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METAI 5:

------------------------------------------------------------------- —a ą.

Moterų kongrese dalyvaus Tarybine moteris jau skraido!. Ką reiškia: Laisva sritis
Pats didžiausias, pats svar

biausias nūdieninis mūsų kraš
te dalykas — kova už pilieti
nes, visuomenines ir ekonomi
nes teises ir laisves negrams!

Ir ši kova, ši, prezidento 
Kenedžio žodžiais, taikinga 
revoliucija, nesulaikomai ple
čiasi per visą šalį.

—Šimtas metu praėjo nuo 
to, kai prezidentas Lincolnas 
išlaisvino vergus, betgi tų ver
gų palikuonys, jų ainiai nėra 
pilnai laisvi. Jie vis dar nėra 
laisvi teisėtumo atžvilgiu; jie 
dar nėra išsilaisvinę iš visuo
meninės ir ekonominės prie
spaudos...

Taip sakė prezidentas Kene
dis savo kalboje š. m. birželio 
11 d. Tai buvo kalba, kokios, 
po JJncolno, ligi šiol nepasakė 
nei vienas JAV prezidentas 
negrų išsilaisvinimo klausimu. 
Kenedis pripažino, kad negrų 
kova — teisėta, reikalinga, ir 
kad baltieji turi jiems padėti.

Dėl to amerikiečiai sveikina 
prezidentą; sveikinimą jam pa
siuntė ir JAV Komunistų par
tijos vadovas Gus Hali.

Kiekvienas turėtų preziden
tą už tai pasveikinti—telegra
ma, laišku ar atviruku.

Ši milžiniška negru kova už 
savo teises yra Pftietinio karo 
tęsinys, tik kitokia forma. 
Dvidešimt milijonų negrų at
sisako toliau kęsti tą baisų pa
žeminimą, priespaudą, kurią 
vilko per šimt^ metų po Pi
lietinio l - ro.

Negr » kova—kova už de
mokratija, už laisvę visiems 
amerikiečiams. Dėl to kiek
vienas susipratęs baltas žmo
gus privalo negrams visais bū
dais padėti kovą laimėti.

Ypatingai svarbu, kad sve- 
turgimiai amerikiečiai visur, 
kiekviena proga paduotų ko
vojantiems negrams ranka, 
padėtų jiems ją laimėti. Juk 
tai kartu ir mūsų kova už tai, 
kad nebūtum skaitomi antraei
liais amerikiečiais!

delegates nuo 116 šalin o u greta vyro aplinkui Žemę nuo atominių ginklų?
Maskva. — Elena Vilko- 

vič, sekretorė Tarptauti
nės — Demokratinės Mo
terų Federacijos, sako, jog 
gavus atsakymų nuo 116-os 
šalių moterų, kad jos daly
vaus tarptautiniame mo
terų kongrese, kuris birže
lio 24 dieną atsidarys 
Maskvoje.

Ji sako, kad kongrese da
lyvaus virš tūkstančio mo
terų.

Kongreso
bus šie klausimai : 
prieš karo pavojų

lavimas pilno nusiginklavi
mo, nes apsiginklavimo 
lenktynės baisiai apsunkina 
visus žmones, ir reikalavi
mas visiško panaikinimo 
kolonializmo.

Greta šių punktų, bus 
svarstoma dar priemonės
kovos už moterų lygias tei
ses šeimoje, industrijoje ir 
nes vis dar daugelyje šalių

Maskva. — Visas pasau- 
is su didžiausiu dėmesiu se
ka naują Tarybų Sąjungos 
žygį erdvių užkariavime: į 
erdvę iššauta pirmoji pa
šaulyje moteris — Valenti
na Tereškova.

Penktadieni, birželio 14
C- z

d., tarybiniai mokslininkai 
iššovė erdvių laivą “Vos- 
tok-5,” kuriame aplinkui

moterys neturi lygių teisių žemę skraido leitenantas- 
su vyrais. Taipgi bus rei- pulkininkas Valeris F. By- 
kalaujama iš valdžių, kad kovskis.

dienotvarkėje būtų daugiau rūpinamasi - Sekmadienį, birželio 16 
Kova moterų sveikata nėštumo ir d., į erdvę buvo iššautas

už išlai- gimdymo metu, taipgi nau- erdvių laivas “Vostok-6”
kymą Žemėje taikos; reika- jagimių sveikata.

Vokiečiai pyksta 
ant NATO vadų

su leitenante Valentina V. 
Tereškova, 26-ių metų am
žiau mergina. Tai pirmoji 
pasaulyje moteris kosmona
utas.

Abudu oro laivai skrai-

do per 88 minutes virš 18,- 
000 mylių greičiu per va
landą.

‘‘Laisvei” einant į spaudą,. 
pirmadienį, tarybiniai kos
monautai dar skraido. Pa
saulyje yra daug spėlioji-i 
mų, ypatingai Jungtinėse i 
Valstijose dėl jų žygio. Ta
rybiniai mokslininkai sako, 
kad šis žygis daug pagel
bės žmonėms užakriauti 
erdves.

Ne tik iš erdvių laivų ge
rai girdisi kosmonautų bal
sai, bet ir labai aiškiai jie 
matosi. Kada jie skrido
per Paryžių, tai per pusę 
minutes buvo matomi iš 
Me.udono observatorijos. 
Amerikiečiai juos ilgiau 
mate su pagalba “Telstar- 
2:”

Maskva. — Šią idėją iš
kėlė Lenkijos Užsienio rei
kalų ministras Rapadskis. 
Jis pasiūlė, kad būtų suda
ryta Centrinėje Europoje 
sritis laisva nuo atominių 
ginklų, tai yra kurioje ne
būtų laikomi jokie atomi
niai ginklai.

Ši idėja buvo palaikyta 
daugelio delegatų Jungti
nėse Tautose. Už ją pasisa
kė daug darbininkiškų or
ganizacijų Lotynų Ameri
koje. Už ją pasisakė ir Af
rikos valstybės, kurios ne
seniai laikė suvažiavimą 
Addis Ababa, E th i opi j os

sostinėje. Tik prieš keli 
savaites ją pasiūlė Suon 
jos prezidentas Kekkor 
nas Skandinavijos šalims.

Suomijos prezidento p 
siūlymas Skandinavi j o; 
negavo pritarimo, nes D 
nija, Norvegija ir Islandi 
įeina į NATO karinę sąju 
gą, tai jos pasidavė Vakai 
diktato politikai.

