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KRISLAI
Visa savaitė Chicagoje 
Su mielaisiais draugais 
Liūdni prisiminimai 
Dar daug gražių jėgų 
O pas juos tik desperacija 
Labai puiki knyga

— Rašo A. Bimba —

Visą praėjusią savaitę pra- 
leidžiau didžiojoje Chicagoje. 
Tai buvo viena iš Įdomiausiai 
praleistų savaičių. Tos kelios 
dienos ilgai gyvens mano at
mintyje.

Visą savaitę buvau burdin- 
gieriumi draugų rozlandiečių 
Igno ir Julios Urmonų. Na, o 
nė nepradėsiu minavoti drau
gus bei drauges, su kuriais te
ko susitikti, karštai ranką pa
spausti ir pasivaišinti. Vi
siems jiems mano nuoširdžiau
sias ačiū'

Labai gražus, labai įspūdin
gas buvo lietuvių tautinėse ka
pinėse atidengimas Leonui 
Prūseikai paminklo. Tai uni
kalus Lietuvos dailininkų su
kurtas paminklas. Jam pana
šaus nesiranda visose tose di
džiulėse kapinėse.

Prisiminėme ir kitus mūsų 
buvusius veikėjus. Aplankė
me kapus Juozo Jukelio, kuris 
mirė 1941 m.; Akelaičio-Abe- 
ko, iš gyvųjų tarpo išbraukto 
1946 m.; Juozo Sakalausko, 
taip per anksti mirties iš mū
sų gretų išplėšto 1948 metais; 
Stasio Juškas, mirusio 1944 
metais; Adelės Budrienės, mus 
palikusios tiktai praėjusiais 
metais, ir visos eilės kitų .

Tai vis buvę mūsų puikūs, 
nuoširdūs draugai, palikę mu
myse skaisčią atmintį.

Būdamas Chicagoje aplan
kiau baisiai žiaurios ligos iš
kankintą brangią draugę Ur
šulę Andrulienę. Taip sun
kiai, taip sunkiai vargšelė ko
voja su mirtimi! Jaučiau, jog 
ji mane atpažino, bet nė žo
delio negalėjo ištarti. Tik iš 
jos ašaromis aptemdytų akių 
supratau, kad ji labai no
rėtų ką nors pasakyti, bet ne
bepajėgia, O kadaise, sveika 
būdama, ji buvo tokia veikli, 
tokia nuoširdi, tokia maloni 
mūsų draugė...

Buvo ir gan rimtai susirgusi 
ir chorų mokytoja ir vadovė 
Daratėlė Murelienė. DJflugu, 
kad ji po operacijos gražiai 
sveiksta. Gražiai ir plačiai ( 
pasikalbėjome apie mūsų me
ninę saviveiklą.

Mūsų draugai chicagiečiai 
tikrai gali pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti savo menine veikla. 
Jie dar tebeturi iš seniau gy
vuojančius keturis chorus, o 
šiomis dienomis gimė dar ir 
penktas dainos kolektyvas.

Apie naujagimį tebeina 
smarkios diskusijos. Tikiu, 
kad ten mūsų menininkai mo
kės ir pajėgs su visais pasi
taikančiais nesusipratimais su
sidoroti. Galiu tik palinkėti 
visiems jiems puikiausios sėk
mės.

Visi man ten esant įvykę 
parengimai buvo labai sėk
mingi. Puikiai pavyko pa
minklo Statymo komisijos su
ruoštas piknikas gegužės 26- 
tą, taip pat labai didelis ir en
tuziastiškas buvo Cicero mote
rų ruoštas piknikas Kapų puo
šimo dieną; banketą gi, ruoš
tą Vilnies Bendrovės direkto
rių praėjusį šeštadienį, skai
tau pavykusiu visu šimtu pro
centų. Iš gilumos širdies dė
koju rengėjams ir dalyviams.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Vakarų apsiginklavimas ir 
sena bauginimų politika

Jau mirė popiežius 
Jonas XXIII -iasis

Vis plečiasi negrų kova 
už žmoniškas sąlygas

Aįaskva. — Jungtinės 
Valstijos Ottawoje pravarė 

j politiką apginklavimui ato
miniais ginklais NATO na
rių. Suprantama, tai nėra 
apginklavimas Islandijos, 
kuri turi tik 180,000 gyven
tojų, nei tai apginklavimas 
Liuksemburgo, kuris užima 
tik 1,000 kvadratinių my
lių, tai yra suteikimas ato
minių ginklų Vakarų Vo
kietijos revanšistams.

1949 metais buvo leista 
Vakarų Vokietijoje suorga- 

! nizuoti federatyvę respubli
ką, o paskui su kiekviene- 
riais metais paneigta Jung
tinių Tautų susitarimai, 
kurie buvo padaryti kovo
jant prieš hitlerišką Vokie
tiją. Dabar Vakarų Vokie
tija jau atsteigė savo mili- 
tarines jėgas. Ji jau turi 
armijoje ir lavinti^ rezervų 
apie tris milijonus vynų Su 
didele paskuba ji stato sub-

MIRe ŽYMUS turkų 
POETAS

Maskma. — Sulaukęs 61 
metų amžiaus mirė turkų 
poetas Nazimas Hikmetaš. 
Jis gimęs Solonikii mieste, 
dabartinėje Grai k i j o j e. 
1937 m. Turkijos teismas 
buvo nuteisęs jį 28-iems 
metams kalėjimo už komu
nistinį veikimą. 1950 m. jis 
gavo TSRS premiją ir tais 
metais turkai paliuosavo jį 
iš kalėjimo. Nuo to laiko 
Hikmetaš gyveno Tarybų 
Sąjungoje.

IŠ VISO PASAULIO
Havana. — 1(961 metais 

Kuba pardavė Tarybų Są
jungai, Kinijai ir kitoms so
cialistinėms šalims 4,860,- 
000 tonų cukraus. Šiemet 
Kuba parduos cukraus 1,- 
000,000 ir kapitalistinėms 
šalims.

Daka. — Rytų Pakistane 
nuo baisių ciklono audrų 
žuvo virš 22,000 žmonių, o 
kita tiek buvo sužeistų. Be
namių liko virš milijono.

Karačis. —Pakistano Už
sienio ministras Z. Ali 
Bhutto vyks į Tarybų Są
jungą, Lenkiją ir Čekoslo
vakiją.

Maskva. — Tarybų Są
jungos civilinis orlaivynas 
“Aeroflot” turi kelis šim
tus vidaus ir 50 užsienio su
sisiekimo linijų. Kasdien 
skraido virš 1,200 civilinių 
lėktuvų, jų tarpe virš 700 
greitųjų — sprūsminių.

Lima. — Prasidėjo teis
mas komtinistų vado Hugo 
Blanco. Reakcininkai reika
lauja jam mirties.

Jakarta. — šiaurinėje 
Borneo saloje sukilėliai nu
kovė 20 anglų policininkų.

| marinus ir kitokius karo 
laivus.

NATO uždėjo jai pareigą 
“saugoti Baltijos jūrą”, tai 
yra, organizuoti jūrines 
karo jėgas prieš Rytų Vo
kietiją, Lenkiją ir Tarybų 
Sąjungą. Ji jau turi galin
gą karo orlaivyną ir nuola
tos jį drūtina. Jos industri
ja urmu gamina ginklus ir 
amuniciją, o dabar Jungti
nės Valstijos į jos rankas 
įduoda ir atominius gink
lus.

Visa tai daroma prisi
dengiant senu o b a 1 s i u: 
“Apsaugoti Europos civili
zaciją nuo komunizmo”. 
Po šituo obalsiu buvo orga
nizuojama intervencija į 
Rusiją prieš tarybinę san
tvarka 1917—1920 metais, r v 7

po tuo obalsiu buvo suor
ganizuota Hitlerio pekliška 
karo mašina. Dabar juomi 
pridengia naujų “pasaulio 
užkariautojų” plitiką.

PALEIDO ŽMOGŽUDŽIŲ 
ORGANIZACIJĄ

Atėnai. — žmogžudys, 
kuris su motociklu užmušė 
graikų deputatą Gregorį 
Lambrakisą, prisipaži n o, 
kad jis priklauso prie anti
komunistinės organiza c i- 
jos. Graikijos vyriausybė 
įsakė uždrausti tą organi
zaciją.

Inčanas, Pietų Korėja.— 
Fabrike įvyko sprogimas, 
užmušė 6 žmones ir 60 su
žeidė.

Farmingdale, N. Y. — 
Virš 100 jaunuolių demon
stravo prie Republic Avia
tion fabriko, kuriame gami
na karo raketas. Jie nešio
jo plakatus su užrašu: 
“Peace in the World, not 
the World in Pieces” (Tai
ka pasaulyje, o ne pasaulis 
kavalkuose).

Washingtonas. — Dr. G. 
T. Seaborgas, JAV atomi
nės Energijos komisijos 
pirmininkas, grįžo iš Tary
bų Sąjungos. Jis ten buvo 
per 12 dienų, matė daug 
atominių ir elektrinių įren
gimų.

Ottawa. — Tarp Kanados 
ir JAV atidarytas dviejų 
mylių ilgio tiltas. Jis yra 
per St. Mary upę ir kana
lus. Tie kanalai jungia Su
perior ir Huron ežerus. Til
to įrengimas atsiėjo $20,- 
000,000.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinė Respubli k a 
uždraudė piliečiams turėti 
reikalų su užsienio atstovy
bėmis.

Pekinas. — Kinijos spau
da daug rašo apie rasizmą 
Jungtinėse Valstijose.

Roma. —Pirmadienį, bir
želio 3 d., Vatikano radijas 
pranešė, kad Romos laiku 
7 vai. 29 minutės vakaro 
(New Yorko laiku 2:49 po 
pietų), mirė popiežius Jo
nas XXIII-iasis. Popiežiumi 
jis buvo išrinktas 1958 m. 
spalio 28 dieną ir išbuvo 4 
metus ir 7 mėnesius. ,

Buvo didelis 
taikos šalininkas

Popiežius Jonas suprato 
šią neramią pasaulio gady
nę. Jis stojo už taiką, šau
kėsi į valstybių vadus ir vi
sų įsitikinimų žmones tai
koje sugyventi, nurodinėjo 
į baisų pavojų, kuriuomi 
grasina atominiai ginklai. 
1962 metų rudenį, kada ato
minio karo pavojus kabojo 
virš visų galvų, tai popie
žius Jonas kreipėsi į JAV ir 
TSRS vadus, kad jie išklau
sytų viso pasaulio paprastų 
žmonių meldimąsi taikos ir 
surastų kelią suderinimui 
Kubos ir JAV santykių.

Balandžio 10 dieną jis iš
leido encikliką “Pacem in 
Terris” (Taika žemėje). 
Tos enciklikos turinį sveiki
no viso pasaulio žmonės, 
kurie kovoja prieš karo pa
vojų. Popiežius Jonas enci
klikos kopiją įteikė Jungti
nėms Tautoms per specia
liai prisiųstą Belgijos kar
dinolą.

Tik prieš kelias savaites 
pirm popiežiaus mirties 
Balzano fondacija suteikė 
jam medalį ir $52,000 pini
ginę premiją už taikos gy
nimą.

