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— Rašo A. Bimba —
Prezidento Kenedžio kalba, 

pirmadienį jiasakyta Ameri
can universiteto studentams, 
yra istorinė kalba, labai daug 
reiškianti, labai daug pasa
kanti kalba: Ji nuskambėjo 
skersai ir išilgai pasaulį.

Prezidentas kalbėjo apie 
taiką ir už taiką. Kalbėjo 
aštriai, įspūdingai. A t m e t ė 
tuos, kurie s ako, kad taika 
negalima, kad karas yra neiš
vengiamas, kad mes esame 
aukos jėgų, kuriu mes nebega
lime sukontroliuoti.

Taika galima, taikos reikia 
siekti, taikos reikia ieškoti, 
už taiką reikia kovoti!

Maskvoje įvyks pasitarimas Rasistai jau Įstūmė Tūkstantis JAV mokslininkų
uždraudimui atom, ginklų

po JAV, Anglijos ir TSRS 
pasitarimo atominių ginklų 
reikalais — įvyks Kenedžio 
ir Chruščiovo susitikimas. 
Respublikonams senato-

Washingtonas. — Ameri 
can universiteto patalpoje, 
kur buvo susirinkę <ipie 

Į 10,000 žmonių, JAV prezi- 
Į dentas Kenedis sakė kalba 
tarptautiniais ir šalies vi
daus reikalais. Kalba buvo 
leidžiama per radijo, ir te
levizijos tinklus. Preziden
tas padarė labai svarbių 
pareiškimų.

Prezidentas sakė, k a d

J. Valstijas Į krizę įspėjo del atominio karo
Washingtonas. — Pieti

nėse valstijose baltųjų šovi
nistų teroras prieš negrų 
rasę paakstino JAV prezi
dentą Kenedį imtis griežtų

riams ir kongresmanams ; žingsnių apsaugojimui kon- 
nepatinka dabartinė JAV 
politika nusiginklavimo rei-

Danville, Va. — Policija New Yorkas. — Sekma- 
ir ugniagesiai puolė negrų dieni, birželio 9 d., “The 
demonstraciją, mušė lazdo- New York Times” dienraš- 
mis ir šmirkštė iš ugniage
sių “žarnų” stiprią vandens 
srovę. Apie 50 negrų buvo 
sužeista.

minių bombų dar nepasiga
mina.

Po laišku pasirašo profe
soriai iš Bostono, Brandeis, 
Brown, Buffalo, Chicago, 
New York, Colorado, Con
necticut, Columbia, Cor
nell, George Washington, 
Harvard, Illinois, Johns 
Hopkins, Ohio, Pennsylva
nia, Pittsburgh, Rice, Ro
chester, Utah, Washington 
State, Yale, Yeshjva ir kitų 
universitetų ir kolegijų.

Jie prašo prezidento Ke
nedžio tuojau eiti prie susi
tarimo su Tarybų Sąjunga 
uždraudim ui atominių 
ginklų. Mokslininkai sako, 
kad jeigu vėl bus pradėti 
atominių ginklų bandymai 
tai radioakcija sudarys di- 
d*li pavojų žmonių sveika
tai.

stituciniu teisiu.v

Birželio 11 dieną prezi
dentas Kenedis pasirašė 
įsakymą, kuriame suteikia 
galią JAV Gynybos sekre
toriui vartoti armijos jėgas 

Kenedžio politika atominiu i apsaugojimui negrų teisių 
a]aįs/ j Alabamos valstijoj. Tuo pat

įkartu prezidentas įgaliavo 
~ ’SRS jKem-j Gynybos sekretorių, reika- 

! lui esant, tartis ir su jūrų 
karo laivyno ir karo orlai-

• vyno sekretoriais. Taipgi 
Kenedis patvarkė, kad Ala
bamos valstijoje Naciona- 
lės gvardijos visos militari-

Dvidešimt du didžiųjų i 
JAV bankų ir industrijos • 

vedėjų užgyrė prezidento i

tyje visą puslapį užėmė 
tūkstančio Jungtinių Vals
tijų mokslininkų laiškas 
prezidentui Kenedžiui.

Mokslininkai nurodo, kad
Tuscaloosa, Ala. — Viso-, nebūtų apsisaugjimo žmo- 

je apylinkėje Ku Klux Kla-i nėms, jeigu kiltų atominis 
no nariai degino kryžius ir-karas. Jie sako, kad karas 
grasino negrams. į būtų didžiausia nelaimė

----------- j žmonijai ir baisiausias kul- 
Washingtonas. — čionai tūrinių atsiekimų sunaiki- 

prisibijoma riaušių . tarp i nimas.
baltųjų ir negrų. Dabar i Jau dabar pasaulyje yra 
JAV sostinėje negrai jau ! tiek daug prigaminta ato- 
sudaro gyventojų daugu- minių bombų, kad propor- 
mą, bet jie neturi lygių tei- i cionaliai yra po septynias 
siu su baltaisiais.

Sąjunga privalo peregzami- 
nuoti viena linkui kitos sa
vo nusistatymą, nes to rei
kalauja istoriniai žmonijos 
reikalai.

Kenedis sakė, kad Jung
tinės Valstijos nepradės 

bombas 
ore, jeigu to kita šalis ne
darys. Jis sakė, kad Jung
tinės Valstijos, Anglija ir svarbą, 

bend- Tarybų Sąjunga jau susita- 
į tai, rė laikyti konferenciją 
O to- ■ Maskvoje atominių ginklų 1 

Jais i reikalais. Konfe r e n c i j a :

Gal dar pirmu kartu taip i bandyti atomines
storai prezidentas pabrėžė tą 
labai sveiką mintį, jog mūsų 
santykiuose su Tarybų Sąjun
ga mes turime daugiau 
šio kreipti į abiejų šalių 
ruoši us interesus, o ne 
kas jas skiria ir dalija, 
kių interesų yra daug.
reikia grįsti taikos siekimą. Ir 
čia jis atkreipė visų dėmesį į 
tą istorinį faktą, kad Jungti
nės Valstijos ir 
junga niekados nėra 
prieš kitą kariavusios.
kodėl jos negalėtų dabar tai
koje gyventi?!

dėme-

Tarybų Są- 
viena 

Tai

Maskva.
jeras Chruščiovas kalbėjosi 
su anglų laibo ristų vadu 
Harold Wilsonu. Chruščio
vas sakė, kad Anglijos ir 
Prancūzijos atominiai bom
bonešiai negalėtų padaryti
Tarybų Sąjungai tiek žalos, ngS jėgos perimamos į JAV 
kad tas turėtų militarinę Gynybos sekretoriaus ži

nią, tai yra atimamos 
valstijos gubernatoriaus G. 
C. Wallace komandos.

Prezidentas kreipdama
sis į visus mūsų šalies gy- 

• vent^ius sakė, kad pietų 
valstiiu rasistai įstūmė 
Jungtines Valstijas į mora- 

3j linę krizę. Jis ragino visus 
I piliečius remti JAV fede- 
(ralinę vyriausybę apgyni
me demokratinių Konstitu-

Chruščiovas sakė, kad;
i Tarybų Sąjunga jau sulai- 
! kė gaminimą strateginių
• bombonešių ir ka.ro laivų, 

Demokratai senatoriai ir apart submarinų, nes jie 
kongresmanai mano, kad i jau atgyveno savo gadynę, j

Cambridge, Md. — šim
tai negrų demonstravo pro
testuodami prieš baltųjų 

Policija suėmė 20 
demonstrantų.

iš terorą.

Huntsville, Ala. — šeši 
negrų studentai pad avė 

• prašymą priimti juos į Ala
bamos 
chanikos kolegiją.

tonas dinamito jėgos kiek
vienam pasaulio gyvento
jui.

Mokslininkai sako, kad 
jeigu šiemet nebus susitar
ta uždrausti atom i n i u s 
ginklus, tai ateinančiai me-ginklus, tai ateinančiai me- Tokio. — Tūkstančiai ja- 
tais bus dar didesnis pavo- ponų moterų demonstravo 
jus, nes ne tik jų kiekis pa-' ir reikalavo, kad iš Japni- 
daugės sandėliuose, bet ir jos pasitrauktų JAV ato- 
kitos valstybės jau pradės miniai submarinai ir ”G-

agrikultūros ir me- gaminti, kurios dabar ato- 105” lėktuvai.

TT ~ i I MOKSLININKAI PRIEŠHouston. — Baptistų ku- | «MgNUuo PROGRAMĄ” 
mgas Dr. K. Owen White

i Į Washingtonas. — Žymūs 
JAV mokslininkai Dr. P. H. 
Abelson, iš Carnegie insti
tuto, Dr. H. C. Urey, Cali
fornia universiteto ir Dr. 
Polycarp Kusch, Columbia 

i universiteto, kritikavo JAV 
i “Mėnulio pasiekimo pro
gramą”. Jie sakė, kad tam 
eikvoja pinigus, vietoje ko
voti prieš vėžio ir protines

POPIEžIUS MOKĖSI 
RUSŲ KALBOS

Roma. —Prelatas Cavag- 
na, buvęs popiežiaus Jono 
XXHI-jo sekretorius, sa
ko, kad keli mėnesiai pirm 
popiežiaus mirties jis mo
kėsi rusų kalbos. Mat, jis 
kardinolu būdamas ilgai 
gyveno Balkanų pusiasaly
je, kur pramoko serbų ir 
bulgarų kalbų, artimų rusų' 
kalbai, tai popiežius sakė, 
jog jam nesunku bus pra
mokti ir rusų kalbos.

UŽSAKĖ GREITUS 
LĖKTUVUS

New Yorkas. — Pan

PAKISTANAS IR VĖL 
SUSITARĖ SU KINIJA

Tai turėtu atsiminti kiekvie-Į J<aračis — Per šešis mė-, . ......... . ..
nesiūs Pakistanas ir Kinija American World Airways C1JOS teisių. 

• • v « > • 1 ■•'1 • • V 1 —• v v • I t - - - -

nas amerikict’s

Savo kalboje prezidentas 
pažadėjo iš naujo perkratinė
ti mūsą atsinešimą link Taiy- 
bų Sąjungos. Tai irgi labai 
svarbu.

Laikas tai padaryti be jokio 
delsimo.

Jo pranešimas, kad Mask
voje liepos mėnesį įvyks aukš
tųjų pareigūnų pasitarimas 
dėl uždraudimo atominių 
bandymų ir pažadėjimas, kad 
Jungt. Valstijos nebepradės 
tų ginklų bandymu atmosferų- , . n
je. yra labai gera pradžia, traukų 18 prezidento kalbos 
Taip pat jo pasakyma, kad nusiginklavimo reikalais, 
mes turime siekti pilno ir vi- Tuo pat kartu nurodė, kad 
suotinio nusiginklavimo, svei-. Jungtinėse Valstijose 
kins visi geros valios žmonės; galingOs apsiginkhvimo ir 
visame pasaulyje. agresijos jėgos.

Prezidentas labai greitai su : 
didžiausia nauda galėtų duo-i 
ti kitą naujo atsinešimo pevvz-l 
dį. Juk labai 1 
shingtono išmesti laukan Ka-; baigimą “šaltojo karo”, 
jecką ir tokius pat Estijos ir 
Latvijos nenaudėlius. Jie nie
kam neatstovauja. Jų laiky
mas ir šėrimas seniai nebe
turi jokio pateisinimo.

Tos šalys yra tarybinės res
publikos, sudėtinės dalys di
džiosios Tarybų Sąjungos. Jos. 
nauju keliu žygiuoja į naują 
gyvenmią.

