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Kova tebesiplečia. 
Teberiiekina.
Sveikinu!
Draugams korespondentą 
V. Rastenio aimanos.

Rašo R. Mizara

Negrų kova dėl pilietinių 
teisių ir laisvės tebesiplečia. 
Ji pasiekė jau ir šiaurinius 
miestus, ir atrodo, kad tai tik 
pradžia.

štai Filadelfijoje negrai 
pradėjo masinę kovą už da
rbus: pikietuoja naujas sta
tybas dėl to, kad negrams ten 
neduoda darbų! Dėl to kal
tos ir darbo unijos.

Ar gi ne gėda, kad negrai 
darbininkai priversti masiškai 
kovoti prieš darbo unijas to
kioje Filadelfijoje, “ameriki
nės laisvės lopšy”?!..

Bet tai tik pradžia. Tas 
pats bus ir kituose šiauriniuo
se miestuose. Washingtonas, 
kuriame negrai sudaro gyven
tojų daugumą, bet kur 
segregacija, taipgi gali 
ti, ko nėra matęs.

ms.

veikia 
maty-

Jonas 
susirgo.

Gaila, kad popiežius 
f XXIII-iasis mirtinai

Nežiūrint visko, jis supratly- 
vesnis, plačiau regi, negu jo 
buvę pirmtakai. Jo enciklika 
“Taika žemėje” konkretiškiau 
paliečia visą eilę visuomeninių 
problemų nei kitų popiežių 
išleistosios enciklikos. Svar
biausia: jis stoja už taikos iš
laikymą

Jei-
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Auga protestai prieš JAV Į NATO jau ginkluoja
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44 Vakar y nedraugiškumas 
nepasieks tikslo”,--TSRS

TSRS televizijos ir 
radijo tinklai

Maskva. — Radijo ir te
levizijos reikalų ministras 
M. A. Karlamovas sako, 
kad dabar Tarybų Sąjun
goje jau veikia 9,000 tele
vizijos imtuvų ir su kiek
viena diena jų skaičius pa
daugėja 5,000. Šalyje yra 
130 televizijos galingų 
stočių ir 220 pagalbinių, per 
jas galima pasiekti 90,000,- 
000 žmonių.

Radijo tinklas yra daug 
tirštesnis, per jį pasiekiama 
virš 150,000,000 žmonių. 
S ą j u n g inėse respublikose 
televizoriai ir radijo imtu
vai yra įrengiami taip, kad 
būtų galima klausyti sava 
arba msų kalba — kurią 
klausovai pasirenka.

prekybos laivus
Maskva. — Tarybų Są

jungos karinio laivyno ko- 
mandierius admirolas S. G. 
Gorškovas rašo “Izvestijo- 
je”, kad NATO ginkluoja 
prekybos laivus JAV “Po
laris” raketomis.

Jis rašo, kad tai pažeidi
mas taikos meto teisiu ir 
nurodo, jog TSRS imsis ati
tinkamų žingsnių prieš to
kius “prekybos laivus”.

Washingtonas. — JAV 
karo laivyno viršininkai ne- 
užgincijo to, kad prekybos 
laivai yra apginkluojami, 
bet jie sako, jog tie laivai 
daugiau nebus priskaitomi 
prie prekybos laivų, o bus 

tai dar tyrinėjami, nes ant pervesti į “gynybos laivų 
jų kas tai davė skundų.

Į prieplaukų darbininkus 
paduota 122,678 aplikacijos, 
bet iš jų dar tik 1,785 už- 
girtos, nes “JAV labai rūpi
nasi saugumu laivų ir prie
plaukų.” 

Advokatas Rabinowitz ir 
civilinių laisvių direktorius 
P ember tonas sako kad 
prieš “lojališkumo” kvoti- 

Išti-

“lojališkumo” kvotimus
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Komunistų 
partija yra neskaitlinga, 
bet ne tik ji paseklbta “ne- 
lojališka,” o dar ir 276 ki
tos organizacijos. Kiekvie
nos valdiškos įstaigos dar
bininkai varomi per “loja
liškumo šerengą,” net ir 
daugelio kitų darbų darbi
ninkai tos šerengos neiš
vengia.

Victor Rabinovitz, jūri
ninkų advokatas, ir John J. 
Pemberton, American Civil 
Liberties Union direkto
rius, nurodo kaip yra kvo
čiami norintys patekti į 
JAV krantų apsaugos tar
nybą, arba prieplaukų dar
bininkais.

Jie turi išpildyti ilgiau
sius apklausinėjimus, jau 
nekalbant ar jie neturėjo 
kokio reikalo su komunis
tais, šnipais, sabotažnin- 
kais, bet yra net tokių klau
simų: Ar tave kaip nor§ 
neveikia užsienio valstybių
įtaka?.. Ar tu neturi gi- mus auga protestai, 
minių, kurių artimi gyve- sos eilės universitetų pro- 
na Rusijoje, Kinijoe, Bul-i fesoriai ir tvarkytojai atsi
gavi joje, Vengrijoje, Rytų sakė vartoti “lojališkumo” 
Vokietijoje, Lenkijoje, Ru-1 kvotimus naujiems studen- 
munijoje, Lietuvoje, Latvi- tams.

joje, Estijoje ir Čekoslova
kijoje?.. Ar tu nesi skai
tęs knygų, brošiūrų, arba 
laikraščių bei žurnalų, ku
rie yra išleisti suminėtose 
šalyse, arba kurie yra pa
rašyti asmenų, kurie ten 
gyveno arba gyvena? Yra 
net klausimas: Ar tu skai
tai “The New York Times” 
ir žurnalą “Time”?

Admirolas L. Lonsdale, 
kuris tvarko aplikacijas į 
JAV kpštų apsaugą, sa
ko, kad iš 143,384 aplika
cijų tik 2,576-ose aplikacijo
se buvo patenkinančiai at
sakyta, ir tai 148 aplikan-

sudėtį”.

Vakarai laikosi įsikibę 
į atominius ginklus,

Maskva.—Tarybinė spau
da smarkiai kritikavo Va
karų, o ypatingai Jungtinių 
Valstijų, nedraugiškumo 
politiką. Pereitų metų lap
krityje Jungtinės Valstijos 
NATO konferencijoje pra
varė nutarė, kad Vakarai 
neparduotų Tarybų Sąjun
gai didelių vamzdžių, skers- 
miniai ‘(diametr i n i a i) po 
40 colių.

Tarybų Sąjunga 1963 me
tais siekia baigti nutie
simą 1,500 mylių ilgio to
kių vamzdžių, kuriais va
lys natūralias dujas Ura
lu industrijai, o 2,500 mylių 
ilgio naftotiekį nuo Volgos 
į Lietuvą ir Lenkiją.

JAV politikai ir milita- 
ristai “argumentavo,” kad

' jeigu TSRS šiemet nuties 
tas linijas, tai ji militariš- 
kai sutvirtės, nes Uralu in
dustrija daugiau pagamins : 
ginklų ir amunicijos, o!
TSRS militarinės jėgos pa- i Maskva. — Vakaruose, 
kankamai gaus naftos Lie- tikslu niekinti Tarybų Są- 
tuvoje ir Lenkijoje (į Ven- jungą, reakcininkai sklei- 
griją ir Čekoslovakiją naf- džia paskalus, būk Tarybų 
totiekiai jau nutiesti).

Pasiremiant šia JAV po- dai.
litika, Italija, Japonija ir niai žydai rašo laiškus ir 
Vakarų Vokietija sulaužė < straipsniuš stebėda m i e s i, 
kontraktus su TSRS ga- kaip Vakarai gali tokius 
minimui didelių vamzdžių, melus skleisti.

T. SĄJUNGĄ TEIKIA 
PAGALBOS INDIJAI
New Delhi.—Tarybų Są

junga stato Indijoje didelį 
fabriką naftos išvalymui. 
Dabar ji sutiko dar du ki
tus fabrikus pastatyti Ke- 
ralos provincijoje. Kiek
vienas fabrikas per metus 
galės išvalyti po 1,000,000 
tonų naftos. Per septyne
rius metus Indija iš TSRS

T. SĄJUNGA PAGAMINO 
DAUG CUKRAUS

New Yorkas. — 1962 me
tais daugiausia cukraus pa
gamino Tarybų Sąjunga, 
būtent 6,500,000 tonų, ir iš 
Kubos dar pirko virš 2,- 
400,000 tonų.

Na, o Čikagos marijonų lai
kraštis niekina į Italiją nuvy
kusią Lietuvos katalikų dele
gaciją, kuriai vadovauja kun. 
Jonas Žemaitis, Rumšiškių kle
bonas ir Kauno kunigų semi
narijos profesorius.

Girdi, delegacija negavusi 
audiencijos pas popiežių, o 
tik kalbėjosi su Venecijos kar
dinolu Urbani.

Na, tai kas čia tokio!
gu popiežius delegacijos ne
priėmė, tai jam gėda, o ne 
delegacijai. Popiežius juk 
priimdinėja protestantus ir 
net atvirus ateistus. Tai kodėl 
jis nenorėjo pasikalbėti su 
Tarybų Lietuvos katalikų at
stovais ?

w žeminti, niekinti visa, kas 
iš Tarybų Lietuvos, kas prita-

^ria tarybinei santvarkai—ma
rijonų ir pranciškonų tikslas.
Bet tai yra negarbingas, ne-j Saigonas.—Partizanai nu- 
švarus tikslas!.. kovė JAV kanitona James

Rochelle, N. Y. — Katali
kų kapinėse vandalai išvar
tė ir sudaužė 260 pamink- 

jau gavo $982,000,000 pa-jlų. Nuostoliai siekia apie 
galbos. ’ '$100,000.

IŠ VISO PASAULIO

Sveikinu Frank Yakštį už 
išvertimą į anglų kalbą poeto 
E. Mieželaičio eilėraščio Lai
kas (“Time”), Vertimąs telpa 
LDS organo “Tiesa” angliška
me skyriuje birželio mėnesio 
laidoje.

Frank Yakštis — niujorkie
tis.- Išmokslintas vyras, turįs 
didelių polinkių literatūri
niam darbui. Jis domisi, 
studijuoja Lietuvos poetų 
rybą.

kovė JAV kapitoną James 
Brodtą ir vieną eilinį mū
rininką.

Briuselis. — Virš ke t u rių 
miliijonų valoniečių reika
lauja atsiskirti nuo fland- 
riečių. Šios dvi grupės da
bar sudaro Belgijos kara
lystę.

Ottawa. — Kanados val
džia tyrinėja rasinę dis
kriminaciją prieš negrus 
Jungtinių Valstijų karo 
orlaivyno stovykloje. Sto
vykla yra S te p h e nvillėje, 
N e wf oundlande. Sakoma, 
kad jau dėl 20 negrų, ku
rie yra toje stovykloje, at
sisakė patarnauti jos užei- 
goje-valgykloje.

jis 
kū-

vei-Ateina vasara. Visokia 
kla salėse aptyla; bus pikni
kai, išvykos į laukus, į girias.

Vasara—ne vasara, o gyve
nimas eis savo keliu. Tokį ar 
kitokį veikimą reikia aprašyti, 
paskelbti spaudoje.

Ir prašome mūsų draugus 
korespondentus nepadėti 
plunksnos į šalį, bet rašyti— 
rašyti dažniau žinutes, kores
pondencijas. Visuomet turė
kime galvoje tai, kad mūsų 
laikraštis turi būti įvairus, įdo- 

Ąmus. O tai galima bus pada- 
’ ryti tik visiems sutelkus visas 
*liėgas, draugai ir draugės!

V. Rastenis Clevelando “Dir
voje” aimanuoja:

“Mūsų dabartiniame politi
niame darželyje... atsitiko to
kia nesėkmė: nepražydusi nu
vyto pasodintoji vadovybinio 
autoriteto gėlė. Daug metų 

'prabėgo, o neišsiauginome ki
tos.”

“Gėle” V. Rastenis vadina 
“veiksnių” vadvoybę. Pasaky
siu: tai gelių šmeižtas! Mi
nėtąjį autoritetą vadinti tebū
tų galima tik usnimi arba dil
gėle, bet ir tai būtų dar per 
gražus jos pavadinimas.

“Veiksnių” vadovybė taip 
moraliai supuvo, išsigimė, kad 
šiandien su ja nebesiskaito 
joks sveiko proto savigarbus 
žmogus.