Kilęs iš didelės šeimos
Popiežius Jonas, kurio 

tikras vardas buvo Angelo 
Roncalli, gimė Bergano sri
tyje, šiaurinėje Italijoje, 
1881 m. lapkričio 25 dieną. 
Jis mirė sulaukęs 81 metų 
ir 6 mėnesių amžiaus.

Jo tėvai Giovanni ir Ma
ria-Anna Roncalli buvo 
vargingi bežemiai valstie
čiai. Jie turėjo trylika vai
kų, iš kurių trys mirė ma
ži būdami. Dabar mirda
mas popiežius gyvų tarpe 
paliko tris brolius ir vieną 
seserį.

Popiežius Jonas Pirmojo 
pasaulinio karo metu tar
navo Italijos armijoje—bu
vo kapelionu. Po karo ilgą 
laiką jis buvo Balkanų pu
siasalyje, kur maišytos tau
tos ir vargingai žmonės gy
vena, ten Jonas išmoko sla
vų kalbos.

Pasirinko išmesto 
popiežiaus vardą

Kiekvienas kardinol a s, 
kada jis tampa išrinktas 
popiežiumi, turi teisę pasi
rinkti sau vardą. Angello 
Roncalli 1958 metais, kada 
jį išrinko popiežiumi, pasi
rinko Jono XXIILiojo var
dą ir numerį.

Mat, nuo 1417 metų visi 
naujai išrinkti popiežiai ne
norėjo pasivadinti Jonais. 
Dalykas tame, kad prieš

virš penkis šimtus metų pa
saulyje vienu kartu buvo 
net trys popiežiai, kurie 
viens prieš kitą kariavo. 
1417 kataliku visuotiniame 
kataliku suvažiavime, kuris c 7
įvyko Gonstancėje, Vokieti
joje, visi buvę popiežiai bu
vo paskelbti “netikrais”, o 
jų vioton išrinktas tik vie
nas. Tarp pašalintų buvo ir 
Romos popiežius Jonas 
XXHI-sis (Baldassare Cas- 
sa).

Daug žmonių 
apgailestauja

Per porą savaičių iš Va
tikano ateidavo žinios, pra
nešančios, kad popiežius 
Jonas mirtinai serga. Ti
kintieji žmonės meldėsi ir 

| prašė dievo, kad popiežius 
pasveiktų. Su nerimasčių 
žinių klausėsi ir visi kiti 
žmonės.

Popiežius Jonas užsitar
navo visu tautu, rasiu, tikę-V C 7 V 7

jimų ir laisvųjų žmonių pa
garbą ne kaip religinis va
das, o kaip žmogus, kuris 
suprato mūsų gadynę, ku
ris drąsiai pasisakė prieš 
karo pavojų, pyieš atomi
ni ir kitokį apsiginklavimą, 
už taikingą sugyvenimą.

Mirus popiežiui iš visur į 
Vatikaną plaukė apgailes
tavimai ir pareiškimai.

JAV prezidentas Kenedis 
pasiuntė telegramą, kurio
je sakė, kad popiežius buvo 
ne tik religinis, bet ir poli
tinis vadas.

Tarybų Sąjungos prem
jeras Chruščiovas pareiš
kė, kad pasaulio taiką my
lintys žmonės atsimins po- 

Įpiežių Joną XXIII-įjį, kaip 
-nuoširdžiai stojusį už visų 
žmonių taikingą sugyveni
mą ir sutvirtinusį taikos 
reikalus.

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius U Thantas 
savo pareiškime giliai įver
tino popiežiaus stovėjimą 
už taiką ir jo encikliką.

New Yorko majoras 
Wagneris Įs a k ė nuleisti 
JAV vėliavą iki pusės bokš
tą tol, kol popiežius bus pa
laidotas.

ŽUVO 101 JAV ŽMOGUS
Washingtonas. — Alas- 

koje, pamaryje, susidaužė 
Jungtinių Valstijų trans
portas “DC-7”, kuriame žu
vo 101 militarinių žmonių, 
jų šeimų narių ir 6 įgulos 
asmenys. Lėktuvas skrido 
18,000 pėdų aukštyje.

FIDELIS KASTRO 
GRĮŽO Į KUBĄ

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro, po 37 dienų 
buvimo Tarybų Sąjungoje, 
parskrido namo. Jis plačiai 
važinėjo po Tarybų Sąjun
gą, susipažino su jos milži
niškais atsiekimais.

Budapeštas. — Atvyko 
50 farmerių ir biznierių iš 
Georgia valstijos, Jungti
nių Valstijų.

Washingtonas. — 1954 
m. gegužės 19 d. Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiasis 
Teiesmas patvarkė, kad 
negrų mokinių ir studentų 
atskirai mokymas nuo bal
tųjų yra nekonstitucinis.

Nuo to laiko JAV federa
linė vyriausybė deda pa
stangų sulaužyti pietinių 
valstijų segregaciją.

Bet vis dar 11-koje pieti
nių valstijų iš 3,300,000 ne
grų mokinių ir studentų tik 
255,000 mokosi bendrai su 
baltaisiais, o Georgija vals
tijoje tik 44 mokiniai.

JAV federalinės vyriau
sybės kova prieš segregaci
ją padrąsino negrų mases 
kovoti už žmoniškumo tei
ses. Kova plečiasi visose 
pietinėse valstijose. Pieti
nių valstijų baltieji šovinis
tai ištraukia senus įstaty
mus, jais remdamiesi areš
tuoja negrus, baudžia kalė

PEREITOJO KARO 
LIEKANOS

Bona. — Hitleriška y o-, 
kietija 1936—1939 metais 
išilgai 150 mylių sieną su 
Prancūzija įrengė Vakarų 
sieną. Ten buvo įrengta 
22,000 plieno ir cemento 
“bunkerių”, ir šimtai tūks
tančių “slibino dantų”. Dar 
ir dabar yra virš 9,000 
“bunkerių” ir apie 200,000 
“slibino dantų”. Vieno bun
kerio sunaikinimas atsieina 
$1,750, o “slibino danties” 
—$12.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Teheranas. —Irane (Per-| 

sijoje) prasidėjo masinės 
demonstracijos ir sukili
mai. Teherane kareiviai iš 
kulkosvaidžių šaudė į de- j 
monstrantus, 70 žmonių nu
šovė ir virš tūkstančio su
žeidė.

Washingtonas. — Ameri
kos valstybių sąjungos spe
cialus. komitetas siūlo imtis 
griežtų priemonių prieš 
Kubos respubliką.

Voroniežas. — Šis TSRS 
miestas karo metu baisiai 
buvo sunaikintas. Dabar 
atsibudavojęs, turi jau virš 
500,000 gyventojų.

Washingtonas. — Diplo
matai numato, kad Tarybų 
Sąjunga užims griežtesnę 
tarptautinę politiką po jos 
ir Kinijos vadų pasitarimo.

New Delhi. — Susidaužė 
Indijos lėktuvas ir žuvo 29 
žmonės.

Washingtonas. — Numa
toma, kad šiemet JAV bus 
didelis deficitas.

Highland N. Y. — Susi
daužė JAV karinis lėktu
vas “B-57” ir žuvo du la
kūnai.,

jimu ir piniginiai, o JAV 
federaliniai teisėjai, kaip 
kur ir valstijų aukštesni 
teismai naikina pietiniu 
valstijų teismų nuospren
džius. I ’ •

Tallahassee, Fla. — Flo-, 
ridos valstijos aukštesriia- 
sis teismas panaikino že
mesniojo teismo apkaltini
mą prieš 220 negrų moki
nių ir studentų, kurie buvo 
areštuoti demonstracijose 
prieš segvegaciją, arba už 
reikalavimą maisto patari- 
navimo “tik baltiesiems” 
valgyklose.

Oxford, Miss. —Į Missis
sippi universitetą priimtas 
antras negras studentas C. 
McDowell, iki šiol buvo tik 
James Meredith.

Washingtonas. — Popie
žiaus mirtis atidės JAV 
prezidento Kenedžio vizitą 
į Italiją. ' ;

KADA RINKS KITĄ ’ 
POPIEŽIŲ?

Roma. — Po popiežiaus 
mirties bėgyje 18-kos dienų 
turi būti išrinktas kitas po
piežius. Popiež i ų r e n k& 
kardinolų susirin k i m as. 
Dabartiniais laikais yra 82 
kardinolai.

New Delhi. — Iš Kinijos 
į Indiją grįžo 3,000 belais
vių. Dabar Indijos vyriau
sybė užsiima jų “proto plo
vimu”, nes jie užsikrėtė ko
munistų propaganda.

1 Washingtonas. — Penta
gono “The Aviation Week” 
žurnalas aprašo naują Ta
rybų Sąjungos greitą lėk- 

jtuvą, kuris geresnis už 
JAV “U-2” lėktuvą.

Taiybinis lėktuvas yra 
48 pėdų ilgio, sparnai jo 82 
pėdu. Jis gali pakilti 80,000 
pėdų, o “U-2” tik 70,000. -

Maskva. —Dr. A. I. Treš- 
čevas, TSRS žvejybos ir 
okeanografijos m i nistras, 
sako, kad nusenusius sub- 
marinus vartos žvejybos 

1 reikalams. Okeanografijoje 
jie jau nuo seniau vartoja
mi.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos karo ministras Hasse- 
lis šako, kad kada vokiečiai 
gaus atominių ginklų, tai 
jie kitaip ir kalbės.

Buenos Aires. — Jungt 
Valstijų biznieriai susidūrė 
varžybose su “prieteliais” 
iš Europos. Ypatingai va
karų vokiečiai žymiai padi
dino įvežimą į Pietų Ame
riką. JAV vyriausybė su 
“pagalbos programa” ban
do pagelbėti saviškiams. !

Washingtonas. — JAV 
paaukojo Jungtinėms Tau
toms $2,000,000. »
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opiežiui Jonui XXIII mirus
MIRĖ POPIEŽIUS JONAS XXIII-iasis, ir pašau-1 

nulenkė prieš jį galvą. Tai pirmas kartas istorijoje, 
i mirusįjį katalikų bažnyčios galvą pagerbia ir kata- 
ai, ir nekatalikai, netgi ir ateistai!

Kodėl taip?
Todėl, kad šis popiežius kovojo už taiką, žodis “tai- 

” buvo jo lūpose jam mirštant. Popiežius Jonas jau- 
, suprato: jei kiltų pasaulinis branduolinis karas, jis 
naikintų daug daug milijonų žmonių. Ir popiežius nuo- 
Z ragino visas šalis, visas valstybes nusiginkluoti ir 
’venti taikoje. Popiežiaus vėliausioji enciklika—“Tai- 
v žemėje”—pasiliks svarbiu dokumentu istorijoje. |

Šioje enciklikoje popiežius Jonas XXIII pasisakė už j 
utų laisvę, prieš kolonializmą, prieš rasizmą—prieš Vi
tai, kas kenkia taikiam sugyvenimui, kas kenkia ra- 

ybei. Jis niekur šiame dokumente neprasitarė nei 
ieš socializmą, neigi prieš komunizmą. Jis, iš tikrųjų, 
gino katalikus, gyvenančius socialistinėse šalyse, būti 
likimais socialistinėms valdžioms. Ši jo enciklika labai 
•patiko lietuviškiems marijonams ir pranciškonams, 
irie agituoja už karą, kurie kiršija katalikus prieš ki- 
ip galvojančius žmones.