I perkratinėjimą atsinešimo 
• link Tarybų Sąjungos turėtų 

įeiti tų šalių pripažinimas to
kiomis, kokiomis jos yra.

jau pasirašė trečią sutartį, j kompanija užsakė šešis' ’ ~~ ~
1962 m. gruodyje abidvi ša- naujus greitus lėktuvus. Jie Jackson, Miss. Biizelio
lys pasirašė sutartį sienų galės vežti po 100 kėliau-Į J? tizuolandos al-
sureguliavimui, sausyje — ninku 1,500 mylių greičiu *lejl sovmistai nušovė neg- 
prekybos sutartį, o dabar per valandą. Vieno lėktuvo į ’’JĮ, va(’a Medgaią Eyeisą, 
atidarymui lėktuvų linijų- pastatymas atsieis iki $15,- metų amžiaus. Įzmog- 
tarp Pakistano ir Kinijos. 000,000.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Tarybinė! Paryžius.Prancūzijos 

spauda padavė plačių iš-1 spauda šaltai atsiliepė apie
Kenedžio kalbą. Mat, Pran
cūzija vis atsisako tartis 
nusiginklavimo reikalais.

žudystę negrai atsakė su- 
; ruošdami masinę demonst
raciją. Policija puolė de
monstrantus ir 158 arešta
vo. NAACP (negrų orga
nizacija kovai už laisvę) 
skiria $10,000 tam, kas pa
dės susekti žmogžudžius.

yra
Briuselis. — 1962 metais 

JAV į Vakarų Europą įve
žė $60,000,000 vertės vištų 

Londonas. —Anglų span- ir kitokios paukštienos. Šie- 
da sveikina Kenedžio kai-i met Common Market 

laikas iš Wa- bą, kurioje jis pasisakė už . v^ik uždarė jų įvežimą.
be-

vy-Bagdadas. — Irako 
į riausybė atsišaukė į kurdų 
; vadus, kad jie liautųsi daręjienų” priima rezoliuciją, ku

rioje sako, kad jie pritaria, 
dar didesniam ginklavimuisi,' sukilimus, o tartųsi suregu- 
dar didesnėms ginklavimosi liavimui santykių, 
lenktynėms! • 

nepriėmė negrą jaunuolį į 
bažnyčią.

Lexington, N. C.—Polici
ja suėmė Joe Poole, 19-os 
metų negrą jaunuolį, ir kal
tina, būk jis riaušėse nušo
vė F. G. Linka, v

Gadsden, Ala. — Virš 300 
negrų demonstravo prie 
teismabučio, kuriame buvo 
teisiama moteris. Policija 
areštavo du demonstrantus.

Savanah, Ga. — Virš 3.000 
negrų demonstravo protes-

Tuscaloosa, Ala. — V.J.įjodami preš. baltųjų tero- 
Malone ir James Mood, du , 
negrų studentai, po apsau
ga federalinių maršalų, 
įstojo į Alabamos universi
tetą.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departament a s 
’trankė i savo veikla R. T. 
Phillipsą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
JAVMaskva. — TSRS apkal- Washingtonas.

tino Australijos ambasa-’ Valstybės departamentas 
doriaus sekretorių Morri- sako, kad nemokės Ispani- 
soną šnipavime ir išvarė iš jai brangiau už karo bazes, 
savo šalies. | kaip dabar moka.

Ottawa. — Kanadoje yra 
nuo ba-

kad ko-

Pasirodo, kad birželio 1 d. 
mūsų “lietuviai socialdemokra
tai” laikė “seimą” ir priėmė 
rezoliuciją, kurioje jie sako: 
“Mes esame įsitikinę, kad lais
vojo pasaulio (t. y. kapitaliz
mo) jėgos laimės,
munizmas anksčiau ar vėliau 
prilips liepto galą.” Ir išdi
džiai pareiškia:

“Mes pritariame Vakarų 
pastangoms apsiginkluoti!”

Kai jau net prezidentas 
kalba apie pilną ir visuotinį 
nusiginklavimą, šitie menševi-. 
kėliai iš “Keleivio” ir “Nau-

x. . , L Pekinas. — Kinijos radi-
šiomis dienomis susilauksi-Į • kg; ]d jį nepradės 

pasiskirs šv. Petras, bet, iš-! ginkluotų. susirėmimų 
rinks 82 kardinolai, tarp kurių , Indija, jeigu pastaroji 
eina smarki kova už tą aukš- ■ neišprovokuos, 
tą vietą. Kuri frakcija laimės :į 
neseniai mirusio Jono XXIII j 
šalininkai, ar reakcionieriai, i 
kuriems atstovauja amerikie
tis kardinolas Spellmanas?

su 
to

Kairas. — čia lankėsi A- 
! leksius Adžiubėjus, “Izves- 
; tijos” redaktorius. Jis sa
kė, kad buvęs popiežius 
daug pasidarbavo taikos 
reikalams.

Birželio 23 d. Baltjmorės 
pažangūs lietuviai turės “Lais
vės” naudai pikniką.' Džiugu, 
kad filadelfiečiai ruošiasi j 
Baltimorę patraukti didžiuliu . 
busu.

Kaip su kitomis Pennsylva- 
nijos kolonijomis?

Labai lengva Baltimorės pik- l 
niką pasiekti ir is New Jer
sey. Labai karštai raginu i auura ir SUgatl 
laisviečius dalyvauti, būti bal- Jungtinių Valstijų 
timoriečių svečiais. I lėktUVUS.

Varšuva. — Lenkija ati- 
I daro . lėktuvų “IL-18”. §usi- 
1 siekimą >tarp Varšuvos, 
’ Vienos, Atėnų ir Kairo.

Saigonas. — Siautė dide- 
inu i le audra ir sugadino 23 

i karo

Geležinkeliečių 
reikalai

Washingtonas. — Prieš 
mėnesį laiko kreipiantis 
JAV prezidentui Kenedžiui, 
200,000 geležinkeliu inkų 
streiką atidėjo 30 dienų. 
Dabar tas laikas pasibaigė.

Tarp geležinkelių kompa
nijų ir geležinkeliečių jau 
ketveri metai kai eina gin
čas dėl pečkurių (“fire
men”) ir kiemų (“yards”) 
darbininkų.

Kompanijos tvirtina, kad 
i40,000 jų dirba “nereikalin- 
I gą” darbą ir joms sudaro 
per metus $600,000,000 iš
laidu, u

Geležinkeliečių unija sa
ko, kad jau dabar yra daug 
darbihinkų be darbo, o 40,- 
000 paleidus, tai jų skaičius 
dar daugiau padidėtų.

Rio de Janeiro.—Brazili
jos finansų ministras Dr. 375,000 bedarbių,
F. San Tiaga Dantas vyks landžio mėnesio jų skaičius
• - ’ - • sumažėjo 87,000.į Tarybų Sąjungą. ,i Atominiai ginklai 

ir Viduržemio jūra.
Maskva. — Italų laikraš

čio “Paese Sera” korespon
dentas kalbėjosi su TSRS 
premjeru. Chruščiovas sa
kė, kad Tarybų Sąjunga ir 
Balkanų pusiasalio liaudiš
kos respublikos siūlė vi
siems Viduržemio j ū ros 
kaimynams paskelbti tą sri
tį laisva nuo atominių gink
lų.

NATO nariai atmetė pa
siūlymą. Jungtinės Valsti
jos prisiuntė į tą jūrą ato
minius submarinus. Chruš
čiovas sakė, kad Tarybų
Sąjunga nutaikė savo rakė- rė žymus daktaras F. A. 
tų įrengimus į tuos NATO Saundersas.
narius ir Viduržemio jūrą, j ~ 77^“
nes jai kitokio apsisaugoji
mo kelio nebeliko.

Maskva. — TSRS ir Indi
ja pasirašė penkerių metų 
prekybos sutarti. Metinė 
prekyba sieks $400,000,000 
vertės.

Alžyras. — Alžyro prem- 
ieras A. Ben Bella reika
lauja, kad JAV stotų už 
Angolos nepriklausomybę.

Bona. — Vakarų Vokie
tija atidarys lėktuvų susi
siekimą su Atėnais, Graiki
jos sostine.

S. Harley, Mass. — Su
laukęs 87 metų amžiaus mi-

Cincinnati. — Negrų ku
nigo L. Shuttleswo r t h o 
žmona gavo baltųjų grasi-

Miami, Fla. —Iš priežas
ties suvažiavimo Kubos pa
bėgėlių, Miami miestas uži
ma antrą vietą JAV bedar
bių skaičiumi.

Atėnai. — Pasitraukė 
Graikijos premjeras kons- 
tantinas Caramanlis.

Pekinas. — Sulaukęs 90 
metų amžiaus mirė liaudies 
veikėjas Šen-Čun-jus.

Praga. — Čekoslovakijo
je lankosi Nina Chruščio- 
vienė.

Flint, Mich. — Susprogo 
Goodyear kompanijos oro 
laivas (“-blimp”), kurio pa
gaminimas atsiėjo $250,000.

Maskva. — Egipto mar
Havana. — Kuba panai- nanti laišką, kad jų namai salas Abdel H. Ameras ma- 

kino žuvų racionalizaciją. kus išsprogdinti. tesi su Chruščiovu.
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ŠIANDIEN DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE vyksta 
didelis triukšmas—triukšmas dėl buvusio karo ministro 
John Profumo romansų su “laisva” merga—Christine 
Keeler.

Viskas prasidėjo, kaip rašo anglų spauda, 1961 m. 
birželio mėnesį lordo Astoro palociuje (Cliveden dvare). 
Ten įvyko didžiulė naktinė puota, kurioje dalyvavo Pa
kistano prezidentas Ayub Khanas, tūlas lordas su pačia, 
daugelis didikų, karo ministras su savo žmona John 
Profumo ir kiti “rinktiniai svečiai”. Ten buvo pakvies
ta ir ta palaida merga, Kristina.

Kristina visiškai nuoga maudėsi lordo Astoro basei
ne, stebint svečiams. Išėjusi iš baseino, užsimetusi ant 
peties rankšluostį, sau ramiai vaikščiojo. Susižavėjęs ka
ro ministras pradėjo ją vaikytis. Na, ir po to jiedu susi
draugavo. Visa tai vyko tarpininkaujant tūlam osteopa- 
thui ir tapytojui-dailininkui Ward, kuris, beje turėjo ry
šius su karališkuoju dvaru—netgi nupiešė kai kurių ka
rališko dvaro žmonių portretus!

Prieš kiek laiko anglų spaudoje apie tuos Profumo 
romansus su Kristina Keeler’iute gerokai subliovė, bet 
jis, Profumo, tai užginčijo, ir atrodė, jog viskas baigsis 
ramiai.

Bet štai prieš porą savaičių karo ministras, nežinia 
kuriais sumetimais, viešai pasisako, kad jis turėjo arti
mus ryšius su minėta merga! Ir jis įteikė karalienei re
zignaciją iš karo ministro vietos. Kilo baisus skandalas 
ir jis, šiuos žodžius rašant, tebesitęsia.

Nelaimė, skelbia buržuazinė spauda, yra ta, kad mi
nėtoji merga turėjo pažinčių su tūlu Tarybų Sąjungos 
diplomatu, kuris jau yra atšauktas iš Londono. Spauda 
skelbia, kad tasai tarybinis diplomatas veikiausiai bus 
išgavęs iš minėtos mergos ir karo ministro daug kari
nių paslapčių!.. Vadinasi, dar didesnis pavojus, skelbia 
spauda.

Minėtoji merga turėjo artimus ryšius su kai kuriais 
iš Vakarinių Indi jų kavalieriais. Kai ji ryžosi su jais ry
šius sutraukyti, tai vienas jų ją mojosi nušauti, o kitas 
—sumušė. Dabar abudu kalėjime.

Suimtas ir minėtasis dailininkas tapytojas. Jis, sa
koma, būsiąs teisiamas dėl “nemoralaus elgesio”, dėl 
prostitucijos platinimo “aukštuosiuose rateliuose.”