Tokio. — Tūkstančiai i 
ponų demonstravo reik 
Jaudami pašalinti Jungtin 
Valstijų karo bazes iš J 
ponijos. Policija puolė 
30 žmonių sužeidė.

Japonai veržiasi 
į pasaulinę rinką

Tokio. — 1962 metais Ja- medžiagų. Vakarai daro

tijos pareikalavo ir Vakarų 
Vokietijos industrialist a i 
sulaužė .kontraktus^, su JTa-- 
rybų Sąjunga dėl vamzdžių

i naftotiekiams.
Vokiečiai tą padare, bet ponijos kapitalistai žymiai spaudimą į japonus, kad jie 

dabar jau gailisi. Kruppo praplėtė savo rinkas Afri-j neprekiautų su Kinija.užeigose pt-apieie savo rniKa& zvij i- ;xicpi emauvų su xviuija.
keldavo ^rma PaneJ^ama kunti ak-i koje, Europoje ir Ameriko-1 Pirmenybę japonai turi 

tą neteko $40,000,000 veitės je. Šiemet jie turi dar dau- prieš kitų šalių kapitalistus 
užsakymo, o Mannesmanno | pjau progų, nepaisant kitų iajVų statyboje. 1962 me-

I šalių kapitalistų konkuren- įaįs japOnų laivų statybos 
cijos. fabrikai užsieniui pastatė

Japonijos su Kinija pre-i virš 1,004,000 tonų įtalpos 
kybą buvo tik $100,000,000! naujų laivų. Šiemet jie ga- 
vertės. Kinija pirko chemi- • vo cįidelį užsakymą iš Tary- 
nių, metalinių ir trąšų iš-, bų Sąjungos, pastumdami 

kad kenkia jų bizniui. Jie Į Japonijos, o japonai iš Ki-J šalį anglus ir vokiečius1, 
. suįnijos — geležies rūdos, kurie konkuravo už užsa- 

............ anglies ir kitokių žaliųjų kymą..__________________

i Prancūzija bando 
suvaldyti jaunimą

Paryžius. — Prancūzijos 
centralinė vyriausybė pa
skyrė 5,000 naujų polici
ninkų ir prie to ragino pro
vincijų bei miestų val
džias, kad suvaldytų vanda
lišką jaunimą.

Pereitais metais jaunuo
liai pamariuose, 
šokiu svetainėse
muštynes, užpuldinėjo se-: 
nesnius žmones ant vieške- į P. nnnr . .-v , , . . firma — .$25,000,000.lių, apiplesdavo turistus, I 
triukšmavo, labai dažnai i Ateinantį rudeni baigia- 
net iki 3 valaidos ryto. 'TSRS ir Vakarų Vokieti- 

-----------ios prekybos sutartis. Da-
REIKALAUJA MAŽINTI į bar vokiečiu industrialistai 

J. TAUTŲ ASESMENTUS ! nyksta ant NATO vadų,
Jungtinės Tautos, N. Y.—

Afi•ikos ir Azijos valstybės, i nori praplėsti prekybą 
kurių yra apie 60, reikalai!-' TSRS ir kitomis socialist!-j 
ja, kad Jungtinės Tautos nėmis šalimis ir reikalauja I 
sumažintų joms 65 procen-; Vakarų Vokietijos valdžios 

; tais asesmentus. netrukdyti prekybai.
KOMUNISTAI REMIA 
PREZIDENTO POZICIJĄ

ISLANDIJA BUS SU 
NATO SĄJUNGA

Sako: Pigiai galima 
gaminti maistą

Washingtonas. — Pasau
liniame. maisto reikalais 
kongrese, kuris čia buvo 
sušauktas Jungtinių Tautų 
pastangomis, kalbėjo D r. 
Daniel Bovet, italas, kuris 
1957 metais gavo Nobelio 
dovaną.

Dr. Bovet sakė, kad mok
sliniai iš jūrų augmenų ir 
aliejų galima 2 500 kartu 
greičiau pagaminti protei- 
ninio maisto, negu jo gau
nama auginant galvijus.

D r. Bovet sakė, kad pa
saulyje vanduo užima be
veik 72 procentus Žemės, 
bet dabar žmonės iš jūrų 
maisto (žuvų) dar gauna 
tik 1.5 procento, o milžiniš
ka masė įvairių medžiagų, 
tinkamų maisto gaminimui, 
susinaikina.

Tar. Sąjungoje yra 
223,000,000 žmonių

Maskva. — Kiekvien 
riais metais TSRS gyvent 
jų padaugėja 3,500,000. D 
bar Tarybų Sąjungoje ja 
yra 223,000,000 gyventoj 
Pereitais metais k i e 
vienam 1,000 gyventojų £ 
mė 23 kūdikiai. Iš 1,CM 
jaunagimių 15 mirė.

Nors tarybinė vyriaus 
be teikia medžiaginę par 
mą didelėms šeimoms, m 
tinystės pagalbą prailgi] 
nuo 77 iki 112 dienų, b 
gimimų skaičius sumažė;

Numatoma, kad aborci 
kaičia. TSRS ligoninėse d 
ro veltui aborciją, jeigu 
reikalauja motinos sveik 
ta. Prie kitokiu sąlygų, t 
$5.50 už aborciją.

Paryžius. — Mirė arti 
tas J. Villon.

Tūkstančiai negrų — vyrų, 
moterų, senų ir jaunų — šian-1 
dien sukišti į kalėjimus. Ne-' 
mažas skaičius — sužeisti. O 
aną dieną Jackson, Miss., Akrą, Gana. — Šios res-' 
rasistinis banditas nušovė įzy- publikos spauda rašo, kad 
Ever"6*0'' 'a ‘ ’ afrikiečiai turėtų pasiųsti

Paskaitykite, ks> ant ryto- Į Jungtines Valsti- vandenį du atominius sub- 
jaus sakė užmuštojo žmona: jas sucivilizavimui ameri- 

—Esu tvirtai nusistačiusi i kiečių, kur rasistai taip 
tęsti pradėtąjį savo vyro dar- Žiauriai puola negrilS. 
bą. . , Nieks jo mums nesu
grąžins, bet idėja gyvuos!..