— o —
Už KELETO SAVAIČIŲ bus renkamas naujas 

jpiežius. Kas juo bus išrinktas? Tokį klausimą šian- 
en stato ne vienas, bet nieks negali tikrai atsakyti.

Reikia priminti, jog aukštojoje katalikų bažnyčios 
tdovybėje veikia, sakytum, du sparnai: “liberalinis” ir 
•šinysis-reakcinis. Popieznfs Jonas priklausė ir vado- 
ivo “liberaliniam” sparnui. Taigi dabar liekasi paslap-, 
>, iš kurio “sparno” bus parinktas kitas popiežius.

Gali būti ir taip, kad naujuoju popiežium bus iš 
nktas visai “neaiškus” asmuo, koks nors “dark horse”, 
dbant amerikoniškai. Nežiūrint, kas bus Jono įpėdi- 
s, mirusiojo darbus taikos trokštančioji žmonija vi- 
lomet pagarbiai įvertins.

Lpie tuos įkaltinimus 
r jų panaikinimus

1948 METAIS JAV valdžia, einant Smitho įstaty
ti, įkaitino 12-ką komunistų dviem punktais: (1) są- 
lOkslu (konspiracija) prieš valdžią, (2) priklausymu 
XV Komunistų partijai.

Dėl pirmojo įkaltinimo 11 komunistii veikėjų buvo 
dsti ir nuteisti tarp 3—5 metų kalėti, ir jie savo baus- 
ię atliko.Tuomet pasiliko kitas įkaltinimas—antrasis, 
/m. Z. Foster ir Eugene Dennis mirė, būdami įkaitin
us. Nuo trijų—Irving Potash, John Wiliamsono Mr 
enry Winstono įkaltinimai buvo nuimti anksčiau. Bet 
us Hall, Benjamin Davis, Jack Stachell, Carl Winter, 
ilbert Green ir Robert Thompson tebebuvo po tais 
maitinimais (ir po bėiomis) net iki šių laikų.

Pagaliau, prieš porą savaičių, reikalaujant įkaitin
siu advokatams, buvo nuimti įkaltinimai ir nuo sumi- 
ėtųjų asmenų; tai padarė Justicijos departamentas.

Vadinasi, šitie asmenys jau nebebus pagal tuos 
maitinimus teisti. Bet prasideda nauji įkaltinimai. Štai 
us Hali ir Benjamin Davis yra įkaitinti pagal McCar- 
ano įstatymą, už tai, kad jie nesiregistruoja “svetimos 
alstybes agentais”!

Kaip matome, valdžia, vienus įkaltinimus nuimda- 
la, uždeda kitus, ir vis nesiliauja žmonių puolusi. Tai, 
išku, kenkia Amerikos vardui, tai kenkia puolamie- 
iems, tai kenkia.visų amerikiečių laisvei!

Poezijos diena 
Vilniuje

Daug draugų. turi lietų
jų tai«ybinė poezija. Tuo 
sitikinti galėjo kiekvienas 
ižsukęs į Vilniaus centrinį I 
mnygyną, kai ten vyko poe- 
.ijos diena.

Atidarydamas knygos 
įrangų šventę, rašytojas A. 
Zenėlova pažymėjo, kad 
ciekvienais metais pas mus 
mga išleidžiamų knygų 
įkaičius, didėja jų tiražai, 
tepaprastai kyla darbo 
įmonių susidomėjimas lie- 
.uvių tarybine poezija. j

Susirinkusieji šiltai suti- 
<O į knygyną atėjusius poe- 
ns A. Baltakį, A. Maldonį, 
7. Palčinskaitę, V. Reimerį, 
X. Venclovą. Jie paskaitė 
;avo naujuosius poezijos
)6šmus, kūrinius iš pasta-

ruoju metu išleistų ar spau
dai ruošiamų rinkinių.

Glaudžiu būriu skaityto
jai apsupo Lenino premijos 
laureatą E. Mieželaitį, ku
ris vos spėjo rašyti auto
grafus ant savo knygų 
“žmogus”, “Autoportre
tas”, Aviaeskizai”., Ant tri
jų savo leidinių teko pasi
rašinėti A. Venclovai, kurio 
veikalus “Šiaurės sidab | 
ras”, “Epochos veja s”, 
“Laikas ir rašytojai” įsigi
jo daugelis vilniečių. Dide
lio susidomėjimo susilaukė 
V. Reimerio poezijos rinki
nys “Pilnaties ratas”, . A. 
Baltakio knygos “Velnio 
tiltas”, “Keturios stygos”, 
“Mažosios p o e m o s”, A. 
Maldonio poezijos tomelis 
“Saulė ir lietus”, V. Palčin
skaitės rinkiniai “Akmenys 
žydi”, “žemė kėlė žole”.

(ELTA)
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO ,
APIE BANDITIŠKUS 

“VAIKUS’’
L. Jonikas “Vilny” rašo:
Skaitau vietiniame dicllapy- 

je vienos moteriškės nusiskun
dimą dėl išdykusių kaimynų 
vaikų.

žo iš ekskursijos po Italiją. Ga
liu nedvejodamas^ pasakyti, 
kad Tarybų Llietuvoje tikin
tieji turi visišką tikėjimo lais
vę. Priešingai įvairiems sklei
džiamiems gandams, valdžia 
tikintiesiems nedaro jokių 
kliūčių.

PHILADELPHIA, PA.
Inžinierių lokalas 542-as tokias pastabas darė seni- 

skundžia konfaktorių susi- mui paskutinį kartą rodant

Vaikai ir pasiliks vaikais. 
Jiems išdykauti kaip “antra 
prigimtis.’’ Tad ir minėta mo
teriškė ne juos kaltina už pa
darytą jai žalą, bet jų tėvus.

O dabar pašnekėsime, k a s 
kaltas, kada tokie “vaikai iš
niekina kapines? O buvo taip:

Kai gegužės 26 d. nuvyko
me i Lietuvių tautines kapines 
pasiruošti L. P r ū s e ikai pa
minklo atidengimo iškilmėms, 
medžiuose jau plazdeno hitle
rinės iškabos.

Kapinių prižiūrėtojas jas 
tuoj nukabino. Bet kas jas ten 
iškabino — nežinąs.

Hitlerinių iškabų “meistrai’’ 
jau nebe vaikai. Bet atsižvel
giant i jų mentalitetą, nesun
ku padaryti išvadą, kas juos 
“treniruoja.” Na, ir pasaky
siu : N a c i o n a Isocialistai iš 
“Naujienų,” “Draugo” ir pa
našaus lagerio “antikomitnis- 
tai,” “laisvintojai,” “veiks
niai.”

Beje, Čikagos Lietuvių lais
vas kapines kontroliuoja nau- 
jleniniai menševikai. Jose pa-

Ar teko kalbėtis su dva
siškiais apie naująjį Romos 
katalikų bažnyčios kursą?

— Susitikimuose su Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos valdytoju kanau
ninku daktaru J.Stankevičium, 
Vilniaus arkivyskupijos val
dytojai kanauninku C. Krivai
čiu ir tos pačios arkivyskupi
jos kancleriu S. Mažeika, ku
rie visuotiniame bažnyčios su
sirinkime Vatikane atstovavo 
Lietuvos katalikams, plačiai 
kalbėjomės apie Romos kata
likų bažnyčią, apie popiežiaus 
Jono XXI11 paskelbtą naująjį 
kursą, kuris išdėstytas encikli
kose “Mater et magister” ir 
“Pacem in terris.” Kai]) pa
žymėjo Lietuvos kataliku baž
nyčios vadovai, naująją Romos 
bažnyčios politiką išreiškian- 
tiems dokumentams — juose 
keliamos socialinės geresnio 
gyvenimo viltys paprastiems 
žmonėms ir visuotinės taikos 
siekimas ■— su džiaugsmu pri
taria ne vien tikintieji, bet ir

laidoti palaikai ne vien 
ševikų, bet įvairių pažvalgų 
laisvų lietuvių.

Praeityje ne kartą buvo iš
niekinti laisvųjų kapai, ištep
ti paminklai. Neteko pastebė-! 
ti, kad “Naujienos” būtų pa
smerkusios ghoulu.s. (Tai ara
biškas žodis, reiškiąs lavonų h 
kapių išniekintoją.)

Mes pridėsime: tikėtis
‘Naujienų” ko nors geres- 
lio, žmoniškesnio — nesiti
kime, nes nesulauksime!

men-(visi geros valios žmonės. Ge
rovė ir klestėjimas neįmanomi 
be taikos. — pareiškė l ietu-
vos katalikų bažnyčios vado
vai.

BERTRAND RUSSELL 
KALTINA “NEW 
YORK TIMES”

I

ITALIJOS ŽURNALISTO 
^SPŪDŽIAI LIETUVOJE

Į Tarybų Lietuvą buvo at
vykęs Italijos žurna1 i s t a s 
Džiovanis Akašio. “Tėvy
nės balso” korespondentas 
°. Kirna, pasikalbėjime su 
;večiu,' pastatė jam eilę 
klausimų, į kuriuos Akašio 
nielai atsakė. Kadangi in- 
erviū trumpas, tai mes čia 

jį ir paduodame:
—Kaip jums patiko Tary

bų Lietuva?
—Aš esu sužavėtas senąja 

Tarybų Lietuvos sostine Vil
niumi. Tai — gražus, tiesiog 
puikus miestas, kur senoji ar
chitektūra derinasi su naujais, 
moderniais pastatais. Nors su 
Vilniumi teko susipažinti tik 
prabėgomis, miestas paliko ge
rą įspūdį. Be to, man teko 
lankytis Kaune ir Telšiuose. 
Visur aš mačiau didžiules sta
tybas — kylančius naujus di
delius fabrikus, ištisus kvarta
lus naujų gyvenamųjų namų. 
Krito į akis modernus, šiuolai
kinis architektūros stilius. Tu
riu pasakyti, kad Lietuvos 
miestai, ypač senoji jų archi
tektūra, man primena gimtąją 
Italiją. Labai graži Lietuvos 
gamta.

— Kiek teko girdėti, Jūs 
susitikote ir su dvasiškiais. 
Koks susidarė įspūdis dėl 
tikėjimo laisvės Tarybų Lie
tuvoje?

— Savo kelionėje po Lietuvą 
turėjau progos susitikti ne tik 
su eiliniais tikinčiaisiais, bet ir 
su vadovaujančiaisiais katali
kų bažnyčios dvasiškiais. Kal
bėjausi su Telšių vyskupijos 
apaštališkuoju administra t o - 
rium vyskupu Petru Maželiu, 
Vilniaus arkivyskupijos valdy
toju kanauninku Česlovu Kri
vaičiu ir arkivyskupijos kanc
leriu Stasiu Mažeika,: Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos valdytoju kanau
ninku daktaru Juozu Stanke
vičium, Kauno kunigų semina
rijos rektorium daktaru Vik
toru Butkum (prieš metus lai
ko jis grįžo iš Vatikano, kur 
gilino žinias). Malonus buvo 
susitikimas su Rumšiškės kle
bonu Jonu žemaičiu, kuris ne
seniai su tikinčiųjų grupe grį-

Anglų filosofas 1 o r d a s
Bertrand Russell kaltina 
dienraštį “The New York 

• Times” del nedžentelmoniš- 
kumo ir neetiškumo. Jis tai 

' padarė laiške, atsiųstame 
Amerikos studentų sąjun
gai taikai ginti (niujorkiš- 
kiam skyriui).

