyti 
Kanados žmonėms, kad jis nu
sistatęs patenkinti Jungtinių 
Valstijų reikalavimus?

Bet Kanados žmonės per 
rinkimus aiškiai parode, .kad 
jie nenori nuklinių ginklų. 
Daug daugiau balsavo už 
kandidatus tų partijų, kurios 
visai buvo pasisakiusios prieš 
prisiėmimą nuklinių ginklų. 
Jis daug geriau padarytų, -kad 
klausytų KanadOš žmonių bal
so, o ne svetimų reikalavimo. 
Ir sveikas protas kalba prieš 
nuklinius ginklus. Jie arba 
bus visai nereikalingi, arba 
nesudarys svarbos, ar Kanada 
turės jų ar ne, pasaulis galės 
susinaikinti ir be Kanados pa
galbos. Kanados pagalba rei
kalinga pasaulio gelbėjimui 
nuo susinaikinimo.

J. GRIGIšKIS

ĮV AIKIAIS KLAUSIMAIS
Gubernatorius Rockefeller is 

savo karalystėje
New .Yorko gubernato

rius Nelsonas Rockefelleris 
dabar leidžia “medaus mė
nesį” Venezueloje.

Kodėl jis naująją savo 
žmoną vežėsi į Venezuelą, 
kur verda griežta klasių ko
va, kur liaudis pasiryžusi 
reakcinį prezidento. Betan- 
courto ^režimą vienokiu ar 
kitokių būdu nugalėti?

Rockefelleriai ten vyko 
savo karalystę apžiūrėti ir 
savo šalininkams padėti ko
voje prieš liaudį.

Tenka primint, kad Vene
zuela yra didžiausias Rock- 
efellerių turto šaltinis. Jų 
kontroliuojama Creole Pet
roleum korporacija yra di
džiausia pasaulyje aliejaus 
kompanija, duodanti kas
met po virš bilijoną dolerių 
vertės aliejaus. O kur Rock- 
efellerių kontroliuojama žu
vies, daržovių ir didžiųjų 
krautuvių monopolija, kur 
didžiuliai gyvulių ir daržo
vių auginimo ūkiai, kuriuos 
taipgi Rockefelleris kontro
liuoja ir sau pelnus iš jų 
kraunasi.

Pelnas iš Venezuelos mi
lijonais Rockerelleriui plau
kia. Darbo žmonės privers
ti dirbti pusdykiai vergiš
kose sąlygose . Jie daugiau 
neuždirba, kaip po dolerį į 
dieną. O pragyvenimas, pa
lyginus su uždarbiais, labai 
aukštas. Šimtai, tūkstančių 
bedarbių.

Prez. Romulo Betancour- 
tas, išrinktas darbo žmonių 
parama, dabar visai nusiri
to reakcijos pusėn. Nema
žai savo šalininkų jis prara
do: Venezuelos ;ko n grėsė, 
kuriame, dabar jo partija 
jau nebeturi daugumos at
stovų. Visos civilinės teisės 
suvaržytos. Komunistų par
tija ir kitos kairiosios par
tijos uždraustos viešai veik
ti. 1 x

Nacionalinė Darbo Konfe
deracija, seniau rėmusi Be- 
tancourtą, šiuo metu jį pa
smerkė, beveik visos unijos 
prieš prezidentą išstojo. Tai 
prez. Betancourtas gink
luotų jėgų pagalba užgrobė 
unijų centrus ir pastatė 
unijas kontroliuoti savo ša
lininkus.

Bet ar ilgai Rockefelleris 
ir jo pastumdėliai galės Ve
nezuelos liaudį priespaudoje 
laikyti? Revoliucinei Kubai 
simpatija Venezuelos masė
se gana didelė. Komunistai 
1958 m. gavo apie 180,000 
balsų. Ji tebėra įtakinga, 
nors ir nelegaliose sąlygose 
veikianti. Partizanai plačiai 
veikia. Jie turi savo centrą 
kalnuose. Liaudis jiems pa
ramą teikia. Partizaninis 
judėjimas jaučiamas ir 
miestuose ir kaimuose.

Gub. Rockefelleris ir prez. 
Betancourtas labai rūpinasi 
sekamais prezidentiniais ir 
k o n g r e s i niais rinkimais. 
Jaučiamas politinis žemės 
drebėjimas, kuris gali reak
cinį režimą sunaikinti.

29 valstijos turi įstatymus 
prieš diskriminaciją

So. Dakotos gubernato
rius Archie Gubbrud pasi
rašė naują įstatymą, drau
džiantį bet kokią rasinę ar 
religinę diskriminaciją.

So. Dakota dabar patam
pa 29-oji valstija,' turinti 
įstatymus, kurie draudžia 
bet kokią rasinę ar religinę 
diskriminaciją. Bet dar 21 
valstija tokių įstatymų ne
turi.

Šiemet minime šimtame- 
tinę sukaktį nuo negrų iš
laisvinimo prokla m a c i j o s 
paskelbimo, bet rasinė dis
kriminacija dar vis tebėra 
Jungtinėse Valstijose nepa
naikinta.

Pažadai neištesėti
Michigano gubernatorius 

George Romney prieš rinki
mus žadėjo surasti daugiau 
bedarbiams darbų ir tokiu 
būdu bedarbių skaičių su
mažinti. Bet dabar bedar
bių skaičius Michigano vals
tijoje padidėjo 40,000.

Romney taipgi žadėjo 
naują darbuose ap s a u g o s 
įstatymą, kad sumažintų 
sužeidimus ir užmušimus. 
Bet 1932 metais sužeidimų 
ir užmušimų skaičius, paly
ginus su 1961 m., padidėjo 
10 procentų. Šų metų sau
sio mėn. buvo 2,918 sužeidi
mų, o vasario mėn. — 2,505. 
Darbe sausio mėn. buvo už
mušta 19 darbininkų, vasa
rio mėn.—23.

Štai kaip pažadai veikia į 
priešingą pusę. Lengva po
litikieriams visko prižadėti, 
žinant, kad niekas jų nepri
vers tuos pažadus ištesėti.

•

Kiek žmonių badauja
Jungtinių Tautų Maisto ir 

Akrikultūros organ i a c i j a 
apskaičiuoja, kad visame 
pasaulyje randasi nuo 300 
iki 500 milijonų pusbadžiai 
gyvenančių žmonių, taipgi 
nuo 100 iki 150 milijonų dėl 
maisto stokos sergančių 
žmonių.

Badaujančių žmonių dau
giausia Afrikoje, Azijoje ir 
Lotynų Amerikoje.

Kaip galima civilizuotam 
pasauliui toleruoti tokią 
tragišką padėtį, 'kuomet 
daugelis turi didžiulį maisto 
perteklių!

Worcester, Mass.
Tautininkų klubo naujas 

pastatas
Lietuvių piliečių socialio 

klubo naujo pastato atida
rymo iškilmės buvo gegu
žės 4 d. šokiai, o geg. 5 d. 
banketas. Jame išklausyta 
visa eilė miesto ir valstijos 
valdininkų kalbų, nes klubo 
pirmininkas miesto polici
jos vyriausioje stotyje dir
bąs.

Naujasis pastatas dar 
galutinai neužbaigtas ir ga
na brangus, kaip vietinis 
laikraštis paduoda, tai kai
navo $450,000, yra dviejų 
aukštų mūrinis pastatas. 
Pirmajame aukšte yra klu
bo patalpos, o antrame sa
lė. Frontas, išorės pusėj, su 
keturiais mediniais pilio
riais per du aukštu ilgumo, 
dešinėje pusėj durų sienoje 
įmūrytas žirgo jojikas su 
kardu, o iš abiejų pusių įei- 
gos yra dideli vėliavoms 
stiebai, kairėje pusėje ple
vėsavo JAV vėliava, o de
šinėj smetoninė. Kokia tai 
nesąmonė kelti tokią vėlia
vą, kuri jiįeko neatstovau
ja. Juk/jau daugiau kaip 
20 mefy kai Smetona pabė
go peLbeyžyną į Berlyną su 
savo vėliava. Jau jei nėra 
noro kelti dabartinę Lietu
vos vėliavą, tai jau jokios 
kitos nereikia. Kam juokin
ti sviėtą?

D. J.

Washingtonas. — J. S. 
Ebertonas, JAV ambasado
rius Burmoje, pasitraukė iš 
tos vietos.
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Mirė Domininkas 
Jusius

Pirmadienį, gegužės 13 
d., Worcestery staigia mir
timi mirė Domininkas Ju
sius, ilgametis “Laisvės” 
bendradarbis, visuomenės 
veikėjas, sulaukęs apie 70 
metų amžiaus.

Buvo pašarvotas Car
roll Funeral Home, 74 Pro- 
vid e ne e St., Worcester, 
laidotuvės gegužės 16 d., 
Hope kapinėse.

Domininkas Jusius
(Šią liūdną žinią telefonu 

pranešė velionio sūnus Ed- 
wardas praėjusį antradie
nį-)

Vėliau apie velionį, jo 
gyvenimą ir laidotuves pa
rašys mums patys worces- 
teriečiai. O šiuo tarpu, liū
desio valandoje, “Laisvės” 
kolektyvas reiškia nuošir- 
d ž i ą užuojautą velionio 
našlei Elzbietai (buv. Ka- 
napkienei), taipgi jo sūnui 
Edwardui, marčiai Elenai, 
anūkams, giminėms, drau
gams ir bičiuliams!

Brockton, Mass.
Bušu Važiuojame

i Worcester! c. c.
Gegužės 19 dieną, Wor- 

cesteryje, įvyksta meno 
dainų diena — festivalis. 
Montello Vyrų Dailės gru
pė vyksta pildyti progra
mą. Nusisamdę gražų bu- 
są. Busas išeis gegužės 19 
d. nuo Lietuvių Tautiško 
Namo lygiai 12 valandą 
dieną. Būkite ne vėliau, 
kaip 15 minučių prieš dvy
liktą.

Moterų apšvietos klubas 
rengia pikniką K. Ustupų 
sode, 27 Cleveland Ave., 
Montello. Įvyks sekmadienį, 
birželio 1 d., Lietuvių Tau
tiško Namo didžiulėje salė
je, 668 N. Main St., Montel
lo. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Kviečia visus ir visas daly
vauti. G. Shimaitis

Hartford, Conn.
Visko po biskį

Čionai buvo rodomi fil
mai iš Lietuvos. Rodė Jonas 
Grybas. Publikos buvo vi
dutiniškai. Paveikslai buvo 
aiškūs, rodymas publikai 
patiko. Buvo iš publikos pa
klausimų, į kuriuos J. Gry
bas tinkamai atsakinėjo.

Gegužės 19 dieną, Wor
cestery je, įvyksta Dainų 
diena — festivalis. Mūsų 
“Laisvės choras vyks dai
nuoti. Jis yra nusisamdęs 
didelį ir gražų autobusą. 
Kurie mylite dainą, taipgi 
gražų pasivažinėjimą, tai 
prašomi kartu važiuoti. Ke
lionė į abidvi puses tik 
$1.50. Busas išeis 10:30 va
landą ryto, nuo 157 Hun
gerford St.

Sekmadienį, gegužės 26 
d., Moterų klubas rengia 
pietus. Bus ir lietuvių rū
šies virtinių ir kitokio 
maisto. Rengėjos užtikrina, 
kad visiems ir visoms pa-' 
tiks. Prašo atsilankyti.

V. K.



\ .JIS KRITO KOVOJE UŽ 
TAIKĄ IR LAISVĘ

Apie šalių valdovus PHILADELPHIA, PA

BINGHAMTON, N. Y.— 
Drąsuolis, paaukojęs savo 
energiją ir ryžtą kovai už 
taiką ir laisvę, už visų tau
tų lygybę ir laisvę, William 
L. Moore gimė Binghamtone. 
Trejų metų amžiaus jis bu
vo nuvežtas i Mississippi 
valstiją. Tūlą laiką ten gy
veno. Ten gyvendamas ir 
augdamas su tos valstijos 
vaikais - jaunuoliais, paty

li riė jų gyvenimo sąlygas ir 
ši rd ingai pamilo juos-

Antrojo pasaulinio karo 
metu William Moore daly
vavo JAV Marine Corp, o 
1952 metais baigė savo pa
sirinktą mokslą Harp u s 
College. Bet jis juo nesinau
dojo. Jis dirbo pašto tar
nautoju - laiškininku. Pa
rašė ir išleido knygą “Mind 
m Chains,” per kurią siekė 
surasti pamatinius uždavi
nius kovai' prieš nelygybę. 
Daug jo raštų tilpo vieti
nėje spaudoje prieš atominį 
karą ir segregaciją. Jo šir
dyje degė didelė meilė visai 
žmonijai. Jis ir pasirinko 
kovos kelią ir kovojo už tai
ką ir laisvę, lygybę ir bro
lybę.

1962 metų sausio mėnesį 
Moore vaikščiojo aplink 
B r o o m e County Court
house, nešinąs iškabą su už
rašu ant vienos pusės: 
“Turn Toward Peace,” o 
ant kitos pusės: “Good Will 
Toward All Men and Women” 

#:r keliais skirtingais kitais 
šūkiais. Tų pačių 1962 m. 
lapkričio mėn. jis persikėlė 
gyventi į Baltimorę, Mary- 
lando valstijoje, ten taipgi 
ėjo laiškninko pareigas, 'kad 
jam būtų trumpesnė kelionė 
iki Mississippi valstijos. Jis 
nešė iškabą su užrašu “End 

x Segregation in America.” 
/ Pirmadienį, balandžio 22 

d. Moore pradėjo savo ke
lionę į Washingtoną, neši
nąs prezidentui Kenedžiui 
laišką. Bet Washingtone 
jam patarė įdėti laišką į 
laiškų dėžutę.