Ir ji gyvuos! O Medgar 
W. Evers bus palaidotas Ar- Į 
lingtono kapinėse

IŠ VISO PASAULIO
Groton, Conn. — Birželio 

22 d. čionai Electric Boat 
Co. nuleis vienu kartu į

marinus “Flasher” ir 
eumseh”.

Belgradas. — Į Jugosla
viją atvyko Indonezijos 

. Wash, j prezidentas Sukarno. Or- 
ingtono. kur ilsisi pasižymėję į laukyje jį pasitiko^ Jugosla- 
amerikiečiai. vijos prezidentas Tito.

New Delhi. — Indija ir 
TSRS susitarė padidinti 
prekybą. Indija pageidauja 
gauti iš Tarybų Sąjungos i 
per metus 1,000,000 tonų 
naftos.

Washingtonas. — Tarp] Reykjavikas. — Islandijo- 
daugybės gautų telegramų, je išrinktas naujas parla- 
užgiriančių prezidento Ke- mentas. Premjeras Thors, 
nedžio kalbą už lygybę neg- ' su socialistų pagalba, suda
rų rasei, yra ir telegrama ' rys koalicinę valdžią. Iš 60 
nuo JAV Komunistų parti-' parlamento < 
jos.

Komunistai sako, kad 
! kiekvieno amerikiečio par- 
| eiga visomis jėgomis palai- 
! kyti prezidento kalboje iš- 
jdėstytas idėjas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
— Atskrido Ta-1

Labai svarbu, kad “Laisvės” 
naudai piknikas Baltimorėje 
būtą sėkmingas. Jis, kaip ži
nia, įvyks birželio 23 d. Ir 
iš Niujorko žada 
grupė draugų.

Gi liepos ketvirtąją Brock- 
tone įvyks kitas didžiulis pik
nikas “Laisvės” naudai.

ten vykti

J oficialus popiežiaus 
XXIII laidotuves Romon 
ko, pasak “Chicago Tribune,” 
iš Tarybą Lietuvos trys vysku
pai, du kunigai ir du pasau
liečiai. Jiems vadovauja ka
nauninkas Juozas Stankevi
čius.

Brooklyno pranciškonų laik
raštis rašo, kad tiems vysku-

J ono 
išvy-

Roma. — Krikščionių 
partija kviečia Pietro Nen- 
nio socialistus sudarymui 
koalicinės valdžios.

SUĖMĖ KUBIEČIUS 
PIRATUS

Miami, Fla. — Key West 
prieplaukoje JAV pareigū- 

Londonas. — Grįžęs iš į nai suėmė 10 kubiečių—pi- 
TSRS laiboristų vadas Ha- ratų, kurie grįžo torpedi- 

i rold Wilsonas stoja už di-' niame laivelyje. Jie sako, 
j desnę Anglijos prekybą su kad buvo įsiveržę į Kubą, 

TSRS. ! ten užmušė Kubos karių,
---------- ' susprogdinę naftos išvaly- 

Jackson, Miss. — Bolici-J mo fabriką ir nuskandinę 
ja ir vėl žiauriai puolė neg-i Kubos karinį laivelį, 
rų demonstrantus. Šeši ne-1 -------------------
grai buvo labai sumušti, o - Stanleyville, Kongo.—Čio- 
83 areštuoti. nai rinkimus laimėjo

—‘---------------- ! mumbos šalininkai.
Tokio. — Japonų geležiu-------------------

j unija, kuri turi; Washingtonas. — 
i 200,000 narių, reikalauja į vyriausybė reikalauja Pie- 
i pašalinti iš Japonijos JAV tų Vietnamo valdžios, kad

i munistai išrinko 9.
i Komunistai ir darbinin
kai reikalauja, kad Islandi
ja pasitrauktų iš NATO, 
kad būtų panaikintos JAV 
karo bazės.

Islandija yra sala Atlan
to vandenyne, daugumoje 
padengta ledu. Ji užima 
39,760 kvadratinių mylių 
plotą, bet yra tik 180,000 
gyventojų.

Pekinas. — Atskrido Ta-Į Washingtonas. — JA 
rybų Sąjungos ekonomistų! valstybės sekretorius Rn 

deputatu, ko- delegacija priešakyje su F. kas reikalauja nemazii 
Cholostovu. j pagalbos užsienio valst

------------------- ' bėms.
Havana. — Keturi lėktų-1

vai Pan American World
Airways komnanijos išvežė 
į JAV dar 400 kubiečių, jų 
tarpe 250 vaikų.

Cholostovu.

Berlynas. — Rytų Beri 
no milicininkai po siena s 
rado požeminį tunelį į v 
karinį Berlyną ir suėmė 
asmenų.

MASKVOJE ĮVYKS 
SPORTO VARŽYBOS

Maskva. — TSRS ir In
donezija pasirašė sutartį 
ekonominiais ir techniki
niais reikalais.

Stokholmas. — Atvyko 
Tarybų Sąjungos finansų 
ministras V. F. Garbuzo-

Palermo, Italija. — Si< 
lijos saloje įvyko savivald 
bių rinkimai. Iš 2,329,5' 
balsų, komunistai ga\ 
561,826 balsus.

pams buvę įsakyta vykti į lai
dotuves. Atseit, Sniečkus-Pa- 
leckis-Šumauskas buvo į s a k ę 
jiems vykti ir pasimelsti.

Aišku, tai nesąmonė, kokią 
tik pranciškonai gali iškepti. 
Vieną dieną pranciškonai re- , -
kia, kad Lietuvoje neleidžia 
žmonėms melstis, o kitą—l<a(l Reliečiu 
valdžia verčia net ir vyskupus 
važiuoti į patį Vatikaną pa
simelsti.

Ponai pranciškonai, kur jū- karo bazes, o pirmoje vieto-1 ji liautųsi persekiojus bu- 
sų logika?! ije atominius submarinus.

Havana. — Oriente pr 
vincijoje potvynyje žuvo 
žmonių.

Lu-

JAV

I distus.

Washingtonas. — Liepos Vas. 
21—22 dienomis Maskvoje i 
įvyks jaunų sportininkų 
varžybos. JAV Athletic 
Union jau išrinko sporti
ninkus, kurie skiriami var
žyboms, bet dabar susidarė 
krizė, nes eilė negrų jau
nuolių atsisakė. Negrai ge
rai pasirodydavo tarptau
tinėse sportininkų varžy
bose. šiemet jie yra užsiga- į Tel Avivas. — Pasitraukė 
vę dėl baltųjų šovinistų iš-1 iš Izraelio premjero vietos mokslininkai atvyko į Kii 
stojimų. j Dovydas Ben-Gurionas.