Be kitko, anglų filosofas 
ir mokslininkas šitaip rašo:

Kai aš pirmą kartą parašiau 
jį laikraštį “New York Times” 
šiuo klausimu, laikraštis nu
sprendė galimu redakciniame 
straipsnyje mane užsipulti ir 
pasiūlė man nurodyti, iš kur 
aš gavau šias žinias. Tai aš 
padariau sekančiame laiške, 
kurį laikraštis išspausdino ge 
gūžės 4 d., šeštadienį, tačiau 
atitinkamos vietos jame buvo 
rūpestingai išbrauktos... štai 
tas pagrindinis mano laiško 
skyrius, kurio “Ne w Y o r k 
Times” nerado galimu pa
skelbti :

“. . .Jūsų reda k c i n i a m e 
straipsnyje jūs taip pat mėgi
nate iki minimumo sumenkinti 
efektą, kurį duoda ‘nuodingie
ji chemikalai, naikiną augme
niją ir medžių lapus,’ vadinate 
juos ‘paprastais herbicidais’.” 
Tačiau kai kurie paprasti her
bicidai... sunaikina ir daug 
grūdinių kultūrų bei gyvulius. 
Bet iš tikrųjų Pietų Vietname 
buvo naudojami ne įprastiniai 
herbicidai, o kiti chemikalai...

Pietų Vietnamo Raudonojo 
Kryžiaus draugija ištisus me
tus tyrė nuodinguosius chemi
kalus, kurie buvo naudojami 
Pietų Vietname, ir jų veikimą 
žmonėms, gyvuliams bei ja
vams. . . Ji kaltina JAV vy
riausybę, kad ji naudoja to
kius herbicidus, kurie labai 
žalingi... Amerikiečiai išsė
ja šiuos nuodinguosius chemi
kalus dideliuose plotuose tan
kiai gyvenamuose Pietų Viet
namo rajonuose. šio tyrimo 
rezultatų negalima ignoruoti, 
nes jie reikalauja tarptautinio 
tyrimo. Naudoti tokį ginklą, 
nepalmo bombas ir cheminį 
ginklą — žvėriška, ir tai ro
do, kad Pietų Vietname vyks
ta “niokojantis karas.”

Aš pareikalavau iš laikraš
čio “New York Times,” kad 
šis mano laiškas būtų paskelb
tas, ir pabrėžiau, kad kiek 
man yra tekę turėti reikalų su 
laikraščiais, jų tarpe su “Prav
da” ir “Izvestijomis,’ aš nie
kuomet nesu susidūręs su to
kia nepagarba, kokią man pa
rodė “New York Times.” I

PIONIERIŲ LAIKRAŠTIS 
APIE PENKOVSKĮ

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta apie teismo procesą' 
Maskvoje, kuriame buvo nu-! 
teistas sušaudyti išdavikas! 
O. Penkovskis. Dėl jo išda-i 
vikiškų “žygių” šitaip pasi-j 
sako laikraštis “Lietuvos I 
Pionierius”:

Maskvoje, TSRS Aukščiau- 
I siojo teismo posėdžių salėje, ’ 
! neseniai pasibaigė Anglijos ir 
xA.merikos žvalgybų a g e n t o 
TSRS piliečio O. Penkovskio 
ir Didžiosios Britanijos valdi-J 
nio šnipo - ryšininko G. Vino 
baudžiamosios bylos teis m o ! 
procesas.

O. Penkovskis, dirbęs Vals
tybinio mokslinio tyrime dar 
bų koordinavimo k o m i t e t o 
Santykių su užsieniu valdybos 
užsienio skyriaus viršininko' 

i pavaduotoju, žinojo daug ka
lnių ir valstybinių paslapčių 

Už pinigus jis jas pardavinėjo 
užsienio žvalgyboms. Tarybi
niai čekistai sugebėjo jį de
maskuoti, ir Tėvynes išdavi
kas buvo areštuotas.

Kaip į teisiamųjų suolą gre
ta mūsų klasinio priešo kapi
talisto Vino atsisėdo žmogus, 
išaugęs ir išsimokslinęs Tary
bų valdžios metais? Kodėl, 
būtent, į ji savo nešvarias le
tenas ištiesė Anglijos ir Ame
rikos žvalgybininkai ?

Komunizmo ])riešai ieško 
sau pagalbi n i n k ų silpnabū
džių, bailių, girtuoklių, chuli
ganų, žioplių ir karjeristų tar
pe. Tokius žmones lengviau
sia suklaidinti, nupirkti — ir 
tik į tokius, būtinai tik Į tokius 
priešo žvalgybininkai ir krei
piasi.

Štai kodėl užsienio žvalgy
bininkai lyg musės prie me 
daus prilipo prie Penkovskio. 
Juk tai buvo toks žmogus, ko
kio jiems reikė,jo: moraliai 
pakrikęs, gobšus pinigams. Jį
’mperialistų žvalgybos nedel- 
•iant ir užverbavo. Gobšuolis 
Penkovskis stojo i jšcl a vystės 
ir Tėvynės išdavimo kelią. Ry
šius su užsienio žvalgybomis 
jis palaikė per Didžiosios Bri
tanijos valdinį. G. Viną, kuris su

vienijimą Labor Relations 
Boardui už paneigimą dery
bų teisės išlyginimui nesu
tikimų. Ji.e randasi kovos 
lauke nuo gegužės 5-os d.

Kollsman Motor kompani
jos darbininkai streikuoja. 
Trejų metų kontraktas pa
sibaigė, kompanija nelinkus 
derybų ’ keliu nesutikimus 
rišti ir sakosi kels dirbtuvę 
į, New Yorką. Streikui va
dovauja District 152. Dar
bininkai reikalauja pakėli
mo 80 centų valandai.

Cemento darbininkų 25 
dienų s t r e i k a s pasibaigė 
Valandos mokestis bus $4.- 
50. Aštuoniu valandų dar
bo užtikrinimas Ims išspręs 
tas vėliau.

Jaunuolių išdykavimui nė
ra ribų. Keli pavogtu au
tomobiliu Levittowne gegu
žės 23 dienos išvakarėse su
žalojo 8-is kitus automobi
lius, pastatytus prie namų. 
Gyventojai pašaukė polici
ją, kuri pavogtą automobilį 
atrado, bet padykėliai pabė
go i

Tymsterių lokalo 107 de- 
vynių savaičių prokuroro 
kaltinimai pasibaigė. Kalti
namieji nestojo apsigyni
mui. Teisėjas Ullman atme- 
ė teisiamųjų advokato rei

kalavimą panaikinti kalti
nimus. Prisaikintieji teisė
jai išneš nuosprendį.

ITiiladelphija—industrinis 
miestas, su daugeliu dirbtu
vių, didele prieplauka, su

’ stipriu unijų judėjimu. Ko- 
! va eina savo keliu. Streikai 
v’eni pasibaigiu kiti prasi
deda; vieni streikus baigia 
su gerais laimėjimais, kiti 

mažesniais. AFL - CIO
dažnai atvykdavo į Maskvą.

Teismo procesas parodė, iki 
kokio niekiškumo, iki kokio 
nusikaltimo gali nusiristi mo
raliai pakrikęs, gobšus žmo
gus.

Penkovskis ėjo išvien su mū-

sakė organizuos neorgani
zuotus darbininkus, bet nu
tilo. Plieno darbininkų uni
ja irgi sakė organizuos, ne- 

i organizuotus, bet taipgi nu
tilo.

su klasiniais priešais, pats ta
po piktu socialisetinės visuo-1 
menės priešu, padarė didžiulę 
žalą tarybinei liaudžiai.

TSRS Aukščiausiasis Teis
mas išdaviką O. Penkovskį nu
teisė mirti sušaudant, šnipas- 
ryšininkas G. Vinas nuteistas 
laisvės atėmimu aštuoneriems 
metams. O. Penkovskio malo
nės prašymą TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas 
atmetė. T ė v y n ė s išdavikui 
nuosprendis įvykdytas.

Mūsų skaitytojams
Spausdinant “Laisv e s” 

nr. 43-iąjį, sulūžo presas. 
Dalį laikraščio teko spaus
dinti ir sekamus numerius 
tebespausdiname k i t o j e 
spaustuvėje, todėl ir 43-čio 
numerio į paštą išvežimas 
buvo suvėluotas.

Kaip greitai pajėgsime 
pataisyti presą, nežinome: 
mat, sulūžusios dalys te
gaunamos tik Chicago je; 
jos užsakytos, bet nežinia, 
kada mus pasieks.

Kol presą sutaisykime, 
laikraštį spausdinsime, ki
toje spaustuvėje, deja, tik 
keturių puslapių. Todėl at
siprašome ypatingai bend
radarbių, kurių straipsniai 
gal būt negalės pasirodyti 
greičiau; korespondencijų 
spausdinimo nesuvėlinsime.

Atsiprašome, ir skaityto
jų, kad jie per ilgesnį ar 
trumpesnį laiką gaus ma
žiau skaitymo. Preso sulū
žimas—mūsų visi| nelaime. 
Be kitko, tai padarys nema
ža ekstra išlaidų.

“Laisvės”

Negrai kovoja už lygias 
teises darbe, priklausyti 
unijoms, lankyti b e n d ra s 
mokyklas su baltveidžiais. 
Unijų lokaluose palaikoma 
diskriminacija, neįsilei
džiant juodspalvių. Viešų
jų mokyklų statyboje ne
samdoma negrų. Majoras 
Tate pritarė Human Rela- 
’ions Tarybai kovoje už ly
gias teises darbe, bet kai 
kurie unijų lokalai paneigė 
kis. ,

Darbo unijose turėtų būti 
vgybė visų rasių, bet taip 
^ėra, ir kai kurie unijų vir
šininkai paneigė darbinin
kų klasės principus.

Allegheny orlaivis, ratam 
nukritus, nusileido ant ap
leisto namo Chesteryje. 41 
keliauninkas išliko nesu
žeisti.

Per Delaware tilta važia
vimo fėras pakeltas—auto
mobiliams nuo 25 iki 50 c., 
sunkvežimiams iki $1.75, 
priklausant nuo dydžio ir 
svorio.

Filmai iš Tarybų Lietu
vos, kurie parodo trakto
riais žemę apdirbant bei 
statybą, geras vaizdas seni
mui, nes jie mato kylantį 
Lietuvos gyvenimą. Atsi
lankęs čia -gimęs jaunimas
nori matyti Tarybų Lietu
vos jaunų žmonių gyvenimą 

/—sportą, dainas, muziką ir 
kolektyvas | kylantį mokslą. Čiagimtai

filmus Philadelphijoje. Su
sitikime su Tarybų Lietuvos 
svečiais senimas pasakė tai, 
o jie pasižadėjo į tai at
kreipti dėmesį.