Pirmiau, negu jis pradėjo 
savo ilgą kelionę iš Wash- 
ingtono, jis pasiuntė laiškus 
laikraščiams ir radijo sto
tims. Eidamas pietinėse 
valstijose jis protestavo 
prieš segregaciją. Dviem 
dienom vėliau jis rastas ne
gyvas ant dulkėto US 11 kė

glio netoli Attalla miesto, 
^Alabama valstijoje, kur da- 
oar eina smarkios kovos 
prieš segregaciją. Taip pra
kilnių idėjų Binghamtono 
žmogus-kovotojas žuvo ko
voje už lygias teises, taiką 
ir laisvę.

Jam žuvus, vietos rytinė 
ir vakarinė spauda labai 
plačiai rašė apie jį kaip žmo
gų ir apie jo didelį pasiau
kojimą kaip kovotoją už 
žmonių lygybę. Įtalpino jo 
laiškus, rašytus savo orga
nizacijos nariams., kur žy
mi, kad kai kurie žmonės jį 
laiko neišmanėliu ir per- 
sergsti jį nuo nelaimių, bet 
jo meilė, jo širdies troški
mas, kad pasaulio tautos — 
visa žmonija — turėtų lais
vę ir lygybę, ir kad baisi ra
sinė Segregacija ir didelis 
karo pavojus teikia jam rū
pesčio ir verčia jį veikti 
prieš tai.

Moore lyg ir nujautė savo 
.nelaimę, bet jo prakilnūs 

^įsitikinimai žmonijos labui 
^iską nugalėjo. Ir rašyta

me laiške savo žmonai Ma
rijai balandžio 12 dieną jis 
rašė: “Iš to gal išeis gero, 
kam mano visas gyvenimas 
buvo pašvęstas — šiai ko

vai.” Jo žmona sakė, jis 
visuomet kovojo prieš netei
sybę. Ji pridėjo: “Kai ku
rie žmonės laikė jį keistuo
liu, bet Billis visuomet sten
gėsi ryžtingai ginti skriau
džiamus?’

Moore ėjo demonstraty
viai į tas valstijas, kur 
laisvės ir lygybės priešai 
laiko apsupę milijonus žmo
nių po savo tamsybės spar
nais., jis nešė jiems laisvės 
ir laimės gyvenmio saulę. O 
visgi to nepasiekė. Nelygy
bės palaikytojo ranka jį 
nukirto kelionėje, - kur eina 
žiauri kova. Jis krito kovo
je už rasinę lygybę.

Moore kūnas buvo parvež
tas į Binghamtoną. Trau
kiniui sustojus, ir stotyje 
dirbantys darbininkai su
stojo dirbę ir nulenkę gal
vas laukė iki jo kūnas me
dinėje dėžėje buvo paimtas 
iš traukinio. Taip stoties 
darbininkai atidavė pasku
tinę pagarbą ryžtingam ko
votojui už žmonijos lygybę 
ir laisvę. Pašarvotas buvo 
William R. Chase ir Son, 
Inc., šermeninėje, kur šim
tai žmonių, jų tarpe ir 
miesto meras John J. Burns 
ir jo motina, Mrs. Marie 
Burns ir kiti miesto parei
gūnai lankė šį narsų kovo
toją.

Iškilmingos Williamo L. 
Moore laidotuvės įvyko šeš
tadienį, balandžio 27 dieną. 
Dar prieš antrą valandą po
piet žmonės pradėjo rinktis 
į paskutinio atsisveikinimo 
vietą. Netrukus koplyčia 
persipildė dalyviais. Ap
skaičiuota, kad dalyvavo 
apie 150 žmonių. Beveik .pu
sė jų buvo negrai. Dalyva
vo atstovai nuo Civilinių 
Teisių skyriaus iš kelių 
miestų, ir nuo kitų organi
zacijų, kurios darbuojasi už 
rasinę lygybę.

Kunigas Robert A. Drew
ry, Moore draugas ir kaimy
nas, vadovavo laidotuvių 
apeigas . Jis, kaip kunigas, 
pasakė savo 'kalbą. Dviem 
atvejais keturi negrai su
dainavo dainas, kiti, turin
tys reikalą su šiuo įvykiu, 
taipgi tarė žodį. Po visų 
dainų ir kalbų laidotuyių 
direktorius patarė visiems 
eiti į savo automašinas, nes 
lauko pusėje nėra vietos 
stovinėti.* Lauko pusėje gi 
buvo susitelkusi tūkstanti
nė žmonių masė, veik pusė 
jų buvo negrai.

Išsirikiuoja automašinos 
į ilgą, akimis nepermatomą 
eilę ir lėtai rieda iki Karpus 
College kelio, kur apie šim
tas studentų pėstininkų su
sitelkę laukė artėjančios iš
kilmingos eisenos. Kada 
pusantros mylios procesija 
praėjo, tada ir laukiantieji 
įsijungė į ją, o juos pasekė 
šimtai žiūrovų, kur buvo 
susitelkę šalia kelio ir ėjo 
pėsti paskui laidotuvių au
tomašiną iki Vestal Hilles 
kapinių. Laidotuvių proce- 
cijoje matėsi automašinų iš 
New Yorko, New Jersey ir 
Ohio valstijų. Prie duobės 
atlikta paskutinė iškilmin
gų laidotuvių dalis. Kapi
nės perpildytos palydovais 
ir žiūrovais. Apaskaičiuo- 
ta virš dviejų tūkstančių 
dalyvių.

William L. Moore, 35 me
tų amžiaus žmogus, pasiau
kojusiai kovojo už žmonijos 
laisvę ir laimę, už rasinę ly
gybę ir visos žmonijos tai
kų gyvenimą, mirė, bet jo 
idėjos žygiuoja pirmyn po 
visą pasaulį.

Ona S. Wellus

JAV prezidentas yra vie
nas iš jauniausių prezidentų 
bei šalies tvarkytojų tarpe 
didžiųjų ir svarbiųjų’ šalių 
pasaulyje. Jis 46 metų am
žiaus. Jis turi -reikalą su 
12 šalių vairuotojų, kurių 
amžius yra tarp 69 iki 87 
metų. į

Paėmus praktiškai iš pa
prasto žmogaus gyvenimo 
šeimoj, tuojau surasi, kad 
tarp jaunesnės ir senesnės 
kartos rasi didelį skirtumą 
įvairių klausimų suprati
me ir jų išrišime.

Andai televizijoj mačiau 
ir klausiau buvusio pre
zidento Franklin D. Roo- 
sevelto jo prezidentavimo 
laiku sakytos kalbos. Žmo
gus klausai ir stebiesi jo iš
mintimi, jo iškalbumu, rei
kalų supratimu, drąsa ir 
tais atkirčiais, kuriais at
kerta savo oponentams. Su 
tokiu prezidentu liaudies 
gyvenimas pažengė pirmyn.

Dabartinis mūsų preziden
tas jaunas, dailus, iškalbus, 
gabus. Rodosi, viskas turė
tų eiti taip sklandžiai, kaip 
ėjo Roosevelto prezidenta
vimo laikais, kaip šalies 
tvarkyme, taip pat ir užsie
nio politikoj. Šalies padėtis, 
politiškai šiuo laikotar
piu nėra blogesnė už Roo
sevelto laikus. Kaip tuomet, 
taip pat ir dabar turi didelę 
didžiumą savo partijos žmo
nių kongrese abiejuose bu
tuose

Tačiau visi svarbieji biliai 
Kongrese tebėra komitetų 
rankose, ir tie komitetai 
jų nepraleidžia svarstymui. 
Ir pats prezidentas aiškina
si, kad demokratas, tame 
komitete esantis, apserga, 
tuomet respublikonai suda
ro didžiumą ir iškelto bi- 
liaus svarstymui nepralei
džia. Jei-tik, girdi, tie ko
mitetai praleis, tai abu bu
tai juos užgirs. Tas pa
rodo, kad ir jo partijos 
žmonės jo nepaiso. Kva
lifikuoti politiniai stebėto
jai mano, kad prez. Kene
džio jaunystė sudaro keblu
mus ir pasaulinėje politiko
je. Ypatingai jie įtaria Vak. 
Vokietijos Adenauerį, kurį 
išaugino jo geras bičiulis bu
vęs valstybės sekretorius J. 
F. Dulles. Šiam mirus, A- 
denaueris į JAV žiūri ne su 
pilnu pasitikėjimu.

Yra manoma., kad toms 
aplinkybėms susidėjus De 
Goliui pavyko gauti sau ša
lininku Adenauerį, kad ne
įleisti Anglijos į Bendrąją 
rinką.

De Golis laike pasaulinio 
karo turėjo daug nesmagu
mo su Anglijos valdovais, 
kuomet jis liko “Prancūzi
jos išlaisvintoju.” Apie De 
Golį plačiai rašo majoras 
generolas Sir Edw. Spears, 
galva Britanijos vai d ž i o s 
misijos prie gen. De Golio 
laike antrojo pasaulinio ka
ro.

Gen. Spears magazine 
“Look” rašo: Kuomet Pran
cūzija pasidavė Vokietijai, 
Anglijos valdžia nutarė 
gauti kokį nors populia
rų politikierių, su ku
riuo būtų galima veikti 
Prancūzijos išlaisvini m .u i-. 
Gen. Spears nuvažiavo į 
Bordeaux ir parvežė gen. 
De Golį. Visų, girdi, nuo
stabai, mano parvežtas sve
čias niekam nepatiko, ir da
rė man užmetimus, kam aš 
neparvežiau sugabaus pa
garsėjusio įtakingo šalies po- 
litikieriaus, kuris galėtų su
kelti ūpą už Prancūzijos iš
silaisvinimą iš Vokietijos.

Aš, girdi, turėjau aiškin

tis, — sako gen. Spears,— 
kad kiek aš ten jų radau, 
visi atsisakėm važiuoti, tik 
gen. De Golis sutiko, tai jį 
ir parvežiau. De Golis ma
žai buvo žinomas.

De Golio veikimas buvo 
labai sunkus iš visų pusių. 
Anglijos didžiūnai jo nemy
lėjo. Jis savo biudžeto ne
turėjo. Vichy valdžia ap
šaukė jį “Prancūzijos išda
viku” ir pasmerkė jį mirties 
bausme, būnant jam Angli
joje, — sako gen. Spears.

Buvo pradėta organizuoti 
armijos pulkai iš prancūzų, 
gyvenančių Anglijoj. Bet ir 
čia pasisekimo nebuvo, nes 
Vichy valdžia varė agitaci
ją prieš De Golį, grasino 
mirties bausme tiems, kurie 
prisidės prie De Golio pul
kų, jei kuomet sugrįš Pran- 
cūzijon. Likęs konsulatas 
Anglijoj slaptai veikė su 
Vichy valdžia, kad tokiai 
armijai pakenktų.

Įvyko susikirtimas. De 
Golis parašė memorandu
mą - atsišaukimą į Prancū
zijos tautą, išdėstydamas 
savo poziciją laisvinimo 
klausimu ir norėjo per ra
diją perduoti. Bet B. B. C. 
pareikalavo, kad tą atsišau
kimą duotų jai peržiūrėti ir, 
jei reikės., sucenzūruoti, nes 
to reikalauja užsienio de
partamentas. Su tuo De 
Golis nesutiko.

Susitarta: Jei bus prie
šingai kalbama, pažeidžiant 
Britanijos interesus, tokia 
kalba bus nutraukta ir dau
giau nebus leista transliuo
ti. De Golio kalba buvo 
transliuojama.

De Goliui karas, ir visos 
tos aplinkybės, kokiose, jis 
turėjo veiktų taip įkyrėjo, 
kad jis skundėsi, jdg kai tik 
pasibaigs karas, jis bet ko
kiam viešam judėjimui at
suks nugarą ir kur nors ra
miai gyvens.

Pasirodo, kad De Golis tų 
žodžių prisilaikė. Apie su- 
virš dešimtį metų jokiame 
politiniame Prancūzijos ju
dėjime nedalyvavo. Jis at
ėjo tik tuomet, kai ir vėl 
Prancūzijos politinis, gyve
nimas suiro ir buvo šaukta
si jo pagalbos, kad šalies po
litiką sutvarkytų. Jam at
sistojus prie Prancūzijos 
vairo, jo buvusieji karo 
draugai randa kitokįDe Go
lį. Šiuo laiku jis jau nepri
ima ir nedaro visko, ką pa
liepia jam buvusieji karo 
draugai. Jis jau turi savo 
nusistatymą savo šalies po
litikoj, o tas jo draugams 
nepatinka.

Ignas
, - > - -I

Ir rašytojai turės 
pažinti gyvenimą

Maskva. — J. Markovas, 
Maskvos rašytojų Sąjungos 
sekretorius, rašo “Izvesti- 
joje”, kad jauni rašytojai 
turės susipažinti su darbi
ninkų gyvenimu, pirm jie 
bus pripažinti profesiona
liais rašytojais.

Markovas rašo, kad iš 
Jevtušenkos, Voznesenskio, 
Aksymovo raštų paaiškėjo, 
kad jie, darbo žmonių gy
venimo nepažindami, rašy
dami tik nuo ausies, nei 
liaudžiai nepasitarnavo, nei 
savęs į rašytojus neauklė- 
jo. Kai kurie iš jų jau pa
siųsti dirbti į plieno gami
nimo fabrikus.