Pasakysiu p. Rasteniui: pa
sisodinote usnį—tebeturite us
nį, tik jau pūvančią.

Washingtonas. — Jungti
nėse Valstijose nėra prita
rimo įsirengimui slėptuvių 
nuo atominių bombų.

Maskva. — TSRS padi
dins kampaniją prieš fana
tišką mosulmonų religiją?

Tokio. — 14,090 žmonių 
demonstravo reikalaudami 
panaikinti JAV karo bazes. 

...... i-----
Havana. — Kubos spauda 

rašo, kad Amerikos vals
tybių sąjunga nemato bal
tųjų teroro JAV.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad liaudies 
troškimas taikos verčia ir 
Vakarų diplomatus kalbėti 
apie taiką, bet tai tik jų 
kalbos. Tikrumoje Vakarų 
valstybės, ypatingai susi
jungusios į NATO, kiekvie
ną TSRS ir kitų socialisti
nių valstybių praktišką pa
siūlymą eiti prie nusigink
lavimo — atmeta. Vakarai 
paneigia ir Jungtinių Tau
tų rezoliuciją uždraudimui 
atominių ginklų ir dėl nu
siginklavimo.

“Pravda” rašo, kad aiš
kiausiai tą įrodė įvykęs 
NATO susirinkimas Otta
woje. Dienraštis nurodo, 
kad atpminio karo ruošėjai 
per daugelį metų planavo 
apginkluoti atominiais gink-

Mūsų skaitytojams
I

Spausdinant “Laisvės” nr. 
43-iąjį, sulūžo presas. Dalį 
laikraščio teko spausdinti 
kitoje spaustuvėje, lodei ir 
43-čio numerio j paštą išve
žimas buvo suvėluotas.

Kaip greitai pajėgsime 
pataisyti presą, nežinome: 
mat, sulūžusios dalys tegau
namos tik Čikagoje; jos už
sakytos, bet nežinia, kada 
mus pasieks.

Kol presą sutaisysime, 
laikraštį spausdinsime kito
je spaustuvėje, deja, tik ke
turių puslapių. Todėl atsi
prašome ypatingai bendra
darbių, kurių straipsniai 
gal būt negalėj pasirodyti 
greičiau; k o r e s pondencij ų 
spausdinimo nesuvelinsime.

Atsiprašome ir skaitytojų, 
kad jie per ilgesnį ar trum
pesnį laiką gaus mažiau 
skaitymo. Preso sulūžimas 
—mūsų visų nelaime. Be 
kitko, tai padarys nemaža 
ekstra išlaidų.

“Laisvės” kolektyvas

Washingtonas.—JAV vy
riausybėje kalbama apie pa
ėmimą atominio laivo “Sa- 

Rio de Janeiro. — Gerėja vanah” -į karo laivyno veik- 
Brazilijos finansų stovis. Ilą.

tailais Vakarų Vokietiją, 
buvo Jungtinių Valstijų 
resyvių elementų politika, ■ 
kuri Ottawoje pravesta gy
venimam

Agresyviai elementai gal
voja, kad daug saugiau į 
atominį karą prieš Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialisti
nes valstybes įvelti Vakarų 
Vokietiją ir kitus NATO 
narius, negu įsivelti pa
čioms Jungtinėms Valsti
joms.

Suomijos prezidentas U,r- 
ho Kekkonenas kvietė Šve
diją, Daniją ir Norvegiją 
padaryti Skandinaviją lais
vą nuo atominių ginklų, bet 
Danija ir Norvegija, NATO 
nariai, jo pasiūlymą atme
tė.

GRAIKAI NEPRHMA 
PAMINKLO TRUMANUI

Atėnai. — Atėnų miesto 
taryba nutarė, kad ji ne
gali priimti ir Atėnuose 
pastatyti buvusiam JAV 
prezidentui Trumanui pa
minklo, nes jis kišosi į Grai
kijos vidaus reikalus ir įsa
kė atomines bombas mesti 
į Japonijos civilinių mies
tus. Dabar to paminklo 
šalininkai suka galvas, kur 
jį pastatyti, gal siūlys Solo- 
nikų miestui.

TSRS SMUIKORIAI 
LAIMeJO PREMIJAS 
Briuselis. — Čionai įvyko 

ketvirtos tarptautinės 
smuikininkų varžybos. Pir
mąją do vaną-medalį ir $3,- 
000 pinigais gavo Baltaru
sijos smuikininkas Aleksis 
Michlinas, 24 metų amžiaus. 
Antrąją — TSRS smuiki
ninkas iš Odesos, Semionas 
Šitkovskis. Trečiąją lai
mėjo JAV smuikininkas A. 
Shteingardtas, amerikietis, 
iš Clevelando. Varžybose 
dalyvavo iš virš 30 šalių 
smuikininkai. *

Washingtonas. — TSRS 
jau yra iššovus 17 sateli
tu “Kosmoso” rūšies. I

bet Anglija pareiškė, kad 
ji savo biznierių nestabdys, 
jeigu jie gaus iš TSRS už- • 
sakymų. Dabar pyksta ir 
vakarų vokiečiai netekę di
delio TSRS užsakymo. Jie 
sako, kad jeigu anglai par
duos Tarybų Sąjungai di
delių vamzdžių, tai vokie
čiai neleis per savo terito
riją ją gabenti. Kruppo 
viršininkas net į Mask
vą važinėjo ir matėsi su 
Chruščiovu.

Chruščiovas išjuokė Va
karų politiką. Jis sakė: 
Jeigu vadovautis JAV po
litikų ir militaristu suprati
mu, kad vamzdžiai yra 
“strateginė medžiaga,” tai 
sagos yra dar “strategiš- 
kesnė” medžiaga, nes ieigu 
kareivių kelnėse ju ncbflfu. 
tai kareiviai kelnes turėtų 
rankomis laikyti ir negalė
tų kariauti.

Sąjungoje persekiojami žy- 
“Izvestijoje” tarybi-.

LENGVAI NUBAUDĖ 
ŽMOGŽUDŽIUS

Coblenzas, Vakarų Vo
kietija. — Čionai ilgai tei
sė vienuoliką hitlerinių bu
delių, kurie Antrojo pasau
linio karo metu Baltarusi
joje nužudė 70,000 žydų ir 
kitų tautų žmonių. Vyriau
sias nacių kaltininkas buvo įtalpos. 
Georg Heuseris. Jis gavo j 
tik 15 metų kalėjimo, kiti I 
po mažiau. 1

TSRS PERKA LAIVU 
Iš UŽSIENIO

New Yorkas. — Neseniai 
Tarybų Sąjunga pirko iš 
Jungtinių Valstijų dešimtį 
“Liberty” laivų, po 10,000 
tonų įtalpos. Dabar pirko 
iš vokiečių W. Bruns Co. 
tris laivus po 3,400 tonų

Jakarta. — Indonezijoje 
gyvena virš 3.000,000 kinų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Roma.—Pirmadienį,' laik

raščiui einant j spaudą, po
piežius Jonas XXIII buvo 
visai arti mirties.

Washingtonas. — Atskri
do Indijos prezidentas dr. 
St. Radrakrishnanas.

Washingtonas.— Sulaukęs 
69 metų amžiaus mirė kon- 
gresmanas Francis E. Wai
te ris, pirmininkas Antiame- 
rikinio komiteto.

Ženeva.—Tarptautinė ad
vokatų sąjunga, kurioje pri
klauso 40,000 advokatų, 
smerkia negrų puolimą JAV 
pietinėse valstijose.

Washingtonas. — Gegužės 
29 dieną sukako JAV pre
zidentui Kenedžiui 46 metai 
amžiaus.

Teheranas. — Afganista
nas ir Pakistanas atsteigė 
diplomatinius ryšius.

Paryžius. — Irake plečia
si kurdų sukilimai.

Hongkongas. — ši Angli
jos kolonija' neturi prėsko 
vandens. Siunčia delegaci
ją į Kantono miestą, Kini- 
jon, prašyti apie 5.000,000 
galionų prėsko vandens.

Miami, Fla. — Ir Kubos 
pabėgėliai pripažįsta, kad 
Kuboje žymiai pagerėjo 
žemdirbių gyvenimas.

Roma. — čia apkalbama, 
kad netrukus bus susitarta 
Vatikano ir Vengrijos kar
dinolo Mindszenti reikalais. 

. —;—......... ..

Jakarta. — Indonezai de
monstravo prieš JAV, kada 
čionai atvyko 17 narių iš 
“Peace Corps.”

Portland, Maine. — Buvo 
iškilęs gaisras JAV karo 
laive (naikintuve) “Blan- 
dy.” ___________

Madridas.—Ispanijos im
perialistai susirūpino savo 
kolonijomis Afrikoje.

Annamas. — Jemeno ro
jalistai vėl puola respubli
ka.
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Greičiau, greičiau 
sako teismas

TENNESSEE VALSTIJOS negrai pradėjo kovą už 
tai, kad būtų panaikinta segregacija Memphis miesto 
parkuose, bibliotekose, muziejuose ir kitose viešose vi
suomeninėse užeigose. Dalykas atsidūrė federaliniame 
teisme, šeštasis US Circuit Gourt of Appeals padarė 
tuo reikalu sprendimą. Teismas pareikė, kad, girdi, rei
kią ten panaikinti segregaciją, bet naikinti ją “palaips
niui,” “povaliai.” O tai reiškia: rasistai gali segregaci
jos panaikinimą vilkinti ir vilkinti,—panaikinimas gali 
užsitęsti daug desėtkų metų.

Tuomet negrai kreipėsi į šalies Aukščiausiąjį teis
mą, reikalaudami, kad jis tartų tuo klausimu savo žodį. 
Teismas padarė sprendimą, ir jį paskelbė gegužės 27 d. 
Sprendimą parašė teisėjas Arthur J. Goldbergas.

Ką gi teismas pasakė? Koks yra paskutinis tuo 
klausimu žodis?

Aukščiausiasis teismas pasakė, kad žemesniojo teis
mo sprendimas yra klaidingas — segregaciją viešosiose 
vietose Memphis mieste ir kitur reikia panaikinti tuo
jau !

Ta pačia proga teismas tarė, jog ir visose viešosiose 
mokyklose segregacijos panaikinimas eina per daug lė
tai; turi būti einama greitesniais tempais; miestai ir 
valstijos neturi daryti juokus iš Aukščiausiojo teismo 
(segregacijos panaikinimo mokyklose) paskelbto spren
dimo 1954 ir 1955 metais.

Sprendimas geras. Bet teismas nepasako, kaip vi
sa tai pravesti gyvenimam Jis nepasako, kas bus daro
ma, jei rasistai vis atsisakinės teismo klausyti! O tai 
svarbu. Reikėtų eiti prie konkrečių žingsnių* norint 
rasistus suvaldyti, norint priversti juos klausyti teismų 
nutarimų.

Segregacijos panaikinimas reiškia šalies Konstituci
jos pildymą. Bet rasistai ir kitokie reakcionieriai dau
geliu atvejų šalies Konstituciją laužo, neigia, ir jiems 
niekas nieko nedaro.

ĮDOMU PABRĖŽTI ir tai, kodėl šiandien taip su
sirūpinta segregacijos panaikinimo klausimu. “Paslaptį” 
aną dieną atidengė Valstybės sekretorius Ruskas. Jis 
pareiškė, kad rasizmas “kenkia JAV užsienyje,” kenkia 
mūsų šalies politikai. Girdi, visur žmonės prieš tai pro
testuoja, visur Ameriką puola vyriausiai dėl to, kad čia 
negrai laikomi nežmonėmis, kad jiems neduodama ele
mentarinių konstitucinių teisių ir laisvių. Dėl to Vals
tybės departamento sekretorius mano, kad reikią kuo 
greičiausiai padaryti galą rasizmui.

Tai tiesa! Atbudusi Afrika smerkią ir smerkia 
JAV rasizmą. Azijos tautos—taip pat. Bet labiausiai 
rasistinę politiką JAV smerkia socialistinės šalys, kur 
rasizmo nėra nei dūko.*

Visa tai puikiai supranta ir žino tie, kuriems pa
vesta vairuoti JAV užsieninę politiką, kurie jaučia ir 
mato, kaip pasaulis reaguoja į pasiutusį rasizmą, siau
tėjantį ne tik pietinėse, o ir šiaurinėse valstijose!