Mūsų apylinkėje vasarai 
atėjus veikla pagyvėjo. Pir
mas parengimas pas Rama
nauskus įvyko. Baltimorie- 
čių piknikas birželio 23-čią. 
Literatūros Draugijos 10-ta 
kuopa vyks dideliu busu. 
Norintieji vykti kartu už
sisakykite vietas pas Žalnie- 
tienę ar Šmitienę, arba pas 
bet kurį LLD kuopos narį.

LLD 6-oji apskritis pra
džioje liepos rengia išvyką į 
oajūrį Avalon, N. J., pas 
Bekampius. C a m d e niečių 
LLD kuopa, manau, irgi tu
rės išvyką.

Pilietis

Lawrence, Mass.
Ligoniai

Jau kelios savaitės Bos
tono ligoninėje yra Augus
tas Kazlauskas. Ten jam 
buvo padaryta kelios opera
cijos. Sunkiai sirgo. Bet 
dabar jau linksma pranešti, 
kad jo sveikata gerėja. Jau 
pradėjo ir vaikščioti. Linki
me kuogreičiausiai pilnai 
pasveikti.

Po žiemos ir influenzos, 
vis dar sveikatos neatgau
na Rožė, Ignas ir B. Čiula- 
dai. Taipgi buvo pagerėjus 
sveikata Lynos Gross, bet 
vėlesniu laiku vėl turėjo at
sigulti į lovą. Linkiu visiem, 
greitai pasveikti.

Piknikas
Sekmadienį, birželio 16 

d., Maple Parke įvyks 
Mass, valstijos ^apskričių 
piknikas. Tai metinis lietu
vių suvažiavimas. Gi po žie
mos, po šalčių, nesveikavi- 
mu, kiekvienai ir kiekvie- 
nam labai yra reikalingas 
geras ir tyras oras.

Worcesteryje kalbėjausi 
su Dr. Repšiu. Jis sakė, kad 
su žmona dalyvaus piknike. 
Prašyčiau visus draugus ir 
drauges, kurie važiuosite 
automobiliais, atsivežkite ir 
savo kaimynus.

Kitokios žinios
Į Lawrence atvyko 243 

Kubos pabėgėliai ir tuojau 
jie gavo , darbus. Kol darbų 
negauna, jiems visokios šal
nos ištaigos moka, kad ga
lėtų ai)sirūpinti reikmeni
mis. * ■

Kitaip yra su vietos gy
ventojais. Mūsų mieste jau 
virš 5,000 yra bedarbių. Vi
si skundžiasi, kad sunku 
darbą gauti, o kurių nedar
bo apdrauda pasibaigus, tai 
tikras vargas jiems, ir jų 
šeimoms. Bedarbiai pasako
ja, kad kada nueina darbo 
ieškoti, tai juos apipila vi
sokiais klausimais. Kaip 
matome, tai su Kubos pa
bėgėliais kitaip elgiasi.

Vandalai berniukai ir 
mergaitės pridarė apie $6,- 
000 nuostolių Memorial sta
dione. Paprastai čia moks
leiviams duoda diplomus, 
būna ir kitokių parengimų. 
Vandalai sulaužė » vandens 
laidus ir kitokios žalos pri
darė.

No. Andoveryje Sofija 
Wysocki pranešė policijai, 
kad dingo jos 12 karvių. 
Jau kelios dienos prabėgo, 
o karvių vis nesuranda, gal 
jos pavogtos mėsai.

S, Penkauskas
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'> Miami, Fla.
Mire Stanley Mason

Gegužės 31 d. mirė Stan
ley Meison-Meškauskas, su
laukęs 81 metus. Taip pa
duota per vietinę spaudą. 
Bet jis pats sakėsi, kad tu
rįs jau 83 metus. Paliko nu
liūdime tris dukras: Miss 
Aldoną, Miss Violet, ir Mrs. 
Eve M. Webber, ir sesutę 
Marijoną Yankausk i e n ę, 
Eastone. Jo žmona Šakiutė 
mirė 1960 metų liepos 9 d. 
S. Meisono laidotuvės atsi
bus birželio 20 d., iki to lai
ko bus pas graborių, taip 
jo dukros patvarkė.

Meisonai buvo seni East
on, Pa., gyventojai. Vėliau 
persikėlė gyventi pas žen
tą į Waterbury, Conn. Bu
vo nuolatinis skaitytojas 
“Laisvės’, “Vilnies” ir “Tie
sos”. Prigulėjo prie LLD 
vietinės kuopos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. 
Miamės mieste išgyveno 
daugiau kaip 13 metų. Bu
vo dažnai užkalbintas ii* pa
kviestas įstoti į vietinį Lie
tuvių socialį klubą, pasi
pirkti klubo šėrų, bet griež
tai atsisakinėdavo, tačiau 
šiais pastaraisiais metais į 
klubą įstojo, pasimokėda- 
mas metinę duoklę, gauda
mas narystės kortą.

S. Meisonas turėjo ir 
kiek santaupų banke, taip
gi beveik išmokėtą namu
ką. Daug kam pasisakė, 
kad parašė testamentą, pa
dalindamas savo santaupas 
dukroms. Ir sakėsi, kad pa
skyrė šiek tiek iš savo san
taupų spaudos ir apšvie- 
tos reikalams, apie tai pa
tirsime kiek vėliau.

S. Meisoną pažinojau nuo 
1907 m. ir tais pat metais 
jis prisirašė prie mūsų 
LSS 42 kuopos Easton, Pa. 
Tai buvome senų laikų ščy- 
ri socialistai,- skaitėme ir 
platinome savo laikraštį 
“Kovą”, kurią redagavo J. 
O. Sirvydas, o vėliau Juozas 
Baltrušaitis, žodžiu sakant, 
platinome visokią apšvietą 
tarpe darbo klasės žmonių.1

Iš Lietuvos S. Meisonas ‘ 
buvo žemaitis, iš Plungės' 
miestelio apylinkės. Tail 
tiek šiuo tarpu apie tą I 
draugą. Lai būna jam leng
va dėdės Šamo žemelė. Ir 
užuojauta dukrelėm.

V. J. Stankus

WORCESTER, MASS.

MIRUS

Domininkui Jusiui j
Worcesterio ir apylinkės pažangios organizaci

jos neteko ilgamečio nuoširdaus darbuotojo-drau- 
go. Liūdime jo netekę, reiškiame širdingą užuo
jautos žodį likusiai liūdesyje šeimai, žmonai Elz
bietai, sūnui Edward’ui, marčiai Elenai, anūkei 
ir visiems artimiesiems, ir draugams.

J. M. Petkūnai
' J. H. Raulušaičiai •

CLEVELAND, OHIO
Kelionė Chicagon

Kuomet Clevelando Meno 
choras gavo nuo chicagiečių 
pakvietimą dalyvauti L. 
Prūseikos paminklo atiden
gimo iškilmėse, kilo daug 
minčių ir abejonių, ar pa
vyks mums surasti galimy
bes tai įvykinti; iš karto bu
vo planuota važiuoti maši
nomis, bet tuoj pasirodė, 
kad taip važiuojant visų 
choristų nuvežti neįmano
ma. Pradėjome teirautis 
apie autobusą. Iš karto pa
sirodė, kad palankesnės są- 

I lygos, bet kaip su verbuoti 
; mažiausia bent 30 važiuoto- 
j jų, kad pakenčiama kaina 
būtų galima minima kelio
nė? Na, ir pradėjome prie 
kiekvienos progos kalbinti 
važiuotojus.

Numatant tokį istorišką 
įvykį Chicagoje, koks tik 
kartą gyvenime gali pasi
taikyti, be didelių sunkumų 
susirašė net 37 važiuotojai. 
Reiškia, visos abejonės ir 
rūpesčiai apie galimybes 
buvo be pamato.

Kelionė buvo linksma, 
smagi. Už septynių valan
dų jau buvome prie Chica- 
gos lietuvių Tautinių kapi
nių, pikniko vietoje. Visi 
turistai kelione pilnai pasi
tenkinę, o ypatingai tos vi
sos masinės iškilmės pasi
liks ilgoje atmintyje kiek
vienam dalyviui.

Apie paminklo atidengimo 
apeigas bei visą programą 
smulkiai a p r a š o vietiniai 
korespondentai, todėl nėra 
reikalo kartoti. Tik vieną 
būdingą dalykėlį noriu pri
minti. Chorams bendrai 
dainuojant “Neverkit prie 
kapo,” vienas iš choristų, o 
taipgi ir publikoje matėsi 
nusišluostančius ašaras. Tai 
reiškia, kad toji skaitlinga 
dalyvių minia pasijuto to
kiame momente, kur jaus
mai jau atsisako klausyti 
žodžių direktyvos. Tai jau
dinantis momentas, bet pa
prastas - natūralus ir kartu 
malonus pergyvenimas.

Pats paminklas irgi gra
žus ir reikšmingas, kokio 
gal nėra buvę ir nebus, lie
tuvių Tautinėse kapinėse- 
Viršuj įbraižytas jo atvaiz-

Has, po juo — sekami žo
džiai ...

Leonas Prūseika 
Albertas Vabalas 

1887—1961
Tave ,Lietuvos sūnau, nenu
ilstamą žurnalistą ir rašy
toją, paaukojusį visą savo 
sąmoningą gyvenimą darbo 
žmonių reikalui, amžinai at
mins Amerikos pažangieji 
lietuviai.

Kiek daug tiesos tie keli 
reikšmingi žodžiai pasako, 
o juos skaitys ir įsisąmo
nins būsiančios gentkartės, 

i ir reikia tikėtis, kad jos ir 
I baigs vykinti jo idealą.

Malonu buvo susitikti ir 
į pasikalbėti su Chicagos ir 
apylinkės veikėjais bend
rais mūsų reikalais. Nors 
vietiniai veikėjai ir buvo 
užimti įvairiais darbais — 
tokios skaitlingos publikos 
aptarnavimu, tačiau surado 
šiek tiek laiko ir su mumis 
pasikalbėti — pasisvečiuoti. 
Ačiū jiems.

J. žebrys

Miami, Fla.
Miamės miestui nėra vietos

Mūsų miesto centras yra 
apsuptas iš pietryčių ir visu 
rytų šonu Miami užlajos. 
Ta užlaja yra negili, bet 
plati. Joje yra daug mažes
nių ir didesnių salų—vienos 
natūralios, o kitos dirbtinės. 
Žiūrint į jas nuo miesto 
centro, vadinamo Bay Front 
Parko, atrodo labai gražiai; 
mat, tos salos apaugę žalio
mis eglaitėmis, rodos, jos 
plaukioja po užlają.

Bet kadangi iš rytų pusės 
iki vakarų pusėj tekančios 
Miami upės, kuri teka iš 
šiaurės ir įteka į Bay pe- 
tuose, o į ją ateina East 
Coast geležnkelisr su savo 
sena centrine stotimi pačia
me miesto centre, tai mies
tas palieka suspaustas ma
žame keturkampyje ir ne
turi kur plėstis.

Miestas jau seniai duoda 
į geležinkelio kompanijai vi
sokius pasiūlymus iškelti 
savo stotį ir bėgius iš cent
ro, bet kompanija niekaip 
nesutinka tai padaryti.