Kaip ten bebūtų, Britanijos visuomenė šiuo bizniu 
yra labai pasipiktinusi. O politiniai konservatorių par
tijos oponentai reikalauja, kad Macmillano valdžia kuo- 
greičiausiai pasitrauktų, kad būtų paskelbti nauji parla
mento rinkimai, kuriuos tikisi laimėti Darbo Partija.

Matote, kokie prajovai vyksta buržuazijos išgar
bintuose “kultūringuose” Vakaruose!

“VADUTOJAI”
VISUR MELUOJA

Urugvajaus lietuvių laik
raštis “Darbas” (š. m. ge
gužės 31 d. laidoje) rašo 
apie tai, kaip ten dumavoja 
vietos lietuviškieji “vaduo
tojai.” Skaitome:

Lietuviški “vaduotojai,” ku
rie save vadina dar ir “de
mokratais,” išgarsino per savo 
radijo valandą, kad bus labai 
įdomus pokalbis (Mesa redon- 
da) šioje radijo valandoje.

“Bosas’’ Vaštakas perstatė 
klausytojams savo “žurnalis
tus,’ iš kurių vienas yra vi
siems žinomas kai kurių ko
munistų ėdikas, nes jisai kai 
kalba, tai ir dantimis griežia 
ir kas antras žodis kartoja ko
munistus.

Visų kalbos buvo surištos 
apie savo “kongresą,” kalbė
jo išdidžiai, vainikavosi jo pa
sekmėmis, bet išsitarė, kad bu
vo ir tokių, kurie trukdė. Jie 
sakė, kad tai buvo lietuviški 
komunistai, kurie esą sulaikę 
transportą ir elektros šviesą, 
ir tik mažai trūko nuversti ir 
valdžią, kad pakenkti jųjų 
sambūriui. . .

Radijo klausytojai nustebo 
girdėdami tokius “žurnalistų” 
išsireiškimus. Visiems atrodė, 
kad tasai jųjų pokalbis buvo 
iš psichinės ligoninės trans
liuojamas.

Taigi, melagiai lieka dar ir 
juokdariais, o lietuviai juos 
jau pažįsta!

Pietiniame Vietname
BUDISTŲ TIKYBOS VIENUOLIS, Quang Due, 

įmirkęs į gazoliną savo rūbus, išėjo į Saigono (P. Viet
namo sostinė) miesto centrą, uždegė rūbus ir mirė lieps
noje, matant tūkstančiams žmonių. Tai įvyko, sako As
sociated Press žinių agentūra, š. m. birželio 11 d.

Kodėl vienuolis tai padarė?
Todėl, kad Ngo Dinh Diemo valdžia persekioja bu

distus; vienuolis mirė liepsnoje protestui prieš biaurią 
fašistinę valdžią.

O kad valdžia juos persekioja, parodo ir šis įvykis: 
š. m. gegužės 8 dieną HUe mieste budistai suruošė reli
ginę demonstraciją, reikalaujant savo tikybai laisvės. 
Ngo Dinh Diemo valdžios įsakymu, kariuomenė pradėjo 
šaudyti į ramius žmones-demonstrantus. Devyni budis
tai buvo užmušti, nemaža sužeistų.

Kilo baisus skandalas. Užmuštųjų laidotuvėse bu
vo pareikšta daugiau ir garsesnių protestų. Nepasiten
kinimas gyventojuose padidėjo, žmonės vis daugiau ir 
daugiau buriasi į grupes kovai prieš kruviną Diemo 
diktatūrą.

Reikia nepamiršti to, kad Pietų Vietname apie 
70-80 procentų gyventojų yra budistai. Na, o Dienias su 
savo gauja tapo katalikais, “gerais krikščionimis”, ma
tyt, tuo būdu tikėdamasis gauti daugiau ginklų ir kito
kios paramos iš Amerikos.

Ir jis jos gauna.
— o —

BET ŠTAI, ŽIŪRĖKIME, KAS DAROSI toliau— 
kaip ta JAV parama diktatoriui Diemui pasitarnauja 
mūsų šalies prestižui.

“New York Times” korespondentas Saigone, David 
Kalberstam, praneša, kad Diemo valdžia reikalauja 
amerikinių lėktuvų, kad galėtų jais juo greičiau pasiųs
ti į Hue miestą daugiau kareivių budistams malšinti, 
šaudyti. Amerikinė vadovybė nebenorinti lėktuvų tam 
tikslui duoti. Jei neduos, užpykdys diktatorių Diemą. 
Jei lėktuvus duos, dar labiau sukels budistus. —sukels 
prieš JAV ir tuos žmones, kurie ligi šiol stovėjo lyg ir 
neutraliai link partizanų, kovojančių prieš Diemo val
džią, reikalaujančių, kad Diemas pasitrauktų, kad Pie
tų Vietnamas būtų laisvas, demokratinis.

Nežinia, kuo visa tai baigsis, tačiau kiekvienam

KNYGA APIE
BALTIJOS JŪRĄ

“Tėvynės balsas” rašo:
Vilniuje paruoštas spaudai 

pirmasis tarptautinio metraš
čio “Baltika” tomas. Jį lei 
džia Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Geologijos ir geo
grafijos institutas bei tarptau
tinės asociacijos kvarterio pe
riodui tirti tarybinė sekcija. 
“Baltika” bus spausdi narna 
Vilniaus “Pergalės” spaustu
vėje. ;

Metraščio redaktorius geo
logijos - mineralogijos mokslų 
kandidatas Vytautas Gudelis 
papasakojo, kas spausdinama 
šiame leidinyje, kokie jo tiks
lai.

—Pirmame tome — šešioli
ka tarybinių, suomių, švedų, 
vokiečių ir lenkų mokslininkų 
darbų Baltijos jūros ir jos 
krantų geologinio vystymosi, 
šiuolaikinių dugno nuosėdų ir 
žemės plutos judėjimo klau
simais,—pasakė V. Gudelis.— 
Metraštyje taip pat bendra
darbiauja Danijos, Norvegijos 
ir Olandijos mokslininkai.

Labai įdomus yra lenkų 
mokslininko Juzefo Bončiko 
straipsnis apie tai, kaip šiuo 
laiku formuojasi Baltijos jū
ros Lenkijos pakrantė. Vertin
gų žinių yra Jenos universite
to profesoriaus Heinco Klivės 
ir Freifsvaldo universiteto pro
fesoriaus Tomo Hurtigo dar
buose. Vertingus straips
nius pateikė tarybiniai 
mokslininkai profesoriai Ta
mara Gorškova (Maskva) ir 
Serafiną Jokvleva (Leningra
das). Turiningą medžiagą pa
ruošė Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos mokslininkai. žinoma 
švedų mokslininkė profesorė 
Eva H uit de Ger savo straips
nyje puikiai įvertina Lietuvos 
geologų ir geografų darbus ti
riant Baltijos jūrą.

MELAGIS
JAU PAVARGO

Čikagos marijonų*kukraš-' 
tis rašo, kad renegalas-me- 
lagis Louis Budenį jau pa
vargo bemeluodamas, Hodel 
“Prieš porą savaičių jis vi
sai pasitraukė iš spaudos ir 
paskutiniu savo straipsniu 

aišku, kad Diemo valdžia budistus žudo amerikiniais 
ginklais. Tik JAV ginklo dėka Diemas dar tebesilaiko 
valdžioje.

Vienuolio Quang Due Saigono centre susideginimas 
liepsnoje buvo protestas ne tik prieš Diemą, o ir prieš 
Ameriką!

Tai turėtų žinoti kiekvienas amerikietis.
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svarstė, ar kovą su komu
nizmu laimės Amerika.”

Na, tai ką gi jis “nusvars- 
tė”? Girdi, Budenzas “tam
siai žiūrėjo į ateitį...”

Budenz mano, kad kapita
listinė spauda nekovoja 
kaip reikiant prieš komu
nizmą ir komunistus. Na, 
o jis pats, bekovodamas, 
pavargo ir jau eina miego...

NEVYKSTA TAIP, 
KAIP JIE NORI

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” primena:

Pr. G. “Tėviškės žiburių” 
vedamajame, rašydamas apie 
sekmines, nori paakstinti ti
kinčiuosius daugiau domėtis 
religija, bet priverstas nusimi
nusiai pasakyti, kad “kaž
koks akmuo yra prikibęs prie 
mūši/ kojų, ir nepajėgiame pa
judėti stipresniu ž ings niu.” 
Nei sekminių ugnis nebegalinti 
išjudinti jų.

Tuo akmeniu, be abejonės, 
yra ne kas kitas, kaip žemiški 
turtai, doleris. Visi, neišski
riant aukštosios dvasiški jos, 
šiandien labiausiai susirūpinę 
turtu. Faktinai, niekas taip 
negina privatiškos nuosavybės, 
kaip katalikiškoji dvasiškija...

Religininkai daro baisų žmo
nių žalojimą. Jie slopina žmo
nių galvojimą, neleidžia jiems 
laisvai protauti ir geriau su
prasti pasaulį, jo vystymąsi. 
Išnaudotojams, matote, daug 
geriau, kai paprasti žmonės 
neprotauja, o tik aklai klauso 
dvasiu inkų, kurie ištikimai 
tarnauja kapitalo naudai.

“PRAVDA” APIE 
POPIEŽIŲ JONĄ XXIII

Ryšium su popiežiaus jo
no XXIII mirtimi Maskvos 
“Pravda” išspausdino savo 
bendradarbio Romoje V. 
Jerma.kovo nekrologą. Mes 
paduosime mūsų skaityto
jams dalį to nekrologo:

Iš tiesų, jis buvo popiežius, 
nepanašus į savo pinntakus. 
Kilimo valstietis, jis ligi savo 
dienų pabaigos reališkai žiū
rėjo į labai svarbius dabarties 
politikos klausimus, ir kas 
svarbiausia, jis buvo tvirtas tai
kos tarp visų tautų šalininkas, 
nes suprato, kokia baisi katas
trofa gali užgriūti žmoniją, ki
lus termobranduoliniam karui.

Savo politiniame testamente- 
enciklikoje “Taika žemėje,” 
jau nujausdamas artėjančią 
mirtį, jis pasisakė už ginklavi
mosi varžybų nutraukimą, už 
branduolinio ginklo uždraudi
mą ir jo bandymų nutraukimą, 
esant griežtai tarpta utinei 
kontrolei, už taikų valstybių 
sambūvį, už lygiateisius vals
tybių ir tautų tarpusavio san
tykius, už karinės psichozės 
likvidavimą, šioje enciklikoje 
katalikų bažnyčios galva pa
brėžė, kad nėra jokių kliūčių 
b e n d r a d a r bi au t i ti k i n ti esi em s 
ir netikintiesiems ginant taiką, 
laisvę, socialinę pažangą. 
“Mes sveikiname popiežiaus 
Jono XXIII veiksmus taikos 
labui,” — pasakė N. Chruščio
vas savo interviu italų laikraš
čio “Džorno” direktoriui.

“Popiežius miršta, — pažy
mėjo “Unitą,” — apgaubtas 
visų į taiką tikinčių žmonių 
simpatijų.”

Drąsi Jono XXIII pozicija 
sukėlė gilų nepasitenkinimą 
reakcijos, kuri palaikė ją ne
tiesioginiu antikomunizmo ir 
karinių provokacijų bei agre
sijos politikos pasmerkimu.

Londonas. — Sulaukęs 83 
metų amžiaus mirė genero
las A. Cartonas.