Kitas nuosprendis
SVARBU ČIA PRIMINTI ir kito teismo nuosprendį, 

kuris taip pat liečia žmonių laisves.
Prieš kurį laiką US Court of Appeals Washing

tone nutarė, kad National Council of Anųerican-Soviet 
Friendship n|ra subversyvė organizacija, “komunistinio 
fronto” organizacija* O tokia ją buvo paskelbusi Sub
versive Activities Control Taryba. Ši taryba reikalavo^ 
kad paminėta organizacija registruotųsi kaip “svetimos 
valstybės agentūra,” kaip “subversyvis elementas.”

Organizacijos vadovai atsisakė registruotis; jie nu
tarė eiti j teismus reikalaujant, kad jie panaikintų Ta
rybos sprendimą. Na, ir buvo panaikintas!

Koks gi American-Soviet Friendship organizacijos 
tikslas? Jos tikslas: palaikyti kultūrinius ryšius, pro
paguojant gerus santykius tarp tarybinių ir amerikinių 
žmonių. Tai ir viskas!

Nereikia nei sakyti, jog reakcionieriai, puldami šią 
organizaciją, pridarė jai labai daug iškaŠČų. Bet kova 
buvo laipSta! Šis puolimas buvo daromas einant Mę- 
Carrano aktu, kurį būtinai reikia atmesti.

. Sekąmą ketvirtadienį, birželio 6 d., vakare, šaukia
mas didžiulis Niujorko žmonių mitingas, kuriame |r 
bus reikalauta tai padaryti.

“Susijaudinimo minutės..,’’
VILNIAUS “TIESOJE” SKAITOME ąpie J. 

cinkeviciaus ir S. Kregždės vizitą mūsų šalyje:
“Grupė tarybinio jaunimo atstovų dalyvavo trisde- 

ąimįies dienų turistinėje kelionėje po JuugtlW Ame
rikos Valstijas, šioje turistų gtupėję buvo ir du Tary
bų Lietuvos pasiuntiniai — rašytojas judinąs Marčių- 
kevičius ir Vilniaus Pedagoginio instituto psichologijos 
katedros vedėjas docentas Sigitas Kregždė. Vakar “Tie
sos” korespondentas kalbėjosi su drg. J. Marcinkevi-

Mar-

FIDELIO KASTRO ATSI
SVEIKINIMO žOpiS

Elgetų, prostitučių, bedar
bių, beglobių vaikų, benamių 
šeimų’ neraštingų žmonių —-

Gegužės 23 d, Maskvos takių žmonių grupių gausu
li et' labiausiai išsivysčiusioje 
k ap italisfiiVe j e v i su om en ė j e.
Moralėj kultūra, šeipia

Lenino vardo stądionan su- 
vyko 125 tūkstančiai žmo
nių atsisveikinti sų! Fideliu 
Kastro, Kubos revoliucijos 
vadovu, viešėjusiu Tarybų 
Sąjungoje keletą savaičių. 
Mitinge sakė kalbas N. 
Chruščiovas ir Fidelis Ka
stro. Mes čįa paduosime 
kai kurias būdingesnes Ka
stro kalbos ištraukas. (Ver
timas į lietuvių kalbą El
tos.)

F. Kastro sakė:
Mūsų vizitas į Tarybų Są

jungą mūsų delegacijai buvo 
nepaprastai pamokantis. ži
noma, mes atvykome Čia, ku
pini padėkos draugiškai Ta
rybų šaliai, kuri už tūkstan
čių ir tūkstančių mylių teikia 
mūsų revoliucijai lemiamą ii’ 
neįkainuojamą pagalbą.

Bet šį kartą mes pirmą sy
kį susitikome akis į akį su ta
rybine tikrove, su savo tarybi
niais broliais.

To, kas yra ši šalis, to, ką 
nuveikė jos liaudis, jos žyg
darbio, jos didvyriškumo, jos 
istorijos — viso to neįmano-’ 
ma pilnutinai įsivaizduoti iš 
knygų, dokumentų, filmų, 
nuotraukų. Tai reikia pama
tyti ir pajusti pačiam. Pasau
lyje yra lyg ir dvi Tarybų Są
jungos. '
kojį Tarybų Sąjunga,- ....... 
sukūrė ir savo krauju bei au-! 
komis apgynė darbininkai ir 
valstiečiai; 7 
atvėrusi % manijai naują erą, į 
įkūnijusi revoliucijos istorija- Objektyvios 
je Markso, Engelso, Lenino1 sajvgos 
idėjas,— pirmoji socialistinė, . 
valstybė, pirmoji išsivadavu-1 Nebūtų pakakę mūsų liau
siu da?bo žmonių tėvynė, ku- dies didvyriškumo, jos nepu
ri sparčiai vysta liaudies ūki, prastas patriotinės dvąsios, jos 

pasiryžimo apginti revoliuciją 
bet kuria kaina, jeigu tuo mo

dar yra visa eilė veiksnių, ku
riuos reikia likviduoti, kad 
vėl neiškiltu konflikto rizika. 
Jungtinės Valstijos tebevykdo 

j žiaurią ekonominę blokadą 
į prieš mūsų šalį. Jos daro

pasaulj prie karo slenksčio, i spaudimą visoms valstybėms, 
Šią krizę sukėlė 
Jungtinių Valstijų
kurios kulminacinis taškas tu- Imperialistai 
rėjo būti ginkluotas įsibriovi- 
mas. Vis dėlto JAV vyriausy- 

, kad ii ruošia . . r . . ‘ i *

CLEVELAND, OHIO ■
Gegužės 4 d. įvyko Meno^ 

choro koncertas. Publikoj 
atsilankė vidutiniškai, ma
tėsi ir naujų veidų. Pirmi
ninkavo J. Žebrys.

Choras sudainavo šešias 
dainas. Po to sekė Aldona 
Davecko, kuri labai gražiai 
sudainavo tris dainas. Dan
ny, 12-kos metų jaunuolis, 
armonistas, Kasparo ir Al
binos Gendrėnų sūnus, gra
žiai pagrojo.

Stasys ir Valerija Kuz
mickai, ir J. Krasnickas la
bai gražiai sudainavo 3 dai
nas, o po jų choras vėl 6 
dainas. *

Publikai patiko koncertu 
nė programa. Po koncerto 
buvo šokiai. Žmonės ilgai 
linksminosi.

Varde choro tariu širdin- 
Įgiausią padėką publikai už 
| atsilankymą, visiems 
gramos pildyto jams,
tingai daug dirbo choro 
mokytojas Julius Krasnic- 

. kas. Už baro dirbo A. Ni
kas, J. Eitutis ir S. Kuz- 

o. Andrius Salin

agresyvi kurioms turi įtakos, kad su- 
politika,1 kliudytų prekiauti su Kuba.

i savo teritorijoje 
ruošia tūkstančius kontrrevo- 
liuciohierių karo veiksmams 
įr diversijoms. Kontrrevoliuci- 

. . _ i jiems
gėsi suverštj , atsakomybę už nuolat permetami į Kubos te- 

pĮtoriją Jungtinių Valstijų 
karo laivai ir lėktuvai siste
mingai pažeidinėja mūsų sie
nas ir oro erdvę. Šnipinėjimo 
lėktuvai įsiveržia diversiniais 
tikslais: neseniai iš Amerikos 
bazės išskridęs piratų lėktu
vas bombardavo vieną mūsų 
naftos įmonių. Pagaliau Jung
tinės Valstijos tebeokupuoja 
dalį mūsų teritorijos, kurioje 
yra jų karinė bazė. Iš ten jie 
nebaudžiąmi žudo Kubos dar
bo žmones, iš ten į mūsų šalį 
skverbiasi sabotuotojai, iš ten 
vykdomas įvairiausios provo
kacijos..

Kuba paskelbė, kad nori 
gyventi taikiai ir palaikyti 
normalius santykius su viso
mis Amerikos žemyno šalimis, 
taip pat ir su Jungtinėmis 
Valstijoms. Tokių santykių i 
pavyzdys galį būti santykiai ■ 
su Kanada, Meksika, Brazili-; Bliekas, 
ja ir kitomis Lotynų Amerikos | prie barčekių. 
šalimis.
Pati Amerika 
nukenčia

Moralėj kultūra, šeipia,‘ ‘žilio-! bė, neigdama, 
galis asmenybe negailestingai agresiją prieš1 mūsų ’šalį, sten- jęs agentai/ ir ginklai 
pajungta kapitalistų intere- ‘
sams*, privačios'gamybos įran- jos pačios šukeltą įtempimą 
kių ' jY priemonių nuosavybės į Kubai 
interesams Kaipgi, gyvenda- šiandien visas pasaulis 
ma šiomis sąlygomis, būdama kas yra tikrieji 
tik už 90 mylių nuo galingiau- kaltininkai, 
sios kapitalistinės valstybės, 
kurios įtaka, kurios propa
ganda, kurios ideologija už
liejo mūsų liaudį, ji, ši liau
dis, sugebėjo išsivaduoti, nu
traukti grandines, sugriauti 
prietarus, suartėti su komuniz
mu ir sukurti pirmąją Ameri
kos žemyne socialistinę vals
tybę ?

žinoma, net patiems 
rialistams nekilo mintis 
kad Tarybų Sąjunga 
tavusi revoliuciją į Kubą. Dar 
kartą patvirtintas marksizmo- 
leninizmo principas, .kad ka
pitalizmas ir imperializmas 
neišvengiamai patys sau kasa 
kapą, paverčia išnaudojamų 
valstiečių ir darbininku mases 
savo duobkasiais. Nepaisyda
mi viso melo ir šmeižto, ne
paisydami represijų ir smur
to, nepąisydmai imperialistų 
propagandos ir jų nusikalti
mu, Kubos darbininkai ii’ val
stiečiai palaidojo, visiems lai
kams palaidojo, kaip lavoną, 
kuris niekad nebeprisikels, se-

‘ir Tarybų Sąjungai, 
žino, 

krizėsšios

i m pe- 
teigti, 

ekspor-

Tikroji didvyris-| aja kapitalistinę visuomene, 
fbu Sąjungą,- kuria; ..revoliucija nevyk-

Tai ma
isto ri nes

| žinoma, 
ų. 1 doma laboratorijose.

Tarybų Sąjungą,. . gyvos----- __ realybes kūrinys...

kultūrą ir mokslą iki šiol ne
regėtais tempais.

Yra kita “Tarybų Sąjunga”,, mentų, kai įvyko Kubos revo- 
ta, kurią vaizduoja reakciniai liuc.ija, Lotynų Amerikoje ne- 
priešai blogiausiais metodais, | būtų buvę visiškai naujų, ob- 
pasaulis, kokį jį vaizduoja jektyvių sąlygų tautų kovos 
monopolistinio kapitalo laik- už išsivadavimą naudai. Ku- 
raščiai, kokį jį vaizduoja par- bos ręvoliucija dar kartą ne- 
sidavę išnaudotojų klasių po
litikieriai ir parsidavę rašei
vos.

Mes gimėme šalyje, kurią 
valdė Amerikos monopolijos, 
valdė dvarininkai ir buržuazi
ja. Ir valstybinės valdžios 
organai, karinis aparatas, ki
tos administracinės įstąigos, 
visa spauda, radijas, kinas, 
knygos, mokyklos mūsų šaly
je visomis priemonėmis sklei
dė šmeižtą apie Tarybų Są
jungą. Darbininkų klasės prie
šai naudojo ne tik represijas, 
bet griebdavosi ir ideologinio 
ginklo, savo pagrindinio gink
lo — melo, siekdami, kad ma
sės jiems būtų klusnios, steng
damiesi nuslopinti jų revoliu
cinę dvasią.
“Komunizmo 
šmėklą”

Korpunizmo šmėkla, ąpie 
kurią kalbėjo Marksas, klai
džioja ir Lotynų Amerikoje. 
Bet išnaudotojai mėginą jįą 
naudoti išnaudojamiesiems 
bauginti. Jie šmeižia marksiz
mą-leninizmą, vaizduodami šį 
mokymą svetimu, priešišku 
tėvynei, visuomenei, ląisvei, 
šeimąi, ąsrpenybei. Buržuazi
jai tėvynė, visuomenė, laisvė, 
šeima, asmenybė visuomet su
siliedavo vienoje sąvokoje — 
privati nuosavybė.