Maskva. — čionai eina 
girdų, kad generolas Iva
nas Serovas tapo pašalintas 
iš generalinio štabo.

Skaitlingas susirinkimas. 
Malonūs svečiai

Gegužės 10 Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos, 10 kuopos susirinki
mas buvo (J skaitlingas. Bū
tų gražu j; kad kuopiečiai 
kiekvieną susirinkimą taip 
lankytų.

Julia Šmitienė pristatė 
naują narį. Ačiū jai.

Komisijos raportas iš įvy
kusio paveikslų rodymo bu
vo geras, liko keli doleriai 
kuopai. Paaukota $15 prieš 
nacius veikiančiam komite
tui su paraginimu, kad iš
leistų lapelius lietuvių ir
anglų kalba.

Susirinkimas buvo trum
pas, kadangi atsilankė iš 
Washingtono Zenkevičius, 
antrasis sekretorius prie 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos ir pasakė gražią kalbą. 
Merkis pranešė, kad atvyks 
svečiai iš Tarybų Lietu
vos — Justinas Marcinkevi
čius ir Sigitas Kregždė.

Svečiai atvyko jau po de
šimtos, linksmi, jauni, pa
čiame gyvenimo žydėjime ir 
draugiški. Abu svečiai pa
sakė trumpas kalbas. Iš 
mūsų pusės palinkėta jiems 
sėkmės kuriant Tarybų Lie
tuvos gyvenimą. Buvo la
bai daug klausimų, į ku
riuos svečiai draugiškai at
sakinėjo. Nė nejutome, kad 
jau dvylikta valanda ir tu
rime skirstytis. Svečiai ap
leido mus, mes išsiskirstė
me gerai nusiteikę, kad tu
rėjome progą susitikti su 
Tarybų Lietuvos veikėjais.

Gaila, kad vėlai gautas jų 
sutikimas'mus aplankyti ir 
nebuvo laiko mūsų geriems 
draugams apie tai pranešti. 
Susiktuvės būtu buvusios 
skaitlingesnėsl < H ' ■

_£___ L ' • : .
Sekmadienį, birželio 2-rą, 

Ramanauskai rengia apy
linkės ūkininkų išvyką savo 
ūkyje. Jie kviečia iš arti ir 
toli atvykti ir būti jų ir lie
tuvių ūkininkų svečiais. 
Prisiminkime jų pereitų me
tų svetingumą, gerą maistą 
ir gražų priėmimą.

Philadelphiečiai rengiasi 
dalyvauti skaitlingai ir pri
sidėti su darbu. Draugų Ra
manauskų ūkis plačiai žino
mas, ir jie tikisi visų. Vie
ta dvi mylios nuo Sellers
ville, Lonely Rd., Box 200.

Jie prašo geraširdžių pri
sidėti kuo kas gali, kad iš
vyka būtų sėkminga, už ką 
iš anksto taria padėkos 
žodį.

Electrical Workers lokale 
98-ame yra tik vienas neg
ras, turįs mažos vertės dar
bą. Prie į miestą natūralių 
dujų įvedimo darbų nesi
randa nė vieno negro.

Bricklayers lokalo 1 par
eigūnai kaltina Labor Rela
tions Tarybą už nepama
tuotus kaltinimus. Jie sako 
kad iš 1,200 lokale narių yra 
šimtas negrų.

Seafairerių unija atšaukė 
peticiją prisidėjimui prie 
AFL-CIO, pasilikdami Tym- 
sterių unijoj. AFL-CIO bu
vo ^pasiryžus Yellow taksike- 
bų vairuotojus atitraukti 
nuo Tymsterių unijos, bet 
nepavyko.

257 naujai atvykę Tarybų 
Sąjungos kazokai atsiskyrė 
nuo ortodoksų bažnyčios, 
apsigyvens^ Seabrooks ūky
je, Bridgeton, N. J. Nuo 
seniau čia gyveno apie 1,000 
jų pasekėjų. Jie atvyko pa
gal 'prezidento ir Robert 
Kennedy planą.

Mrs. Emilia Lucauskas, 44

' delphijoje pasirašė sutarti 
su National Association, tu
rinčia 10,500 narių, . pri

metu, gyvenanti Reed St., i klausymui AFL-CIO. Sako- 
S. Philadelphijoje, ’ kaltiųa-■ ma? tai pirma tokia sutartis 
ma savo vyro Antano Lu-:pa^o darbininkų, 
causko užmušime. Policija ! 
rado Lucauską gatvėje mi
rusį ir manė, kad įvyko ne
laimė. Vėliau Mrs. E. Lu- 

causkas prisipažino, kadvy-__
rui esant girtam manė, kati j janti8 rusų kalbą, kalbėda
mi bus mušama, kirto batelio j mas Bucks County svetai- 
užpenčiu j galvą ir jisai ap-jnėje, pasakė: Tarybų moks- 
leido namus. Lucauskas; ]as dar0 progresą, daroma’ 
buvo bedarbis, 43 metų am- i viskas, kad jis būtų dar ge- 
žiau. Spauda nepasako, ar ■ resnis.
paliko šeimyną. Moteris! Dr. Eason skiriamas mo- 
dirbo. | kymui rusų kalbos Syracuse

-------- universitete.
Pašto pareigūnai Phila- Pi lietis

SCRANTON, PA.
Mūsų nuotrupos

Niekados pirmiau mūsų 
mieste laikraščiai neišliejo 
tiek ašarų, kiek paskutinė
mis dienomis dėlei kari
ninko kapitono Alf redo 
Svensono pabėgimo į rytinę 
Vokietiją. Tik pamanykit, 
iš ‘‘laisvojo pasaulio” pabė
go į komunistinę “vergiją”! 
Verkia laikraščių kores
pondentai, verkia jo moti
na, verkia net ir namo sa
vininkė Runienė su dukra, 
kur jis su motina gyveno, ir 
nieks negali suprasti, ko
dėl jis taip padarė. Pripa
sakoja visokių spėliojimų: 
tai jį “kidnapino”, tai kas 
nors apgirdė su narkoti
kais ir t.t. Vienok tas tik 
jam vienam težinoma...

A. Svensonas yra skaito
mas tikru lietuviu, bet jis 
tik yra Lietuvoje, Kaune, 
gimęs ir augęs.. Jo motina 
yra ukrainietė, o tėvas šve
dų kilmės. Motina, veikiau
sia, ir augusi Lietuvoje, nes 
gražiai vartoja lietuvių kal
bą ir gerai pamokyta. Gi 
pats Alfredas, apart rusų 
kalbos, dar kalba ir kitomis 
penkiomis europinėmis kal
bomis, tai irgi gerai pamo
kytas.. Jis išėjo militarišką 
kursą University of Scran
ton, — tai katalikiškas uni
versitetas, kur jis gavo dy
kai karišką mokslą. Tėvas 
žuvo bombarduojant Rygos 
miestą, nebuvo kariškis, tai 
Alfredas su motina, bai
giantis karui, išvyko į va
karinę Vokietiją, iš tenai į 
šią šalį, globoje tūlos kar- 
čiamninkės, kuri nemažai 
dipukų parsikvietė į šią ša
lį. Scrantone išgyveno 10 
metų.

Na, pabėgo, tai pabėgo, 
juk dangus dar neužgriuvo, 
tai kam tiek lieti ašarų. Ka
da kas perbėga iš Rytinės 
Vokietijos į vakarus, tai 
skaitomi didvyriais, rizikuo
jančiais net savo gyvy
bę dėl “laisvės”, bet kada 
Amerikos karininkas pasi
ryžo, veikiausia, sugrįžti į 
savo gimtąją šalį, tai, ro
dos, atėjo svieto pabaiga. 
Tikras absurdiškumas!

Kažin, ar mūsų preziden
tas ir kiti valdininkai Vash- 
ingtone. nepagalvoja kokią 
gėdą daro šiai šaliai prieš 
visą pasaulį, leisdami bal
tiesiem rasistams pietinėse 
valstijose taip gyvuliškai, 
žvėriškai elgtis su juodo
sios rasės žmonėmis, nesi
skaityti su šalies konstitu
cija, nei su įstatymais, kaip 
kad Birmingham, Ala., 
mieste elgiasi valdininkai 
ir policija? O betgi vsokie 
plunksnabr aižos plepa 
apie amerikonišką demo
kratiją, lygybę ir laisvę. 
Bet toksai elgesys su juo
dos rasės žmonėmis, 
tik pietinėse valstijose, bet
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Dr. Eason, Princetono uni
versiteto profesorius, viešė
jęs Tarybų Sąjungoje tri
mis. atvejais, lengvai varto- 

gana yra ir visoj šalyj to
kios “lygybės”, geriausia 
sirodo, tikra bėda susirasti 
lygybė, tik ne tai]) atvirai.

Mūsų respublikonams, pa
sirodo, tikra bėda susirasti 
kandidatų įvairioms vald- 
vietėms be pono Scrantono, 
naujo gubernatoriaus, už
gynimo. Tai tau ir laisvė ir 
demokratija, kad nori! 
Kaip tik tokia “laisvė” ir 
Franko Ispanijoj.

Visgi mūsų naujasis gu
bernatorius parodė savo 
“demokratiškumą” ir pa
darė nusileidimą reikale 
aptaksuoti aprangą ir ava
lynę ir pakelti taksus nuo 
4 iki 4 ir pusės procento ant 
visokių pirkinių, nors jis 
buvo pasinešęs ir pareiškęs 
nesitraukti nė coli nuo sa
vo užsibrėžimo. Jis padarė 
nusileidimą, kad taksai ant 
pirkinių būtų pakelti iki 5 
procentų, o apranga ir ava
lynė būtų palikta, kaip bu
vo. Ar tai ne geraširdis? 
Bet tuo patim kartu kas 
nors pasiūlė aptaksuoti pel
nus ir aukštas algas, tai po
nas gubernatorius pasakė, 
jog tai būtų neteisinga. Lai 
moka taksus tie, kurie turi 
mažai: mažai uždirba ir tu
ri dideles šeimynas. Aptak- 
savimas algų būt palietęs ir 
patį multimilijonierių 
Scrantoną. O kiek jis priža
dėjo prieš rinkimus! Gi 
apie kėlimą taksų pas tą 
poną ir kalbos nebuvo. Bet
gi kaukę visados išlaikyti 
negalima, ji turi nukristi.

I. Vienužis

Haverhill, Mass.
Aplankius dig. Augustą 

Kazlauską
Gegužės 11 d. aplankiau 

draugą Augustą Kazlaus- 
ka, kuris randasi Bostono 
Peter Bent Brigham ligoni
nėje, Ward B-19. Ligonis 
turėjo operaciją ir dabar 
gerai jaučiasi. “Niekad taip 
gerai nesijaučiau, kaip da
bar”, — sako ligonis. Deja, 
laukė antr o s operacijos, 
kuri turėjo būti padaryta 
gegužės 14 d.

Augustas Kazlauskas yra 
plačiai žinomas, kaipo nuo
širdus pažangios lietuvių 
visuomenės veikėjas. Jam 
pakliuvus j ligoninę, jis ga
vo daugybę užuoja u t o s 
laiškų, į kuriuos kiekvie
nam ypatiškai neįmanoma 
atsakyti. Tad prašė manęs, 
pasakyti “Laisvėje”, kad 
jis visiems, kurie pareiškė 
jam simpatiją ligoje, taria 
nuoširdų ačiū! Gi mes, ku
rie pažįstame Kazlauską ir, 
iki kol krutame sveiki, lin
kime draugui perkęsti vi
sus sopulius ir sveikam

ir ne ' grįžti į namus.
J. Petrus
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ROMA, NEAPOLIS, SORENTO
V. Blasco Ibanez

PRIE DANGAUS VARTŲ
Roma — miestas,- kuris 

skatina nuolat galvoti apie 
ilgą ir vargingą, erškėčiais 
išklotą žmonijos kelią, apie 
jos šviesiąsias ir juodąsias 
dienas, apie istorijos neper- 
maldomumą, apie ateitį. 
Negali būti, kad visa, ką 
žmonija per ilgus amžius su 
tokiu vargu, su tokia mei
le, su tokiomis aukomis kū
rė ir statė, staiga žlugtų. 
Negalima leisti, kad pasau
lis pavirstų nauja Pompėja, 
palaidota po atominiais pe
lenais. Su tokiomis mintimis 
vaikščiojame po Romą mes, 
tarybiniai parlamen tarai, 
atvykę čion tartis su savo 
kolegomis iš daugelio kraš
tų dėl žygių taikai sustip
rinti, tautų savitarpio pasi
tikėjimui sukurti.

Praeityje tas miestas pa
žino ir didelio suklestėjimo, 
pakilimo, ir skaudžių smū
gių bei žlugimo laikotarpius. 
Ir man Roma ne tiktai se
nienų, Koliziejaus ir Kapi
tolijaus miestas, bet ir sos
tinė tautos, kuri pagimdė 
Džuzepę Garibaldį ir mirti
mi nubaudė Benitą Musoli
nį.

Apie įžymųjį kovotoją
Su džuzepe Garibaldžiu 

susiję mano vaikystės atsi
minimai. Apie tą italų lais
vės kovų didvyrį, suvaidi
nusį didelį vaidmenį, vaduo
jant Italiją, iš svetimųjų 
jungo ir ją suvienijant, 
skaičiau, turėdamas vos 12 
ar 13 metų. Knyga apie 
Garibaldį buvo viena pirmų
jų mano skaitytų storų kny
gų. Atrodė, tada, kad nėra 
įdomesnės knygos ir nėra 
kilnesnio karžygio už Gari
baldį.