Septyni ri 
darbo un

Šiuo tarpu Jungtinėse 
Amerikos Valestijose mes 
turime apie 17 milijonų na
rių įvairiose darbo unijose 
(profesinėse sąj u n g o s e) • 
Juk tai labai didelė armija, 
juk tai labai svarbi jėga. 
Bet štai nūnai verda -ašt
riausia j u o d ų j ų ž m o n i ų 
(negili) kova už laimėjimą 
paprasčiausių žmogaus tei
sių. Ką gi tuo reikalu veikia 
toji organizuotų darbininkų 
armija? Kur balsas ir įta
ka Amerikos Darbo Federa
cijos — Industrinių Organi
zacijų Kongreso (AFL - 
CIO)?

To balso beveik nesigirdi. 
Tik šen-ten mūsų darbo 
unijos yra įsitraukusios Į 
tas istorines kovas. Didelė
je daugumoje jos laikosi 
nuošaliai, tarytum joms tos 
kovos neapeitų, tarytum tos 
kovos jų nepaliestų. Fede
racijos vadovybė su George 
Meany priešakyje nėra aiš
kiai ir griežtai atsistojusi 
kovojančių žmonių pusėje.

Tai bloga, tai nelaimė pa
tiems darbininkams, nes ak
tyvus' mūsų darbo unijų da
lyvavimas negrų kovose ga
lėtų būti nulemiamas fak
torius. Tai, matyt, prade
da suprasti ir kai kurie kai 
kurių darbo unijų vadai. 
Tokių tarpe randame Trans
porto Darbininkų Unijos 
(TWU) prezidentą Michael 
Quill. Jis kalba susirūpinu
siai. Jis yra nepasitenkinęs 
padėtimi. Dar daugiau: jis 
mato, kad rasinės diskrimi
nacijos prieš j u o d u o s i u s 
žmones randasi nemažai ir 
pačiose darbo unijose. Jis 
mato, kad tasai vėžys ėda 
ir mūsų organizuotų darbi
ninkų gretas. Tai pavojus, 
kuriuo, girdi, reikia greitai 
susirūpinti visam darbinin
kų judėjimui.

Su tokiomis mintimis Quill 
išstoja savo unijos laikraš
tyje “TWU Express?’ Iš 
straipsnio matosi, kad jis 
yra labai susirūpinęs. Jis 
kreipiasi į darbo unijų ju
dėjimą labai rimtais klausi
mais, kuriais turėtų susido
mėti kiekvienas darbo unijų

RUMFORD, ME.
Gegužės 30 d. yra mūsų j 

šalies kapų šventė. Iš arti ir i 
toli kas tik pajėgia—vyksta J 
atlankyti savo tėvo, moti- ■ 
nos, brolių, seserų, giminių! 
ir mylimųjų draugų kapus, i

Tų jausmų vedami ir mu
du su Domicėle čia atvyko
me birželio 1 dieną. Didžiu
liame kapinyne kapai gra
žiausiomis gėlėmis išpuoš
ti. Prisiartinom prie kapo, 
kuriame yra palaidoti Do
micėlės tėvai, Jonas ir Ieva 
Sabaliauskai, ir Jonas, jos 
vienatinis brolis, žuvęs ant
rame pasauliniame kare. 
Čia nepap r a s t a i s u s i- 
jaudinę ir mudu pas o- 
dinome gražių gėlių. Domi
cėlės mamytės kapas dar 
naujas, nes ji buvo palaido
ta gegužės 6 d. Ji mirė 1962 
m. gruodžio 28 d. ir išbuvo 
kapų mauzolėjuje kol le
dais sukaustyta kapų žemė 
ištirpo, nes Maine valstijo
je, kuomet žemė yra įšalusi, 
numirusius per žiemą lai
ko mauzolėjuje. Tėvelis mi
rė 1935 m., tai dabar liko 
tik jos patėvis, rusų tauty
bės, Demančiukas, jau 80 
metų senukas, labai geras 
žmogelis. Mudu su Domicė
le tankiai jį atlankome, 
nors ir toli iš Worcesterio 
nuvažiuoti.

Tose kapinėse yra palai

ti klausimai 
į judėjimui
narys, kiekvienas darbo uni
jų vadas.

Michmael Quill klausia:
1. Ką mes darbininkų ju

dėjime veikiame padėti pre
zidentui Kenedžiui pašalin
tą baisenybę iš Ameri
kos?

2. Ąr mes turime suda
rę darbininkų komitetą, ku
ris patyrinėtų diskriminaci
ją prieš negrus ir kitas ma
žumų grupes darbo unijų 
judėjimo viduje? Jei taip, 
tai ar šitas koftiitetas turi 
galios veikti?

3. Ar mūsų negrai turi ly
gų balsą vietinių ir visatau- 
tinių darbo unijų reikaluo
se?

4. Kiek daug mes turi
me su samdytojais pasira
šytų kontraktų, kur i u o s e 
būtų griežčiausiai pripažin
ta negrams darbininkams, 
tiek vyrams, tiek moterims, 
lygios teisės, lygus lavini
masis, lygios progos, lygus 
priėjimas prie darbo?

5. Kokiu laipsniu negrai 
unijistai turi teisę statyti 
savo kandidatus į įvairius 
viršininkus tautinėse ir lo
kalinėse unijose?

6. Ar mūsų darbininkų 
judėjimas padeda talentu, 
organizatoriais ir finansais 
visoms mažumų grupėms 
užsiregistruoti ir patapti 
naudingais, balsuojanč i a i s 
piliečiais rinkimų dieną?

7. Ar mes darbininkų ju
dėjime tvirtai i š s t o j a m e 
prieš diskriminaciją visose 
mokyklose — prieš diskri
minaciją butų gavime, ku
ri gyvuoja prieš negrus čia 
pat Niujorke, taip pat ir vi
soje šalyje, prieš diskrimi
naciją mūsų bažnyčiose, ku
ri, ant nelaimės, plačiai gy
vuoja?

Visi šie Quillo klausimai 
labai rimtai ir laiku stato
mi. Labai laikas jais susi
rūpinti visam darbo unijų 
judėjimui. Jeigu Į juos ne
bus greitai ir rimtai rea
guota, darbo unijų judėji
mas praleis istorinę progą 
suvaidinti lemiamą vaidme
nį ir visapusiškai sustiprėti.

A. Bimba

doti ir keturi Domicėlės 
dėdės: Zigmantas, Andrie
jus ir Jonas Sabaliauskai, 
ir Šiuparas.

Domicėlės tėvai paliko 3 
dukteris ir daug anūkų ir 
proanūkų. Amilija ir Anas
tazija gyvena Californijoje, 
o Domicėlė — Worcester, 
Mass. Atvykę į Rumfordą 
Čia tankiai sutinkame senų 
pažįstamų, didžiuma jau 
pensininkai. Veikimo jokio 
nebėra. Jaunimas suameri- 
konėjo. Senoji karta baigia 
išmirti. Yra dar gerų žmo
nių, kurie galėtų dar veikti 
dėl spaudos.

J. M. Lukas

Lawrence, Mass.
Bušai į pikniką

Pranešu gerą naujieną— 
jau pradėjo važiuoti busai 
prie Maple Parko. Iš Law
rence per 15 minučių jau 
būsite parke. Sekmadie
niais busai eina 19:30 ryto, 
11:30 lyto ir 1:30 po pietų.

Busus galima gauti ant 
sekamų kampų: Gammon 
ir Hampshire Sts., ....... ir
Lawrence Sts., ir Bruce ir 
Park Sts., o Methuenuose, 
tai ant Jackson St., pagal 
garadžių.

S. Penkauskas

Worcester, Mass. • 
Iš Aido choro veikimo 
Su pradžia šio pavasario 

Aido choras jau . atliko 
daug gražaus meninio dar
bo. Nors yra maža . grupė 
choristų, bet gražiai suka 
meno ratą.

Pirmas įvyko choro me
tinis banketas su šaunia 
menine programa; • antras 
mūsų Aidas dalyvavo dvie
jų meno apskričių suruoš
tame dainų festivalyje su 
duetais ir solistais. Trečias, 
30 d. gegužės Aido choras 
dalyvavo atidaryme Olym
pia Parko vasaros sezonui. 
Visi parengimai buvo skait
lingai lankomi mūsų gra
žios publikos. Čia visi sve
čiai širdingai sveikino mū
sų gabų muziką-mokytoją 
Joną Dirvelį, ir visą Aido 
chorą už pastangas„už gra
žų atliktą darbą. Visi cho
ristai išreiškiame didelį 
ačiū Helen Janulytei-Smith 
už šaunų akompanavimą 
pianu ne tik šiems choro 
išstojimams, bet ir per dau
gelį metų praeityje. Rašau 
ir galvoju: kaip mūsų visi 
choristai labai myli dainas, 
myli meną! Kiek šiam gra
žiam darbui sudėta pasi
šventimo ir brangaus laiko 
per daugelį metų!

Tiesa, daug jau mūsų ge
rų dainininkų nėra gyvųjų 
tarpe, bet mes likusieji mė
ginam užpildyti jų paliktas 
spragas savo dainavimu, 
kad choras, kad daina gy
vuotų. ėjau darome planus 
dėl 1964 metų atžymėjimui 
50 metų nuo įsikūrimo Ai
do choro. Bus brangu ir 
malonu priminti vardus Ai
do choro tvėrėjų ir iki šiol 
dar dainuojančių, bet 
apie tai parašysiu vėliau.

Dabar mūsų plačios apy
linkės dainų meno mylėto
jai ir rėmėjai įsitėmykit, 
kad birželio 23 d. Aido cho
ras rengia savo metinį pik
niką gražiajame Olympia 
Parke. Čia bus priruošta 
gardaus maisto ir tinkamų 
gėrimų, kad visi galėtų 
smagiai laiką praleisti.

Nuoširdžiai lauksime.
J. M. Lukas

Brockton, Mass.
Mirė P. Mickevičiene

Birželio 8 d. rytą mirė 
Paulina Mickevičienė, gy
venusi 2079 Broad St., Ed
gewood, R. I. Velionė buvo 
plačiai žinoma montellie- 
čiams, nes seniau čia gyve
no, o ir dabar priklausė 
prie LLD 6 kuopos, ir LDS 
67 kuopos, taipgi Moterų 
apšvietos klubo ir Lietuvių 
Tautiško Namo draugovės.

Palaidota birželio 10 d. 
Providence, R. L, kapinyno 
krematorijoje. Paliko nu
liūdime savo vyrą —aleksą, 
dvi dukras ir du žentus,.ir 
brolį Montelloje. Apie jos 
gyvenimą parašysiu pla
čiau. \

Sveiksta
“Laisvėje” buvo rašy

ta, kad sunkiai susirgo An
tanas Wallen, dainininkės 
Aldonos tėvas. Smagu pra
nešti, kad pavojus jau pra
ėjo ir ligonis iš ligoninės 
grįžo į namus, 121 Hoven- 
don Avė. Nudžiugo jo šei
ma ir visi draugai. Linkime 
kuogreičiausiai pilnai pa
sveikti.

Vykstame busu
Sekmadieni, birželio 164. 7

d., Maple Parke, methuen - 
Lawrence, įvyks Mass, val
stijos apskričių piknikas. 
Montello Vyrų dailės gru
pė yra nusamdžius autobu
są. Vietos yra ir pašalie
čiams. Busas išeina nuo lie
tuvių Tautiško Namo lygiai 
12 valandą dieną. Būkite 
laiku. George Strimaitis



r MONTREAL, CANADA
Įsisteigė Civilių laisvių 

organizacija
Kaip vietos spauda pra

neša (“Gazette”, geg. 31 
d.), pirmu kartu tokiu pla
čiu mastu Kvebeko provin
cijoje įsisteigė organizacija 
civilėm laisvėm ginti, api
manti įvairių profes i j ų 
žmones, vyrus ir moteris. 
Joje įeina advokatų, moky
tojų, žurnalistų ir biznie
rių, franęūzų ir anghi kal
bomis kalbančių, taipgi be 
skirtumo religinių įsitikini
mų — protestonų, katali
kų, žydų ir kt. Organizaci
jos tikslas, kaip steigiamo
jo susirinkimo priimta kon
stitucija sako, saugoti at
skirų individų bei organiza
cijų-civiles laisves, kur jos 
bus paliestos, jas ginti, pa
dėti joms, jas užtarti, o rei
kalui esant, pasamdyti ir 
advokatus.