Gamybos priemonių priva
čios nuosavybės vardan jie 
pąrdųodą tėvynę imperialis
tams, krikdo šeimą, smąugįa 
laisvę, kūrdami žvėrišką vi
suomenę, suskirstytą j išnau
dotojus ir išnąudojaunuosius, 
pavergdami asjnąnybę.

ginčijamai patvirtino marksiz
mo teiginį, kad šiuolaikinio 
pasaulio sąlygomis jėgų santy
kis yra jau nebe imperialisti
nės stovyklos naudai. Mora
liniais klasinės visuomenės 
principais pagrįstų tarptauti
nių santykių istorijoje nuo se- ! 
niausiu laikų ir iki pastarųjų!^ 
dienų vyravo žvėriškas gru
bios jėgos dėsnis. Susidarius

Prieštaravimai
Dėka prieštaravimų, 

iškilo tarp JAV vyriausybės 
ir kubiečių kontrrevoliucionie
rių, tiesa paaiškėjo. Pagrindi
nis kontvrevoUncijos vadeiva, 
kurį paskyrė pati Amerikos 
vyriausybė, neseniai pareiškė 
visam pasauliui plačiai žino
mame laiške, kad Jungtinės. 
Valstijos tikrai ruošė karinę 
agresiją prieš Kubą. Spalio 
krizės išsprendimas, kuris į- 
pareigojo Jungtines Valstijas 
atsisakyti agresijos planų, su
kėlė ginčus tarp mūsų šalies 
priešų, ir tai, savo ruožtu, pa
dėjo atskleisti tiesą. Praėjo 
kiek laiko, ir jis nušvietė įvy
kius. Imperialistų planai įsi
brauti į Kubą sužlugo. Atsi
rado galimybė išvengti karo. 
Tačiau liko pavojus, kad im
perialistai neteisingai įvertins 
įvykius. Bet Tarybų Sąjunga 
šių metų kovo mėnesį laiku ir 
energingai įspėjo, ir tai atvė
sino pernelyg karštas karingų 
elementų galvas. . . ....

Visu didingumu spindės ša
lis, kuri, gindama mažą tau
tą, esančią už daugelio tūks
tančių mylių nuo jos, padėjo 
ant termobranduolinio. karo 
svarstyklių gerovę, sukurtą 
per 45 kuriamojo darbo metus 
ir didžiulių aukų kaina! Tary
bų šalis, kuri, gindama sava 
teisę gyvuoti ir vystyti didžiu
lius turtus, Didžiojo Tėvynės 
karo prieš fašistus metu nete
ko daugiau gyvybių, negu Ku-* 
boję iš viso yra gyventojų, rie-., 
dvejojo prisiimti sunkaus ka
ro riziką, gindama mūsų ma
žą šalį! Istorija nežino tokių 
solidarumo pavyzdžių.

Tai 
mas!

Tai

k ui*ie

pro- 
ypa-

šeimininkių darbus dirbo: • 
Q. Gendrėnienė, A. Mack, 
V. Mockaitienė ir B. Mika- 

Pati amerikiečių tauta ken- lajūnienė, pagelbėjo — V. 
čia dėl savo vyriausybės eko ĮJaraškienė, P. Nemurienė, 
nominės agresijos prieš Kubą. a. Salin, A. Bekenienė ir 
Ji negauna^ tokių produktu, Kimtienė. Ačiū visiems ir 
kaip musų tabakas, kūnam ly-l. . , , 
gaus pagal kokybę negalima!vlsorrk' uz aai < 
įsigyti pasaulinėje rinkoje. (J 
pirkdamas cukrų, Amerikos 
vartotojas i 
mokėti apie 1 milijardą dole 
rių dėl to, kad pasaulinėje 
rinkoje susidarė labai didelės 
cukraus kainos, šios kainos 
Susidarė žymiu mastu dėl tų 
manevrų, kurių JAV griebėsi 
prieš Klibos cukrų. Amerikie
čių tautą pati yra šios nepro
tingas politikos auka.

Jupgti.nių Vąlstijų politika 
prieš ’ Klibos' ręvoliuciją visiš
kai subankrutavo, šios šalies

ir

Gegužės 9 d. įvyko Cleve- 
šiemet turės per- lando Lietuvių Moterų klu-

bo susirinkimas. Ligonių 
lankymo komisija raporta
vo, kad sunkiai serga Ro^e 
Yurkšaitienė. Ligonių ląiv . 
kymui išrinkta dvi komis* 
jos: A. Eitutienė ir Martin, 
kurios lankys E. Boikienę, 
o M. Luobikienė ir A. Sa
lin lankys M. Unikienę.

Nutarta surengti visų 
,,v.\Tiaušybė dėl jos patyrė d>- varduvių dieną liepos 20 dL 
džiausius politinius pralaimė i v Daraškienė s-kaitėido-

ir yra internacionalu- jimųs. Neapykantą Kubos re-

mimas, dėmesys ir pagarba, 
kurie buvo parodyti mūsų de- 

didžiulėje r*
Sąjungoje, iškelia tautų suve
renumo ir lygybės sąvoką į 

1 neregėtą aukštumą. •
pasaulyje, Amerikos imperia- Agresoriai

i sulaikyti
Tarybų Sąjungos ir Kubos 

draugystė iš tiesų reikšminga. 
Dar anksčiau, negu JAV vy
riausybė pradėjo vykdyti fflu.’ 
kluotos agresijos politiką, ji 
pamėgino L 
revoliuciją badu.

V1V.1 JVfeVO MtO.llO. WUOIUCUIU0 . . .

ir augant socialistinei stovyje- m^adjai
lai, padėtis iš pagrindų pasi
keitė. Jeigu nebūtų naujo jė
gų santykio šiuolaikiniame

lizmas nedvejodamas nuskan
dintų kraujyje Kubos revoliu
ciją. Ir mes dabar nestatytu
me socializmo savo šalyje, o 
kautųmės kalnuose, laukuose 
ir pagrindyje prieš užsienie
čius okupantus.

Bet imperialistai lengvai 
nesusitaikys su tikrove. Jie 
atsisakė ginkluoto įsibriovimo 
į mųsų šalį planų tik po spalio 
menesio krizės. Kai praėju
sių metų viduryje Kubos ir 
Tarybų Sąjungos vyriausybę 
nutarė imtis atitinkamų prie
monių, kad būtų užkirstas ke
lias jsibriovimui, kuris buvo 
rengiamas prieš mūsų šalį, vi
sa mūsų politika buvo pagrįs
ta tarptautinės teisės normo
mis ir Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacijos įstatais. Kuba mą- 
tė grėsmę savo saugumui ir 
turėjo visišką pagrindą, ky
lantį iš jos suvereninių teisių, 
imtis priemonių savo gyvybi
niam pajėgumui stiprinti. Ne
turėdami jokio teisėto pagrin
do, imperialistai įvedė karinę 
jūros'blokadą, kuri atvedę

čium. i

—Mes siekėme kuo plačiau susipažinti su Amerikos 
gyvenimu, su' tos Šalies jaunimu,—pasakė rašytojas.— 
Buvo daug diskusijų, pokalbių. Aplankėme Springfildą, 
Pitsburgą/ Kolumbusą, Fi|adelfiją, Niujorką... Iš arti 
pamatėme Jungtinių Valstijų pramonę, kultūrą, buitį. 
Jautėme, kad dorieji amerikiečiai nuoširdžiai trokšta 
taikos, gerbia Tarybų šalį,

Visur, kur tik buvo galimybės, susitikdavom su pa
žangiaisiais emigrantais. Tai buvo didelio susijaudi
nimo minutės. Ypač gilų įspūdį paliko Niujorke įvykęs 
susitikimas su “Laisvės“ bendradarbiais ir skaitytojais.”

i

voliųcijai kursto heprincipiai 
politikai, kurie šantažuoja da
bartinę administraciją ir mė
gina ją atvesti prie karo pra
rajos krašto. Mūsų tauta, kaip

ir yra komunizmas!
ryškiai patvirtina, tad 

marksizmo-leninizmo mokymo 
pagrindu įsigalioja visiškai ... . ,
nauji santykiai tarp ■ didelių iV1SOS socialistines sandi au- 

mažu tautų. Karštas priė- ^os tautos, nori taikos, ka_ 
, būtų galima toliau kurti žeme
le genesnį gyvenimą. Tačiau 

Tarybų kova už taiką, kaip aš dažnai 
girdėjau iš draugo Chruščio
vo, reikalauja iš mūsų tautų 
didelių aukų. Mūsų tautos 
privalo 
pajėgas, 
siais ginklais ir 
rengusias kovos

Daug keliavę 
gyvenę kartu su 
dimi beveik mėnesį, mes abso
liučiai įsitikinę, kad per laba:

M ūsų 
turėti ginkluotąsias 
aprūpintas naujau- 

visiškai pasi 
veiksniams...

po šalį ir pa- 
tarybine liau-

pasmaugti Kubos trumpą laiką 1 Tarybų Sąjun 
Bet ekono- gos liaudies ūkis neišveng p- 

miniai santykiai su socialist]- mai pralenks JAV lygų.
šis faktas turės galutinės,ne stovykla ir ekonominė pa- šis faktas turės galutinės, 

galba, kurią laiku gavo musų lemiamos reikšmės jėgų san- 
tauta, sužlugdė bado bloka
dą. Tai patvirtina marksizmo 
leninizmo teiginį, kad kolo
nializmo, kapitalizmo ir im
perializmo epochai būdingas 
vienų šalių ekonominis išnau
dojimas kitų šalių visiškai iš
nyksta špciąlistinių šalių, savi
tarpio, santykiuose įr užleidžia 
vietą savitarįjįš.kaį naUdingain 
bendradarbiavimui ir pagal
bai, kurią labai išsivysčiusios 
industrinės socialistinės šalys 
teikia šalims, turinčioms silp
ną ekonomiką.

Prieš prądčdami ruošfi tie
sioginę ginkluotą agresiją, dėl 
kurios Tarybų Sąjunga ėmėsi 
preventyvių priemonių "Kubai 
ginti, imperialistai* organizuo
tai ruošė samdinių jėgas, kad 
galėtų užpulti mūsų šalį. Įš 
Tarybų Sąjungos ir kitų socia
listines stovykloj šalių gauti 
ginklai įgalina mus sutriuškin
ti agresorių. Imperialistai pa
naudojo visas galimas ir įma
nomas agresijos formas ir vi
siškai pralaimėjo. ly visuoipęt 
nulips teikdavo nag^lbą Tary
bų Sąjunga.

Tačiau imperialistų pralai
mėjimas nereiškią, kad jie 
paliko mus ramybėje. Kol kas

V. Daraškienė skaitė įdo
mią paskaitą apie Motinos 
dieną, o toje temoje A. Pal- 
ton pakalbėjo.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks birželio 13 d. Šią 
vasarą pertraukų neturėsi
me, 
tis j

Prašome nares lanky- 
susirinkimus.

Tą patį vakarą turėjome 
choro praktikas. Užbaigus 
pamokas turėjome vaišes ir 
minėjimą. Gegužės 8 d. bu
vo Stasio Kuzmicko gimta
dienis, o 11 d. jo ir Valeri
jos sukaktis 33-jų metų ve
dybinio gyvenimo. Ta pro
ga jie buvo pagerbti ir 
įteikta jiems dovanėlės. 
Brazaitienė ir V. Daras- 
kienė vaišino tortais, Genį- 
rich ir A. Salin kitokiais 
skanėsiais.

1

tykini, ' paneigs įžūlų melą ii 
šmeižtą, kurį apie Tarybų Są
jungą skleįdžlą paskutines 
sąyo gyvenimo dienas gyvo- 
nąnti |ąrpta\itinė reąkciU. 
Maža laiko liko šmeižikams 
apgaudinėti naivius žmones, 
kurių dar pasitaiko žemėje.

Komunizmo šmėkla, kuri 
savo metu apkeliavo Europą, 
klajoja, klajoju vjsųr. Ir nę- 
tpli tu diena, kai visierps lai
kams išnyks tie, kuriems ši 
šmėkla sukelia tikrą baimę,— 
dąrbo žmonių išnaudotojai.