Užtat suprantama, su ko
kiu susijaudinimu, prieš ke
letą metų būdamas Nicoje,! 
kuri dabar priklauso Pran-i 
cūzijai, stovėjau prie Gari
baldžio gimtojo namo ir 
prie jo paminklo, puošian
čio tą gražų miestą Vidur
žemio jūros “Žydriajame 
krante.”

Ir dabar, būdamas Romo
je, skubėjau prie Garibal
džio paminklo. Jo atvaizdą, 
išspausdintą minėtoje kny
goje, atsimenu iš vaikystės 
metų. Pasirodo, čia ne tik
tai paminklas, vaizduojąs 
Garibaldį kaip kareivį, jo
jantį ant žirgo, bet ir išti
sas to Italijos liaudies did
vyrio bei jo bendražygių 
panteonas. Netoli paminklo 
visa eilė marmurinių bius
tų, vaizduojančių žymiau
sius Garibaldžius, garsiųjų 
išvadavimo kovų dalyvius, 
jų tarpe ir Garibaldžio sūnų. 
Toliau stovi įspūdingas pa
minklas ištikimai Garibal
džio kovų draugei ir žmo-. 
nai urugvajietei Anitai. Ji 
atvaizduota ekspre s i n g o j 
pozoj — ant šuoliais lekian
čio žirgo, šaunanti iš pisto
leto, o kita ranka prispau
dusi prie krūtinės sūnelį.

Kitų kovotojų biustai
Tas paminklų ansamblis 

iškyla gražioje, medžių, ža
lumynų bei gėlių apsuptoje 
vietoje, Džianikolo kalvo
je. Kelias į tą kalvą eina 
pro seno, daugelį šimtmečių 
pergyvenusio, sukry p u s i o 
ąžuolo dar žaliuojančias lie
kanas. Po tuo ąžuolu sėdė
davęs didysis italų poetas 
Tdrkovato Tašo, poemos 
“Išvaduotoji Jeruzalė” auto
rius, gyvenęs XVI šimtmety
je. Iš Džianikolo kalvos 
gražiai atrodo Roma, dėl 
kurios išvadavimo iš reak
cines popiežių valstybės bei 
svetimų okupantų jungo il- 

l'gaj kovojo Garibaldis ir jo 
narsieji vienminčiai. Gari
baldžio dvasia gyva visame, 
kas yra viesaus ir pažan
gaus, visame, ko siekia do
rieji italjios žmonės. Ir su 
mintimi apie Garibaldį žiū
rėjau į Italijos parlamento 
rūmuose — Mentečitorio — 
marmu rinių biustų tarpe 
stovinčius du biustus. Tai— 
fašistų nužudytojo socialis
to Mateočio ir taip pat fa
šistų kalėjimuose kankinto 
Italijos komunistų partijos 
įkūrėjo Antonio Gramišo 
biustai. Per pažangiausių 
kovotojų rankas Garibal
džio kovos estafetę perėmė 
Italijos komunistų partija, 
stovinti pažangiausiųjų ita
lų tautos jėgų priešakyje ir 
turinti didžiausią pritarimą 
Italijos liaudyje.

Deja, dar labai gyvos ir 
veiklios tos tamsiosios re
akcijos bei klerikalizmo jė
gos, prieš kurias visą am
žių teko kovoti Garibaldžiui 
ir jo palikuonims. Ne tiktai 
balkonas Venecijos rūmuo
se, to pat vardo aikštėje, iš 
kurio apsiputojęs rėkauda
vo Musolinis, ne tiktai iš E- 
tiopijos jo įsakymu išvežta
sis ir dai’ negrąžintasis obe
liskas primena liaudies su
šaudytąjį ir už kojų paka
bintąjį “dučę.” Fašizmas 
pasiliko savo pėdsakus ir 
Romoje, ir visoje Italijos 
valdančių sluoksnių politi
koje. Tai liudija ne tik 
“neofašistų” judėjimas, mė
ginąs atgimdyti fašizmą 
tikrame jo pavidale, atvirai 
siekiąs revanšo, bet ir tokie 
faktoriai, kaip Italijos įjun
gimas į NATO karinį bloką, 
reakcinė, nukreipta prieš 
darbo žmonių reikalus, vi
daus politika. Tą politiką 
vykdo reakcinės jėgos per 
krikščionių demokratų par
tiją, kuri per daugelį poka
rio metų yra viešpataujanti 
vyriausybinė partija, dažnai 
oportunistinių partijų pare
miama. Jei Musolinis savo 
laiku buvo pavergęs Italiją 
nacistinės Vokietijos sateli
tu, tai dabartiniai Italijos 
politikos rėmėjai įkinkė Ita
liją į Amerikos Jungtinių 
Valstijų karo vežimą. Ryš
kiausiai tai primena ameri
kiečių skatinama “šaltojo 
karo“ propaganda. Tos po
litikos neišmintingumą ir 
žalingumą pastaruoju metu 
ima suprasti vis platesni 
sluoksniai, jų tarpe ir dau
gelis krikščionių demokra
tų.

Musolinio ir Hitlerio įpė
diniai ir jų karingi šeimi
ninkai sukūrė tokią atmos
ferą, kuri milijonams žmo
nių Vakaruose kelia didelį 
susirūpinimą ateitimi, ver
čia blaškytis, ieškant bet 
kokios vilties šiame labiau
siai geležiniame iš visų am
žių — atomo amžiuje.

Kunigai ir vienuoliai
. Ir čia Roma pasireiškia 
kaip savotiška “paguodos” 
teikėja. Toji “paguoda” — 
religinė ,— čia bene svar
biausioji prekė, gal svarbes? 
nė už senovės griuvėsius ir 
turistinio grožio vietas. Juk 
Romoje yra pasaulinio žmo
nių apgaudinėjimo ir liau
dies širdžių malšinimo kon
cerno vyriausias štabas — 
Vatikanas.

Kai stovi aikštėje prieš 
švento Petro baziliką, greta 
kurios yra vartai į Vatika
ną, saugomi viduramžių 
drabužiais apsirengusių, bet 
šiuolaikinius šautuvus ran
kose laikančių popiežiaus 
gvardiečių, kai lankai žy
miausias iš 400 Romos baž

nyčių ir sužinai, jog kunigų 
ir vienuolių Romoje esą 
apie 40,000, įsitikini, kad 
čia pačią sunkiausiąją pra
monę sudaro bažnytinė pra
monė. O žinoma, kad Vati
kano valstybė, kurios teri
torijos tėra 44 hektarai, o 
gyventojų apie 1,000, pro- 
porcionaliai imant, yra tur
tingiausia pasaulio valsty
bė. Už religinę “paguodą” 
arba, vaizdingai kalbant, už 
riestainio skylę, Vatikanan 
suplaukia milžiniški turtai 
iš viso pasaulio tikinčiųjų 
katalikų aukų. Ir ne tik 
aukų. Vatikanas valdo daug 
įvairių įmonių, daug akcijų, 
duodančių pelną. Dideles 
apyvartas daro Vatikano 
bankas, vadinamas “Švento
sios dvasios banku,” kurio 
skyrius gali sutikti dauge
lyje Romos vietų. Beje, Va
tikanas turi savo geležinke
lio stotį, vadinamą “švento 
Petro” stotimi, savo radijo 
stotį, savo pinigus, savo po
liciją, net ir kalėjimą.

Bažnyčioje kaukolių 
krūvos

“Offerte” (aukokite)—tai 
žodis, kurį gali sutikti be
galės kartų, kai lankai Ro
mos bažnyčias. Apie 20 
“skarbonkų” su tokiu užra
šu suskaičiau Karolio bazi
likoje, esančioje Korso gat
vėje prieš “Plaza” viešbutį, 
kuriame mes gyvename. 
Aukoti raginama “švento 
Luko ,” “švento Bonifaco” 
ir daugelio kitų “šventųjų,” 
Kristaus kryžiaus ir įvairių 
sakramentų garbei. O įei
nantį į Kapucinų bažhyčioš 
požemius, kuriuose visos 
sienos ir lubos išdėstytos 
kaukolių krūvomis ir orna
mentais iš žmogaus kaulų, 
ne tik užrašas, bet ir rųs- 
faus veido barzdotas vie
nuolis kapucinas ragina au
koti. Sako, jei kas neauko- 
ja, jis gana šiurkščiai pa
griebiąs už rankos ir reika
laująs aukos.

Čia pat, pakeliui į pože
mius, Kapucinų bažnyčioje, 
yra didoka krautuvė, kurio
je prekiaujama spalvotais ir 
v i e n s p a 1 v iais atvirukais, 
vaizduojančiais tas požemi
nes katakombas su kaukolių 
krūvomis. Čia pat parduo
damos įvairios religinės 
brošiūros, rožančiai, “relik
vijos,” kurias labai perka 
religiniai turistai .

Išeidamas iš Kapucinų 
bažnyčios požemių, galvoji 
apie tai, kokia klaiki fanta
zija išgalvojo būdą net tų 
tūkstančių mirusių kapuci
nų kaukoles ir kaulus pa
naudoti bažnytiniam biz
niui. Tiesa, kai prisimeni 
bažnyčios biznį su įvairių 
“šventųjų relikvijomis,” 
stebėtis netenka. Vienoje 
bažnyčioje. Romoje teko ma
tyti po altoriumi už stikli
nės vitrinos karste gulinčią 
šventąją Eleną. Pasirodo, 
tokių “šventųjų Elenų” pa
laikų esą net keletas įvai
riose bažnyčiose. Visus tuos 
palaikus suskaičiavus, išei
tų, kad toji “šventoji” turė
jo 4 kūnus ir 5 galvas. Baž
nyčios istorikas Liudvikas 
Lalanas išskaičiuoja,' .kad 
pagal įvairiose pasaulio baž
nyčiose turimas relikvijas 
išeitų, jog šventas Sebasti
jonas turėjo 4 kūnus, 5 gal
vas ir 13 rankų, šventoji Ci
ną — 2 kūnus,. 8 galvas ir 
6 rankas, šventoji Julijona 
— 20 kūnų ir 26 galvas ir 
1.1. Tas sąrašas ilgas ir 
nuobodus, bet stebina aki
plėšiškumas, kuriuo “die
vo tarnai” per ilgus amžius

(Pagal ispanų Ųaudies , 
pasakojimą)

Tėvelis Pilinas sėdėjo ant 
Ratato tavernos slenksčio ir 
pjautuvu braižė smėlyje ra
tilus. Jo gudrios akutės 
vogčiomis stebėjo iš Valen
sijos atvyksią linksmą kom
paniją, kuri kirto skanias, 
alyvoje pakepintas dešre
les, užgerdama geriausiu 
ratato vynu.

Diena iš dienos senukas 
apleisdavo savo trobelę, kad 
nudirbtų skubiausius laukų 
darbus, tačiau visuomet 
kipšas jam pakišdavo kokį 
nors bestypsantį tavernoje 
pažįstamą. “Dar vieną stik
liuką... dar vieną buteliu
ką!!..” Varpai skambinda
vo pusiaudienį, vakarinį 
angelas dievo, o Pilinas vis 
dar būdavo neišėjęs į lau
kus.

Riochos vyno kvapas ku
teno nosį, ir Pilinas laužė 
galvą, kaip jam pradėti su 
šia garbinga draugija po
kalbį? Tada jį tikriausiai 
pakviestų išgerti ir užkąsti, 
kaip jau pas gerus žmones 
priimta. Jo laiminga žvaig
ždė panorėjo, kad prie di
delio, skarda apmušto sta
lo kažkas ištartų žodį “vie
nuolis”. Ir Pilinas čia tuoj 
užsikabino.

“Taip, taip, tie tai vik
rūs! Vienas iš mūsų apylin
kių net patį šventąjį Petrą 
apmovė“.

“Nagi, tėvuk, papasa
kok !”

Pilna taurė atsirado Pili- 
no rankoje, ir jis pradėjo, į

“Tai atsitiko su tėvu Sal
vadoru iš San Miguel de los 
Rejes vienuolyno. Tėvą 
Salvadorą kiekvienas. aukš
tai vertino dėl jd; bičiulis? 
kūmo. Aš pats jo nepažino
jau, bet mano*diedukas apie 
jį daug man pasakojo. Kas 
tai buvo per žmogus! Jis 
svėrė mažiausia du su puse 
centnerio ir, kai siūdinda
vosi naują sutaną, tai rei
kėdavo viso rietimo me- 
medžiagos. Kiekvieną die
ną jis aplankydavo dešimtį 
dvyliką kiemų ir visur iš
gerdavo po du puodelius šo
kolado. Ir kai mano tėvuko 
motina paklausdavo: “Ko 
jūs norėtumėte, mielasis tė
ve Salvadorai, kiaušinienės 
su pakepintomis bulvėmis 
ar rūkytos dešrelės?”, tai 
jis, sukryžiavęs ant pilvo 
rankas, atsakydavo: ir vie- 
no, ir kito mieloji”.

Iš jo trykšte tryško svei
kata, nors jis jos, atrodo, 
perdaug netaupydavo: apy
linkėje kai kurie vaikiūkš
čiai buvo labai panašūs į 
tėvą Salvadorą.