Organizacijos pirmuoju 
prezidentu išrinktas plačiai 
žinomas Montrealo advoka
tas A. Flamand. Į direkto
rių tarybą įeina tokių žy
mių asmenybių, kaip Mc
Gill universiteto įstatymų 
dėstytojas Dean Frank 
Scott, Mrs. Therese Cas- 
grain ir pan.

Place des Arts įrengimas 
baigiamas

Didžiai garsinama Mont
realo koncertų salė—pilnai 
tinkama operų pastatymui, 
kuriai duota prancūziškas 
vardas Place des Arts (Me- 

’no palociai), jau eina prie 
pabaigos statymo ir įrengi
mo, kaip planuota. Iš lauko 
jau visas darbas baigtas; 
taipgi viduj jau atlikęs veik 
tik skulptūrinis išdekoravi- 
mas, kuris irgi eina prie 
pabaigos.. Apie liepos mė
nesį. manoma, visas darbas 
bus'baigtas ir ateinančiam 
žiemos sezonui salė jau bus 
atidaryta naudojimui.

“Beep” signalas 
nevargins ilgai

Bell Telephone kompani
jos Montrealo apylinkės ve
dėjas pranešė, kad netoli
moj ateityj montrealiečiai 
tiesioginiai iš namų telefo- 
nuodami tolimon distanci- 
jon nebus varginami, išsu
kus telefoną, garso “beep- 
beep”, kuris dabar reiškia 
signalą, kad turi paduoti 
savo telefono numerį, užre- 
kordavimui mokesčio už 
šaukimą. Bus įtaisyta, kad 
be garso, sukant telefoną, 
užrekorduos šaukėjo nume-

Taipgi kompanija tuo pa
čiu sykiu praneša, kad te
lefonų “exchange” linijos 
nuo birželio 16 d. bus pa
keistos: “AVenue” į “28 ir 
“Victor” į “84”.

Svečiuose į Europą
Gen o v a i t ė Skripkiūtė 

(Jurgio ir Pranės Skripkų 
duktė), nors amžium dar 
jauna, tačiau savo ryžtą 
nusitarė įvykdyti. Išvažia
vo į Europą paviešėti. Pla
nuoja aplankyti Angliją, 
Šveicariją, Italiją ir gal dar 
kitur.

Laimingos Genovaitei ke
lionės.

Baigė mokslą, išvažiuoja 
J Jungtines Valstijas

Vytautas Virbalas (Sta
sio ir Helenos Virbalų vy- 
riausas sūnus) šiais metais 
sėkmingai baigė McGill uni
versitete mokslą, įsigyda
mas elektros inžinieriaus 
laipsnį ir tuojau išvažiavo 
j Jungtines Amerikos Vals
tijas nuolatiniam apsigy
venimui, gaudamas, sako, 
daug palankesnes darbo są
lygas savo profesijoje.

Atžymėjimui jo sėkmin
gos užbaigos mokslo ir iš
leidžiant į kitą šalį, tėvai, 
pasikvietę savo artimuosius 
ir giminės, birželio 1 d., su
ruošė sūnui išleistuves.

Apvogė lietuvių šeimą
Laike vasaros savaitgalio 

Kazys Klemka su šeima iš
važiavo į savo vasarnamį. 
Tuo tarpu vagišiai įsibrovė 
į stųbą ir apvogė.

Serga
’»*• »

Albinas Šlapelis sunkiai 
susirgo ir aplaikė operaci
ją. Ligonis randasi Royal 
Victoria ligoninėje.

Taipgi yra susirgęs Chas 
Kažukauskas, kuris irgi 
randasi Royal Victoria li
goninėje.

Gavo liūdną žinią 
iš Lietuvos

i • i * • i *•

Juozas ir Petras Petraus
kai gavo liūdną žinią iš Lie
tuvos, kad juodviejų vyres
nysis brolis ten mirė nuo 
širdies priepuolio. Nuošir
džiausia užuojauta Juozui 
ir Petrui bei jų šeimoms.

Boston, Mass.
Vyksime į pikniką

Kaip jau daugeliui yra 
žinoma., kasmet .mūsų vals
tijos progresyviai lietuviai 
rengia pikniką Maple parke 
Methuenuose (Lawrenca u s 
priemiestis), Mass. Taigi ir 
šiemet šio mėnesio 16 dieną 
ten rengiamas piknikas.

Neturintieji automobilių 
ateikite šį sekmadienį į Pi
liečių klubą, o turintieji au
tomobiliuose vietos esate 
prašomi užsukti palei 318 
W. Broadway So. Bostone 
ir nuvežti lietuvius į tą gra
žų “Meipul” parką, kad ty
rame ore su pažangiaisiais 
žmonėmis linksmai galėtų 
dieną praleisti.

Turėsime išleistuves
Grupė mūsų geru veikė

jų birželio 20-ą vyksta į sa
vo gimtąjį kraštą Lietuvą 
aplankyti labai seniai maty
tus gimines ir jaunų dienų 
draugus pamatyti...

Mes, kad palinkėjus jiems 
laimingos kelionės, birželio 
17-ą, 6-ą vai. vakaro, ren 
giame sueigą, kuri įvyks 318 
W. Broadway, So. Bostone. 
Duosime skanią vakarienę, 
kad pasivalgę būtumėte tvir
ti atsisveikinimui su pustu
zinių asmenų, vienam mėne
siui į tolimą kelionę vyks
tančių.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus, kas tik galite, at
silankyti į abi čia suminėtas 
sueigas. A. K—a

Hartford, Conn.
Gegužės 26 d. Lietuvių 

Moterų kllubo parengimas 
gerai pavyko, bet publikos 
pageidauta buvo skaitlin- 
giau. Kurie ir kurios daly
vavo, tai buvo pasitenkinę.

Kad parengimas būtų 
sėkmingesnis, tai jam do
vanojo maisto: L. žemaitie, 
vanojo maisto: L. Žemaitie- 
tienė, V. Vasiliauskienė, A. 
Latvėnienė, V. Kazlau, M. 
Bematt, E. Gesler ir R. 
Gąiliūnįenė. M. Johnson 
dovanojo gėrimo; A. Visoc- 
kienė ir A. Latven —po $2. 
Visiems ačiųv už dovanas.

V. K., komisijos narė

Little Rock, Ark. — Ar- 
kanso gubernatorius Oryal 
®. Faubūs pasisakė, kad jis 
pilnai remia Alabamos gu
bernatoriaus ir baltųjų šo
vinistų poziciją. _ ____

Mr. ir Mrs. Peter P. Ba- 
taičiai susituokė 1906 metų 
birželio 17 d. Taigi š. m. 
birželio 17 d. jie mnės 57 
metų vedybinio gyvenimo 
šukaktį. Ta proga Bątaičių 
draugai ir bičiuliai siunčia 
jiems daug šiltų sveikinimų.

Bataičiai yra ilgamečiai 
“Laisvės” škaitytojai.

Ks

Philadelphia, Pa.
Išvyka-piknikas, įvykęs 

birželio 2-rą pas Rama
nauskus Sellersville j, pavy
ko. Svečių sųyyko iš phila- 
delphijos, Eastono, dies,to
rio, Baltimorės, Readingo, 
ir Budd Lake, N. J. Pro
gramos nebuvo, maistą visi 
gyrė, ir jo buvo duodama, 
per du atvejus. Iš parengi
mo bus naudos geram tiks
lui. Ačiū Ramanauskam už 
gražiu pajrę^įmą ir sve
čiam už skaitlingą atsilan
kymą.

Pokylio sėkmingumą pa
didino Readingo draugai- 
gės su aukomis. Roiųikai- 
tienė ir Zambusevičiai do-, 
vano j o keiksą ir bonką stip
riosios bei ausiukių. Mar
cinkienė mezginį, eastbnie- 
tis Tilvikas duoną ir dona- 
cus, Ramanauskai visą kitą 
maistą. Ačiū už gerą širdį 
ir prijautimą geram tikslui.

Dirbo sekami: maisto pa
gaminime' — Ramanauskie
ne, Žalnieraitienė, Povilai- 
tienė ir Matulis. Prie kitų 
darbų—Šmitienė, Tureikie- 
nė, Merkiai, Valantai, Guš- 
taįtięųė, Mecpenall, Komi
kai tienė, Beieskięnė, Vasi
liauskienė, Kazlauskas, Ba
ranauskas, Kątiniene, Ka- 
valčiukienė ir Rovilaitis. 
Ačiū jiems.

Lietuvių Lit e r a.t ū r o s 
Draugijos 10-tos ku opos 
svarbus susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, .birželių 14 
d. Vengrų svetainėje, 1144 
N. 4th St., 7;30 vakare. Da- 
lyvaukite ir atsivesk i t e 
naujų narių.

Mylintys vykti su dideliu- 
busu į Baltimore su LLD 
10 kuopos nariais, užsisa
kykite vietas. Birželio 23 
netoli, tad nevėluokite už
tikrinti buse vietą pas Šmi
tienę, žalneraitienę, Merkį 
ir Kazlauską.

Hamburgo respubliko
nų valdomas seimelis Jięlia 
taksus vieną paskui kitą. 
Prieš kelias savaitės pakėlė 
ant įvairių pirkinių 7%, 
dabar pakėlė 5 proc. svai
galams, jr galima tikėtis, 
kad bus keliami ir toliau.

Astuoni negrai nubausti 
ųž pikietavimą Twin Oaks 
mokyklos prieš sęgregaci-. 
jos palaikymą. Teisėjas 
Ralph Hąrriįs nubaudė juos 
po 10 dienų kąlėjifrio ir teis* 
mo kaštus pamokėti. * , 

NAĄČP prezidentas Ce
cil Moore kaįtiiiąinas nesu-, 
mokėjime dviejų' tūkstančių ‘ 
dolerių taksų.'

Indijos prezidentas Rąd- 
hakrishinan lahkėši Phila- 
dęlphijoj. Valdininkai prie
lankiai jį sutiko. '

Tymsterių president a s 
Hoffa, kalbėdamas PhiĮa-f 
delphijoje, pasakė, kad su;; 
spalio menesiu ‘ tikisi nacio- > 
nąlio kontyaktp sųnjęveži-r 
mių vairuotojų induvsirijoj.

Pflietis!

Sindu universiteto studen
tai atsisakė priimti' JĄ.V. 
ąmbasąO^ ‘ L

Pąterspn, N. 1
Patersone apiplėšimai — 

kasdieniniai įvykiai. Nese
niai rašiau, kad mūsų gerus 
draugus J. ir C. Skarbalius, 
einant nakties laiku iš 
šermenų, trys vaikėzai api
plėšė. Dabar neseniai taip
gi mūsų gerus draugus F. 
ir F. Trainius, einant iš 
miesto namo, tūlas vaikėzas 
bėgdamas pro šalį pagriebė 
Trainiehės krepšį, kuriame 
buvo keletas dolerių, aki
niai, namų raktai ir “Social 
Security” korta, ir pabėgo. 
Nors Trainienė ėjo ne vie
na, su ja buvo ir jos vyras, 
tačiau vagišius nepaisė, vis 
tiek apiplėšė.

Kuomet Trainiai pranešė 
policijai, tai policija pasa
kė: kai sugausime vagį, tai 
pranešime jums.