Mes įsitikinę, kad Šis susiti
kimas su tarybine liaudimi 
nepaprastai padės stiprinti 
rnūsų draugystę. Mes visuo
met prisiminsime milijonus 
rankų, kurios buvo iškeltos 
Sasvėikinti klibos delegacijai, 

žiugias šypsenas ir sv.eikinį- 
mo šauksmus, kuriais mes vi
sur buvome sutinkami. ‘

Negaliu baigti savo kalbos, 
nepąreiškęs didžiausios mūsų 
padėkos tanų kuris nenuilsta
mai ugdė mūsų tautų drau
gystę — draugui tyįkitai Chru
ščiovui.

iii m i iw.wt »■ jw Tvrw*.-w ir ■ t
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O. Saldauskienė nuo se
niai skundėsi galvos skaus
mu, nes turi aukšta kraujo 
spaudimą. Namie ji netekus 
lygsvaros parkrito, neteko 
žado ir nusilaužė kairę ran
ką. Ligoninėje buvo 8 die
giąs, dabar jau .randasi na
mie. Jos antrašas 3382 E. 
139th St., Cleveland 20, O. 
Linkiu ligonėms greitai pa
sveikti. *

NAUJOS RŪŠIES 
LAIVAS ~ :

New Yorkas.—Čionai jū
roje buvo išbandytas nau
jas “hydrofolinis laivas”, 
kuris varomas sprūsminių 
motorų, kaip lėktuvas. Lai
vas yra 120 pėdų ilgio, 80 
tonų įtalpos. Bandymuose 
darė po 60 mylių per vala/N 
dą, numatoma, kad gales 
daryti iki 100 mylių.

>

<



J. GRIGKKIS ’

įvairiais klausimais

rezo- 
prieš

Amerika negali laimėti, 
sako Vietnamo partizanai

“National Guardian” ko
respondentas W. G. Bur
chett buvo nuvykęs į Viet
namą, kur jis turėjo progų 
pasikalbėti su vietos parti
zanų vadovybe.

Partizanų vadovybė esan
ti įsitikinusi, kad Jungtinių 
Valstijų įsikišimas į civili
nį karą Pietų Vietname ne
duos Amerikai jokių perga
lių.

Amerika šiuo metu ne tik 
finansuoja ir ginklais remia 
fašistinę Diemo valdžią, bet 
ir m ii i t arinių jėgų ten 
siunčia. Per 7 metus Ame
rika sukišo ten virš 2 bili
jonų dolerių, kasmet po 400 
milijonų dolerių. Bet iki 
šiol nieko ten neatsiekė.

Pietų yietnamo Išsilaisvi
nimo Frontas šiuo metu tu
ri savo kontrolėje 76 pro
centus visos Pietų Vietna
mo teritorijos su 7 milijo
nais gyventojų.

Tiesą, valdžios karinės 
jėgos buvo’ 10 prieš vieną 
partizaną, bet dabar suma
žėjo iki 5 ar 7 prieš vieną 
partizaną. Vąįdžįos jėgos 
greitai tirpsta, o par- 

' tizanų auga. Tai rodo, ką 
j Amerika atsiekė per pasta- 
i ruosius 15 mėnesių nuo jos 
: įsikišimo į civilinį karą.

Partizanų vadovybė sa
ko, kąd partizanai gauna 
maisto ir kitų reikmenų jš 
valstiečių, o ginklų iš val
džios jėgų. Partizanąį pir
miau Hariayo francųzų pa-

Autoriai nuodugniai liktais ginklais, o dabar 
gvildena afrikiečių gabeni- naudoja daugiausia ameri- 

Jie kiečių ginklus .
Apie tai, ar galima da-1 zelytė-Kalvelienė. Kiti trys 

bar prieiti prie civilinio ka- gydytojai jau 
ro likvidavimo, partizanų Jablonskaitė

užgi- 
kitur

Ir AFL-CIO pasisakė prieš 
rasinę diskriminaciją

AFL-CIO Vykdomoji Ta
ryba pagaliau priėmė 
liuciją, pasisakančią 
rasinę diskriminaciją.

Minima rezoliucija 
ria Birminghame ir 
einančią kovą prieš segre
gaciją, prieš visokią diskri
minaciją; užgiria prez. Ke
nedžio įsakymą pasiųsti ka
riuomenę į Birminghamą.

Įstatymai, suteikia vi
siems lygias teises, rezoliu
cija nurodo, pietinėse vals
tijose vienokiu ar kitokiu 
būdu pažeidžiami, su jais 
vietiniai valdovai nenori 
skaitytis.

Bet lygios prie darbo tei
sės, kurios sudaro pagrin
dinį ekonominį faktorių, 
yra visų svarbiausios. O 
su jomis baltieji šovinistai 
visai nenori skaitytis. Neg
rai, kaip žinia, visur yra 
darbuose diskriminuojami.

Malonu girdėti, kad AFL- 
CIO vadovybė nors žodžiu 
pasisakė prieš rasinę dis
kriminaciją, pasižadėjo toje 
srityje veikti. Būtų dar 
maloniau, jeigu ir visose 
unijose rasinė diskrimina
cija būti] panaikinta.

Kaip afrikiečiai buvo 
gabenami Amerikon

Rašytojai Daniel P. Man- 
nix ir Malcolm Cowley pa
rašė istorinį veikalą “Black 
Cargoes: a History of the 
Atlantic Slave Trade 1518- 
1865.” 

mą Amerikos rinkom 
nurodo, kad per apie 400 
metų į naująjį pasaulį at
gabenta ir vergijon parduo
ta apie 15 milijonų negrų.

Kelionė užtrukdavo mė
nesius. Afrikiečiai būdavo 
suvaromi į prekybinius lai
bus, surakinami .retežiais ir 
taip vežami Amerikon. Tarp 
35 ir 50 procentų negrų 
mirdavo kelyje. Mirusieji 
tada būdavo išmetami van
denynam Sunkiai sergan
tieji taipgi buvo metami 
vandenynan.

Afrikoje negrų gaudymas 
buvo baisiai žiaurus. Ap
skaičiuojama, kad tuo me
tu išžudyta mažiausiai 50 
milijonų negrų, kurie vie
nokiu ar kitokių būdu prie
šinosi gaudomi. Sugautie
ji būdavo prievarta varomi 
i artimiausius uostus ir 
grūdami į ten stovinčius 
laivus.

Tuo pačiu metu, kai neg
rai buvo Afrikoje gaudomi, 
baltieji imperialistai įsi
tvirtino ir visą Afriką pa
vergė. Jie atnešė Afrikai 
“nieko daugiau, kaip skur
dą, stagnaciją ir socialinį 
chaosą.” Afrika buvo api
plėšta, nualinta, o Vakarų 
Europa ir Amerika iš to 
galėjo praturtėti.

Autoriai primena, jog 
hitlerininkai panaudojo pa
našias priemones prieš žy
dus ir kitas tautas. Užka
riavimo, pavergimo ir ųaį- 
kinimo procesais jie trum
pu laiku sunaikino desėt- 
kus milijonų žmonių.

Antrajam karui baigian
tis ir amerikiečiai milita
ristai, prez. Trumano įsa
kymu, atominėmis bombo- 
Sis sudegino Hirošimos ir 

agasakio miestus Japoni- 
jpje. Šimtai tūkstančių 
žmonių nuo to nukentėjo.

Vergija žuvo, hitlerizmas 
sunąikintas, bet atominė 
gadynė dar tebėra nelaisva 
nuo termobranduolinio pa
vojaus. _ _ _

vadovybė teigia, kad tai 
priklauso ne nuo jų, o nuo 
valdžios nusistatymo. Jei
gu valdžia pakeistų savo 
politikų, sutiktų, tartis dėl 
sudarymo koalicinės val
džios, panašiai kaip buvo 
susitarta Laose, tai tada 
susjdurytu susitarimui su

St Petersburg, Fla.
Gegužės 23 d. iš New Yor- 

ko čionai atskrido dvi sesu
tės — Eva Graunienė ir 
Magdalena Juškienė, aplan
kyti savo, trečįą sergančią 
sesutę Petkutę Semėnienę, 
kuri randasi Mound Park 
ligoninėje.

Gaila, kad viešnios netu
rėjo linksmo pasisvečiavi
mo, nes tik rūpinosi ser
gančios likimu, verkė, nes 
Petrutė randasi kritiškoje 
padėtyje, nors daktaras dar 
turi vilties, kad pasveiks.

Viešnios dalyvavo ir L.L. 
D. 45 kuopos parengime 
Eva Gruinienė dar kuopai 
paaukavo $2. Ačiū jai už 
auką. Ačiū joms už atsi- 
lankyųią į pąrengimą. Jų 
sesutė, kaip buvo sveika, 
tai nuolatos dirbo kuopos 
parengiamose. Visi 
drąugąi įr draugės 
gendame, ir linkime 
greičiausiai pasveikti.

Susirgo J» Stasiulis,
jo operaciją, bet girdėjau, 
kad jis jau sveiksta.

Mound Bark ligoninėje 
randasi ir Karolina H. Gleė, 
buvusi Valkienė, kurios vy
ras M. Vaikis mirė prieš 
ketvirius metus. Ji taipgį 
sunkiai serga. Vėlinu vi
siems ąęręąntįepis atgausi 
sveikatą ir vėl kartu su mu
mis dalyvauti,

, Natąlie

jos 
pasi- 
kuo-

turė-

Kad daugiau tai 
nepasikartotų

Dvidešimto amžiaus pir
moje pusėje žmonija pergy
veno du didelius pasaulinius 
karus su jų baisiomis pa
sekmėmis. Apie 50 milijonų 
žmonių žuvo frontuose, ki- 

• ta tiek nukentėjo nuo epi
demijų, bado ir kitokių ne
laimių, susijusių su karais. 
Abiejų karų iniciatoriai ir 
didžiausieji kaltininkai bu
vo vokiečių militaristai,fa
šistai, kurie žudė žmones be 

į jokios atodairos, be jokių 
pasigailėjimų.

Pirmutiniame pasaulinia
me kare, 1915-1918 m. man 
teko būti Miestų Sąjungos 
Aglonos (40 km. nuo Dau- 
gaupilio) ligoninės vedėju 
ir stebėti visas karo baise
nybes. Toje ligoninėje, lai
ke beveik 3 metų, pasikei
čiant dirbo dauguma lietu
vių gydytojų, tačiau ir ki
tų įvairių tautybių būdavo 
nemažas būrys. Čia darba
vosi rusai, lenkai, baltaru
siai, ukrainiečiai, žydai, vie
na medicinos sesuo estė ir 
net provizorius suomis, ir 
iš belaisvių du sanitarai 
čekai... Visi dirbantieji 
sudarė tikrą broliškų tau
tų draugystę mažame maš
tabe! Visi dirbo atsidėję, 
sugyveno draugiškai, pagy
dė dąug ligonių, sėkmingai 
kovojo ' su dizenterijos ir 
šiltinių epidemijomis...

tKai kurie tos ligoninės 
bendradarbiai studijavo 
mediciną, ir vėliau iš bu
vusių bendradarbių išėjo 8 
gydytojai. Penki jų ir da
bar sėkmingai dirba: EI. 
Jacevičaitė, Ad. Kibirkštai
tė, Al. Dobrovolskis (vet.

i gyd.), S. Virkutis, M. Bu-*

gydytojai jau mirę: Ona 
___________J Liandsber- 
gienė, Bronė Stacinskaitė- 
Simanonienė ir Kazys Sta- 
cinskas, kuris žuvo kaip 
Stalino asmens kulto auka, 
dirbdamas Tarybų Sąjun
goje, taip pat žuvo ir J. 
Uborevičius, Vyt. Putna, Z. 
Aleksa - Angarietis, J. An- 
tanauskas ir kt. Kazys 
Stacinskas vėliau buvo re
abilituotas. Jo žmona, akių 
gydytoja, ir sūnus dabar 
gyvena ir dirba Maskvoje. 
Sūnus buvo atvykęs į Kau
ną aplankyti savo tėvo gim-

Buvusi Aglonos -ligoninė 
1918 m. buvo pervežta į 
Vilnių ir dalis jos įsikūrė 
Gelvonų miestelyje. 1919 
m. Zarasuose, eidami savo 
pareigas, nuo dėmėtosios 
šiltinės mirė dr. D. Bukan
tas ir dr. J. Mierkys, o Ute
noje—dr. Vadapalas. Tada 
vidaus reikalų komisaro Z. 
Aleksos - Angariečio parė
dymo raštu Nr. 401 bu v. 
Aglonos ligoninė su visu 
inventoriumi ir vaistine bu
vo perkelta iš Gelvonų į 
Zarasus, — kovoti su pasi
baisėtina dėmėtosios šilti
nės ir gripo-influenzos epi
demija. Žmonės mirė kaip 
musės! Buvo baisus ba
das! Gyventojai iš Zarasų 
buvusios pafrontės ėjo su 
maišeliais į Lietuvos gilumą 
duonos ieškoti... Tuo metu 
ir vėliau antrajame pasau
liniam kare man teko’ilges
nį laiką dirbti Aglonos, 
Gelvonų. ir Zarasų ligoni
nėse ir kovoti su karų žiau
riomis baisiomis pasekmė
mis. Dabar jau kuris lai
kas ramiai dirbu Ukmergės 
raiono ligoninėje ir su šird
gėla prisimenu pergyven
tus tuos du viską naiki
nančius katastrofiškus pa
saulinius karus su jų žalin
gais skaudžiais palikimais...