Bet šiame pasaulyje blo
gai yra badą kęsti, blogai 
ir perdaug valgyti. Vieną 
dieną tėvas Salvadoras, 
bėgdąmas iš smagių krikš
tynų, staiga atsiriaugėjo 
taip stipriai, kad net visa 
gatvė sukilo, ir sprogo — 
dovanokite už palyginimą -

kaip perpildytas vynmaišis.
Suprantama, jis tuojau 

nušvilpė ,, raketos greičiu į 
dangų, tiesiog prie didingų, 
gryno aukso vartų, kurie 
buvo nuo viršaus iki apa
čios prismaigstyti perlų, 
lyg mūsų alkaldo (ispa
niškas seniūnas) dukters 
plaukai smeigtukų, kai ji 
pasipuošia merginų sąjun
gos šventei.

“Tuk, tuk, tuk,” — pasi
beldė tėvas Salvadoras.

“Kas ten?” — paklausė 
iš vidaus silpnas drebantis 
balsas.

“Atidarykite, prašau, sen
jore šventasis Petrai.”

“Kas tu esi?”
“Tėvas Salvadoras iš San 

Miguel de los Rejes vienuo
lyno”.

Vartuose atsidarė lange
lis, ir šventasis Petras piktai 
sužaibavo akinių stiklais. 
Jūs tikriausiai žinote, kad 
šventieji dėl savo gilios se
natvės yra trumparegiai.

“Na, tu begėdi! — su
griaudėjo šventasis Petras. 
—Ko tu čia ieškai? Pranyk 
greičiau iš čia, su tavimi 
mes negalime turėti jokio 
garbingo reikalo”.

“Tyliau, tyliau senjore 
šventasis Petrai, jūs tik
riausiai tik juokaujate. Ati
darykite, prašau. Jau tems
ta“.

“Ką? Aš juokauju? Leisk 
man tik vartų kaištį nusi
griebti, tada tu tuoj kai ką 
pergyvensi. Manai, aš tavęs 
nepažįstu, tu, sutana apsi
tempęs, ištvirkėli ?;. r."" /

“Būk gailestingas, Senjo
re šventasis Petrai! Gal jūs 
turite dėl atgailaujančio 
nusidėjėlio kokią laisvą vie
telę, gal vartininko kamba
rėlyje?

“Nieko sau sukčius! Į vi
dų įleisti! Kad tu vienu 
šuoliu visas mūsų meduolių 
atsargas suėstumei ir mie
lieji angeliukai pasninkauti 
turėtų? Be to, mes čia tu
rime visą būrį palaimintų
jų damų, kurios dar visai 
neblogai atrodo. Malonus 
būtų užsiėmimas mano am
žiuje visą dieną paskui ta
ve bėgioti ir saugoti... 
Marš į pragarą, arba mie
gok sau laisvai ant debe
sio !.” Langelis užsidarė. 
Tėvas Salvadoras stovėjo 
tamsoje ir girdėjo iš tolo 
angeliukų gitaras ir fleitas,

apgaudinėja žmones, net 
šiais laikais eksploatuoda
mi jų lengvatikystę.
Beribiškas apgaudinėjimas

Romoje girdėjau pasako
jimą apie kunigą, kuris, ro
dydamas geležinę vinį, įti
kinėjo, kad tai esanti vinis, 
kuria Kristus buvęs prikal
tas prie kryžiaus. Kai tu
ristas paabejojo ir sakė 
mainęs jau kelias tokias vi
nis kitoke bažnyčiose, kuni
gas įniršęs įrodinėjo, kad jo 
vinis esanti tikroji, o kitų 
vinių rodytojai kunigai esą 
apgavikai...

(Bus daugiau) 

kurie gražiausiajai šventa
jai grojo serenadą.

Bėgo valandos, ir jis jau 
rengėsi paieškoti kelio į 
pragarą, vildamasis ten su
rasti geresnį priėmimą. Ta
čiau tarp dviejų debesų iš
niro moteris, tokia stambi 
ir riebi, kaip ir jis pats. 
Tai buvo vienuolė, kuri, 
persivalgiusi uogienės, su
sirgo viduriais ir atsisvei
kino su žemiškuoju pasau
liu.

“Tėve, — pasakė ji, do
rybingai nuleidusi akis že
myn, — ar taip vėlai jau 
nebus atidaryta?”

“Nebijok! Tuoj mes bub
sime viduje.”

Bematant jis sudarė pla
ną. Kiekvienam yra žino
ma, kad kritę kare ispanų 
kareiviai eina į dangų be 
jokių kliūčių; ir taip, kaip 
stovi — su batais ir penti
nais, nes šitiems nelaimin
giesiems suteikiamos kai 
kurios lengvatos.

“Pasilenk!,” įsakė jai vie
nuolis.

“Bet tėve!.. Tėve!.. — 
gynėsi susigėdusi vienuolė.

“Daryk, ką tau sakau, 
tu avigalve!”

Tėvas Salvadoras įsaki
nėjo labai energingai.

“Gal tu nori su mokytu 
vyru diskutuoti? Ką tu 
žinai, kokiu būdu į dangų 
įžengiama?”

Visa išraudusi vienuolė 
pakluso, ir tamsoje sušmė
žavo kažkas baltas, lyg bū
tų patekėjęs mėnulis.

“Stovėk stipriai!” Ir 
smarkiu šuoliu tėvas Sal
vadoras užšoko ant savo 
stotingos bičiulės sprando.

“Tėve!— kukčiojo varg
še. jus labai daug sve- 
riatel?p j’’; i ' a ą

“Nieko !” Striksėk dabar 
mažais šuoliais.”

Šventasis Petras, kuris 
jau kabino ant vinies rak
tų ryšulį ir rengėsi eiti 
gulti, vėl išgirdo beldimąsi.

“Kas ten?”
“Vargšas kavaleristas,— 

atsakė liūdnas balsas — Aš 
kritau kovoje prieš netikė
lius ir atjojau raitas ant 
žirgo.”

“Gerai, mano sūnau, ge
rai!”

Atidarydamas vartus, 
šventasis pamatė, kad ka
rys tik su dideliu vargu su
valdo -neramų žirgą. Ta
čiau veltui bandė garbin
gasis vartininkas pamatyti 
žirgo galvą. Labai nervin
gas arklys! Šventasis su 
plaštake paplojo žirgui per

Puikiais gamybiniais laimėjimais sutiko Gegužės Pir
mąją Utenos laboratorinių elektros krosnių gamyklos kolek
tyvas. Čia įsisavinta naujos konstrukcijos mufelinės krosnies 
MP-2U gamyba. Naujas įrenginys yra dešimčia kilogramų 
lengvesnis už senąjį, turi mažesnius gabaritus, patobulintą 
reguliatorių.

Šiais metais įmonės kolektyvas išleis daugiau kaip 20 
tūkstančių naujų elektros krosnių. Pirmą kartą uteniškių 
produkcija šiemet iškeliaus į užsienį. Elektros krosnis, pa
gamintas Utenoje, gaus Kuba, Korėja, Mongolija, Indija, Viet
namas, Jungtinė Arabų Respublika—viso 15 užsienio šalių.

/ Nuotraukoje: gamyklos kontrolierė Marija Monkevičie- 
nė tikrina naujas elektros krosnis MP-2U.
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Mirusiųjų kraujas 
gelbės gyviems

New Yorkas. — Daktarų 
suvažiavime raportavo Dr. 
John J. Marra ir Dr. J. Ke- 
vorkianas, kad nelaimėje 
mirusių žmonių kraujas 
pilnai yra tinkamas gelbėji
mui gyvųjų. Jie sakė, kad 
JAV tas dar tik septynis 
kartus buvo praktikuoja
ma, bet Tarybų Sąjungoje 
tą jau praktikuoja per 30 
metų.

Ypatingai daug gyvybini 
taip buvo išgelbėta metru 
Antrojo pasaulinio karo. 
Bet kraujas turi būti ima
mas tuojau po to, kai žmo
gus miršta.

nugarą ir geraširdiškai ta- 
re:

“Eik vidun, mažas karei
vėli. Tik žiūrėk, nuramink
savo kuiną.”

Tėvas Salvadoras įšuolia- 
vo į dangų. O šventasis 
Petras, uždarydamas var
tus, murmėjo sau panosė
je: “Prakeikimas! Ten 
apačioje turėjo būti baisus 
mūšis. Vargšui arkliui jie 
net uodegos nepaliko”...

Išvertė B. Dovainis

Philadelphia, Pa.
Gegužės 3 d. bruklynie- < 

čiai J.Grybas ir K. Briedis / 
mums pademonstravo ekra-* 
ne Lietuvoje susuktus fil
mus. Žiūrovų buvo apie 
šimtas, kurie stebėdami 
filmus domėjosi Lietuvos 
liaudies nuveikta pažanga 
kultūriniais, techniniais ii’ 
meniniais atsiekimais į to
kį trumpą pokario laiką.

Labiausiai žiūrovus su
žavėjo spalvotas filmas 
“Dainų šventė”. Ir kas gi 
negalėtų susižavėti Lietu
vos liaudies menininkų su
kurtu grožiu! Tai tikra fil
mų pažiba!

Šalčiaus susuktas filmas 
geras, įdomus, tik per tam
sus. Nejaugi dievulis pasi
gailėjo saulės šviesos, kuo
met filmas buvo sukamas. 
Grybo naujas prožektorius 
veikia gerai. Kalba aiškiai 
girdima visiems.

Kai mes skelbimuose 
kvietėme šioje šalyje gimu
sius ir augusius lietuvius 
atsilankyti ir pažiūrėti s<v 
vo tėvų gimtojo krašto fiu 
muose, mūsų prašymas bu^ 
vo išklausytas. Atsilankė 
apie tuzinas čiaauglių lie
tuvių, kurie nepilnai fil
mais buvo patenkinti. Ką 
antroji karta nori pamaty
ti savo tėvų gimtajame 
krašte? Man asmeniškai 
trejetas moterų pareiškė, 
kad joms neįdomu matyti 
Lietuvos techniką, trakto
rius, fabrikus, nes jos tą 
viską šiandien mato savo 
šalyje. Čiaaugliai daugiau 
įdomaujasi Lietuvos žmo
nių kultūriniais ir meni
niais pasiekimais. Taipgi ir 
sportu. Būdinga ir tas, kad 
dvi cioftai gimusios pusam
žės lietuvaitės nusipirko po 
vieną lietuvišką knygą.

Už mėnesio* drg. Rama
nauskų ūkyje turėsime ki
tą šaunų sambūrį, nes Ra
manauskai ruošia atžymėti 
kokią tai sukaktį. Be abe-z 
jonės, ten dalyvaus skaitė 
lingas būrys draugų ir pa-1 
žįstamų pas taip draugiš
kus ir vaišingus mūsų bi
čiulius Ramanauskus jų 
gražiame sode.

Filadelfijos miesto Tary
ba paskyrė virš milijoną 
dol. parėmimui privatinių 
ligoninių, kurios labai blo
game finansiniame stovyje, 
arba arti prie bankruto.

“Laisvės”Rcportcris



. MONTREAL, CANADA
lis tas iš mūsų gyvenimo

Apie 3,300 Montre a 1 o 
miesto rankinių darbinin
kų, atstovaujami unijos, 
pasirašė dvejų metų darbo 
sutartį su miesto adminis
tracija, laimėdami algų pa
kėlimą po 7 c. į valandą, 
atmokant nuo 1962 m. gruo
džio 1 d., o antrą pakėlimą 
gaus nuo graudžio ld.,š.m.

Pirmu kartu miesto gy
venime sutartis apima ir 
miesto restauranto 58 dar- 

ininkus, reguliariai dir- 
ančius, ir 68 darbininkus,

protarpiais dirbančius.

United Steel Workers of 
America unija jau kuris 
laikas veda derybas už 
streikuojančius darbin i n- 
kus Stratforde su Soibec 
vario mainų kompanija ir 
niekaip negali susitarti. 
Pagrindinė kliūtis, k a d 
samdytojai nesutinka pri
imti “Checkoff” sistemos 
(atskyrimo nuo algų unijos 
narinių duoklių), kas, kaip 
žinia, gana plačiai prakti
kuojama veik visose Kana
dos industrijos šakose. Tas 
žymiai sutvirtina unijas.

Prieš mainų savininkų 
tokį užsispyrimą ir prieši
nimąsi kolektyviai darbo 
sutarčiai, gana stipriai pa
sisakė Kvebeko provincijos 
rezorsu ministeris Rene Le
vesque. Jis pasmerkė netik 
šią ypatingą kompaniją, 
bet ir bendrai samdytojus 
Kvebeko provincijoje, ku
ri? priešinasi kolektyvėms 
dirbo sutartims ir “check
off” sistemai. Visos čia 
unijos išreiškė labai didelį 
pasitenkinimą tokiuo aukš
to valdžios pareigūno paši

nai sū savo “kapitalu dar 
daugiau užgriebs mūsų 
pramones”.. Jis sako, jau ir 
dabar apie 50 procentų ka
nadiečių Kvebeko provinci
jos pramonininkų randasi 
blogoj padėtyj.

Gerard Filion juo labiau 
žino padėtį, kad jis yra 
laikraštininkas, ilgus me
tus leidęs ir redagavęs po
puliarų tautinį francūzų 
kalba laikraštį “Le De
voir”. Jis tuo pačiu sykiu 
pabrėžė, kad čia pramonė 
kanadiečių rankose nesiple- 
čianti tokiuo pat tempu, ko- 
kiuo žmonių skaičius pri
auga, už tai Kvebeko pro
vincijoje yra daug daugiau 
bedarbių, negu, pavyzdžiui, 
Ontario provincijoje. O sa
ko, kuomet yra bedarbių, 
darbininkų perteklius, tuo
met, nežiūrint unijų pa
stangų pagerinti darbinin
kų gerbūvį, Kvebeko pro
vincijoje darbininkų algos 
daug žemesnės kaip kur ki
tur Kanadoje.