Orangeburg, N. J. —Kilo 
gaisras mokykloje, bet 
vaikai laimingai išvesti 
kan.

visi 
lau-

val-

Kairas. — Irakas pra 
?ipto pagalbos kovo

Bagdadas. —- Irako 
džia skelbia, kad užmušė 
165 kurdus.

prieš kurdus.

Kolombo, Ceilonas.—C< 
lono vyriausybė naciona 

ižuos visus užsienio banki

Pekinas. — Trys Kub

ją.-
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APIE HITLERININKĄ
L. PRAPUOLENI

Čikagoje veikia uolus hit
lerininkas Leonas Prapuole
nis. Brooklyno “Vienybė” 
andai parašė, jog tasai ti
pas karo metu buvęs aukš-

rei kalus, padaryti tvarką savo 
namuose.

Mes ryžtingai remi a,me A- 
merikos negrų kovą prieš ra
sinę diskriminaciją, už lygybę 
ir žmogaus teises.

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
sudėjo visas viltis savo bi
čiuliams Vakarų Vokietijos 
naciams, kad su jų pagalba 
atgautų Lietuvą.

Teroras neišgelbes
RASISTINIS TERORISTAS Jackson mieste, Mis- 

sissippi valstijoje, nušovė įžymų veikėją, 37 m amžiaus 
Medgar W. Evers, kuris vadovavo negrų kovoms už 
laisvę ir pilietines teises.

Tai, žinoma, sukėlė didžiulį pasipiktinimą visuose 
JAV padoriuose žmonėse. Ir tai gali privesti prie bai
sesnių dalykų.

Matydami, kad jiems nesiseka, kad žemė slysta iš 
po jų kojų, rasistai griebiasi bjauriausių priemonių, kad 
neprileistų negrams pasiekti pilietines teises ir žmogiš
kas laisves. Bet teroru rasistai savo siekimų nepasieks. 
Kas vėją sėja, tas audrą plauna!

Alabama—
a___

Vienas arge n t i n i e t i s Sunki Argentinoje padėtis 
mums rašo iš Buenos Aires: | 1<N. y Times„ korespon.

Pas mus streikų bangos Ed Burks rašo iš
indėiimas Jiružės 27 d. o ?u6n.os Aires ap.e didejan- cinkevičių ir docentą S.

Neseniai ir man teko lai
mė susitikti mieluosius Šven
čius iš TL — poetą J. Mar-

judėjimas tretružės 27 d o v. ' . ... i cinkevicn
• ' oi i i i n cia Argentinoje ekonominę izro(y,>ripjau geg. 31 d. buvo paskelb- . ; . , i
tas generalinis streikas vi- Vnj r r draugiški

• a • gu -i Burks nurodo, kad is 6 fri>oo tzvsoje Argentinoje. Streikas .....  sinA Sltas K1.
viską sustabdė, kad ir pės
čių mažai matėsi gatvėse. 
Namų durys ir langai buvo 
uždaryti Buenos Aires ir 
kituose miestuose. Tokio 
streiko dar aš nesu matęs, 

st. Marcinkevičiaus j nors daug streikų pergyve- 
Pušis, kuri juokėsi” i nau. Visur viešpatavo ra

mumas, tai ir policijai buvo 
sunku išprovokuoti kokį 
nors neramumą. Visa ko
munikacija, komer c i n ė s 
įstaigos, industrijos, mais- 

d to įstaigos, mokyklos buvo 
i-1 uždarytos.

Tame pat laiške iis atvv- 
mi, kad Kazys Undraitis,

LIETUVOS RAŠYTOJŲ
per year $1200 tas hitlerininku pareigūnas1 KŪRYBĄ KITOMIS p year, .1^ KALB(>MIS

gaivalas ir čia, Amerikoje,] Savaitraštis “Literatūra ir 
ir jis uoliai gina visokius’menas” rašo: 
impulevičius, paškevičius ir!
kitus, nevertus ž m ogaus' ,iuMr^ T“jy 7’S S’'

. I Ineraturos leidykla serijoje
vardo elementus. [“Roman gazeta” (1963 m. Nr.

čikagiečių “Vilnis” duoda!8) atskiru leidiniu rusų kalba 
platesnę to hitlerininko cha
rakteristiką. Skaitome:

Kas tas Leonas Prapuole
nis? Nagi visokių piketų, de- 
monstracij ų, 
ir pelių 
organizatorius, 
sužino, kad, i 
kagą atvažiuoja 
n is pareigūnas, 
būrelis žmonių

galimas dalykas, 
nešiojimo į mitingus 

Jeigu jis tik 
sakysime, į či- 

koks tarybi
ni’ susirenka 

padisk lituoti 
kokį politinį klausimą, tai jis 
tuoj suburia savo vienminčius, 
apginkluoja juos antikomunis-Į “Looming”

apysaką “F 
(autorizuotas vertimas F. Hek
toro, redaktorius M.čerkaso- 
vas). Įžanginiame žodyje A. 
Makarovas trumpai apibūdina 
Just. Marcinkevičiaus kūrybos

dinio tiražas — 700,000 egz 
Tai pirmas mūsų prozos kūri
nys, išleidžiamas šioje mašino
je serijoje.

. Tai kilnios ir 
' draugiškos asmenybės. Si-

. . v. gitas Kregždė kaipo aukš-
milijonų daibimnku šiuo m()kslo dėstytojas labai 
metu bedarbių randasi apie , d iškas ir nuoširdus. O 
700,000 N acionalmė garny- tas j Marcinkevičius 
ba 1962 m. sumažėjo 4 pro-. kai tikrasis žmogus, gam- 
centais, o siais metais su- tQg atsįųStas apdainuoti šį 
mažėjimas dai didesnis. į pasauiį# poetas pilnas žmo- 

Plieno gamyba 1962 me- njškos nuoširdžios meilės, 
tais buvo sumažėjus 5 proc.,; pasiryžęs savo rankomis 
o šiais metais siekia net 37 i apkabinti pasaulio darbo 
proc. Aliejaus gamyba taip-j ^mones, juos paglamonėti 
gi mažėja. Daug įvairių įr palinkėti sveikatos ir lai-

TAIP, JAU IR ALABAMOJE šiek tiek pralaužtas 
ledas—du jauni negrai buvo priimti į Alabamos univer
sitetą, kuriame ligi šiol mokėsi išimtinai tik baltieji. Tie
du negrai drąsuoliai—Miss Vivian Malone ir James A. 
Hood.