Paskutiniu laiku Vakarų 

militaristai vėl norėtų su
kelti tretįjį, dar baisesnį 
pasaulinį atominį karą! Vo
kiečių fašistai, skaudžiai 
pralošę antrąjį pasaulinį 
karą, siekia revanšo, nori 
atsigriebti! Adenaueris bi
čių 1 i u o j a s i su Degoliu. 
Jiems norėdami" pritarti, 
Amerikos kapitalistai švais- 
čioja savo raketomis, ter
mobranduolinėmis bombo
mis! Jie nori tęsti šaltojo 
karo politiką, bet visgi pri
sibijo sulaukti vokiečių li
kimo ...

Antrojoje dvidešimtojo 
amžiaus pusėje visų mūsų 
planetos tautų darbo žmo
nės vieningai buriasi į di
delę, galingą pasaulinę tau
tų draugystę, sudaro nenu
galimą socialistinę stovyk
lą, kuri galės sulaikyti ka
ro kurstytojus militaristus, 
nugalės visas kapitalistinio 
lagerio kliūtis ir jų daro
mas kombinacijas! Dabar 
jau visa pažangioji žmonija 
rimtai eina prie visuotinio 
ir visiško nusiginklavimo, 
prie karų panaikinimo. Su
vienytųjų Nacijų Organi
zacijos generalinė asamblė
ja tam reikalui vieningai 
pritarė ir priėmė atitinka
mą rezoliuciją.

Višh pasaulio darbo žmo
nės trokšta, kad kam bai 
senybės daugiau nebepasi
kartotų

Taika nugalės karą!
Gyd. J. Buzelis

1963. IV. 30
Ukmergė, Deltuvos 12

STIPRESNIS Už PLIENĄ
Neseniai lenku inžinieriai 

iš grafito ir sintetinių der
vų pagamino naują me
džiagą, kurią pavadino 
“gralanu.” Ji. yra stipresnė 
už plieną. ’ Iš’jos galima ly
dyti sudėtingos konfigūra
cijos detales. Gralanas pir
miausia pakeis deficitinį 
rūgštims atsparų plieną, iš 
kurio dabar gaminama 
įvairiausia chemijos apara
tūra. Lenkų inžinierių nuo
mone, naujoji medžiaga tu
ri didelę ateitį.

HINGHAM, MASS.

Liūdna Sukaktis
J 963 metų birželio 4 d. sukanka 

vieneri metai kai mirė

Benis Thomas-Tamašauskas
Jo netikėta mirtis buvo skaudi nuostaba visai šeimai. 

Iš Lietuvos kilęs nuo Kvitinių kaimo, 
Klaipėdos rajonas.

Liūdi jo—
Helen Thomas-Tamašauskiene, žmona 
John Thomas, sūnus 
Dorothy Thomas, marti 
ir keturi anūkai

ELIZABETH, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mary A. Stanelis
Mirė birželio 1, 1958 m.

Penkeri metai praėjo kai netekome mylimos 
motinos. Pasigendame jos labai. Ji buvo tokia 
maloni ir gera mums. Visuomet bus mūsų mintyse.

Mylda Žukas, duktė.
Walter Žukas, žentas.
Ona Schultz, sesuo.
Helen Žukas, Walterio motina.

ISKb aštriau kovos 
prieš šnipijadą

Maskva. — Tarybų Są
junga atėmė maršalo titulą 
nuo Sergejaus Verencovo, 
kuris d r a u g a v o su Pen- 
kovskiu, disciplinavo gene
rolą A. Pozovną ir pulki
ninką V. Buzinovą.

Generolas A. Gornyji, ku
ris buvo vyriausias Pen- 
kovskio teisėjas, sako, kad 
per 17 mėnesių Penkovskis 
ir jo šaika į užsienį perda
vė virš 5,000 nuotraukų, 
bet jie nepriėjo prie svar
biausių TSRS gynybos prie
monių.

Generolas Gornyji sako, 
kad Vakarai vartoja šnipa- 
vimui TSRS kultūrinius ry
šius su jais! Jie siunčia į 
TSRS šnipus, kaip turistus, 
mokslininkus, menini n k u s 
ir studentus.

SAKO: NEPATINKA IR 
NATO NARIAMS

Londonas. — Nors Jung
tinės Valstijos NATO kon
ferencijoje, kuri įvyko Ot- 
tawoje, padiktavo atominių 
ginklų politiką, bet tas ne
patinka ir NATO valsty
bėms. Prancūzija atsisakė 
priimti tą politiką. Angli
joje Spauda aprašė be jokio 
entuziazmo, tas pat buvo 
Italijoje ir kitose valstybė
se. Tik Vakarų Vokieti
joje tai karštai sveikino 
atominio apsiginklavimo po
litiką. 4 gįf

--------------- i----------- .
KNYGA APIE DRESDEN 

SUNAIKINIMĄ
Londonas. •— Rašytojas 

David Iyvingas išleido kny
gą “The Destruction of 
Dresden”, kurioje aprašo, 
kaip tūkstančiai Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos bombo
nešių 1945 m. vasario 14 d. 
sunaikino senąjį Dresdeną 
ir užmušė 135,000 civilinių 
žmonių. Autorius sako, kad. 
tai buvo nepateisinamas 
miesto sunaikinimas, kuris 
“nei karo pabaigos nepriar
tino, nei neturėjo militari
nės svarbos”.

Atėnai. — Graikams ne
patinka Trumano pamink
las.

Koncertas jau netoli
Gražus koncertas, 

programą pateiks iš 
Yorko atvykę Aido 
solistai ir g r u p ė s,

kurio ; 
N e w 
choro 
įvyks 

jau už poros savaičių—bir
želio 15-os vakarą, Gedimi
no salėje, 575 Joseph Ave. 
Kviečiame visus. i

Šiuomi supažindiname su i 
dar dviemis atvykstančiais I 
svečiais:. .

'J)

Naste Buknienė, jaunes- 
nėsės lietuvių amerikiečių 
kartos atstovė, Aido choro 
Moterų kvarteto sopranas, 
aktorė-dainininkė, taip pat 
yra įžymi poezijos skaity
mo artistė. Savo gimtaja
me Kaune ir visoje Lietu- 
voje jinai lankėsi 
trejetą metų.

prieš bei sniegu

Tadas Kaškiaučius, Aido 
įžymusis tenoras ✓ daininin
kas ir aktorius, yra uolus 
dainos mylėtojas. Nors gy
vena net kitoje valstijoje, I 
už keliolikos mylių, vienok i 
niekad neatsisako Aidui tal
kos teikti dainoje ir vaidy-* 
boję. Taip pat ryžtingas • 
lietuvių spaudos skleidėjas. 
Augęs prie čičirio ežero 
krantų Viedarių kaime, 
Antazavės valsčiuje.

Rengėjai

PRANEŠIMAIr
i

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin- ’ 
kimas įvyks birželio 10 d., 7:30. vai. 
vakare, 29 Endicott St.

■Kviečiame visus narius ir nares 
dalyvauti šiame susirinkime. tu- 
j 
beti.

Apskričių piknikas birželio 16 d.. 
Lawrence ir spaudos piknikas lie
pos 4 d., Monlello, Mass.

BROCKTON, MASS.
tęsime daug svarbių reikalų apkal- Spaudoj naudai didysis pi

L.D.S. 57 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks birželio 13 d., 1:30 v. po 
pietų, 29 Endicott St. Kviečiame . 
narius ir nares skaitlingai dalyvau
ti šiame nepaprastame svarbiam su-, 
sirinkime. Kaip žinoma, iš gyvųjų 
tarpo mirtis išskyrė kuopos pirm i- 
ninką-iždininką D. G. Jusiu. Šia
me susirinkime turėsime, darinkti 
kuopos valdybą ir taipgi turėsime 
sutvarkyti kuopos finansus—iždą.

Sekr. Jaskevičius
(43-44)

WORCESTER, MASS.

Visi kviečiami į pampuškų ir bul-1 
vių blynelių balių Olympia parke 
sekmadienį, Birželio-June 9 d. Ne- i 
praleiskite progos būti gerai pavai-1 
šinti šiais skanumynais. Rengėjai

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
8 dieną biržęlio-June. vengrų klubo 
svetainėje, 1144 N. 4th St. Prasi- ■ 
dės 7;30 vakąre. Išgirsime komisi
jos raportą iš buvusios gegužinės I 
Ramanauskų ūkyje. Taipgi reikės 
aptarti svarbūs reikalai apie toli- i 
mesne veiklą. Pakalbinkite savo 
draugus įstoti į kuopą, kurie dar 
nepriklauso. — - Valdyba

(43-44) |
ii r - ....................."■■■■■...............             —.. Į111.""

5 p,-Laisve (Liberty)—Ant yad., birželio (June) 4,

PHILADELPHIA, PA
& VICINITY

HELP WANTED MALE

TRIK K MECHANICS
Experienced. Permanent jobs 

right men. Must have Pennsylv; 
Drivers license. 5 day week. Af 
can's may call at PTC TRI 
RENTAL, 4100 North American 
Philadelphia, Pa. (43

( (H)K S & WAITERS 
For Resort Hotel. Yipportynity 

year round employment.
Call Mr. Ewig.

TALLY-HO, VA^k|^ FpROE, 
XL 4-7000

k (44-f

Help Wanted Female

(HAMRERM AID-WAITRESS 
' \ ’ •

' Two adults, ('enter City Apartm
i Own room and hath.

Phone LO. 4-2918 Before 10 A
or 4 P. M.

(44-4

MANKšTINIMOSI 
RUTULYS

Prancūzijoje pagamin 
rutulio formos kamera, 1 
ria galės naudotis mani 
tai tiek vaikai, tiek ir su: 
gę. Permatomas plastma 
nis rutulys turi kelis me 
linius skersinius. Be 
mankštinąs žmogus, sto^ 
damas arba sėdėdamas i 
tūlyje, gali kartu su juo ; 
dėti žeme, vandeniu, le

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

LMS Cleveland© skyriaus susii 
kimas įvyks Birželio-June 6 die 
7 vai. vakaro, LDS Klubo svetaii 
9305 St. Claire Ave.

Prašome visus narius dalyva 
šiame susirinkime; turime d? 
choro ateities reikalų, ir išgirsi 
raportų iš praėjusio koncerto.

Prašau nesi vėluot i.
Sekr. S. Kuzmickas (44-

Didieji Piknik
Įsitėmykite datas ir viet 
dalyvaukite juose. Turės 
malonių pasimatymų ir pa 
linksminsite. Iš apylinkių i 
suvėluokite pasisamdyti bus'

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos Lietuvi 
Komitetas rengia pikniką 

su dainų programa
Birželio 16 June

Maple Parke

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-ta kuopa rengi 
pikniką “Laisvės” parama 

su Įdomia programa
Birželio 23 June 

Slovak National Home
Parke

nikas, rengiamas Bostono 
apylinkės organizacijų 

su dainų programa
Įvyks

Liepos 4 July 
Ra mova Parke 
Montello, Mass.

SHENANDOAH, PA.
IJ4) ir LDS kuopos bendra 
rengia pikniką, kuris įvyk

Liepos 14 July
' Hosensaęk 

ant Mar|iąljiąn Grove
Netoli Lakewood Patko, tarp

Mahanoy City ją Tamaqua, Pa.