Tenka pripažinti, kad G. 
Filion teisingai dalykus na
grinėja.

Stasys Kličius ir Eleono
ra Martinkienė - Juodelytė 
sukūrė šeimyninį gyveni
mą, apsivedė gegužės 4 d.

Artimų draugų ir kaimy
nų iniciatyva, gegužės 4 d., 
gražiai buvo pagerbti Jo
nas ir Veronika Maskeliū
nai, juodviejų 25 metų be- 
dybinės sukakties proga. 
Tarp daugelio vietinių sve
čių, dalyvavo jų giminės ir 
iš JAV, V. Preikšas su 
žmona ir A. Zubis.

Jonas Sinkevičius, kuris
sakymu.

Kvebeko Generalinės In
vestavimo korporacijos pir
mininkas, Gerard Filion, 
čia kalbėdamas vienam po- 
būvyj, griežtai perspėjo, 
kad Kvebeko provincija, jos 
pramonė vis daugiau ir 
daugiau pereina į ameriko
nų rankas ir, sako, jei ne
bus laiku sukrusta bėgiu 
kelerių metų, tai ameriko-

prieš virš metus laiko auto 
nelaimėje buvo sunkiai su
žeistas, nors atrodo pagi
jęs, tačiau šiuo laiku vėl su
sirgo ir yra paguldytas Ro
yal Victoria ligoninėje.

Po ilgos ir sunkios ligos 
gegužės 6 d. mirė Juozas 
Gruckūnas, sulaukęs 64 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
žmoną Mary (Dailydytę), 
brolį Praną, seserį Annie

| WORCESTER, MASS. I

I Širdinga Padėka I
1 Balandžio 19 d. mūsų mylimas vyras ir tėvas Pranas 
j Kuklevičius išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Mums teko per- 

1 įgyventi liūdesio valandas.
I Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie
I ^papuošė velionio karstą gražiomis gėlėmis, kurie suteikė 

j mums užuojautos žodį asmeniškai ir per spaudą, kurie 
; atsilankė šermenyse ir dalyvavo laidotuvėse. Taipgi dė- 

kojame laidotuvių direktoriui Petrui Karaliui už ma
lonų patarnavimą. Jūsų visų širdinga užuojauta mums 
pasiliks atmintyj visam laikui.

Paulina Cook-Kuklevičienė, žmona
Rachael, dukra
Edwardas, sūnus, ir šeima

MIAMI, FT. LAUDERDALE, FLA.
MIRUS

Povilui Rainiui
Brooklyn, N. Y.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai 
Adelei, giminėms ir artimiesiems.

Marg. ir Al Valilioniai 
V. Bovinas 
M. Urbonas
J. ir S. Tomsonai
A. ir S. Mason

l A. Paukštienė
Saiman

Ą Paul Johns 
E. Vitartienė

Mrs. Makarevičius
J. Smalenskas
Mr. ir Mrs. bukaičiai
J. ir Nancy Benikaičiai
Steve ir Julia Jurevičiai
George Danil
C. ir M. Tamošiūnai
Paulina Urban
R. Bačienė
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(Mrs. Patriarco)' ir čtu Švo- 
geriu, Juozą ' Dailydę ir 
Tony Novak.

Velionis buvo Kanadoje 
gimęs ir užaugęs. Buvo 
nuoširdus, malanaus būdo 
žmogus.

Nuoširdžiausia užuojau
ta žmonai, giminėms ir jo 
artimiesiems.

J,.. *
m.—.........      m

Haverhill ir So.
Boston lietuviams

J. Grybas atvažiuoja su 
meniniais filmais iš Lietu
vos. kurie dar pirmą kartą 
bus rodomi:

“Tiltas”, drama t i š k a s 
filmas, ir

“Kol nevėlu”, komedija.
Abu veikalai įvaidinti

Vilniaus dramos artistų. 
Abu filmai labai aiškūs ir 
su daug dainų, su žavėjan- 
čiomis scenerijomis.

Haverhill rodymas įvyks 
gegužės 17 d., Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje ant Ri
ver St. Pradžia 7-tą valan
dą vakaro.

So. Boston, gegužės 18 d., 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubo patalpoje, 318 W. 
Broadway. Pradžia 7-tą 
vai. vakaro.

Atsilankę kiekvienas bū
site patenkintas filmų gra
žumu.

Kviečia rengėjai.

Worcester, Mass.
Rytiečių festivalis 

bus istorinis
Naujosios Anglijos Meno 

2-osios apskrities komite
tas taip sutvarkė festivalį, 
kad jis būtų istorinis. Jau 
gautos žinios byloja, jog 
visi chorai ir solistai pilnai 
tam pasiruošę. Kiek jau ži
noma, tai tikrai busai bus 
iš: New Yorko, Hartfordo 
ir Montello. O ką ir kalbėti 
apie privačias mašinas, ku
rios visais keliais riedės į 
Worcesterj.

Apie dainų programą ne
tenka nei kalbėti, ji bus 
viena iš turinigiausių, ko 
kios kada pas mus yra bu
vę. Bet kas yra svarbu, kad 
pirmą sykį bus visos dainos 
užrekorduotos į garsiakal
bio juostelę. Tą atliks J. 
Aleksaitis. Marijona Kviet- 
kas specialiai įsigijo naują 
sukimo filmų aparatą. Ji ne 
tik stengsis nufilmuoti dai
nininkus, bet ir kiekvieno 
atsilankiusio veidą. Jai pri- 
gelbės su savo aparatu šių 
žodžių rašė jas.

Gal nevienas pakla u s : 
kam tas visas yra daroma? 
Mes, rengėjai, jaučiame, 
kad vargiai išeivijos karta 
galės panašų kitą festivalį 
suruošti mūsų apylinkėje. 
Rengimo komitetas trokš
ta, kad šis meno židinys bū
tų pavaizduotas jūsų kolo
nijos salėje arba jūsų na
muose,'kad jūs pasidžiaug
tumėte, jog turėjote progą 
šiame festivalyje dalyvauti.

Rengimo komitetas turi 
omenyje, net kai mes aplei- 
sim šį pasaulį, tai mūsų 
anūkėliai žiūrėdami į šį me

no židinį 'di(lžiuosis, £ačt 
mes buvome kultūringi ir 
Jankėm tokius pobūvius. 
Argi Lietuvoj mūsų bro
liams ir sesėms žiūrint į 
mūsų veidus nenuriedės 
džiaugsmo ašara?.

Tik nepamirškite, kad 
festivalis įvyks gegužės 19 
d., Worcester, Maass., Lie
tuvių salėje, 29 Endicott St.

< Pradžia 1 vai. po pietų.
Kurie rengiatės važiuoti 

į festivalį, galite nesirūpin
ti su maistu, nes nesvarbu, 
kaip anksti jūs atvažiuosi
te, o maistas jau lauks jū
sų. Gi pasibaigus progra
mai, visi dalyviai ir svečiai 
bus pavaišinti worcesterie- 
čių.

Iki pasimatymo festiva- 
lyje!

J. Petruškevičius

Iš Lietuvos
Svečiuose—latvių studentai

Tradiciniais tapo Latvi
jos ir Lietuvos universitetų 
studentų susitikimai. Nese
niai Rygoje lankėsi vilnie
čiai, o vėliau pas juos atvy
ko grupė broliškosios Latvi
jos universiteto istorijos fi
lologijos fakulteto tarybi
nės latvių literatūros būre
lio narių. Čia įvyko stu
dentų mokslinė konferenci
ja latvių ir lietuvių literatų 
klausimais .

Pranešimą apie Lenininės 
premijos laureatą poetą Ed
uardą Mieželaitį skaitė sve
čiai J. Pijols, A. Sprogis. Su 
šiuolaikine latvių drama
turgija mūsų universiteto 
studentus išsamiai supažin
dino studentė N. Medne. 
Vilnietė lituanistė D. Lelei-

kaitė perskaitė platų prane
šimą apie proletarinio lietu
vių poeto J. Janonio tradi
cijas V. Montvilos poezijoje.

O vakare savo kūrybą sve
čiai skaitė jaunimo kavinė- 
je-skai tykioj e.

Vyt. žemaitis .
VVU studentas

šlovės kambaryje
Kareivinės. Blizga grin

dys. Vienodai užklotos lo
vos. Ant sienų — paveiks
lai. Palangėse žydinčios gė
lės. Čia gyvena ir mokosi 
kariai. Čia pat — bibliote
ka, klubas, lenininiai kam
bariai.

Įvairiatautė karių šeima.' 
Kaip broliai gyvena azer
baidžanietis Agajevas, toto
rius Černišovas, vokietis Di- 
tė, estas Ainenas, lietuvis 
Kalanta, čiuvašas Šumilki- 
nas, gruzinas Gubanovas ir 

•daugelis kitų. Šios įvairia
tautės šeimos tikslas vie
nas: saugoti taikų ,kūrybinį 
savo tėvų, brolių, seserų 
darbą.

Apie aukštą kovinį karių 
pasiruošimą kalba leniniame 
kambaryje kabantieji sten
dai, socialistinio lenktynia
vimo rodikliai.

Štai stendas “Mūsų pir
mūnai.” Į mus žvelgia be
sišypsą, jauni veidai. Skai
tome : “Grandinis Algis Var
žantis -—- kovinio ir politinio 
paruošimo pirmūnas, ge
riausias batarėjos nuotolio 
nustatinėtojas.” Jis meist
riškai atlieka savo pareigas. 
Taip pat, kaip ir dviračių 
lenktynėse, laimėdamas eta
pą, Algis — dviratininkas, 
sporto meistras. Šalia jo S. 
Baranauskas, J. Timofeje

Worcester, Mass.

vas, V. Tmemckis, A. Pleikis 
ir daugelis kitų.

Leniniame kambaryje vi
suomet apstu karių. Kiek
vienas kažkuo užimtas. An
tai pasvalietis eilinis Algis 
Boguška įsigijo Lenino pre
mijos laureato Ed. Mieželai
čio rinkinį “Žmogus.” Tą 
vakarą jis ir nutarė susipa
žinti su šiuo puikiu eilėraš
čių rinkiniu. O greta sėdin
tis jefreitorius Jonas Šar- 
kanas rašo laišką j gimtąjį 
Biržų rajoną savo tėve
liams. Jį domina pasikeiti
mai gimtajame “Medeikių” 
kolūkyje. Jonas agronomas. 
Todėl tikriausiai jį ir jaudi
na pavėluotai atėjęs pava
saris į gimtuosius laukus.

Leniniame kambaryje įsi
vyrauja tyla. Karininkas 
V. Tutkus balsu skaito Mak
simo Gorkio ir Nadieždos 

(Krupskos prisiminimus apie 
Vladimirą Leniną.

A. Liukpetris 
N karinis dalinys

(“Komj. tiesa”)

PHILADELPHIA 
and VICINITY

HELP WANTED MALE

BODY AND FENDER MECHANIC.
1st class. Apply or call—

JOHN OBIE
Towne & Country Motors
Fairview St. & Rte 180.

Riverside, N. J.
461-9760. Between 9 A. M. — 9 P.M.

(37-39)

MACHINIST, model maker—tool 
maker. Part time, varied B|ech. & 
electro-mech. work in modern, well 
equipped model shop. Ideal situation 
for retired individual who is try
ing to supplement his retirement in
come. Liberal fringe benefits. HA. 
8-6200. Cherry Hill, N. J. for appt.

(36-40)

Help Wanted—Female
WOMAN. To work in Luxury 

apt. For young couple. Cook and 
clean and assist with baby. Sleep 
in three nights. $45.00 per week. 
Call eves, after 7:30. TIJ- 7-6106. 
Refs. reqd.

(37-40)

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai.

SO. BOSTON, MASS.
NAUJI FILMAI Iš TARYBŲ LIETUVOS

Rengia ALDLD 2ra Kuopa
Įvyks šeštadienį

Gegužes 18 May, Pradžia 7 v. v.
Rodys J. Grybas iš New Yorko 

Su Nauju Prodžektoriumi

318 W. Broadway, So. Boston
Kas norite matyti, koks progresas dabar eina 

Lietuvoje, ateikite, pamatysite, žinosite.
Kviečia Rengimo Komisija

Worcester, Mass.

RYTINIŲ VALSTIJŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Centras ir LMS 2-roji Apskritis

Io
1

Sekmadienį, Gegužės 19 May
Pradžia lygiai 2- rą valandą dieną

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
baritonas 

bosas, iš Brooklyno

Mildred Stensler
Brooklyno Aido choro 

mokytoja

Victor ...Becker Aldona Wallen
(Downing) 

sopranas, solistė
baritonas, iš Brooklyno

IŠTISA KONCERTO PROGRAMA
BROOKLYN© AIDO CHORAS, '

vadovaujamas Mildred Stensler
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS,

vadovaujamas Wilma Hollis
ALDONA ir ELDON DOWNING,

svečiai artistai
MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ,

vadovaujama Al. Potsus
WORCESTERIO AIDO CHORAS,

vadovaujamas Jono Dirvelių
* HELEN SMITH-JANŪLIS,

koncerto pianiste
AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Vad. MILDRED STENSLER

Bus ir daugiau Žymių talentų iš kitų miestų. Nellie Ventiene, Naste Buknienė, Ona Čepulienė, Koste Rušinsklcnė
y e

Taipgi dalyvaus keletas įžymių talentų iš tolimų miestų

Lietuvių Salėje, 29 Endicott Street, Worcester, Mass.
Kviečiame visus Naujosios Anglijos lietuviu s atsilankylti į šį įdomų festivalį. — Rengėjai

• • . , ■ « « M



A. Išlaužas 
v

Lietuviška kultūrine kronika
Amerikiečiai laukia 

“Pilėnų”
Kaip rašo “Vienybė,” 

amerikiečiai dirigentai Gui
do ir Felix Salmaggi, iš 
Brooklyno Operos bendro
vės, yra susidomėję Klo
vos operos “Pilėnų” pasta
tymu New Yorke 1964 me
tais, ta proga iš Lietuvos 
iškviečiant kai kuriuos so
listus ir patį kompozitorių 
Klovą. Felix Salmaggi, ku
rio žmona lietuvaitė, nese
niai matė Valerijos Tyslia- 
vienės ir Salomėjos Narke- 
liūnaitės bei kitus filmus iš 
Lietuvos; s u s i d o m ėjo te
nykščių muzikų kūryba.