Moterims patarimas '
Eidamos nakčia nesine- 

šiokite krepšio pasikabinu
sios ant rangos. Mat, va
gišiams lengviausia ta pro
ga pasinaudoti — krepšį 
nutraukti ir pabėgti.

Kodėl tokie maži apiplėši
mai atliekami jaunuolių? 
Atsakymas lengvas: nėra 
darbo, nėra ir pinigų, o be 
pinigų nėra, ir gerų laikų. 
Jaunuoliai nė su žiburiu ne
gali darbo susirasti.

J. B.

Cleveland, Ohio
Birželio 6 d. atsibuvo Me

no choro susirinkimas. Įvy
ko LDS svetainėje. Dalyva
vo beveik visi nariai. Išduo
tas* raportas iš koncerto, 
kuris gerai pavyko.

Nutarta vasarai padary
ti pamokų pertraukas. Už
baigimui pavasario paren
gimų nutaria turėti užbaig- 
tuves šeštadienį, birželio 22 
d. Pradžia 6 vai vakare. 
Kviečiame visus geros va
lios lietuvius, kaip vieti
nius, taip ir iš apylinkių. 
Prašome dalyvauti visus 
choriečius ir rėmėjus, pa
rengimų metu dirbusius, 
gašpadines ir kitus darbi
ninkus.

A. S. Korespondentė

H nmivi"

SCRANTON, PA.

Liūdnas prisiminimas mano mylimos žmonos

Jules KJevinskienes

Ows-^-^ag
MfefeOMhrW

Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta gražioje vietoj) 
’kur galėsite pasilinksminti ir prie geros muzike 
smagiai pasišokti, taipgi skaniai užsikąsti gardžb 
pagamintų valgių ir atsivėdinti šaltu alučiu, pang 
75 ęejitai. Kviečiame visus atsilankyti. Rengej: 
KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 ir važiuoki 
iki Baltimorės. Privažiavę pirmą gatvę—Haven St., sukite į kairę 
važiuokite’ iki Lombard St., čia sukite į kaire ir pervažiavę til1 
laikykitės tiesiai iki Holabird Avė.. Čia sukite į kairę, ir mail 
pavažiavę kairiame šone rasite pikniko vietą. (O dešiniame šoi 
yra kareivinė stovykla.)

• Iš ‘ BaJtimobės miesto galite važiuoti busu No. 20 Dunda! 
Bušą reikia imti ant Baltimore St. Jis priveža iki pikniko -Vietc
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Worcester, Mass.

AįdjO Choro Metinis 

PIKNIKAS
įvyks Sekmadienį

Ęįrzelio 23 June
Prabėgo metų penkiolika ilgų, 
Oi, kiek pergyventa skaudžių valandų!
Kai atmenu aš tą dieną, 
Kai ištarus žodį vieną 

Užmigai ant visados.
Kai užgeso tavo veido šypsena 
Ir apgaubė mane tamsi ūkana: 
Dingo viltys mūs svajotos, 
Ateitin takai žygiuotos — 

Visur niūri rūškana.
♦

Tik vaizduotėj tavo veido šypsena,.
Mane guodžia ir ramina kašdiehą;
O prie kapo aš atėjės,
Tulpių . žieduos’ tavo veidą 

Besišypsantį matau.
Tavęs liūdjs Igna.s

Birž^Ra 18 d. mukanka 15 metų, kai mano žmona mirė. Mirė 1948 m.

BUS ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA

Olympįa Parke
BUS įGARDAUS MAISTO IK GĖRIMŲ 

Prašome Visus atsilankyti ir pasilinksminti, 
j U Rengėjai

3 pust. 4 Laisvė (Liberty) Penkt, birželio (June) 14, T

Briįge^,,Pa.
Supiltas naujas kapas

* • ■ < ’ i
Netoli Pittsburgh©, Brid

geville miestely, birželio 2 d. 
mirė tauri lietuvė Rozalija 
Strielčiūnienė.

•Apie velionę reik parašy
ti, kad ji gimė Lietuvoj 
1887 m. Gedvaišių kaime, 
Seredžiaus parapijoj, Kau
no rėdyboj, neturtingo ūki
ninko šeimoj. Po tėvais bu
vo Rozalija Virakytė. Kiek 
paaugus buvo priversta jau 
sau gyvenimą užsidirbti, 
tarnavo pas kitus ūkinin
kus, vėliau apsivedė su jau
nuoliu Ignu Strielčiūnu.

Kaip daugelis mūsų, taip 
ir velionė svajojo apie “lai
mingą” Ameriką. Pirmiau
sia šią šalį pasiekė jos vy
ras, greit jis ir ją atsikvie
tė, būtent 1910 m. Jiedu vi
są laiką gyveno Trevėskyh, 
Pa. Jis dirbo minkštosios 
anglies kasyklose ir vėliau 
gavo “mainų dusulį”.’Nela
boji liga vargino jį per 45 
metus, vargino kartu ir ją 
prie ligonio. Nežiūrint li
gos, nežiūrint sunkumų gy
venime, draugai Strielčiū- 
nai buvo laisvi, susipratę- 
širdingi žmonės. Priklausė 
prie LDS ir ALDLD. Skai
tė pažangią spaudą, prenu
meravo “Laisvę”, “Vilnį” ir 
“Liaudies balsą”. Visada, 
kur tik reikėdavo darbinih- 
kų kovų reikale, ar pažan
gios spaudos rėmime, jie 
prisidėdavo su stambesne 
auka negu kiti. Niekada nė-; 
atsisakė ir negailėjo savo 
santaupų darbininkų reika
lams. '

Draugas Strįelčiūnas mi
rė metai ir pusė atgal. Jo 
žmona pirm mirties persi
kėlė gyventi pas savo se
sers dukterį Uršulę Paich, 

i Bridgeville, Pa. Savo san
taupas irgi sutvarkė ir pa
liko geriems tikslams 
spaudai, Tarp taut i n i a m
darbininkų apsigynimui ir

Uršulė savo tetą pirm 
mirties gerai prižiūrėjo 4r. 
jai mirus gražiai laidotuvė
mis rūpinosi Buvo nuo 
draugijų, giminių ir drau
gų daug gėlių vainikų.

Birželio 5 d. 2 vai. popiet 
J. K. Mažukna šermeninėj

miMi.HūUn f f . T.

| pasakė atsisveikinimo kal
bą lietuvių Įy anglų’ kalbo
mis, ir’ iŠ Fryer Šermenines 
velionę palydėjo į Melrose 
kapines 10 automašinų, vie
tinių ir pittsburgiečių. Ant 
kapų pasakė kalbą Ona Re- 
meikienė-Miliauskienė, pri
simindama velionės gyveni
mą ir jos veiklą, bei jos gi
mines ir artimuosius, su 
kuriais ji širdingai sugyve
no.

Ir taip velionė Rozalija 
tapo amžinai paguldyta ša
lia jos ųiirusio vyro Igno 
Strielčiūno, ir savo gražų 
pažangų gyvenimo kelią už
baigė. Ilsėkis, ' pavyzdinga 
drauge amžinai, jai tau bū
na lengva šios šalies žeme
lė. ’

Užbaigoje graborius Fly
er užkvietė visus laidotuvių 
dalyvius į U.’ ir St. Paich 
rezidenciją, kur’ visi buvo 
gerai pavaišinti.

P.S. Melrose kapinės yra 
Bridgeville, Pa. Tai labai 
gražios kapinės, kuriose 
amžinai ilsisi ir daug lietu
vių. Ten palaidotas ir neuž
mirštamas veikėjas Ignas 
Savukaitis, kuris mirė 1929 
m.

PHILADELPHIA, P^ 
~ VICINITY

HELP WANTED MALE

Help Wanted Femal

CJ IAMB ERMAID-W AITRĖS:

Tow' adults. Center City Apartr 
Own room and bath.

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

(4

TECHNICIANS. For bio-c 
ical research program now' in 
gress in University of Penn. Me 
areas. Interesting opportunity 
recent graduates. Excellent 1 
fits and working conditions, 
ply Personnel Department. 
Walnut St., 9 to 11 and 2 to 
Monday thru' Friday. (4'

J. Miliauskas

PAYROLL CLERK. Know] 
of typing. Experienced. Ma 
Living North Philadelphi. 
vacation .accident and sick beni 
Write LITHUANIAN SEMI-WI
LY. Box V-7; 711 Jefferson F 
Philadelphia, Pa.

• V
1S-

COOKS & WATTERS
For Resort Hotel. Oportunity 

year round employment.
Call Mr. Ewig.

TALLY-HO, VALLEY FORGE, 
NT. 4-7000

(4'

filter, N. Y.
Iki pasimatymo ši o 
šeštadienio vakarą!

Birželio 15-oji ir tas 
kilmingas banketas su kon
certu jau čia pat. Jis prasi
dėt .6 vai., šaunia vakarie
ne. Pavalgius,' pasikalbėjus, 
8-tą vai.' prasidės koncer
tas:

’ Koncertą pradės svečiai 
New Yorko Aido choro na
riai: solo, duetai, visa gru
pė. "
: Sakiau “pradės”, o kas gi 
koncertą baigs?

Baigs’ visi' rochesteriečiai. 
Taip į)ūna visur, kur tik 
Aido vadovė Mildred Stens- 
ler pasišoka. Ji sukelia tiek

dainingo ūpo, jog visi i 
čiai pasijunta daininink 
o visiems mokamų liaut 
dainų ji niekad nepritri 
ta.

Jauni ir vyresnieji, vi 
niai ir iš toli prašomi 1 
dalyviais šio nepaprasto 
karo. Palinksmins daino 
mus, džiaugsis ir dainų 
kai ilgą kelią ne veltui 
liavę. Ir jie taip pat ne 
susitikti mus, kaip kad i 
laukiame susitikti juos 
Aido jaunajai Am. lieti 
kartai (Bekeriui, BraZi 
kienei, Stensler, Ventien 
be abejo, bus ypatingai: 
mu ir miela susipažinti 
savo amžininkais mūsų j 
naisiais lietuviais.

Nuoširdžiai kviečia 
visus ir lauksime jūsų b 
15-tos vakarą Gedimino 
lėj, 575 Joseph Ave.