CLIFFSIDE P^K, N. J
Vietos pažangiųjų ‘organizac

.iy kuopos rengia pikniką 
paramai’ ląjkrašČio 

“Laistės.”
Liepos 21 July 

Picnic Grove Park 
207 Walker Street



' LAISVES REIKALAI

. Išlaužas

Jetuviską kultūrinė kronika

Skaitytojai, atsinaujindami prenumeratas, prisiunci 
ikraščiui ir dovanų. Prašome pasiskaityti:
Edward Jusius (pagerbimui mirusio tėvo

Domininko), Worcester, Mass........................$30.00
Adelė Rainienė (pagerbimui mirusio vyro)

Povilo), Brooklyn, N. Y............................. 25.00
uo 3-jų Bunkų šeimų (pagerbimui mirusios

sesutės Antaninos), Jamaica, N. Y.............. 25.00
Dr. Jonas Stanislovaitis, Waterbury, Conn........ 25.00
Ona Visockienė, Kensington, Conn....................... 20.00
Louise Butkevich, Hartford, Conn, ..................... 15.00
Frances ir Nick Pakalniškiai, Chicago, Ill........ 11.00
Elizabeth ir dr. J. Repšiai, Dorchester, Mass. ... 10.00 
Anna Krajewski, Worcester, Mass..................... 6.00
Elizabeth ir Harry Ecenia, Tampa, Fla............ $6.00
J. ir A. Kauliniai, Huntington, L. I. ................. 6.00
J. J. Daujotas, Benld, Ill...................................... 6.00
J. Povilonis, Chicago, Ill............................   6.00
Anna Banios, Philadelphia, Pa............................. 5.00
Maksimiškis ........................................................... 5.00
Vladas Valangevičius, Maspeth, N. Y.................. 5.00
F. Mazolis, Gardner, Mass................................... 5.00
G. Račys, Toronto, Canada ............................ .. 5.00
Juozas ir Ona Babarskai, Richmond Hill, N. Y. 5.00 
Frank T. Puleikis, Lakeside, Mich........................ 4.00
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa.................. ,3.00
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa........................... 3.00
Anthony Klepasky, Somerville, N. J.................... 3.00
K. C. Straw kas, Easton, Pa.................................    3.00
P. Galinis, Lawrence, Mass. ................................. 3.00
Anton Gitaitis, Middletown, Conn.-.......  2.00
Juozas P. Kamarauskas, Girardville, Pa..................2.00
Joseph Makul, New Haven, Conn..................  2.00
S. Tamošiūnas, Montreal, Canada .................... 2.00

Po $1: P. Budriūnas, Miami, Fla.; J. K. Sharkey, 
aston, Pa.; Uncle John, aCrnegie, Pa.; K. Markūnas, 
iwrence, Mass.; J. Jurevich, Brooklyn, N. Y.; J. Ki- 
ilis, Johnson City, N. Y.; B. Ivanauskas, Brooklyn, 
. Y.; B. Gumauskas, HaVerhills, Mass.; A. Skirmon- 
s, E. Kavolienė, J’. Gutauskas, K. Sireikienė, Brock- 
n, Mass.; J. Gilgut, Athol Mass.;.St. šupetris, Law- 
>nce, Mass.; Frances Norbut, Chicago, Ill.; V. Gri
ts, Hudson, N. H.; A. Mitchell, Brooklyn, N. Y.; J. 
Ikaitiene, Minersville, Pa.; J. Vejalis, Gardner, 
ass.; J. Levinskas, B’klyn, N. Y.; A. Matulis, Levit- 
wn, Pa.; A. Burt, Raymond, Wash.; Joe G. Žemaitis, 
ochester, N. Y.; A. Verbilas, Scotia, N. Y.; J. Adams, 
rand Rapids, Mich.; L. Tilwick, Easton, Pa.; M. Šma- 
menė, Miami, Fla.; Helen Žilinskienė, Worcester, 
ass.; J. Samuolis, Trumansburg, N. Y.; V. Macy, 
oluntown, Conn., ir V. Paulauskas, Elizabeth, N. J. 50c.

Didelis ačiū viršminėtiems prieteliams už jų nuo- 
rdžias dovanas. : - • • <

“Laisvės” Administracija

Keturi laiškai
Kaip sekasi kultūrinio 

'šio tarp lietuvių idėjai - 
įkumentacijai, ištraukos 
keturių laiškų ir apie 

iškus. Pradžiai A. Šal- 
aus laiškas Čikagos De
ivių operos mėgėjams—iš
rija tokia paprasta ir ne- 
ilta.

Praėjusiais metais A. 
ličius, vakarieniauda m a s 
ilniaus “Tauro” ręstora- 
j su savo pussesere mez- 
> sopranu Laima Balčiūte, 
įsiminė, kad kažkada A- 
erikos lietuviai Lietuvos 
>erai davė ne vieną dąi- 
ninką. Nurodė/ kad ir 
da Čikagoj buvo sparčiai 
lošiamasi “Aidai.” Girdi, 
ūks pakalbinti juos atva
noti padainuoti čia, Vil- 
uj.
Tuo ir užsibaigė. Laima 
įkė, kad pakalbėsianti su 
ilniaus Operos direkto- 
umi. Šis suabejojo dėl vi- 
ikiausių kliūčių, bet sakė, 
ad kaip lietuvis mielai 
iiaugtųsi kiekvienu svečiu 
ainininku iš užsienio.
Parvažiavus Niujorkan, 

ičiulis laikraštininkas nu- 
)dė adresą vieno iš daini- 
ininkų. Kad reikalas ne- 
žsimirštų, Šalčius tuoj pat 
• parašė. , Netiukus buvo 
autas labai•. malonus laiž
ąs, kad pasiūlymas labai 
lomus ir kadį jei Amerikos 
yriausybe > nevaržytų, tas 
smuo mielai prašytų pa
išyti apie šį sumanymą 
olegoms dainininkams ir 
irigentui.
Vėl buvo laiškai parašyti 
-trumpai, drūtai. Išdava: 
^meniškai rašyti laiškai 
csirado “Darbininke? Ne

nurodydamas, kaip lietuviš
kai rašytas laiškas buvo iš- 
vo išverstas Valstybės1 De
partamentui, atei t i n i n k ų 
dvasios vadas S. Sužiedė
lis, kartu ir “Darbininko” 
redaktorius, nesivaržė 
skelbti šį gal būt vogtą 
laišką su visokiais baisiau
siais dvasiniais įsivaizdavi
mais.

Kitas “Darbininko” re
daktorius J. Brazaitis šią 
istoriją vėl iškėlė savaip “Į 
laisvę”: “Kultūrinio bend
radarbiavimo skraiste pri
sidengusio okupanto žvilgs
niai pirmiausia nukrypo į... 
Lietuvių Operą Čikagoje... 
buvo pasirinkti keturi žmo
nės.. . Šalčius jiems aiški
nęs, kad komunizmas griū
vąs, jaunimas liberalėjąs 
(?), su dainininkais bandė 
į kontaktą sueiti iš Sovietų 
atstovybės Vašingtone (?). 
Šis smūgis A. Šalčių stip
riai pritrenkė... Menkas jo 
autoritetas dar labiau kri
to... Mūsų solistai iš Šal
čiaus jau gavo ne manda
gius, o pykčio ir pagiežos 
pilnus laiškus (?)... Mū
sų muzikos žmonių eli
tas (?) pasiliko atsparus ir 
ištikimas Lietuvos lais
vės (?) idealams, kai tuo 
tarpu plunksnos darbuoto
jai neteko (?) A. šalčiaus, 
A. Morkaus ir dar vieno ki
to... Reikia manyti, kad 
A. šalčiaus autoritetas jau 
palaidotas. Ieškos kitų žmo
nių, naujų būdų...” vilia
si žurnalistas Vladas Ra- 
mojus-Būtėnas ir “Į laisvę” 
slapukas redaktorius Juo
zas Ambrazevičius - Brazai
tis.

, Deja, visa, kas čia buvo

paskelbta Ramojau^ t? i* a 
gal ne visai švarios sąžinės 
ir moralės iliuzijų padari
nys. Lai Ramojus išspaus
dina foto kopijas laiškų, 
pasivogtų ar kaip gautų iš 
“mūsų muzikos elito,” lai 
jis parodo laišką su neva 
Šalčiaus postringavi m a i s, 
ką Ramojus gal pasiskaitę 
“Chicago Tribune,” ir su
maišė, lai parodo tą “Spe
cial Delivery” laišką iš 
TSRS atstovybės, “maldau
jantį” pasimatymo su “eli
tu”. .. Ir Šalčius, neatro
do, kad būtų pritrenktas, 
nei jo autoritetas lietuvių 
tautoje būtų menkesnis už, 
sakysim, tokio Vlado Ra- 
mojaus-Būtėno ar Niujorko 
bobų pletkuose linksniuoja
mų Brazaičių. • Šalčius ne
rašė “pykčio ir pagiežos” 
laiškų. Tik pasiuntė tada 
savo dainininkės - pussese
rės Laimos šalčiūtės nuo
trauką, nuoširdžiai paaiš
kino reikalą ir prašė tiesio
giai su ja susirašyti ir iš
siaiškinti. Viso šio ramo- 
jiško rašinio įspūdis, kad 
Ramojus “Drauge” pats 
apie save plačiau pasipasa
kojo... tenorėjo kokiu nors 
ypatingu būdu pareklamuo
ti “lietuvių muzikos elito” 
pastangas išlaikyti operą.

Šveicarijoje yra 
požeminis ežeras

Netoli šveicarų Sent-Leo- 
nardo kaimo yra didžiau
sias Europoje požeminis 
ežeras.

Prie plento, einančio pla
čiu Ronos slėniu, yra iška
ba, kurioje parašyta: “Į 
Požeminį ežerą.” Pasukęs 
iš plento lauko keliu, ke
liautojas po keleto minučiij 
atsidurs nedidelės, ištisai 
vynuogienojais apaugusios 
kalvos papėdėje. Kalvos 
šlaite tarp uolų tamsuoja 
įėjimas į olą.

Aštūonios pokapėlės ve
da žemyn į siaurą aikštelę. 
Nuo jos už keleto met r ų 
prasideda ramus lygus Po
žeminio ežero, paviršius.

Olos skliautas virš ežero 
pakyla iki 3-4 metrų. Jis 
sudalytas iš granito ir klin
čių, marmuro ir gipso. Iš 
ežero dugno kyla uolos, lyg 
masyvios akmeninės kolo
nos.

Ežero vanduo labai skaid
rus, bet dugno nematyti, 
nes ežero gylis siekia dvi
dešimt metų. Ežerą maiti
na šaltiniai, taip pat grun
tiniai vandenys, prasisun- 
kią pro olos lubas ir sienas.

Seniai buvo žinomas šis 
ežeras. Bet 1815 metais 
vienintelį įėjimą į olą už
griovė žemės drebėjimas. 
Vanduo ežere tada pakilo ir 
užpildė visą olą.

1946 metų vasario mėne
sį, naujo žemės drebėjimo 
metu, įėjimas į olą vėl at
sivėrė. Ežero dugne susi- 

•darė plyšiai, ir jis įgavo 
požeminį nuotakį. Jo lygis 
pažemėjo keletu metrų.

Požeminio ežero ilgis — 
250 metrų, didžiausias plo
tis — 22 metrai. Šveicarų 
mokslininkai nustatė, kad 
už apgriuvusios olos sienos 
ežeras dar nusidriekia 1,700 
metrų. Tačiau į šį baseiną 
patekti labai sunku, ir to
dėl jis maža ištirtas.

APIE NUSKENDUSĮ 
KINŲ LAIVĄ

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė prileidžia, kad 
naujas laivas “Leap For
ward” galėjo nuskęsti atsi
mušęs į povandeninius ak
menis, bet galėjo žūti ir 
nuo submarino. Laivo jūri
ninkai sako, kad jie? mate 
vandens sąjūdį, kokių daro 
iškildamas submarinas.

Didžiulis mitingas kovai
prieš makartizmą

Birželio 6 dieną Niujorko 
miesto žmonės pareikš sa
vo reikalavimą, kad Mc- 
Carrano aktas būtu atmes
tas, kad Amerikos žmonės 
galėtų lengviau atsikvėpti.