Domisi “Laisve”
Jei tokie išeivių laikraš

čiai, kaip “Nepriklausoma 
Lietuva,” “Sandara,” “Nau
jienos,” dideliu tempu veja
si jau mirusią “Saulę” sti
liumi ir p a s e n ė j i mu, tai 
“Laisvė” nuostabiai daug 
susilaukia pagyrų. Štai Vil
niaus Universiteto rekto
rius Kubilius neseniai pa
stebėjo, kad ją Vilniuje 
skaito profesoriai ir studen
tai, arba rašo K. Povilaitis, 
Kauno Viešosios Bibliote
kos direktorius: “Nuo 1962 
gruodžio mėn. Kauno Vie
šoji Biblioteka pradėjo ne
mokama i gauti laikraštį 
‘Laisvę’... Mūsų skaityto
jai nuolat skaitę ‘Laisvę’ ir 
joje suranda daug įdomių 
žinių apie Amerikos lietu
vių gyvenimą.” Direktorius 
nurodo, kad iki .šiol bibliote
ka dirbusi vienuose rūmuo
se 'Su Respublikine Bibliote
ka, bet pastarajai išsikėlus, 
Viešoji Biblioteka taps di
džiausia Kauno biblioteka. 
Šių metų pradžioje bibliote
koje buvo daugiau kaip 500,- 
000 knygų. ‘

Kaip mokyti apie 
komunizmą

* Niujorko “Times’e” tilpo 
žinia, kad mokytojų konfe
rencijoj buvo ilgai disku- 
suoįamas klausimas, kaip 
mokyti vidurinių mokyklų 
vaikus apie komunizmą. 
Girdi, jei tik objektyviai pa
pasakosi, tai netrukus būsi 
apkaltintas komunistų sim- 
patiku. Paaugliai per tiek 
metų yra tiek įsisiurbę gel
tonosios. spaudos neapykan
tos- komunizmui, kad, anot 
vieno mokytojo, vienintele 
išvada iš “demokra t i j o s ” 
“komunizmo” kovos tėra — 
numesti ant Maskvos van
denilio bombą (!). Kiti mo
kytojai sakė, kad ką jie ne
darytų pateikti apie Tarybų 
Sąjungą geriau “išbalansuo
tą” vaizdą, paaugliai karto
ja iš masinės informacijos 
įgautas šablonines neapy
kantos frazes. Apie komu
nizmą net mokyklose tegali
ma kalbėti tik juodai.

Senatorius Fulbright 
kalba tą patį

Kultūrinėj kronikoj nega
lima ignoruoti šio fakto, kad 
lietuviškoj išeivių visuome
nėj yra perdaug šitokių kie- 
tapročių — aršiausių igno- 
rantų, kurie priešingi net 
tokiam kultūriniam užsimo
jimui kaip lietuvių kultūri
nis žygis.

Neseniai kalbėjo Arizonos 
senatorius, išdrįsdamas su
kritikuoti visus tuos, kurie 
norėtų “komunizmą fatališ
kai sunaikinti.” Senatorius 
mano, kad bet koks karas 
būtų baisi nelaimė, ir jis 
kalbėjo už taikingą sugyve
nimą, siekiant užtikrinti abi 
galybes nesikišti į viena ki
tos vidaus reikalus. Komen

tuodamas šią kalbą, Niujor
ko “Times” priminė, kad 
jau beveik pusę amžiaus 
Vakarai gyvena šonas prie 
šono su komunizmu, ir va, 
jie “tebėra laisvi.” Dienraš
tis nurodo, kad kietapročių 
didžiausia klaida yra ta, 
kad jie laiko, jog tarybinė 
santvarka nepripažįs t a n t i 
jokios pažangos, tobulėjimo. 
Girdi, net Popiežius Jonas 
turėjęs sutikti, jog vis.i tikė
jimai su laiku keičiasi. Gir
di, auksas ir pelenuose bliz
ga, ir žmonija su laiku at
skirs, kur pelai, o kur grū
dai. Niujorko “Times” ma
no, kad tik menkaverčiai te
gali bijoti taikingo sugyve
nimo. Jr tiesa, niekas ne
siutina kietapročių lietuvių 
išeivių bėglių taip, kaip kiek
viena gera žinia iš Lietuvos 
apie augantį švietimą, me
dicininę globą, pramonės 
augimą, lietuvių žemių su
vienijimą.

Naujos žinios vis 
įspūdingesnės 

Štai paskutiniame “Švytu
ryje,” populiariame žurnale, 
kurio išvaizda vis gražėja, 
nuotraukos aiškėja, rašo M. 
Vasaris: “Dniepro-Nemuno 
vandens kelias — nebe sva
jonė. Greit Nemunas bus 
vandeningas, gilus, juo kur
suos galingi upių ir jūrų 
laivai. Nepaprastai pasikeis 
panemunės. Išaugs nauji 
stambūs pramonės centrai, 
uostai. Visa tai jau projek
tuose, kuriuos kuria lietu
viai mokslininkai, glaudžiai 
bendradarbiaudami su kitų 
respublikų mokslininkais.”

M. Vasaris pateikia keliąs! 
ištraukas iš tokių projektų, 
iš kurių aiškėja,, kad Jur
barke greitai prasidės sta
tybos — bus statoma galin- 

i ga hidroelektrinė (jos sta
tyba buvo atidėta Vievio 
HES sąskaiton). Ir ten at
siras dirbtinės marios. Jur
barko laukia didmiesčio at
eitis. Panašiai ir su Aly
tum.

Kai tik bus pastatyta 
Birštono hidroelektrinė — 
miestas taps svarbiu pra
moniniu centru ir Baltijos- 
Juodosios jūrų uostu. Taip 
Lietuva tikrai vejasi Ame
riką.
Amerikos lietuvis pabėgo 

ts armijos
Kaip didžiausią sensaciją, 

Niujorko laikraščiai prane
šė, kad 1932 metais Lietu
voje gimęs Alfredas Svan- 
sonas, baigęs Skrantuose 
(Pa.) universitetą, Ameri
kos kariuomenės kapitonas, 
pabėgo į Rytų Vokietiją. A- 
merikos lietuviai domėjosi, 
ar jis yra iš pokarinės emi
gracijos ir kodėl jis tai pa
darė. Jo motina, gyvenan
ti Vašingtone, buvusi “pri
trenkta.” Ji kaltinanti ka
riuomenę, kad ji ką nors sū
nui padariusi bloga.
Grįžo Lietuvon iš Izraelio
1956 metais Josifas ir Ro

za Finkeliai iškeliavo iš Lie
tuvos Lenkijon, vėliau Izra
eliu. Vilniaus “Tiesa” pa
teikė jų nuotrauką ir pasi
kalbėjimą su jais jau sugrį
žusiais Vilniun. Girdi, jiems 
nusibodę “mąldauti” iš kitų 
darbo ir kitokių malonių.

Koncertuoja naujia 
dainininkė

Neseniai Bostone koncer
tavo iš Čikagos atvykusi 
Danutė Stankaitytė, kurią 
miesto kritikai priėmė labai 
palankiai. Ji atliekamu lai
ku dainuoja Čikagos lietu
vių mėgėjų operos spektak

liuose. Pažymėtina, lietu
viai turi nemažą dainininkių 
prieauglį — dvi visai nau
jos dainininkės neseniai kon
certavo'Čikagoj. Tai Birutė 
Kemėžaitė, kuri tin k a n t i 
daugiau operetiniam teat
rui; kanadietė Lil. šukytė 
tuo tarpu pasirodė kaip tvir
ta operos dainininkė, stip
riai paruošta. Tikime, jog 
jau netoli laikas, kai Ameri
kos lietuviai profesionalai 
menininkai nebebijos deši
niųjų boikoto ir važiuos 
Lietuvon susipažinti ir su
pažindinti save su Lietuvos 
muzikais ir dainin inkais. 
Latvė Žebranska — operos 
dainninkė, jau prieš 5 me
tus nebijojo koncertuoti Ry
goje. Žinoma, latviai netu
ri tokios spaudos, kaip 
“Draugas” ar “Darbinin
kas.” Ši spauda draudžia ir 
grasina jauniesiems daini
ninkams, kad nevažiuotų
Lietuvon, bet džiaugiasi, jei 
jie kviečiami važiuoti ko- 

:kion nors Kolumbijon. Mat, 
Kolumbijon kvietimas gau-
tas per kunigus.

Skundžiasi, kad niekas 
nepremijuoja

Muzikologas Žilevičius 
skundžiasi, kad išeiviuose 
niekas nepremijuoja J. Ka
činsko, J. Gaidelio, V. Bace
vičiaus, VI. Jakubėno kom
pozicijų. Visi jų kūriniai, 
užimą apie 45 minutes lai
ko, yra. didžiulių pastangų 
vaisius.

Pagerbtas Steponas 
Kolupaila

Neseniai Čikagoje buvo 
pagerbtas Steponas Kolu
paila jo 70 metų amžiaus 
proga.

New Haven, Conn.
A. Badonienė, iš Middle- 

towno, paliks mūsų valsti
ją ir važiuos gyventi pas 
savo dukrą Mildą į Floridą. 
Laimingos kelionės ii; lai
mingo gyvenimo naujoje 
vietoje.

Pas mus buvo gerais vei
kėjais Petras ir Bronia 
Vikšriai. Dabar jie Florido
je, ten pirko gyvenimo na
mą. Pasitikiu, kad jie ir ten 
gerai veiks. Linkiu laimių.

Juozas Kumža turėjo au
tomobilio nelaimę. Buvo la
bai sužeistas ir randasi 
Newkingstono ligoninėje. 
Linkiu pasveikti.

Conn, valstijoje yra 33,- 
500 bedarbių, tai daugiau, 
negu buvo 1962 metais.

Conn, autobusų kompani
ja pakėlė važiuotės kainą 
nuo 25 centų iki 30. Žmonės 
yra labai pasipiktinę. Kurie 
gali, eina pėsti, bet ne visi 
tą gali padaryti.

Pensininkai skundžiasi, 
kad sunku iš pensijos pra
gyventi, nes maistas bran
gus, kambariai brangūs.

J. Kunca

Asbury, N. J.
Pataisymas

Gegužės 14 d. tilpo žinutė 
apie Antaninos ir Mikolo 
Grakauskų 50 m. vedybinę 
sukaktį. Žinutę prisiuntė 
Paulina Rimkienė ir tei
singai užrašė antgalvį- 
miestą. Įvyko technikinė 
klaida, vieton ASBURY, 
N. J., buvo pažymėta AS
BURY PARK, N. J.

Atsiprašome Rimkienės 
ir Asburio miesto' senus gy
ventojus Grakauskus - Gra- 
key. Mes žinome, kad jie 
supranta, jog tai nebuvo 
tiksliai / padaryta. Linkime 
jiems abiems daug sėkmės 
jų gyvenime.

L. K.

Iš Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesijos

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Gegužės 14 dieną atsidarė 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos speciali sesija. Tarp nu
matomų darbų bus siūloma 
apsvarstyti popiežiaus šau
kimą eiti prie nusiginklavi
mo, Haiti respublikos skun
dą prieš Dominikos grasi
nimus, Jungtinių Tautų fi
nansinius reikalus ir eilę ki
tų klausimų.

Ypatingai yra blogai su 
Jungtinių Tautų finansais. 
Buvęs J. T. generalinis sek

Aiškiau negu 
žodžiai

GEGUŽĖS 12 DIENOS 
anglų kalba darbininkiškas 
savaitraštis “The Worker” 
išspausdino p i r m ą ją m e 
puslapy anonimiško daili
ninko karikatūrą, kuri pa
sako daugiau nei tūkstan
čiai žodžių galėtų pasakyti. 
Paveikslas daug maž toks:

4 Ten, toli policija bruka 
į policijos vežimą žmones- 
negrus; po kairei—policijos 
ant virvės laikomas šuo, 
kaip pasiutęs, kramto jau
ną negrą; po dešinei trys 
policmenąi velka žeme (gal 
sumuštą) jauną negraitę; 
toliau — policmanas trau
kia už rankelės juodveidę 
mergaitę, o pastaroji, atsi
grįžusi, kaž ko klausia pas 
žmogų (pas prezidentą Ke
nedį) pačioje dešinėje sė
dintį ant didžiulio balto 
namo ir pasirėmusį ant 
rankos, kaž ką galvojantį.

Viršuje paveikslo užra
šas:

“Kodėl jūs nieko nedaro
te?” ; v

Aišku, tai vaizdas iš šią 
dienų pietinių valstijų, kur 
negrai veda kovą už pa
grindines žihdgiškas teises, 
už pilietines teises!