Visa tai įvyko, kai Alabamąs gubernatorius, rasis
tas George C. Wallace, buvo suruošęs tragi-komediją, 
kai jis, atsistojęs tarpduryje ryžosi neįleisti minėtų dvie
jų negrų į universitetą, šią tragi-komediją jis suruošęs, 
girdi, dėl to, kad rinkiminėje kampanijoje buvo davęs 
balsuotojams tokį pažadą.

Bet gubernatorius nusilenkė Washington© įsakymu 
pasiųstai kariuomenei. Dabar Wallace žadąs eiti į teis
mus, nes, sako jis, prievarta negrų įvedimas į universi
tetą pažeidžiąs JAV Konstituciją. Tokio dalyko, žino
ma, nėra!

Alabamos valstija—paskutinė valstija, kurios mo
kyklose tarp baltųjų bus ir juodų-negrų; ir čia, paga
liau, pralaužtas segregacijos ledas.

Bet Alabamoje, kaip ir Mississippi, kaip kitose pie
tinėse valstijose, padaryta tik labai smulkutė pradžia. 
Tai yra, kaip sako žmonės, tik “token”, tik bandymas.

Kuogreičiausiai reikia daryti visą, kad kiekvienoje 
valstijoje, kiekviename mieste ir miestelyje, kur gyve
na negrų, jie turėtų pilną laisvę naudotis lygiomis teisė
mis su baltaisiais visomis viešomis mokyklomis—prade
dant pradinėmis ir baigiant universitetais. Jei to nebus 
padaryta greit, bus bloga ir ramybės nebus. Negrai pa
siryžo kovoti ir jie kovos. O jiems padės kiekvienas do
ras baltveidis.

Dvi labai svarbios 
prezidento Kenedžio kalbos

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ prezidentas Kenedis paša- 
kė dvi labai svarbias kalbas: pirmoji buvo tarptautiniais 
klausimais, antroji—naminiais. -

Pirmąją kalbą jis sakė birželio 10 d. Washingtone. 
Jos esmė: JAV nori taikos, jos karo prieš Tarybų Są
jungą niekad nepradės. JAV vyriausybė stoja už tai, 
kad būtų sulaikyti branduolinių ginklų bandymai ore; 
prezidentas siųs į Maskvą savo atstovus, kad jie ten 
taktųsi su Tarybų Sąjungos ir Didžiosios Britanijos at
stovais dėl branduolinių ginklų ore bandymų sulaikymo, 
dėl sudarymo tuo klausimu sutarties.

Prezidentas ragino visus amerikiečius pradėti gi
liau galvoti dėl šaltojo karo sušvelninimo, dėl taikos iš
laikymo, dėl savo pažiūros bei nusistatymo link Tarybų 
Sąjungos pakeitimo. Nors jam ir kitiems komunistinė 
Santvarka ir nepatinkanti, tačiau jis negalįs paneigti tų 
milžiniškų pasiekimu, kuriuos tarybinės tautos,' statyda- 
mos komunizmą, atlikę moksle ir technikoje.

Prezidentas užakcentavo tokį dalyka: Amerika ir 
Tarybų Sąjunga turi koricentruotis tais klausimais, ku
rie jas jungia, o ne tais, kurie skiria.

' - _ — o —
ANTRĄJĄ KALBĄ—naminiais klausimais, prezi

dentas pasakė birželio 11 d.
Kalba buvo paruosta ant greitųjų—po to, kai Ala

bamos gubernatorius kapituliavo, po to, kai i Alabamos 
universitetą buvo įleisti du jauni negrai studentai.

Čia prezidentas Kenedis, gal būt drąsiau ir atviriau 
nei kada nors, pasisakė už negrų teises, už integraciją. 
Atvirai ir aiškiai jis pabrėžė, kad, jei greit nebus išpil
dyti negrų reikalavimai, tai mūsų šalis gali susilaukti 
labai pavojingų įvykių. Negrai pradėjo kovą už savo tei
ses masiškai ir per visą šalį, ir tai, sakė prezidentas, 
reiškia, kad atėjo laikas jų reikalavimams realizuoti. 
Kiekvienoje valstijoje, kiekviename mieste bei mieste
lyje negras turi teisę sėdėti greta baltojo teatre, turi 
teisę pirkti krautuvėse, kur perka baltieji; turi teisę 
valgyti restorane bei valgykloje, kur valgo baltieji; turi 
teisę mokytis tose mokyklose, kur mokosi baltieji; turi 
teise dirbti kartu su baltaisiais visokiose pramonėse bei 
profesijose.

Prezidentas žadėjo tuo klausimu pateikti JAV 
Kongresui sumanymą, ir jis hori, kad Kongresas jį pri-

literatūrinis žurnalas ‘ 
atskirom knygu

tėm leidžia naujų literatūros 
kūrinių bibliotekėlę. Ką tik 
čia išleista Just. Marcinkevi
čiaus apysaka “Pušis, kuri

tiniais plakatais ir šlifuoja ša
ligatvius. Čikagoje gyvena, be
rods, dar antras toks atkak
lus piketuotojas, kuris vadina
si Dilys ir kuris pernai buvo 
teisiamas už pažangių Ame
rikos lietuvių pavardžių nau-!Loodus. 
(lojimą savo fašistiniam; šlamš
tui siuntinėti. 7

Kokiu uolumu Leonas Pra- darosi
i dies demokratijos šalyse. V; 

y---- , leidykla “Ksionžka
lenkų kalba išlei

gi mažėja, 
firmų bankrutuoja.

Ekonominės krizės pasė
koje iš užsienio produktų 
importas ir Argentinos pro
duktų eksportas žymiai su
mažėjo.

Valdžia yra užsienio kre
ditoriams šiuo metu skolin
ga arti 3 bilijonus dolerių, o 
privatinės kompanijos sko
lingos $532,000,000. Blo
giausia, kai skolos laiku ne
atmokamos, tai kraštas 
taip ir brenda dar į dides
nes skolas.