Mitingas įvyks Manhat
tan Centre, 34th ir 8th Av., 
Manhattane. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Dabartinis Amerikos Indėnų 
Gyvenimas

Ar Amerikos indėnai vis 
dar veda primityvų gyve
nimą? Ką J A V-jų valdžia 
daro jų išlaikymui? Kas 
valdo indėnų rezervacijas? 
Tribų tarybos ar valdžios 
agentūra? Tai klausimai 
dažnai keliami žmonių, ku
rie įdomaujasi “tikraisiais” 
amerikiečiais.

Indėnų gyvenimo būdas 
anais laikais buvo skirtin
gas nuo dabartinio. Jie ve
dė ritmišką užsiėmimų gy
venimo būdą: medžiodami, 
kaudamiesi, sėdami, kulti
vuodami, rinkdami derlių, 
atlikdami ritualines cere
monijas—su ilsėjimosi per
traukomis. Jie gyveno pa
gal sezonus, saulės poziciją 
ir kasdieninius reikalavi
mus.

Daugelis šių užsiėmimų 
pasikeitė, bet keli dar išsi- 
liko, kaip, pav., Plaines tri
bų saulės šokiai. Jie vis 
dar tebeaudžia spalvingas 
antklodes, žaidžia savo tra
dicinius žaidimus ir atlieka 
savo muziką. Jie vis dar 
turi savo religiją ir daly
vauja ceremoninguose ri- 
ritualuose.

Anais laikais daugelis tri
bų nenorėjo susikrauti tur
tų ir nelaikė savęs indivi
dais. 1880 m. dauguma in
dėnų tribų gyveno rezerva
cijose, kur jie yra ir dabar. 
Rezervacijos ir indėnų sta
tusas pasikeitė nuo 1880 m., 
bet pagrindinė sutartis vis 
dar tebevaidina vaidmenį 
indėnų gyvenime šiandien.

Rezervacija yra žemės 
dalis, kuri buvo tribo pir
minė teritorija. Šios vieto
vės buvo federalinės val
džios paskirtos tribų nau
dojimui. Tarp rezervaci
jos sienų įstatymų ir tvar
kos palaikymas priklauso 
federalinei valdžiai ir tri- 
bui

Indėnai yra JAV-jų pi
liečiai ir turi visas piliečių 
zervacijoje ar kur kitur 
krašte. Federalinė valdžia 
yra atsakinga jų sveikatos 
ir švietimo atžvilgiu, kol 
jie gyvena “indėnų krašte.” 
Ši federalinės ir nepriklau
somos jurisdikcijos kombi
nacija suteikia indėnams 
jiems būtinas teises.

Žemė, kurią indėnai uži
ma, yra laisva nuo mokes
čių, taip pat ir indėnų už
darbis. Tai yra didelis da
lykas.

Federalinė valdžia per 
Įstaigas indėnų reikalams 
neseniai įkūrė Amerikos 
institutą Santa Fe mieste, 
New Mexico valstijoje. Šis 
naujas institutas yra atvi
ras visiems kvalifikuotiems 
indėnams ir duoda pilną 
antrinės mokyklos kursą 
bei du pažangių mokslų 
metus. Čia indėnai turi 
galimybę išlaikyti savo tra
dicinius papročius, išmokti 
tapymo ir skulptūros ir tuo 
patenkinti savo siekius.

Bendrai, Įstaiga indėnų 
reikalams duoda agrikultū- 
rinių ir individualinių pata

Sakys prakalbas:
Dr. Willard Uphaus 
Rev. C. Tyndell Vivian 
Blanche Posner
Claude Lightfoot
Frank Donner
Sam Spevzner
Lietuviai raginami daly

vauti šiame didžiuliame mi
tinge. Įėjimas 99c.

rimų, bendrą sveikatos pro
gramą, socialinius patarna
vimus ir kitas švietimo 
lengvatas bei prižiūri indė
nų žemių reklamacijos pro
jektus. žinoma, jeigu in
dėnas apleidžia rezervaciją, 
jis turi prisitaikyti prie 
20-ojo amžiaus civilizacijos. 
Kad pasiruošti tam, jis gali 
lankyti federalinės valdžios 
operuojamą profesinę mo
kyklą. Tiems, kurie pasilie
ka rezervacijose, Įstaiga in
dėnų reikalams turi indust
rinio vystymosi programą, 
pagal kurią buvo pastaty
tos kelios manufaktūros 
įmonės netoli indėnų rezer
vacijų. Šios įmonės sutei
kia darbo daugiau kaip 700 
indėnų.

Jiems iš tikro reikia pa
galbos ir protekcijos, kokią 
jie tik gali gauti. Jų ben
dros neturto, blogos sveika
tos ir išsilavinimo bei pa
siruošimo trūkumo proble
mos yra daug rimtesnės, 
negu bet kurios kitos ma
žumos grupės.

ACNS

Iš laiškų
Gerbiamoji “Laisvės” 

redakcija!
Mes esame punktualūs 

“Laisvės” laikraščio skai
tytojai. Labai esame pa
tenkinti visomis naujieno
mis, kurios randasi laikraš
tyje. Gerbiamoji redakci
ja, mes labai prašysime Jū
sų vieno prašymo. Ar ne
būtų galima rasti vieną ar
timą žmogų, kuris išvyko 
iš Lietuvos 1913 metais, tai 
Pranauskas Stasys, gimęs 
Mažeikių apskrityje, Viekš
nių valsčiuje, Sonteklių kai
me 1886 metais.

Iki 1940 metų buvo gau
nami laiškai, bet užėjus ka
rui, nutrūko visi ryšiai, ne
beturime jokių adresų. Ka
da išvyko iš Lietuvos, Lie
tuvoje liko jo žmona ir du 
vaikai (žmona Ona Pra- 
nauskienė, sūnus Stasys 
ir duktė Ona) šiuo laiku 
jau visi yra mirę. Yra likę 
dukters vaikai, kurie mažo 
amžiaus liko našlaičiais. To
dėl norėtume sužinoti, ar 
yra dar gyvas mūsų bran
gus senelis.

Aš (dukters sūnus) ieš
kau savo senelio, gyvenu: 
Mažeikių rajonas, Viekšnių 
paštas, 'Bugių kaimas, — 
Pranauskas Valius.

Prašome labai, jeigu ką 
nors sužinosite, parašykite 
mums į Lietuvą, pagal V. 
Pranausko adresą.

Su nekantrumu laukiame
Valius Pranauskas 

1963. gegužės 16.

Bona.—TSRS siekia plės
ti prekybą su /Vakarų Vo
kietija.

Londonas. — Anglija pa
skyrė $280,000,000 naujų 
gyvenimo namų statybai.

* MIRĖ
Birželio 1 d. mirė Juozas 

Garšva, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. J. Garšva buvo il
gametis Brooklyno gyven
tojas — graborius ir ban
kininkas. Laidojamas ant
radienį, birželio mėn. 4 d. 
ryto, šv. Jono kapinėse,! 
Brooklyne.

Antanas Krasnickas mirė 
birželio 1 d., ligoninėje. Pa
šarvotas Šalinsko - Shalins 
Funeral Home, Woodhaven, 
N. Y. Laidos trečiadienį.

Liko liūdesyje žmona 
Beatrice, sūnus Antanas, 
duktė Izabelė, uošvis Ignas 
Sutkus ir kiti giminės.

SERGA
Labai serga Kuncienė, o 

jos draugas susirūpinęs jos 
sveikatos reikalais.

Taipgi serga Rašbikaus- 
kienė. Ji yra Kings County 
ligoninėje. Jos draugas su
sirūpinęs žmonos gyvasti
mi.

Linkiu abiem s sergan
čioms greitai pasveikti:

Ona Dobinienė

Isterijos auka
Kažkoks Rodžersas Tos

teris, septyniolikos metų 
pienburnis, sugalvojo ne 
daugiau, ne mažiau, kaip... 
nužudyti Kubos ministrą 
pirmininką Fidelį Kastro. 
Jis išsinuomojo katerį, ku
ris priklausė Dugiui Trevo- 
riui, ir mėgino priplaukti 
Kubą.

Amerikiečių organai už
tiko katerį už 20 mylių nuo 
Kubos ir pristatė jį atgal. 
Visas katerio denis buvo 
aplaistytas krauju. Kaip 
prisipažino Rodžersas, jis 
užmušė Trevorį ir jo sūnų 
Edvardą ir išmetė jų kūnus 
į jūrą. Manoma, kad kate
rio savininkai nepaklausė 
Fosterio reikalavimu nu
vežti jį į Kubą.

Fosterio automobilyje bu
vo rasta jo užrašų' knygu
tė su Amerikos fašistų fiu
rerio Rokvelo “pareiškimų” 
ištraukomis ir su šūkiais 
tokiais, kaip “Tegyvuoja 
Batista”.

Amerikos inform a c i j ų 
agentūros, pranešd a m o s 
apie kruviną paauglio nusi
kaltimą, aiškina jo veiks
mus pamišimu. Ar tai tie
sa? Ar tai nėra Jungtinėse 
Valstijose skleidžiamos an
tikomunistinės isterijos pa
darinys?

Londonas. — Trys plėši
kai pačiupo 40 aukso “ply
tų,” $560,000 vertės.

Baltimore, Md. Baltimore, Md.

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Amer. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 25 Kp.

Sekmadienį, Birželio 23 June
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 7:30 P* M.

Slovak National Home Park 
6526 Holabird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta gražioje vietoje, 
kur galėsite pasilinksminti ir prie geros muzikos 
smagiai pasišokti, taipgi skaniai užsikąsti gardžiai 
pagamintų valgių ir atsivėdinti šaltu alučiu. Įžanga 
75 centai. Kviečiame visus atsilankyti. Rengėjai 
KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Haven St., sukite į kairę ir 
važiuokite iki Lombard St., čia sukite į kairę ir pervažiavę tiltą 
laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite į kairę ir 1% mailės 
pavažiavę, kairiame šone rasite pikniko vietą (O dešiniame šone 
yra Kareivių Camp.) • •

Iš Baltimorės miesto galite važiuoti busu No. 20 Dundalk. 
Bušą reikia imti ant Baltimore St. Jis priveža iki pikniko vietos.

4 p.-LaisVe (Liberty)— Antrad., birželio (June) 4, 1963

Devintas visų tautų 
piknikas

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

Vieta erdvi, graži, apsup
ta mišku, vietoje maudy
nė ir kiti patogumai.

Maistas žemomis kaino
mis ir pilnu pasirinkimu 
bus gaunamas vietoje. Jį 
gamins visų tautų įgudę 
maisto žinovai. Tai paliuo- 
suos šeimininkas nuo rūpes
čio apie maistą tą dieną.

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

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

Steiko pietūs gražiame 
pajūryje

ALDLD 185 kuopa ren
gia išvažiavimą į gražų pa
jūrio parką birželio 9 d. 
Išvažiuos nuo “Laisvės” sa
lės 10-tą valandą.

Vietą užsisakykite iš 
anksto. Paskambinkite: 
MI.‘ 1-6887.

Kviečiame visus dalyvau
ti. Komisija

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE PARK, N. J.

L.D.S. Trečioji apskritis ruošia 
pikniką, kuris įvyks rugsėjo 1 d. 
Prašome kitas organizacijas tą die
ną nerengti savo parengimų, bet 
dalyvauti mūsų piknike, nes turėsi
me skanių valgių ir kitko.

Už komitetą G. S.
(43-44)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 5 d., 7:30 v. v.
Skaitlingai dalyvaukite Šiame su

sirinkime, pasižiūrėkit į mokesčių 
knygele, gal jau reikia mokėti, nes 
liepos mėnesį susirinkimo neturėsi
me, tai nesusispenduokite.

P. Babarskas, sekr.
(43-44)

Detroitas. — Automobilių 
gamintojai sako, kad gegu
žės mėnesį buvo parduota 
700,000 naujų automobilių.

Pirmas Rodymas Amerikoje— 
Dokumentinis

“THE GREAT BATTLE 
ON THE VOLGA”

ARTKINO .
Matykite mūšį, kuriame Hitlerio 
nugarkaulį sulaužė. Filmavo 150 
fotografistų, po didžiausia ugnimi.

Ekstra — spalvotas filmas:

‘*nFK WORLD APPLAUDS
GEORGIAN DANCERS”

. CAMEO TEATRE 
8th Ave. and 44th St.

JU. 6-8534 /