Reng

Baltimore, Md. Baltimore, Md
v- »••• ...t

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

Sekmadienį, Birželio 23 June 
pradžia .1,1 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 7:30 P. A 

Sloyak National Home Park 
6526 Holabird Avenue



LAISVES REIKALAI
Antanui Bimbai neperseniai besilankant Čikagoje, . Tūli rašytojai, Eugean 

nonės jam įteikė dovanų laikraščiui “Laisvei”, o ne- i Burdick ir William Lederer, 
irie davė ir jam asmeniškai dovanų, pagerbdami jį 
•oga Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto suteik- 

• jam Istorijos mokslų garbės daktaro laipsnio. Bet An
nas tas savo dovanas perdavė laikraščiui “Laisvei”. 
?kantys dovanojo:

Vincas Rudaitis ..................
J. Daukus, Detroit, Mich. ..
V. ir E. Vašiai ............... .
Frances ir Niek Pakalniškiai 
Jonas Pateckas .. . . . .......... .
Rožė Samulionienė ............. .
Tex ir Kay Žebraitis .........
Mary Mekšrienė ..................
J. ir V. Dorinai ..................
Antanas Žalalis ..................
Vytautas Judzentavičius ... 
Martin Mazūra ..................
Marytė ir Petras Smalsčiai, 

Ludington, Mich.
G. Budris ..........................
Juozas M. Kaminskas .......
A. Dočkienė, Cicero .......
Adomas Staškus .................
Paul ir Frances Dauderis ..
E. Klastauskienė ................
Eva Stulgaitis ir Julius Aibavičius 5.00
M. ir J. Česnai .............................. 5.00
Antanas Katela ..... ................. 3.00
Tarnas Dabulskis .......................... 1.00

— o —
Sekanti p pieteliai prisiuntė savo dovanas laikraš- 

iui sekamai:: ’
Juozas Vanagas, Catskills, N. Y. $11.00
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. ... 10.00
John Baker, Vallejo, Calif...........10.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn. ... 10.00
Mylda ir Walter Žukai,

' Elizabeth, N. J................5.00
Po $1: J. Janush, Woodstown, N. J.; A. Baronas, 

an Francisco, Calif.; P. J. Anderson, Webster, N. Y.; 
’auline Kušlevič, Burlington, N. J.; J. Katinas, Easton, 
’a.; John Wilkelis, St. Petersburg, Fla.; J. Laurinaitis, 
'homas, W. Va.; L. Tilwick, Easton, Pa.; F. Netsel, 
Gardner, Mass.; M. Pacenkienė, Wyoming, Pa.; A. De- 
utienė, Philadelphia, Pa.; F. Mankauskas, TYmkhan- 
ock, Pa. i

$50.00

25.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

. 8.00

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

' -r “UGLY AMERICAN”
rt-
ir

— o —
Dėkojame viršminėtiems geriesiems draugams už 

Įsų puikias dovanas laikraščiui.
“Laisves* Administracija

CLEVELAND, OHIO
Biskis įspūdžių

t

Gegužės 26 d. Chicagoje, 
lietuvių Tautiškose kapi- 
lėse, buvo atidengimas L. 
h-ūseikos paminklo. Cleve- 
andiečiai labai pasitenkinę, 
:urie dalyvavome. Devintą 
alandą ryto jau buvome 
)ikniko darže. Iš jo patrau
kėme į kapines. Suradome 
A Abeko paminklą, gra
uš. Kapas apsodintas gra
fomis gėlėmis.
Prie Pi-ūseikos paminklo 

au buvo grupė žmonių. 
>n radome daug pažįsta- 
nų: J. ir S. Mažeikus, V. 
Zasį, J. Pauliuką, J. Mara- 
ienę, Jonikienę, S. Jokub- 
;ą ir kitus.

Prūseikos paminklo ati- 
lengimas buvo iškilmingas, 
>et jau tas buvo kitų apra- 
yta.

Nuo kapinių vėl grįžome 
pikniką, čia taip pat su- 

ikome daug, daug pažįsta
mą Dėkui Kirstukams ir 
Dočkienei už vaišes.

Pirm vykome atgal, tai S. 
r V. Kuzmickų geras pa
žįstamas Vytautas Judzen- 
avičius įteikė jiems $20, 
tad grįždami clevelandie- 
hai kelyje pasivaišintų. 
Grįždami tą mes ir padari
nei—valgėme ir gėrėme 
ęas ką norėjome. Didelis 
iciū Judzentavičiui! Na
nus pasiekėme visi laimin
gai. Džiaugiamės, kad tu
rėjome progos dalyvauti ir 
m tiek daug draugų ir 
iraugių pasimatyti.

Philadelphia, Pa.
Tiesą pasakė

Man teko nugirsti gru
pės lietuvių moterų asmeni
nį pokalbį, kuriame viena 
moteris šitaip išsireiškė: 
Džiaugkimės sulaukę vasa
ros. Išnaudokime gamtos 
sukurtą grožį, ir visą lais
vąjį laiką geriems tikslams. 
Kol ši 11 i daugiaspalviai 
saulės spinduliai bučiuoja 
mūsų senatvės išvagotus 
veidus, mes vykime į atvi
rus laukus, vykime grupė
mis, linksmai, su draugiš
kais pokalbiais, į piknikus 
ir kitokius draugiškus išva
žiavimus. Mes nei nepajusi
me, kai vasara prabėgs!' 
Šiaurys vėl baladosis į mū
sų langus, berdamas plaš- 
takines snaiges. Tuomet 
apie piknikus nelaikąs bus 
galvoti.

O antra moterėlė sakė: 
Jeigu aš turėčiau 2 gyvy
bes, kaip juoda katė turi, 
tai nieko nekenktų, jeigu ir 
apleisčiau kokį parengimą, 
nes antrajame savo gyveni
me dapildyčiau visus pir
mojo gyvenimo trūkumus 
ir atitaisyčiau klaidas. Gai
la, kad aš tik vieną kartą 
gyvenu šiame pasaulyje. 
Todėl piknikų nei kitokių 
parengimų niekados neap
leidžiu. Birželio 23-čią, sek
madienį, važiuosiu į balti- 
moriečių ruošiamą pikniką 
laikraščio “Laisvės” .para
mai. Kad ir perkūnija tran
kysis, manęs niekas nesu
laikys.,.

parašė knygą “Ugly Ameri
can” (lietuviškai gal išeitų 
“Biaurus amerikonas ”) 
1950 metais. George Eng
lund nupirko iš autorių tei
ses padalyti filmą. Stewart 
Sterner parašė taip vadina
mą “Skript,” iš kurio “Ugly 
American” filmas buvo su
suktas.

Patys autoriai prisipažįs
ta, kad filmas; turi mažai 
panašumo į “Ugly Ameri
can’' knygą. Tačiau, jie sa-z 

j ko, ji pataikė į tašką. Ėmė 
4-rius metus ir kainavo 5 
milijonus dolerių tą filmą 
sukurti; taigi suprantama,’ 
filmą daugeliu atvejų vykdė 
knygos siekius ir užmojus.

Branduolinis klausimas: 
Ka mes darome svetimuose 
kraštuose, kiek mums kai
nuoja ir kokios pasekmės, 
ginant tas šalis nuo komu
nizmo?

Šalys, į kurias lendame, 
brukdami joms kapitalizmą 
kaip išganymą - nuo komu
nizmo, ūkiniai ir industri
niai yra labai atsilikusios. 
Jų valdžių formos yra pase
nusios liekanos pūvančių 
monarchijų ir po įtaka 
priešistorinių laikų prieta
ringųjų religijų. Badas, li
gos, skurdas žydi tų šalių 
visuose kampuose žmonės 
tų šalių didžiumoje tamsia- 
spalviai, kadangi tų šalių 
dauguma randasi Azijoj ar
ba Afrikoj. O tamsiaspal- 
viai ir musų pietinėse vals
tijose turi įtemptai kovoti 
už civilines teises.

Neatsižvelgiant į tai, kad 
pietinių valstijų juodveidis 
pilietis skęsta žūtbūtinėj 
kovoj už teisę vadintis žmo
gumi ir. turėti Jungtinių 
Valstijų piliečio privilegi
jas, mes norime įtikinti azi
jietį arba afrikietį, kad mū
sų. šalis yra demokratiš
kiausia ir laisviausia. Mes 
peršame • jiems kapitalizmą, 
kuriai išgelbėsiąs juos nuo 
visų bėdų — ypač nuo ko
munizmo.
• Kuomet mes pinigais, kar
tais net ir durtuvais, palaL

karui mes pilame šimtus 
milijonų dolerių turto. Mes 
ten aukojame mūsų jaunų 
vyių gyvastis. Mes jų krau
ju šlaksto m Vietnamo gyva
tynais šnibždančius raistus. 
Na, ir kam? Ogi tam, kad 
Vietnamo tironas, sėdėda
mas ant liaudies sprando, 
sako, kad jis apgins ją nuo 
komunizmo.

Pagal mūsų logiką: var
gas, badas, ligos ir palaiky
mas liaudies po tirono pa
du primityvio gyvenimo ly
gyje geriau, nei komuniz
mas.

“Ugly American” auto
riai ir filmo kūrėjai labai 
aiškiai iliustruoja ir paro
do mūsų užsieninės politi
kos siekius. Labai svarbus 
dalykas!

Kiekvienam Amerikos pi-

kome tūkstančius metų 
silikusias monarchijas 
autokratijas, mes sakome 
kad mūsų tikslas pateisina 
priemones . Mums nėra jau 
taip svarbu gelbėti tas šalis 
nuo vergijos ir skurdo. 
Mums svarbiausia gelbėti 
jas nuo komunizmo.

Suprantama, tas pateisi
na mūsų šalies kišimąsi j 
svetimų šalių vidujinius rei
kalus. Tas pateisina mūsų 
pinigais ir mi Ii tarine jėga 
palaikymą vergijos ir žiau
rių diktatorių šalyse, kurių 
liaudis nori to brudo atsi
kratyti. Tas pateisina mū
sų brukimą drebančių sostų 
karaliukams ginklų, kurie’ 
ne tiek1 reikalingi šalies ap
saugojimui nuo išlaukinio 
priešo, kiek kovai prieš tų liečiui reikėtų apie jį labai 
šalių pavergtąją liaudį.

Į Vietnamą neoficialiam
rimtai pagalvoti.

Amerikos pilietis

Bruožai iš mano kelionės

Leonora

New Yorkas. — Graikija 
, pasirašė kontraktą daly

vauti Pasaulinėje parodoje 
1964—1965 metais.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų asamblė
joje kalbėjo Indijos prezi
dentas Radhakrishnas. Jis 
sakė, kad Indija trokšta pa
saulyje taikos.

4 Laisvė (Liberty)—Penk t., birželio (June) 14, 1963

Philadelphia, Pa.
Ramanauskai dėkingi

A. ir B. Ramanauskų 
rengtas piknikas birž. 2 d. 
jų ūkio gražiam sodely, 
RDI, Box 251, Sellersville, 
Pa., pavyko, nors oras ne
buvo prielankus. Svečių 
privažiavo gražus būrys iš 
Philadelphijos, Chester, 
Baltimore, Mahanoy City, 
New York.

Readingietės Zambusevi- 
čienė, Romikaitienė ir Men- 
chenskienė atvežė dovanų 
—šie draugai niekad neva
žiuoja be dovanų. Ačiū 
jiems.

Teko pasikalbėti su buvu
siais tame piknike—-yra pa
tenkinti vaišėmis ir drau
gišku priėmimu; visiems la
bai patiko d. Ramanauskie
nės gaminti sūriai ir rau
gintas pienas.

Pikniką ruošė d.d. Rama
nauskai, bet daug gelbėjo 
d. d. Merkiai, kur tik reikė
jo, iš Philadelphijos atvežė 
reikmenų ir dalį darbinin
kų. Drg. Ana Zalneraitienė 
dirbo 3 dienas, d. A. Matu
lis 2 d. Šie abu draugai ge
rai nusimano prie maisto 
sutaisymo ir iškepimo.

Draugai A. ir B. Rama
nauskai yra dėkingi visiem 
svečiams už skaitlingą atsi
lankymą, darbininkam ir 
visiems, kas tik kuo prisi
dėjo prie šio didelio darbo.

P. Walantiene

Birželio 1 d. iš Kopenha- 
geno tarybiniu lėktuvu at
vykau į Maskvą; čia pasiti
ko mane keletas lietuviu bi
čiulių. Pernakvojau “Uk
rainos” viešbutyje.

Sekmadienį, birželio 2 d-, 
leidausi į Vilnių. Maskvos 
aerodrome sutikau penkis 
Lietuvos “Žalgirio” irklinin- 
kus, kurių trys pernai lan
kėsi JAV., vadinasi, man 
pažįstami. Irklininkai grį
žo iš varžybų Maskvoje—jie 
buvo pergalėtojai, taigi la
bai linksmi . Ir man buvo 
smagu su jais kartu keliau
ti.

Kai pasiekiau Vilnių, man 
pasakė, kad tą dieną, sekma
dienį, Kaune vykšta tradici
nė Dainų šventė. Na, bičiu
liai kvietė ir mane važiuoti 
ten. Mielai sutikau. Taigi 
sekmadienį Vilniuje teko 
plačiau pasišnekėti tik su 
Laurynu Kapočium, na, ir 
dar su vienu'kitu, nes rei
kėjo skubėti į Kauną.