Turtingiausia moteris
Anglijoje turtingiaus i a 

moteris, po karalienės, yra 
Seafieldo grafienė, turinti 
Škotijoje 800 ketvirtanių 
mylių žemės, kurioje yra 
10 miesteliu ir 3 senoviškos c.

mės.
Filadelfijos pažangiečiai 

nekantriai laukėme atvyks
tant mylimų svečių — po
eto Marcinkevičiaus ir do
cento Kregžės. Mes žino
jome iš “laisviečių” prane
šimų, kurią dieną 27 Tary
bų Sąjungos svečiai atvyks 
i ši miestą. Tačiau jokiu 
būdu negalima buvo niekur 
dasiklausti, kur svečiai ap
sistos nakvynei, kur juos 
galima susitikti. Spauda, 
radijas, televizija, viešbu
čiu savininkai ir miesto ro
tušės paregimai boikotavo 
arba cenzūravo visas žinias. 
Net nesujungė telefono, kas 
norėjo pasikalbėti su turis-

stiprėja. Reikėjo tris šon
kaulius gipsuoti. O seny
vam žmogui, turinčiam 80 
metų amžiaus, tai ne juo
kai tą viską pergyventi. 

I estu kalba ia išvertė M. BeTt) L'8 tvirtai hukdsi.
Rašo, kad mirė Pr. Kra- 

! pavickas, pirmiau smarkiai 
Lietuvių tarybinė literatūra! veikęs tarp pažangiųjų, bet 

i vis populiaresne liau- vėlesniu laiku niekur nepa- 
ysirodydavo. Palaidotas reli- 
1 iginiai, kaip jo sūnus nore-

misiją,” i 
spręsti iš “Draugo” * šuvos 

m. ge-|Wiedza”
i Alfonso Bieliausko r o m a n a į Ju*

‘Rožės žydi raudonai.” Ro-! Kiek pirmiau mirė buvęs 
A- maną į lenkų kalbą išvertė ; SLA pirmininkas G. Šimku

mi-j Anastazija ir Zigmantas Sto-1 nas, 1.941 m. rasinė jes “Mo- 
-jberskiai; viršelius ir ^titulini Į mente” prieš klerikalus, O 

! dabar buvo palaidotas reli- 
l viniai.

puolenis vykdo savo 
galima 
aprašymo, liečiančio š. 
gūžės 19 d. Čikagoje sušauk 
tą mitingą nacių kariniams 
nusikaltėliams išaiškinti, 
not “Draugo,” prieš tą 
tingą Leonas Prapuolenis nal 
timis nemiegojo ir net į darbą ; puslapi piešė dail. J .Zbijevs-' 
nėjo, kad tik suburtų apie sa-'kis. Romanas išleistas 10,260’ 
ve didesnį piketininkų būrį. J egz. tiražu. Tai jau penktasis!

v,., , , , ,,,7. 'romano “Rožės žydi raudonai”Del to, kad ‘Vienybe įvertimas ( TSRS taut„ h. Iiau.
pasakė apie Prapuolenį tie-|(kes demokratijos šalių 1> 
sos žodį, tai Čikagos mari-' bas.
jonų laikraštis pavadino ją! -------- ---------- *

1 Kruppo kompanijaišdavike.”
Koks prasiradimas!..

AFRIKIEČIŲ ŽODIS 
DĖL JAV NEGRŲ 
PERSEKIOJIMŲ

pyksta ant JAV
Bona. — Grįžo iš Mask

vos B. Deitzas, Kruppo 
kompanijos ■ prezide n t a s.

suTASSo korespondentas ra- Maskvoje jis kalbėjosi 
šo iš Kairo, Egipto sosti-• Chruščiovu. TSRS jiremje- 
nės: j ras sakė, kad Tarybų Są-

n. , . . . . „ . Į jung. industrija galinga, pa-Pietų ir Pietvakariu Afri-I". %. . _ . ,. / .
kos, Basutolendo, Mozambiko, ^a^ nauJals
Svazilendo, Zanzibaro, Kėni-1 tiekius, todėl TSRS neduos 
jos, šiaurės ir Pietų Rodezi- i užsakymų Anglijoje ir Va
jos 11 nacionalinių partijų 
ir organizacijų, priklausančių 
afrikiečių asociacijai Kaire, at
stovai š. m. birželio mėn. pa
skelbtame pareiškime rodo di
delį susirūpinimą gyventojų 
negrų padėtimi Jungtinėse 
Valstijose.

Gėdingi Albamos rasistų 
veiksmai, sakoma pareiškime, 
kelia didžiulį mūsų pasipikti
nimą. Mes jau ne pirmą kar
tą matome šlykščią JAV gy
ventojų n e g r ų persekiojimo 
kampaniją. Mūsų atmintyje 
dar tebėra gyvi niūrūs prisi
minimai apie Liti Roką. Pa
saulis žino tik atskirus tyčioji- 
mosi iš JAV negrų atvejus, o 
mes žinome, kad kasdien A- 
merikos rasistai baisingai sa- 
vavaliauja. Mes, afrikiečiai, 
niekada neužmiršime ir nieka
da neatleisime šių nusikalti
mų, daromų žmonėms, kurių 
vienintelė kaltė yra ta, k a d 
jie reikalauja lygybės ir ele
mentarinių žmogaus teisių.

Rasinė segregacija Jungtinė
se Amerikos Valstijose — tai 
pačios, ten esančios, sistemos 
rezultatas. Ir kai Amerikos 
vyriausybė sako ginanti lygy
bę ir laisvę, mes žinome, kad 
tai tuščios šnekos. Valdžios 
skatinamų Amerikos rasistų 
fašistiniai veiskmai patvirtina 
žinomą tiesą, kad vadinamojo 
“laisvojo pasaulio,” kuriuo 
taip ginasi Vakarai, faktiškai 
nėra. Štai kodėl mes pata
riame JAV vyriausybei, prieš 
kišant savo nosį į kitų tautų

Atrodo, kad tie suvaržy
mai buvo padiktuoti iš 
a u k š č i a u. Bet mes per 
geležinę sieną pralindome 
ir vistiek susitikome su 
garbingais svečiais. Būdin
ga tas, kad Lietuvos “lais- 
vintojai” buvo gerai infor
muoti apie kiekvieną turistų

prisipirkusi daugybų serų žingsnį ir net pasikvietė 
pas save docentą Kregždę 
ir poetą Marcinkevičių ir 
apipylė svečius Šimtais 
klausimu. •

Pregresas

Tituluotų parazitų Ang 
Ii j oje, matyt, ne stoka.