Ns

Atitaisome klaidą
Praėjusiame “Laisvės” nu

mery rašinyje apie svečių iš 
Lietuvos priėmimą įsiskver
bė nemaloni klaida datose 
ryšium su docento Sigito 
Kregždės biografiniais 
bruožais.. Turėjo būtį?

Sigitas Kregždė Papilio 
vidurinę mokyklą baigė 1951 
metais, 1954 metais baigė 
Vilniaus Valstybinį Pedago
ginį institutą; įstojo į Kije
vo Valstybinį T. Ševčenkos 
vardo universitetą — diser
taciją apgynė 1958 metais; 
nuo 1960 metų Kregždė — 
Vilniaus Pedagoginio insti
tuto psichologijos katedros 
vedėjas.

Labai atsiprašome-gerbia
mo Kregždės ir skaitytojų.

Petras šolomskas buvo, 
vienas stojusių į būrį drau
gų p a r e i k š ti užuo j autą 
Adelei Rainienei dėl Povilo 
Rjainio mirties. Gaila, tame 
gražiame masiniame sąra
še jo vardas likos išspaus
dintas klaidingai. Atsipra
šome.

Iš laišką
Gerbiamas drauge Rojau,

Perskaitėme “Laisvėje” 
tavo parašytą straipsnį 
“Motina”

Mes manome, kad tai ne- 
pąvaduotinas straipsnis. Iki 
šiol teko skaityti daug 
straisnių apie motiną, bet 
tai nebuvo lygūs šiam tavo 
straipsniui, tad sveikinam 
tave už tokį darbą.

Pasiliekame su geriau
siais linkėjimais

- J. ir E. Sliekai 

retorius, nesiskaitydamas 
su daugelio valstybių per
sergėjimais, savo žygiais 
Izraelio naudai ir Konge 
padarė virš 100 milijonų 
dolerių nuostolių.

Jungtinės Valstijos, Ang
lija ir eilė Vakarų valsty
bių bando priversti visus 
Jungtinių Tautų narius pa
dengti tas skolas, bet virš 
40 valstybių,’jų tarpe Ta
rybų Sąjunga, kitos socia
listinės šalys ir Prancūzija 
atsisako.

Devintas visą 
tautą piknikas

Sekmadienį, birželio 23, 
Amerikinis komitetas sve- 
turgimiams ginti rengia 
pikniką Camp Midvale 
Wanaque, N. J.

Vieta erdvi, graži. Apsup
ta mišku, ant vietos mau
dynė ir kiti patogumai.

Maistas žemomis kaino
mis ir pilnu pasirinkimu 
bus gaunamas ant .vietos. 
Jį gamins visų tautų įgudę 
maisto žinovai. Tai paliuo- 
suos šeimininkes nuo rū
pesčio apie maistą tą dieną.

Pirmi busai išeis į pikni
ką 9 valandą, o kiti seks 
kiek vėliau. Eis nuo 49 E. 21 
St., New Yorke.

Prašo visus tą dieną skir
ti pasimatymui vieni su ki
tais piknike.

Baranikienės pav. parodą 
lengva pasiekti

Dauguma mūsų žmonių 
visą amžių gyveno Brook- 
lyne ir čia jaučiasi namiš
kiais. O už upės į rytus už 
42-os gatvės jiems atrodo 
didelė toluma, tad kai kas 
pasiskundė, kad May Ste
vens Baranikienės paveiks
lų parodą buvo sunku rasti.

ROKO galerija randasi 
867 Madison Ave.’ arti 70th 
St. Nuo IRT' Lexington 
traukinio 72 St. stoties po
ra neilgų blokų į šiaurę iki 
Madison Ave. Valandos 11 
iki 5:30 kasdien, tik sekma
dieniais uždaryta. Kor.

JAV nuties “adatą” 
juostą aplink Žemę ’

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų kūrinio orlai- 
vyno viršininkai paskelbė, 
kad netrukus jie vėl nuties 
“adatų” juostą aplinkui Že
mę. Ji bus penkių mylių 
pločio ir 25 mylių storio. Ją 
sudarys 400,000,000 plonu
tėlių vario “siūlelių”.

Tai jau bus nebe pirmas 
toks bandymas. P e r e i- 
tais metais prieš tokį JAV 
karo orlaivyno bandymą 
protestavo visa eilė valsty
bių, nes tos “adatos” kenkė 
radijo susisiekimui.

SAKO, KAD KUBA 
STATO PRIEPLAUKĄ

Washingtonas. — Senati
ms komitetas tvirtina, kad 
Kuba statosi galingą prie
plauką Banes įlankoje, į 
šiaurę nuo JAV karo laivy
no bazės, kuri yra Guanta
namo įlankoje, Kuboje.

BELGŲ IR OLANDŲ ' 
NAUJAS KANALAS

Briuselis. — Belgija ir 
Olandija susitarė prakasti 
naują 25-ių mylių ilgio 
kanalą, kuris jungs Antver
peno miestą su Waal (Rhi
ne) upe Olandijoje. Kanalo 
prakasimui skiriamą $70,- 
000,000. Darbai truks apie 
10 metų.

FILMAI
“I Could Go On Singing”

Tuo pavadinimu filmas 
gegužės 15-tą pradėtas ro
dyti dviejuose centriniuose 
New Yorko miesto teat
ruose: Astor, prie Times 
Skvero, Trans-Lux 85th st. 
ir 15-oje kitų teatrų did
miesčio srity.

Drama prasiskleidžia ak
torei - dainininkei vieną il
gesingą dieną nusprendus 
pasimatyti su savo buvusiu 
mylimu, už kurio ištekė
ti buvo atsisakius iš meilės 
dainai ir vaidybai, iš noro 
pakilti į žvaigždes, žvaigž
de ji ir tapo.

Pas mylėtąjį ją veda ir 
kitas, joje visą laiką glūdė- 
jęs, o dabar krūtinėj nesu
valdomai įsiliepsnojęs troš
kimas pamatyti savo sūnų. 
Išeidama į aktores jinai 
naujagimį sūnelį buvo pali
kusi savo mylėtąjam, kūdi
kio tėvui, auklėti; prisieku
si niekad nesiveržti sūnų 
susitikti, niekad nepasiro- 
dysianti sūnui esanti jo mo
tina.

Atėjo Jenny Bowman 
(aktorė Judy Garland), 
žvaigždė dainininkė, pas 
buvusį mylimąjį studentėlį 
Dovidą (Dirk Bogarde), 
dabar jau garsų gerklės ir 
balso stygų gydymo spe
cialistą, “gelbėti žūstantį 
savo balsą”. O gydytojas 
šaltesnis už ledą—apžiūrė
jo ir eik. Jau aišku, jog už 
gesusios meilės atkūrimo 
nebus, jos nepanaudosi til
tui per keliolikos metų pra
eitį į nepažįstamą sūnų. Vis 
tik maldavimais ir priesai
komis sūnaus nesisavinti 
ji išgauna Dovido sutiki
mą supažindinti ją su jos 
sūnumi Matt (Gregory 
Phillips). Berniukas iš kar-
to susižavi aktore.
••> Pakviesta koncert u o t i 
Londono i aukštuomenei 
Paladiumo teatre, Jenny iš
kviečia ir Matt matyti ją 
scenoje. Bet pirm pat išsto
jimo dainuoti vos jos alsa
vimą neužgniaužia baimė. 
Ko? Aukštuomenės? Ne— 
jinai dainavusi tokių tūks
tančiams. Tai baimė to ber
niūkščio, kuris jai dabar 
atrodo brangiausiu pasau
lyje, už kurio meilę jai-mo- 
tinai ji atiduotų viską. O ar 
jis pamylės ją po jos būsi
mo akto scenoje? O jei 
priešingai, kas tada?

^-Jis turi, jis turi pamy
lėti! — šaukiančia širdimi 
ji pagaliau išniro scenom 
Linksmo berniuko malonus 
žvilgis ją nutvieskė džiaug
smu ir salėje nuaidėję 

 

r i jos daina: “GalėčjŽu am
žinai dainuoti...”

Laimės moment/i vargiai 
galėjo jai pasiVaizduoti, 
kiek dar daug kartėlio teik
tų jai pastanga tebebūti 
profesinėje aukštumoje ir 
tuo pat metu išsilaikyti 
jaunamečio uolia auklėtoja 
ir mylima motina.

Filmas draugiškai liečia 
skaudžią pakrikusios poros 
ir jų vaikų problemą. Maty- 
tinas. United Artists —šio 
filmo skleidėjai. . S.

Washingtonas. — JAV 
grąžino Tarybų Sąjungai 
20-ties svarų dalį Sputniko, 
kuri nukrito Wisconsino 
valstijoje.

Mūsų pusbrolis ir dėdė velionis 
Vilim Genys gyveno Brooklyne ir 
laikė 
žmoną 
kome, 
lio ir 
Vinco, 
JAV. 
adresai: Marytė ir Onytė Genytės, 
Kaunas, 'Adomo Meskupio A., Nr. 
110, bt. 5, Lithuania, USSR. Vy
tautas Povydis, Kaunas, Obuolių A., 
13, bt 4, Lithuania, USSR.

saliūną. Mirdamas paliko 
ir du sūnus, kurių mes ieš- 
Taip pat ieškome savo bro- 
dėdės Genio Vinco, sūnaus 
ar jo šeimos, gyvenančios 
Prašome atsiliepti. Mūsų
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Viešnios iš Argentinoj
'Gegužes 15 dieną lėkui- 

vu iš Buenos Aires, Argen
tinos, į Niujorką atskrido 
dvi lietuvės-viešnios: Ma
rytė Palionienė ir Vanda 
Staškauskienė.

M. Palionienė — laisvie- 
čio Jono Gasiūno sesuo, ir 
ji čia pas brolį žada pasi
svečiuoti keletą mėnesių.

V. Staškauskienė tuojau 
išvyko pas brolį W. J. Dū
dą, Woodbury, Conn. D-gas 
Dūda buvo atvykęs ją su
tikti ir išsivežė.

Pasižymi sporte £
Ron Karpavich, Edwar- 

do sūnus, brooklyniečių J. 
K. Karpavičių anūkas, do
misi sportu ir jame gerai 
pasižymi stengdamasis sa
vo mokyklos rinktinei gau
ti iškovojimus ir garbę. 
Vietinis laikraštis “The Re
cord” geg. 3-čią išspaus
dino jaunuolio paveikslą 
sporto skyriuje. Ron lanko 
Bogota, N. J., High mokyk
lą ir pirmauja jos baseboli- 
ninkų rinktinėje.

A ido choras
Aidiečiai ir visi užsiregis

travusieji su Aidu važiuoti 
į Worcester^ gegužės 19-os 
rytą būkite prie Laisvės sa
lės pirm 8 vai. Busas išva
žiuos 8-tą. Komisija

JAU MIRĖ 48 NUO
MEDINIO ALKOHOLIO
New Yorkas. — Jau»A8 

žmonės mirė nuo medimo 
alkoholio, o dar apie 30 y& 
sergančių. Sergantieji įvar
dino du asmenis, kurie 
jiems pardavinėjo tą “arei- 
ką”-

Washingtonas. —Virš 30 
JAV mokslininkų, jų tarpe 
trys Nobelio dovana premi
juoti, reikalauja uždrausti 
atominius ginklus.

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

LLD 37 kuopos susirinkimas jvyks 
šeštadienj, Gegužės-May 25 d., pra
džia 2-rą vai. popiet, Maple Parke. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti ir 
ateikite laiku, nes turėsime labai 
svarbių reikalų aptarimui: birželio 
16 turėsime apskrities pikniką 
Maple Parke; taipgi bus ir dau
giau naujų svarbių reikalų. Bū
tinai dalyvaukite šiame mitinge.

S. Penkausaks, kp. sekr.

Taipgi ir LDS 125 kuopos susirin
kimas jvyks Gegužės-May 25 d., 
pradžia 2:30 vai. popiet. Visi na
riai būtinai dalyvaukite. Turėsime 
pasitarti apskrities pikniko reikalu, 
kad gerai priimtumėm atvažiavusius 
svečius ir vietinius. Prie lokio r'jfik- 
ni iau reikia pradėti rengtis, 
šivėluokite ateiti į susirinkimą. J

S. Penkauskas, pirm.”*-
(39-40)

šeštadienį, Gegužes 18 d.
ARTKINO

Pirmas Rodymas Amerikoje— i 
Dokumentinis

“THE GREAT BATTLE
ON THE VOLGA”

^Matykite mūšį, kuriame^Ilitleriog 
$ nugarkaulį sulaužė. Filmavo 150 Į 
|fotografistų, po didžiausia ugnimi.?

<1 Ekstra — spalvotas filmas: ? 
|"THE WORLD APPLAUDS? 
| GEORGIAN DANCERS” |

0 CAMEO TEATRE, 8th Avė.
S 44th St.
fe JU. 6-8534

PARDAVIMUI 
SALDAINIŲ KRAUTUVE

Gerai ištaisytas biznis, tinkantis 
kad ir pensininkų porai. Neša gry
no pelno $9,000 į metus, norint dar 
galima pagerinti biznj. Yra 3 kam
barių apartmentas gyvenimui.

Jei pirktų nemokantys to biznio, 
galėčiau pabūti su juo ir išmokyti 
bizniavoti. Jei būtų reikalas, gau
čiau duoti 5 metams ant išmokesčių, 
nes žinau, kad tas biznis puikiai At
mokės skolą. Dėl informacijų įra
šau telefonuoti: Jamaica 9-9724.

(36-39)