Kaune
Savi v e k 1 i n i n k ų Dainų 

šventė mane taip sužavėjo, 
kad sunku jausmus popie
riuje išdėstyti. Spėju, kad 
“Laisvės” skaitytojams bus 
įdomiau, jei paduosiu, kaip 
tą šventę trumpai aprašė 
Vilniaus dienraščio “Vaka
rinių naujienų” korespon
dentas, žurnalistas L. Ma
tulis. Štai jo nupieštas vaiz
das: . , . .
.; “Debesuota sekmadienio 
diena nežadėjo kauniečiams 
gražaus vakaro, bet po pie
tų debesys išsisklaidė ir pa
sirodžiusi sAūlė < skaisčiai 
apšvietė Dainų Slėnyje su
sirinkusį 5,000 žmonių bū
rį Kauno dainos mylėtojų. 
Svečių tarpe—Lietuvos KP 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus, 
LKP Kauno miesto komite
to pirmasis sekretorius J. 
Mikalauskas ir kiti vado
vaujantieji darbuotojai.

Lygiai 20 vai. pasigirdo 
fanfarų garsai. Tradicinė 
18-oji Kauno miesto Dainų 
šventė organizuota šūkiu 
“Žmogus žmogui —- bičiulis, 
draugas, brolis.” Neatsitik
tinai, fanfarų garsų lydimi, 
į estradą išeina buvę revo
liucinio judėjimo dalyviai, 
pogrindininkai, buvę kariai, 
darbininkų klasės atstovai. 
Skamba Valstybiniai TSRS 
ir LTSR himnai, uždegama 
ugnis aukure, į dangų paky
la šimtai balandžių. O pa
tys jauniausieji kauniečiai 
gėlėmis apdovanoja išsiri
kiavusius estradoje.

’ —Į mūsų šventę atvyko 
svečiai - saviveiklini n k a i iš 
Baltarusijos, — skelbia pra-

nešėjas. Estradoje pasiro
do spalvotais tautiniais rū
bais apsirengę baltarusiai, 
kurie kauniečius pasveikino 
šokiu ir daina. Vėl aplodis
mentai, vėl gėlės...

Daug aplodismentų sulau- 
laukė baleto studijos auklė
tinės, atlikusios Oginskio 
“Polenezą” ir mažųjų gul
bių šokį iš Čaikovskio bale
to “Gulbių ežeras.”

Daina keičia dainą, šokis 
—šokį. Šventės svečių tar
pe ir JAV pažangi lietuvių 
veikėja, sustojusi Kaune pa
keliui į Maskvoje įvykstantį 
pasaulinį moterų kongresą, 
Ieva Mizarienė. Ir vėl dai
nos, ' šlovinančios partiją, 
darbą, draugystę. Jų tarpe 
kauniečiai girdėjo P. Mai- 
borodos “Jeigu tu myli,” J. 
Gaižausko “Staty b i n i n k ų 
dainą,” S. Tulikovo “Kad 
mus laimė visur lydėtų,” A. 
Tumaševo “Viva, Kuba,” V. 
Kuprevičiaus “Šturmuokite 
žvaigždes” ir. daugelį kitų.
• šventė artėja į pabaigą. Į 
estradą lietuvių tautiniais 
rūbais apsirengę jaunuoliai 
įneša visų TSRS sąjunginių 
respublikų Valstybines vė
liavas. Vėliavų pusračiu ap
supti, jaunieji pionieriai dė
koja partijai už šviesią vai
kystę, žada gerai mokytis, 
būti visur ir visiems pavyz
džiu.

O štai ir šventės pabaiga. 
Didžiulį slėnyje pastatytą 
standą su Lenino atvaizdu 
apšvietė prožektoriai, tam
sų vakaro dangų skrodžia 
įvairiaspalvės raketos, į orą 
kyla balionėliai ’su gairelė
mis.”

Po programos “Tartu” 
restorane buvo duota vaka
rienė saviveiklininkų chorų 
vadovams ir kitiems meno 
veikėjams . Buvau ir aš ten 
pakviesta. Tariau žodį ki
tą apie mūsų, pažangiųjų 
JAV lietuvių saviveiklinin
kų—chorų ir kitų vięnetų— 
veiklą. Į Vilnių grįžau pir
madienį apie 4 vai. ryto.

Pirmiau nei ką kitą pra
dėsiu, žadu susitikti su Ro
jaus ir mano tėvų artimai
siais.

Iš Argentinos
Išvyko pasiviešėti

Po šauniu išleistuvių, ku- 
rios įvyko 11 d. gegužės, 15 
d. Panagros linija išlėkė 
pasiviešėti į Šiaurės Ameri
ką: Marija Palionienė ir 
Vanda Staškauskienė. Ke
lionė, matomai, pavyko ge
rai, nes už poros dienų ga
vom Palionienės laiškutį, 
kuris skamba sekamai:

Iš mano keliones 
i New Yorka € <

Gavusi brolio Jono Ga
šlūno pakvietimą atvykti į 
New Yorka, turėjau daug 
darbo kelionei pasiruošti. 
Laiminga buvau gavusi tal
kos iš savo draugių. Kaip 
buvo smagu, kai tiek daug 
mano draugų ir draugių 
susirinko i išleistuves geg. 
11 d.

Geg. 15 d. iš ryto ruošė
mės kelionei. Ir vėl dauge
lis susirinko išleisti. Paly
dėjo lėktuvų stotin Adomo
nis, Svintickas, Remeikiai, 
Čiukšienė, Maria Jakubo
nis, mano dukrelė Olga su 
savo vaikinu Oscar u ir jo 
tėvais, taipgi jo seselė su 
vaikinu, S. Surkienė, M. 
Baubienė, N. Pranauskie- 
nė, A. Zabulienė, Vandos 
Staškauskienės sūnus Ar
turas.

Abi su Staškauskiene 
leidomės ilgon kelionėn į 
New Yorka. Lėktuvas pa

Ieva Mizariene
Viešbutis “Neringa”
Vilnius

Aš,

Paieškojimas
Felix Mazolis, paieškau brolio 

žmonos Marės ir jo vaikų. Paliko
tris vaikus: Antaną, Aldoną ir Al
girdą. Gyveno Clinton, Ind. 1918 
metais buvo sužeistas traukinio 
mirė. Girdėjau, kad šeima persi
kėlė gyventi West. Frankfort, Ill. 
Labai norėčiau susisiekti su jais. 
Lai patys atsiliepia, arba žinantieji 
apie juos. Būsiu dėkingas. Felix 
Mazolis, 38 Parker Street, Gardner, 
Mass. / (46-50)

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
ne ir. kiti patogumai.

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

Pirmi busai išeis į pikniką 
9 valandą, o kiti .seks kiek 
vėliau, kai tik prisipildys. 
Eis nuo 49 East 21 St. ir 
Park Ave. South, New Yor-

Visi norintieji busais va
žiuoti prašomi jau dabar 
įsigyti kelionės tikietus. 
Rengėjai iš anksto turi ži
noti: kiek rasis važiuojan
čių, tiek užsakys busų. Ti- 
kietas $1.50 (round trip).

Tikietų reikalais kreip
kitės biznio valandomis į 
American Committee for 
Protection of Foreign

405, New York, arba pas 
lietuvius.

Kvieslys

23,000 APSISUKIMŲ
Rumunijos Liaudies Res- 

; publikos Mokslų akademi- 
sikėlė 9 vai. ryto, o New 
Yorka pasiekė 7:45 vai. va
kare. Kelionė buvo tiesiog 
žavėjanti. Patarnavimas 
puikus, maistas geriausias.

New Yorko lėktuvų sto
tyje manęs laukė mano bro
lis, o Vandos Staškauskie
nės jos brolis W. J. Dūda, 
jo žmona ir sūnus, atvykę 
su automobiliu parsivežti į 
Woodbury, Conn. Jie tuoj 
išvyko į savo namus. Taipgi 
mus pasitiko Jonas' Grybas 
ir savo automobiliu parve
žė mus i mano brolio na
mus.

Namuose pasitiko ir pa
vaišino mano giminaitis 
Antanas Bimba ir jo žmo
na Ilzė.

Apie New Yorka nieko 
negaliu parašyti, nes dar 
neteko nei apsižiūrėti.

Noriu nuoširdžiai padė
koti visiems ir visoms, kas 
tik kuo nors prisidėjo prie 
mano išleistuvių, v

Maria Palionis 
1963. 5. 16.

jos darbuotojai sukūrė 
elektros variklį su aerosta
tiniais guoliais.. Jis gali ap
sisukti 23,000 kartų per mi
nutę. Variklis suks verpi
mo stakles tekstilės pramo
nės fabrikuose.

Labai gražus buvo mūs 
išvažiavimas į miškus

Na, tai dar vienas mūsų 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 185 kuopos suruoštas 
išvažiavimas į gražų pajū
rio parką labai gerai pavy
ko. Tai įvyko praėjusį sek
madienį. Ir oras pasitaikė 
šiltas, labai patogus to
kioms išvykoms. Gerai pa- 
sivalgėme, smarkiai pasi
linksminome. O sveteliu su
važiavo gražus būrelis.

Daugiausia darbo ir pa
stangų į pikniko suruošimą 
įdėjo mūsų darbštusis pir
mininkas Vincas Venckų- 
n as ir jo žmona Viola, ir 
Nevinsų šeima. Širdingiau
sia jiems mūsų padėka. 
Taip pat gražiai pasidarba
vo Albina Mikalaus, Juo
zas Zajan ir Jonas Grybas. 
O muziką suteikė Adomas 
Malkūnas. Jam didelis ačiū.

LLD 185 kp. komitetas

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Daugelio valstybių delega
tai su viltimi priėmė žinią 
apie' busimąjį pasitarimą 
Maskvoje uždraudimui ato
minių ginklų.

PRANEŠIMAI
Wilkes-Barre, Pa.

LLD 97 ir LDS 60 kuopos 
rengia pikniką “Laisvės” 
paramai birželio-June 30 d., 
ant Kazlauskienės fanuos 
už Harveys Lake.

I Prasidės 12 vai. po pietų. 
Kviečia visus narius ir 
draugus dalyvauti.

Rengėjai 
(47—49)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopa rengia dideli ban

ketą 1ėvų pagerbimui, kuris atsi
bus šešetadienj, birželio 15 d. Šia- 

I me bankete LLD 45-ta kuopa savo 
I nariams pietus duos neomakai, ne- 
■ nariams bus žymiai nupiginta kai

na. Vieta ,314 15th Avenue, So. 
Pietūs bus patiekti 12 vai. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Rengimo' komisija (46-47)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia pikniką, kuris 

įvyks sekmadienį, Birželio-June 23 
d., Olympia Parke. Bes dainų pro
grama, gerų užkandžių ir gėrimų. 
Prašome atsilankyti. Rengėjai.

(46-47)

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kuopa ir ALDLD 97 kuo

pa bendrai rengia išvažiavimą su ge
rais pietumis j draugės Kazlauskie
nės ūk. Birželio-June .30 d.

Kviečiame visus lietuvius — vieti
nius ir iš toliau atsilankyti. Bū
site priimti su gerais-skaniais pie
tumis ir šaltu alučiu.

Rengimo komisija (47-48)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kuopos narių susirin

kimas įvyks penkiadienį, birželio 21 
d., 7:30 vai. vak., 103 Green St.

Kviečiu visus kuopos narius su
sirinkime dalyvauti, nes turėsime 
aptarti mūsų vasarinius parengi
mus. Po susirinkimo bus užkan
džių ir kavutės.

Klementina Jankeliūnienė
(47-48)

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS—y

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

j LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
45 W. 45th St. Tel. CI 5-7711