įvairiose pramonėse. Už 
unijos pinigus nusipirkę 
vilki labai brangius kostiu
mus. Mariose pla ūkio j a 
prabangiu “yachtu,” važinė
ja ^brangiais kadilakais. O 
jeigu kuris eilinis ųnijistas 
išdrįsta prasitarti nors žo-

Šen ir ten pasidairius
I Kokias pažiūras turi ak- 
lai tikintieji giminės į savo 
išsilaisvinusius giminaičius ? 
Religingų asmenų pažiūros 

! į laisvuosius yra įvairios. 
. Vieni baisiai neapkenčia sa
vo laisvųjų giminių, juos 
kolioja, vadindami “velniui 
dūšią pardavusiais” ir ben
drai .skaito juos blogais delį prieš savo raketierius, 
žmonėmis vien tik dėl to,! tai tas atsiduria ligoninėje 
kad jie neina į bažnyčią ir 
nepasako kunigui ausin sa
vo nusikaltimų. Kai kurie 
dievoti net vengia susitikti 

I su laisvais giminaičiais.
Yra ir nuoširdžiu Jehovos 

Kruppa, bet JAV reikalavo -garbintojų, kurie neširsta 
vokiečių, kad negamintų. ant išsilaisvinusių giminių; 
Dabar Kruppo vedėjas gai- Į’e pamoję- pasą-
lisi netekęs didelio užsaky
mo.

karų Vokietijoje.
TSRS buvo užsakius 600,-

000 tonų vamzdžių pas

INDAMS PLAUTI
Kiekvienai namų šeimi

ninkei patiks patogus, hi
gieniškas kaproninis šepe
tys indams plauti.. Į jo ran-

Iš laiškų
Gerb. Administracija

apdaužytas taip žiauriai, Čia rasite $10 pinigais. Ša- 
kad tampa nedarbingu vi-įk°te< !<ad mašina (press) 
sam amžiui. i sugriuvo, tai bus prie pa-

XT . . . . „ i taisymo. Turiu, matau rei-
Nesemai AFL-CIO pa- paja jr fĮuodu. Viso geriau- 

Mrelbc, buk tai paskyrė 20|si j Ragauskas, Shelton, 
milijonų dolerių suorgam- ęonn ”
zavimui dar neorganizuotų į Tai’Iabai gražus j. Ra. 
darbininkų, bet jų pažadai, nnvvzdvs. Tariame

Į pasiliko tik pažadais. Nie-
!ko: kaip pasiklos, taip iš-iko neveikiama. Tik smur- 

simiegos. | tu bando atimti tūkstan-
O kaipgi su mūsų laisva

maniais ? Dar daugelis 
randasi mūsų gretose, ku
rie viešose sueigose su lais
vamaniais dangstosi, laisva- 
manybės skraiste, o suėję

kote, kad mašina (press)

: gausko pavyzdys. Tariame 
jam didelį ačiū. L. Ad-cija.

| tu bando 
čius unijistų iš kitų 
lingu nariais unijų.

skait-

Marija, Marija! Taip 
seiliau rėkaudavo dipu
kai, kiek tik jų plau
čiai garo turėjo. Tie 
lietuviu tautos atskalūnai 
maldomis p rašė šventos 

i kad ir jie dar esą Jehovos' Meirijos^ knd Pnai ^stebuk- 
tarnai.

Neseniai man teko susi
tikti su mano religingais

kenos galo pritvirtinamas | su. say° religiniais giminė- 
šepetys, o ant kito uždeda-I m*s 7^1 pakeičia savo kailį, 
ma žarna su antgaliu. Žar- P a s i r o dydami saviesiems 
na pritvirtinama prie van
dens čiaupo. Karštas van
duo pro žarną ir rankenos 
viduje įmontuotą vamzdelį 
patenka ant šepečio. Tokiu 
būdu labai lengva išplauti 
butelį arba kitą indą.

Naujuosius šepečius pra
dėjo gaminti Gorkio LUT 
Bogorodsko įmonė.

lingu būdu atimtų Lietuvą 
iš Lietuvos liaudies ir ati
duotų vėl dvar poniams.

gimihaičiais, su kuriais bu-1 nelaimė tame; kad
' Į A /Alii I r i 1\ l\ i •1 i sr r O /'I i vi O O 7

nesimatęs virš 30 metų, 
sužinoję mano laisvu- 
nieko man neprikaišio- 
Bet sugrįžę į namus

Šis įrenginys jau pradė
jo veikti Kijevo stotyje 
Maskvoje. Pigu ir patogu 
—saugojimas kainuoja 
15 kapeikų, nebereikia 
dyti kvitų, laukti eilės, 
tomatas keleivių tarpe 
įgijo populiarumą.

tik

Ari
jau

imtų. Kai šitie žodžiai skaitytąją pasieks, toks sumany
mas gąl būt jau bus Kongresui pateiktas.

Prezidento kalba buvo labai šauni, turininga ir poli
tiškai svarbi. Jos paskatinta, amerikinė liaudis stos į uo
lesne kovą, kad siūlomieji prezidento dėsniai būtų įgy
vendinti.

vau 
Jie, 
mą, 
jo. 
užpirko 5,000 mišių, 12,500
šventų komunijų, 15,000 
kalbėjimų švento rožan
čiaus. Tie tūkstančiai mal
dų nupirkta, kad aš su- 
grįžčiau prie tikėjimo. Kaip 
ten bebūtu, atrodo, kad t 7 ’

Amerikoje Marija vadinasi 
“Mary,” tad klajūnų lietu
viškos maldos nesuprato ir 
jiems Letuvos neišvadavo. 
Tuomet bėgliai pasikvietė 
sau į talką kadaise buvu
sius socialdemokratus ir 
klerikalu šulus, c-

Abieji sujungtomis jėgo
mis ir labai nužemintomis 
širdimis meldėsi prie Dėdės

Gerbiama redakcija! Pra
šau padėti man, kaip moti
nai, surasti mano sūnų. Jis 
gyveno kurį laiką šiaurės 
Amerikoje, o dabar, atro
do, Pietų Amerikoje gyve
na. Mano sūnus Aižinas 
Kazys, sūnus Kazio, gimęs 
1920 m. Panevėžio apskri
tyje, Navikų kaime. Aš, jo 
motina Bainaravičienė Gra
silda, duktė Juozo, esu gi
musi 1892 m. Panevėžio 
apskr. Butėnų kaime: Da
bar gyvenu: Subačiaus ge
ležinkelio stotis, Kupiškio 
rajonas, Vytauto g. nr. 73.

cvuAMVAvr, n « u Ulinio

Pregresui dangus užtikrin- j Šamo, kad jisai ginkluota 
tas.