Dabar “Miami Herald” 
birž. 2 d. paskelbė, kad F. 
E. C. Co. dar nesumokėjo 
miestui $60,000 taksų už 
1962 metus. Kompanija siū
lo miestui tik $18,000, bet 
miestas reikalauja visų 60,- 
000 dolerių. Tas gal prives 
teismą įsikišti, ir jis gal pri
vers geležinkelio kompaniją 
išpildyti miesto reikalavi
mus atidaryti vietą miestui 
plėstis į šiaurę.

Kubiečiams nauja beda
Tame pačiame “Miami 

Herald” plačiai rašoma, kad 
Kubos bėgliai, nespėję ap
sidžiaugti, kai jie šiaip taip 
persiorganizavo po to smū
gio, kurį jie gavo, kai jų 
vadas Kardona susipyko su 
prezidentu Kenedžiu ir re
zignavo.

Dabar jiems kirto Kene
dis per kišenę — jis nebe- 
prisiuntė čekių su birželio 
1 d., kaip prisiųsdavo pir
miau. Kas blogiausia, tai 
kad čekių nebegavo tie 12,- 
000, kurie neseniai buvo čia 
atvežti, kuriuos Kastro bu-, 
vo suėmęs, kai buvo išlipę 
iš Kiaulių įlankos nuversti 
Kastro valdžią.

Jiem buvo mokama nuo 
$175 iki $300 kas mėnesį, ir 
mūsų valdžia išmokėdavo 
jiems po $300,000. Tiesa, 
jie dar raminasi, kad gal 
čia yra kokia klaida, gal 
dar gaus vėliau, bet jau la
bai susirūpinę...

žilas Juozas

Rochester, N. Y.
Domesio! Dėmesio!

Birželio 15 d. LLD abi 
kuopos rengia vakarienę ir 
koncertą. Aktoriai - daini
ninkai atvažiuos iš New 
Yorko. Tai pagarsėję Aido 
choro solistai ir mišrus ok
tetas, vadovybėje Mild redos 
Stensler. Mes jų labai lau
kiame, — tai retenybė Ro- 
cheste.ryje. Nepasilikite na
mie nei vienas, suaugę ii’ 
jaunimas.

O štai dvi viešnios, kon
certo programos dalyvės:

i

i

Elena Brazauskienė, Ai
do choro statomų operečių 
aktorė-solistė, pirmąją savo 
daina “Mama!” sudainavo 
Grinkiškyje (Radvilišk i o 
rajonas). Paaugėjus, tar
nyboje diplomatinei šeimai, 
ji pabuvojo Kėdainiuose, 
Klaipėdoje, Kaune-, Briuse
lyje, Paryžiuje, o iš ten po
kario metais pasiekė Hart
fordą, Brooklyną ir Aido 
chorą, kuriame ji tebeauga 
kaip solistė. Lietuvą ir sa
viškius ji aplankė prieš po
ra metu, v i

Nellie Ventienė (Juškai
tė), Moterų kvarteto sopra
nas, choro operečių aktorė- 
solistė, pirmuosius gyveni
mo žingsnius p r a d ė j o 
Brooklyne, baigė užaugti 
savo tėvelių krašte Vyžuo
nose, o gyventi sugrįžo į sa
vo gimtąjį Brooklyną. Nuo
stabiu talentu dainai ir ryž
tu ji nuoširdžiai tarnauja 
Aido chorui ir per jį lietu
vių visuomenei čionai, tuo 
pat kartu palaiky d a m a 
glaudžius ryšius su saviš
kiais Lietuvoje, kurią ji 
lankė 1961 metais.

Nuoširdžiai prašome d.d. 
binghamtoniečius ir d.d. ka
nadiečius nepraleisti šios 
puikios progos išgirsti gra
žias Lietuvos dainas, susi
pažinti su mielais sveteliais, 
kurie nęsigaili tolimos ke
lionės ir nuovargio. Pasi- 
rodykim mes taip pat nuo
širdūs jiems: būkime kon
certe visi ir maloniai juos 
priimkime.

Vakarienė bus duodama 
6 vai., o koncertinės pro
gramos pradžia 8 valandą.

Kviečia Rengėjai
■---------------- ---------- ----------- ->—•------------------

Klaidos atitaisymas
“Laisvėje” iš gegužės 31 

d.., po. padėka iš Fitchburg, 
Mass., per . klaidą išspaus
dinta. Antanina vardas, o 
turėjo būti: Anna ir Jonas.

Red.

St. Petersburg, Fla.
Širdingai ačiū draugams 

J. Rubai ir J. Gendrėnui, 
kurie mus vežiojo į ligoni
nę pas mūsų sunkiai ser
gančią sesutę P. Semėnienę. 
Mums Florida visai nežino
ma, be pagalbos būtų buvę 
sunku. Taipgi d. J. Gendrė- 
nas mus nuvežė i Airport, 
kai grįžome namo, Į New 
Yorką.

Brangūs draugai, mes 
širdingai tariame ačiū ir 
niekados nepamiršime kiek 
daug jus mums padėjote.

M. J. Juškienė ir 
Eva Grannas

Brockton, Mass. į
Serga

Sunkiai susirgo Antanas j 
Wallen, dainininkės Aldo
nos Downing tėvas. lis yra 
Phaneue ligoninėje, 688 N. į 
Main St. Iš nosies jam daug 
kraujo nutekėjo. Priežastis
dar nesurasta.
Susirinkimai ir parengimai

Moterų Apšvietus klubas 
laikė susirinkimą. Tarp kit-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD K) kuopos susirinkimas įvyks 
Birželio-June 14 diena, vengru klu
bo svetainėje, 1144 N. Ith S.i Pra
sidės 7:30 vakare. Išgirsime komisi
jos raportų iš buvusios gegužinės 
Ramanausku ūkyje. Taipgi reikės 
aptarti svarbūs reikalai apie toli
mesnę veiklų. Pakalbinkite savai 
draugus įstoti į kuopų, kurie dar 
.nepriklauso. Valdyba (45-46)

CLEVELAND. OHIO

LMS Clevelando skyriaus susirin
kamas įvyks Birželio-June 6 dienų. 
7 vai. vakaro, LDS Klubo svetainėj. 
9305 St . ('la i re Avė.

Prašomi' visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime; turimo daug 
choro ateities reikalu- ir išgirsime 
raportų iš praėjusio koncerto.

Prašau nesivėluoti.
Sekr. S. Kuzmickas (14-45)

WORCESTER, MASS.

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

METINIS MASSACHUSETTS EIETUVIU

IKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Sekmad., Birželio 16 June, 1963
I N.

Prasidės anksti, 10 vai. ryto. Prašome nesivėluoti

f,
A
A

T

PAGARSĖJUS MONTELLO TRIO
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su ak o rd io nu

APLEPARKE
NIEKUR NĖRA GRAŽESNĖS VIETOS PIKNIKAMS KAIP—

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame pikni
ke būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, kad 
jų bus'ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasi
kalbėsite s.u savo priedeliais, draugais ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

' ko, jos jau išrinko darbi
ninkes dirbti “Laisvės” pik
nike, kuris įvyks liepos 4 
d., Ramova Parke, Montel
lo je. Moterys pasipirko už. 
$10 tikietų ir nemažai ant

i vietos jų pardavė. Moterys ' 
nuoširdžiai svarstė pažan- ( 
gios spaudos reikalus.

Montello Vyrų Dailės 
grupė po praktikų laikė su
sirinkimą. Apart kitų rei
kalų, tai išrinko K. Ustupą 
nusamdyti busą važiavimui 
į apskričių pikniką, kuris 

; įvyks sekmadienį, birželio ■ 
16 dieną, Maple Parke, Me
thuen-Lawrence.

Buše bus daug vietos.
1 ’rašome pageidaujančius 
važiuoti su grupe tuojau 
užsisakyti vietą pas grupės 
narius. Grupė į “Laisvės” 
pikniką tikietus pirks seka
mame susirinkime.

George Sh i in aids

Redakcijos Atsakymai
J. D. Sliekui.—Rašinį ga- ten jau gauna Laisvę, rašo, 

vome. Peržiūrėsime. kad ji jiems patinka.

Baltimore, Md. Baltimore, Md.

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Ainer. 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 Phikidelphijos 'nukilę kelių No 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės; privažiavę pirmų gatvę Haven SI., sukite į kairę ir 
važiuokite iki Lombard Si., čia sukilę j kairę ir pervažiavę tiltą 
laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite į kairę ir 1’2 maitos 
pavažiavę, kairiame šone rasite pikniko vietų (O dešiniame šone 
yra Kareivių Camp.)

Iš Baltimorės miesto galite važiuoti busu No. 20 DundallZ 

Bušų reikia imti ant Baltimore St. Jis priveža iki pikniko vietos.

d

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE~

TRUCK MEC HANICS
Experienced. Permanent jobs for 

light mon. Musi have Pennsylvania 
Drivers license. 5 day week. Appli
cants may call at PTC TRUCK 
RENTAL, 4IOO North American St., 
Philadelphia, Pa. (43-45)’

COOKS A WAITERS
For Resort Hotel. Opportynity for 

year round employment. 
Call Mr. Ewig.

TALLY-HO, NALLEY FORCE, PA. 
NI. 4-7000

(44-50)

Help Wanted Female

C H AMBERMAID-WAITRESS

Two adults. Center City Apartment. 
()wn room and bath.

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

j (44-47)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie

Programoje Dalyvauja: 
VYRŲ SjtUPĖ 

su gerais lavintais balsais, 

vadovaujant Al. Potsus.

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

skambiomis dagiomis
Maple Parke

Lawrence ir 
Methuen, Mass.

5 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., birželio (June), 7,1963



LMS VEIKLA !
Rytinių valstijų Dainų šventė įvykusi Worcester,! 

Mass., gegužės 19 d. pilnai pasisekė ir lietuviška daina 
užkariavo visų dėmesį.

Visi keturi chorai pademonstravo ką nors naujo ir 
Įdomaus. Montello Vyrų choras turi gražų repertuarą 
dainų muziko J. Slėnio, ir įdomu, kad eilės šioms dai
noms yra parašytos Amerikoj—mūsų poeto Jaunučio— 
o muzika sukulta Lietuvoj. Al Potsus, grupės vadovas, 
irgi Amerikoj gimęs lietuvis, renka tas dainas, harmo-

I. Mizariene Lietuvoje— 
vyks į Moterų kongresą

(Telegrama)
Vilnius, birželio 2. — Į 

Tarybų Lietuvos sostinę re
aktyviniu lėktuvu iš Mask
vos laimingai atvyko JAV 
pažangiojo lietuvių judėji-

nizuoja jas vyrų chorui, ir mano kada nors pateikti vi- mo veikėja, rašytojo Rojaus 
są rinktinę kitiems LMS chorams. i Mizaros žmona Ieva Miza-Į

Jonas Dirvelis, Worcester™ Aido mokytojas, su-jrienė.
kombinavo Petrausko “Kalvį” su italo G. Verdi’s “Kal
vių daina” iš operos “H Trovatore”, parodydamas, kaip 
iš tikrųjų muzika kalba visiems suprantama kalba.

Laisvės choras (Hartfordo) pateikė šį kartą grupę 
mylimų liaudies dainelių. Mūsų chorai, vis siekdami ką 
naujo, nepamiršta senų liaudies dainelių, kurios turi 
savyje savitą grožį. Laisvės choro mokytoja, Wilma Hol
lis, yra francūzė, bet ji vis gražiai pasirodo ir kaipo so
listė, dainuodama lietuviškas daineles su aiškia ir tei
singa dikcija.

New Yorko aidiečių programa susidėjo ištisai iš

Vilniaus aerouoste bran
giąją viešnią sutiko Drau- 
igystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugi
jos pirmininkas Laurynas 
Kapočius, visuomenės vei
kėjai, mokslo ir meno dar
buotojai, žurnalistai, gimi
nės, draugai ir pažįstamie
ji.

Ką darys gub. N. Rockefeller?

Tą pačią dieną popiet Mi
zariene, lydima Paleckienės, 
Meška uskienės, Rugienių, 
Kapočių ir Vaivutskų, nu
vyko į Kauną ir dalyvavo 
milžiniškoje puikioje Dainų
šventėje.

Kaune viešnia nuoširdžiai 
priėmė miesto valdžios par
eigūnai, Dainų šventės ruo
šėjai su mero pavaduotoju 
Janina Narkevičiūte priešą- 
kyje.

Ieva Mizariene dalyvaus 
šį mėnesį Maskvoje įvyk
siančiame Pasauliniame mo
terų kongrese už taiką.

Vaivutskas

naujos tarybinės Lietuvos kūrinių. Aidiečių repertuaras 
dabar gana platus kompozicijomis tokių žymių muzikų, 
kaip J. švedas, K. Kaveckas, B. Dvarionas, E. Balsys ir 
kiti. Choras bando tas dainas išpildyt pagal dvasią tų, 
kurie parašė žodžius ir muziką, ir kad įkvėptų klausyto
jams tą šių laikų simpatiją ir viltį.

Bendras dainavimas abiejų Aido chorų tikrai.iškė
lė publikoj ovaciją. Chorai išstojo su 3 LMS Centro pa
siūlytomis dainomis: Dvariono—“Ant Nemuno kranto”, 
J. švedo—“Linelį raunu ne viena”, ir K. Kavecko—“Vil
niuj žydi liepos”. Su žavingu, gausiu bendru dainavimu 
baigėsi 1963 m. Rytinių valstijų Dainų šventė. —

Kiek tų gražių lietuviškų dainelių yra—senų ir 
naujų! Rodos, kad jau viską pasaulyje apdainavom, bet 
vis pasirodo naujų, pavyzdingų kūrinių. Svarbiausia 
tai, kad tos naujos tarybinės Lietuvos dainos pasiekia 
ir mūsų jausmus ir glaudžia mus vis artimiau su mūsų 
tautiečiais. Ir kaip atitinkamai, šauniai skamba tos dai
nos, suriša mus dabar ne su senąja bakūže, pabalno
tu žirgu ir sukliurusia žagrele, bet su naujais įvykiais, 
kaip tai hydro-elektros statybomis, traktorhj dundėji
mu, pasitenkinimu ir džiaugsmu—naujais darbais, gra
žia ateitimi.

Ant galo negalima baigti šią apžvalgą, nepastebė
jus, kad visi solistai, kur dalyvavo Dainų šventėj (apart 
svečių dainininkų—Aldonos ir Eldon Downing) taipgi 
yra ir eiliniai choro dainininkai. Kai dainininkas pasie
kia solisto lygį, jis jaučiasi, kad jis gali dabar dar dau
giau pagelbėti savo chorui, ir kad jam tos repeticijos ir
gi yra vertingos. Choro mokytojai gali dažnai pavaitoti 
solo partijas jųjų chorų dainų įvairumui. Taip ir solis
tas, dainuodamas choruose, gauna daugiau progų pasi
rodyti scenoje.

Mild red Stensler, sekretorė

New Jersey naujienos

MONTREAL, CANADA
Pašalpinės vasarą mitingai

Montrealo Lietuviu Sūnų 
ir Dukteių Pašalpinė Drau
gija, kaip matyti iš išsiun
tinėtų laiškų, vasaros metu 
pakeičia savo mitingus iš 
sekmadienių į ketvirtadie
nius. Kad nariams lengviau 
būtu atsiminti, matomai, val
dyba pasirūpino, kad mitin
gai vyktų kiekvieno mėne
sio antrą ketvirtadienį (pa
našiai, kaip kad žiemos me
tų būna kiekvieną antrą sek
madienį), Klubo svetainėje, 
8 vai. vakaro. Taip pakeitus 
dieną, pirmas mitingas 
Įvyks birželio 13 d., ir 1.1.

• Susiorganizavo 
Anti-nuklinis komitetas
Šiomis dienomis čia susi

organizavo anti-nuklinis ko
mitetas, kurio tikslas, kaip 
inicialis pareiškimas sako, 
nuolat informuoti Kanados 
valdžią apie atsinešimą link 
nuklinių ginklų provincijoje 
draugijų, grupių ir visuo
menės bendrai.

Komiteto vadovybę suda
ro: “Action Nationale” mė
nesinio žurnalo atstovas F. 
A. Anger, Montrealo uni
versiteto studentų generali
nės asociaciojs — M. Con
sult, Kvebeko Darbininkiį 
Federacijos — R. Prevost, 
Nebažnytinio Francūzų ju
dėjimo— A. Morai, Moterų 
Balso—Mrs. T. Casgrain ir
S. Viau, Būriiposi už tauti
nę nepriklausomybę — Mrs.
T. Guerin, Nacionalės Ama
tų Unijų Konfederacijos — 
J. P. Lefebvre, advokatas 
R. Chaloult, LaPresse—gas- 
padorinis redaktorius G.

Pelletier, leidėjas J. Hebert 
ir kun. A. Lafortune.

Į organizatorių - pritarėjų 
sąrašą įeina visa eilė plačiai 
žinomų asmenų, įskaitant 
francūziško Montrealo uni
versiteto aukštus pareigū
nus, kunigus A b be Louis 
O’Neil ir Gerard Dion.

»

Pareiškimas sako, Komi
tetas nesikiš į esančių gru
pių veiklą, o apsiribos tik 
informavimu valdžiai ir vi
suomenei.

Pirmas steitmentas pa
ruoštas išleidimui sako: 
“Mes atsisakome, kad Kve
bekas po imperialistinių ka- 
i-ų ir konskripcijos 1917 m. 
ir 1944 m. būtų vėl įtrauk
tas į militarines pinkles, ku
rios bus nutartos kitų.” Ir 
steitmentas dar prideda: 
“Jungtinių Valstijų vyriau
sybė tur būt Kanadą tikrai 
laiko savo satelitu, kadangi 
sutinka su mumis dalytis 
nukliniais ginklais, ‘privile
gija,’ ką nuolatos atsisako 
padaryti su kitomis nepri
klausomomis valstybėmis.”

Išvažiavo svečiuosna
Ona Kielienė, besilankant 

čia jos dukterei Nellie Mit
kuvienei ir jai išvažiuojant 
namo į Jungtines Amerikos 
Valstijas, palydėjo dukterį 
ir ten mano kokį laiką pa
sisvečiuoti.

Apsivedė
Gegužės 25 d. sukūrė šei

myninį gyvenimą — apsive
dė — Juozas Mockevičius 
su Jane Jurgickyte. Po ve
dybinių apeigų jaunave-

New Jersey valstijoj ei
na dideli neramumai. Labai 
smarkiai pešasi demokratai 
su respublikonais valstijos 
kapitoliuj—Trentone.

Kaip jau žinomą, kovo 
mėnesį pereitų metų, pajū
ryj šturmas padarė apie 
šimtą milijonų dol. nuosto
lių ten esantiems miestu
kams bei jų gyventojams.

Valstija buvo susirūpinu
si apylinkei kiek galint pa
gelbėti atstatyti apgriautus 
namus, nuvalyti sugriau
tus ir atsteigti kelius ir 
gatves.

Valstijos seimelis rūpino
si, svarstė ir ieškojo šalti
nių, kad kuo daugiausiai 
sukeltų paramos. Ir pailgi
no dviejij laukų arklių lenk
tynes 30 dienų, iš kurių ti
kėjosi gauti du milijonus 
dolerių. Bet, visų nuosta
bai, tegavo $79,000.

Abu lenktynių laukai 
įplaukų aplaikė apie $2į 
milijono, o valstijai teko tik 
$79,000. Seimely j kilo dide
lis triukšmas, kad iš tokių 
didelių įplaukų valstija ga
vo tiek mažai.

Aukštesniajam bute, kur 
respublikonai turi vieną 
narį daugiau, demokratai 
pareikalavo visą tą reikalą 
patyrinėti. Respublikon a i 
atmetė. Skandalas ėjo laik
raščiuose labai aštrus, de
mokratai darė respubliko
nams užmetimus ir lygino 
tą atsitikimą su Tea Pot 
Dome skandalu.

Lenktynių laukų adm. 
pateikė atskaitą, kad tiek 
tik teliko valstijai ir baigta.

Valstijai labai sunku su
balansuoti biudžetą. Sako
ma, buvo išnagrinėta visi 
kampai, kur tik buvo nu
matyta gauti pinigų, bet 
pasekmių negavo, tai turė
jo padidinti taksus - ant ci
garečių, stiprių gėrimų ir 
ant gazolino.

Prie to, dar nutarta už
traukti “bondsą” už $750 
milijonų. Ta suma pinigų 
bus naudojama naujiems 
keliams, universitetams ir 
sveikatos institucijoms. To 
reikalo išsprendimas palik
tas referendumui ateinantį 
rudenį.

N. J. valstijoj stiprėja. Šiuo 
tarpu smarkiau eina tik 
Englewoode, į kurią įsi
traukė toje apylinkėj esan
tys Sunkvežimių unijos lo- 
kalai.

Buvo jaučiama segrega
cija ir kituose miestuose ir 
miesteliuose, bet ji nebuvo 
garsinama, šiomis dienomis 
NAACP direktorius įvar
dino visą eilę miestukų su 
perspėjijnu, kad, jei mo
kyklose integracijos reika
lai nepagerės, tai susilauks 
nemalonių problemų jų išri
šimui.

Atrodo, kad naujas mo
kyklų sezonas bus labai ko
vingas.

Niujorko valstijos guber
natorius Nelsonas Rocke- 
felleris jau baigė savo “me
daus mėnesį” ir stojo eiti 
savo gubernatoriškas parei
gas. Kaip žinia, guberna
torius š. m. gegužės mėn. 
4 dieną vedė gyvanašlę Mar- 
garettą Fitler Murphienę, 
36 metų amž. divorsuotą 
moterį. Jaunavedžiai, pra
leidę kiek laiko Rockefelle- 
rio dvare Venezueloje, pas
kui Karibų salose, dabar 
grįžo į Albany, valstijos 
sostinę-.

Gubernatorius nori būti 
1964 m. respublikonų par
tijos sąraše kandidatu ša
lies prezidento vietai. Jis 
kol kas nepasako, kad bus, 
bet visa rodo, kad jis nori 
būti prezidentu ir nešti “tą 
baisiai sunkią naštą,” kurią 
nešti norėtų šimtai tūkstan
čiu amerikiečių. Bet kai 
kurie “dorovės palaikyto
jai” skelbia, jog gubernato
riui nebus lengva gauti no
minaciją, kadangi jis pats

buvo divorsuotas ir vedė di
vorsuotą žmoną.

Taigi dabar, spauda skel
bia, gubernatorius pirmiau
sia pavažinėsiąs po Niujor
ko valstiją tarnybiniais rei
kalais ir su savim vešis nau
ją žmoną—vešis tam, kad 
pamatyti, kaip kiti žmonės 
į ją ir į jį dabar reaguoja. 
Jei žmonės (baliuose) naują 
porą sutiks palankiai, tai ir 
bus viskas okei.

Praėjusį pirmadienį Ho- 
telyj Ten Eyck, Albany 
mieste, buvo suruošta di
džiulė puota, kur guberna
torius su savo žmona buvo 
garbės svečiai. Puotoje da
lyvavo, aišku, ne driskiai, 
ir sakoma, naujoji guber- 
natorienė visiems “padarė 
gilų įspūdį.”

Visa rodo, kad mūsų gu
bernatorius nori būti res
publikonų partijos kandida
tu prezidento vietai, ir juo, 
galimas daiktas, bus.

Ns.

KRISLAI V
(Tąsa iš I-jo pusi.)

Bet Chicaga turi ir antrąją 
medalio pusę. Ten esama ir 
desperacijos liga pavojingai 
sergančių žmonių. Jie sukasi 
apie klerikalų “Draugą” ir 
menševikų “Naujienas.” Toks 
baisus j ii sugedimas ir išgi- 
mimas, jog jie net tas gražias 
tautines kapines išprievartavo, 
priteršė net dviemis atvejais 
per tą vieną trumpą savaitę!

Prieš Prūseikai paminklo 
atidengimą jie kapinėse me
džiuose prikarstė biaurių, pik
tų plakatų. Kapinių viršinin
kai turėjo darbo juos nukabi
nėti.

Na, o Kapų puošimo dieną 
menševikai iš “Naujienų” pa
sistatė tą savo pastumdėlį Ku
raitį panaudoti estradą šmei
žimui ir plūdimui Tarybų Lie
tuvos. Ir ko tas žmogelis nepri
melavo apie tą mūsų senąją 
tėvynę ir jos darbo liaudį. Ne
jaugi kapinių vadovybė davė 
jam leidimą šitaip sapalioti? 
Kur jos sąžinė, kur jos pro
tas?

•
Skrisdamas į Chicagą pasiė

miau su savim neseniai Lietu
voje išleistą mūsų įžymiojo 
veikėjo čikagiečio Jono Jo- 
kubkos knygą “Brazilijos

Kova prieš segregaęiją

džiai išvyko “medaus mėne
sį” praleisti kur tai į Jung
tines Amerikos Valstijas.

Serga
Liudas Skripka, kuris jau 

gana seniai nesijaučia ge
rai sveikatoje, dabar vėl su
sirgęs visiškai. Gydytojo 
priežiūroje gydosi namuose.

Ieva Makusienė susirgusi 
ir paguldyta ligoninėje. Ta
čiau, gaila, neteko patirti 
kokioje ligoninėje.

Buvo išėję streikan 700 
raštiniu darbininku Blue 
Gross ir Blue Shield. Reika
lavo pakėlimo algų ir kitų 
pagerinimų. Įvyko greitas 
susitaikymas.'

Newarke buvo pakeltos 
algos poliemonams ir ugnia
gesiams, o kitų departmen- 
tų darbininkai buvo pa
miršti. Pastarieji užprotes
tavo, nurodydami, kad ir 
jie paeina po Public Service 
įstatymu, tai ir jų algos tu
ri būti pakeltos Tas ir buvo 
padaryta.

N. J. egzaminuoja auto
mobilius sykį į metus. Buvo 
juokaujama: jei auto ne
praeina vienoje stotyj—nu
važiuok į kitą, tai ir praeis. 
Šiomis dienomis tūlas New- 
arko laikraštis pasiuntė sa
vo auto egzaminavimui, 
kad patirtų apie tų paskalų 
teisingumą. Ir raportavo, 
kad jis aplankė 10 stočių ir 
kiekviena stotis jo karui ra
do skirtingus “negerumus”. 
Tik 10-toje stotyj patarė 
pataisyti vieną lempą ir bu
vo praleistas.

Visų tų stočių egzamina
vimo rekordus patalpino 
laikraštyj, iš kurių matėsi, 
kas vienom buvo gerai, o 
kitom ne.

Valstijos egzaminavimo 
mašinerija visom vienoda, 
tai atrodo, kad kur nors 
randasi “neatsargumas” ir 
atydžios neatkreipimas.

Laikraštis padaro daug 
faktiškų užmetimų egzami- 
nacijai ir nurodo, kad be
veik kiekvienam automo
bilistui egzaminavimas sa- 
vo mašinos yra sugaištis 
visos dienos laiko, nes sto
tys visur užsikimšusios, o 
naudos, girdi, visai mažai.

Motor vehicles komisijo- 
nierius aiškinasi, kad jo 
biudžetas yra apribotas ir 
jis negali pasamdyti paty
rusių žmonių, kurie pilnai 
suprastų apie automašinos 
mašineriją. Ir dar pridūrė, 
kad gal reikės vieton dole
rio egzam. mokestį pakelti 
iki $1150. < Ignas

Narkotikų naudotojai 
Niujorko mieste

Niujorko majoras Wag- 
neris sako, kad mūsų mies
te yra tarp 25,000 ir 50,000 
žmonių, naudojančių narko
tikus, visokius nuodus: he
roiną ir kt. Asmuo, kartą 
pradėjęs tuos nuodus varto
ti, nebegali nuo jų atprasti. 
Iš karto narkotikų vartoto
jui priduoda linksmybės, 
drąsos, “išminties.” Bet jie 
tuo pačiu kartu baisiai ža
loja jo sveikatą.

Narkotikai—brangūs, ka
dangi jie parduodami di
džiausioje slaptybėje; poli
cija, šnipai ieško tų, kurie 
nuodus parduoda, ir tų, ku
rie juos naudoja; sučiupę,, 
areštuoja, prasideda teismų 
procesai, o visa tai daug 
kaštuoja. Dar ir dėl to tie 
nuodai brangūs, kad daugu
mą jų atveža iš kitų kraš
tų—atveža slaptai.

Dėl to asmuo, pradėjęs 
vartoti narkotikus, kai ne
turi pinigų jų nusipirkti, ei
na vogti, plėšikauti, kad 
gautų pinigų. Būdami “la
bai drąsūs,” atsidūrę despe
racijoje, tokie asmenys ne
sibijo ir bet ką'užmušti.

Kodėl Niujorko mieste 
tiek , daug žmonių; naudo
jančių tuos baisius nuodus? 
Todėl, kad čia lengviau juos 
gauti nei kur nors kitur. 
Miestas didelis, su milžiniš
ku uostu, su didžiuliais ae
rodromais; kasdien čia at
plaukia iš kitų šalių laivai ir 
atlekia lėktuvu, kuriais kas 

c. 7

nors vis atveža narkotikų.
Ne kartą policija skelbė

si, kad ji jau baigianti iš
gaudyti tuos, kurie parda
vinėja nuodus, bet vis tai 
buvo tik pasigyrimai.

Narkotiški nuodai — bai
si nelaimė, prieš ją reikia 
kovoti. Tik tuos, kurie tuos 
nuodus vartoja, reikia siųs-

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

MASKVOJE DIDELIS 
SUSIKIMŠIMAS

Maskva. — Maskvoje gy
vena virš 6,000,000 žmonių, 
o kiekvieną dieną čia yra 
dar apie pusę milijono at
vykusių visokiais reikalais. 
Sunkvežimiai, taksiai ir pri
vatūs automobiliai tik zu
ja gatvėmis. Nors gatvės 
yra platinamos, bet seno
joje miesto dalyje dar yra 
ir siaurų.

ti ne į kalėjimus, o į ligoni
nes ir labai atidžiai-rūpes- 
tingai gydyti. O parazitus, 
kurie lobsta pardavinėdami 
narkotikus, reikia ne juo
kais sučiupti ir bausti. Tu
pime suprasti, kad pačiose 
pardavinėtojų v i r š ū n ė s e 
stovi turtingieji! Gal dėl to 
policijai ir nesiseka juos iš
gaudyti. Ns.

Maskvos “Junyj technik” 
fabrike sukurti nepaprasti 
akiniai — jų rėmeliuose 
įmontuotas radijo imtuvas. 
Turistinėse kelionėse, auto
busuose ir kt. šiuo aparatų 
bus galima klausytis radijo 
laidų, niekam netrukdant.

plantacijose.” Ir perskaičiau 
aš ją su didžiausiu susidomė
jimu. Tai knyga apie tūkstan
čių mūsų brolių ir seserų, pa
bėgusių iš smetoninės Lietuvos 
ir patekusių į Brazilijos išnau
dotojų rankas, gyvenimą ir 
vargus. Kiek ten jie bepriken- 
tėjo!

Sveikinu Joną už davimą 
mums tokios gražios ir nau
dingos knygos.

Gal kai kam bus įdomu, 
jog man grįžtant į New Yorką 
prie manęs atsisėdo mūsų lai
vyno akademijos kadetas iš 
Minesotos, labai kalbus ir įdo
mus vyrukas.

Jis pasisakė, kad jis irgi bu
vęs Brazilijoje. Per dvi savai
tes bandęs gerai prisižiūrėti į 
Brazilijos gyvenimą. Rio de 
Janeiro ir kitų miestų prie
miesčiuose matęs balsų skui’- 
dą, baisius lūšnynus.

Ir sakė jis man: “žinau, 
jog tos jūsų knygos autorius, 
jeigu jis nėra kieno nors pa
samdytas, negalėjo nepastebė
ti tikrų toje šalyje ekonominių 
ir socialinių džiunglių.”

Užtikrinau jį, kad mūsų Jo
nas rašo tik iš širdies ir iš pe
ties. Atsisveikinome ir išsi
skyrėme kaip geri, seni drau
gai.

Visur žmogus sutinki įdomių 
žmonių, net ir iš tokios įstai
gos, kaip Laivyno akademija...

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE

MEN
Several immediate openings for 

plant guard work. Burlington, N. J., 
area. Training and initial uniform 
furnished. Must have good work 
record. No police record. Full bene
fit program. Come in at 2011 Wal
nut St., Philadelphia 3, Pa. (45-46)

Paieškojimas
Ieškau dėdės, Jono Sakavičiaus, s. 

Simo. Gimęs 1878 m. Alytaus ap
skrity, Butrimonių valsč., Plasapny- 
kų k. 1902 išvyko j JAV. Gyveno 
New Yorke ir kitur. Jeigu jis mi
ręs, tai ieškau jo dukters Sakavi
čiūtės Pranės, gimusios 1910-14 m. 
JAV. Būsiu dėkinga tiems, kurie 
man praneš apie juos. Elena (Juo
zo) Matulevičiūtė-Lukomskienė, Aly
taus rajonas, Statkiškių kaimas, Pi
vašiūnų paštas, Littuania, USSR.

UŽUOJAUTA

MIRUS

Povilui Rainiui
Brooklyn, N. Y.

Reiškiame gilią užuojautą mūsų mielai 
draugei Adelei, netekusiai savo 

gyvenimo draugo Povilo.
Frances ir Niek Pakalniškiai

Chicago, Ill.

I p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., birželio (June) 7,1963