IŠGELBĖS SENĄ 
MALDYKLĄ

Paryžius.
Tautų UNESCO skyrius 
nutarė išgelbėti Nilo.upės 
pakrantėje seną Abu Smbel 
maldyklą. Baigus statyti 
Aswano užtvanką ši šven
tykla būtų buvusi apsemta 
vandeniu. Švedijoje ir kitur 
jos išgelbėjimui buvo sukel
tas $19,000,000 fondas, bet 
visas projektas suda rys 
$36,000,000 išlaidų. Maldyk
la bus perkraustyta apie 
300 pėdų aukščiau ant Nilo 
kranto.

Jungtinių

jėga “išvaduotų Lietuvą” 
ir atiduotų ją tvarkyti lie-

Kur link krypsta didžio- tuvių tautos išdavikams, 
sios unijos? Filade‘1 f i j o s į Tačiau Dėdė Samas jų ne- 
mieste teisiami 6 Tymsterių i paklausė ir atsuko savo 
unijos lokalo 107 kdfriiteto ( nugarą lietuviškiems revan- 
nariai. Jie kaltinami už iš-;šistams. Tuomet despera- 
eikvoiimą iš unijos iždo cijos prislėgti “vaduotojai” 
$250,000. Teisme išryškėjo, —-----------------------——
kad lokalo vadovybė yra 2 p,-laisvė (Liberty)— Antrad., birželio (June) 18,1963



Yucaipa, California
Apie ifiūsij Idfopdš vėtklą
Kaip žinome, vėlesniu lai

ku įvyko pora svarbių kon
ferencijų, tai yra “Vilnies” 
dalininkų suvažiavimas ir 
konferencija kovai prieš fa
šizmą. Pranešimai spaudo
je rodo, kad abu sąskrydžiai 
buvo pasekmingi, kad pasi- 
brėžta daug darbo atlikti.

Kaip vienam, taip ir ki
tam sąskrydžiui Yucaipos 
LLD kuopa gausiai paauko
ji), taipgi ir pavieniai drau
gai ir draugės, be agitaci
jos, sudėjo gerą kiekį au
kų — vilniečių suvažiavimui 
$84; kovai prieš fašizmą 
$34. Tai pagirtinas ir visuo
meniniai svarbus darbas.

Kadangi artinasi šilti va
saros orai, tai tam laikotar
piui nepadaryta jokių pla
nt!. Mąnati, kad galima su- 
riidšti kur nors gražų iš
važiavimą į kalnus arba į 
viešus miesto parkus.

LLD kuopos nariai, ne
pamirškite, kad sekantis su
sirinkimas įvyks liepos 14 
d. pas draugus Alvinus na
muose, 12322 Bryant Street, 
apie 2 vai. popiet. Kaip vi
sados ,taip ir šiuo sykiu yra 
svarbių reikalų apkalbėti ir 
padaryti planus ateities 
veikimui.

Aukotojų vardai
Žemiau telpa vardai tų, 

kurie aukojo kovai prieš 
fašizmą (konferencija įvy
ko Chicagoje gegužės mėn.)

LLD 7Š kuopa — $10; po 
$5: Jonas Žėkas, Ant. ir 
Marytė Mack, Juozas ir Ma
rytė Dementis, Antanas ir 
Domicėlė Shultz; Geo. Šid
lauskas — $2, Juozas Palu
kaitis — $1, Bėn. ir Pet- 
rdhe Mateliai—$1.

(Vilniečių suvažiav i m u i 
aukotojų, vardai jau buvo 
paskelbti.)

Apie mūsų draugus
Mūsų mylima draugė Juo- 

zafina Šimkienė, kuri gyve
no virš trejų metų Redlan- 
duose, persikelia gyventi į 
Nan Nuys, Calif. (Los An
geles priemjestis). Ji yra 
LLD ir LDS kuopų narė, 
bet dėl jos silpnos sveikatos 
retai lankydavo susirinki
mus. Šiuo laiku džiaugiasi, 
kad sveikata sustiprėjo ir 
kad galės daugiau kur iš
eiti.

Gaila, kad netekom vie
nos nares Yucaipos kuopo
je. Bet galime pasidžiaug
ti, kad gegužės mėn. susi
rinkime įstojo nauja darbš
ti draugė, tai narių skaičius 
pasiliks tas pats.

Per praėjusius pora mė
nesių Margareta Alvinienė 
buvo apimta skaudžios li
gos, ir dar iki dabar yra po

daktaro priežiūra. Dakta- i 
ras sako, kad reikalinga 
operacija, bet dar turi su
mažinti svorį.

Dabartiniu laiku ligonė 
gerokai sustiprėjo ir pajė
gia dirbti namų darbus, to
dėl nesiskubina operacijai.

Teko nugirsti, kad Anta
nas ir Domicėlė Shultzai 
rengia pažmonį liepos 7 d. 
Calimesa Community Club 
salėje, 35319 Bryant Street, 
nuo 12 vai. popiet. Tai vėl 
turėsime gražią pramogėlę.

Taipgi tą pačią dieną ir 
toje pačioje svetainėje įvyks 
LDS 38 kuopos susirinki
mas. Todėl LDS nariai ne- 
sivėluokite.
Apie miestelį Loma Linda

Apie 18 mylių į vakarus 
nud Yucaipos kalnuotoje 
srityje randasi pagarsėjęs 
miestelis Loma Linda. Veik 
90 nuošimčių to miestelio 
gyventojų yra Septintos die
nos adventistai, todėl čia ir 
visos gyvenimo sąlygos yra 
pagal tos religijos patvar
kymus. Valgyklose ir ligo
ninėje griežtai draudžiama 
mėsa ir rūkymas. Miestely
je randasi milžiniškos den- 
tisterinės ir medikalinės 
mokyklos ir ligoninė. Da
bar ta ligoninė bus perpus 
padidinta — statys naują 
šalia senosios. Gydymas to
je ligoninėje nepaprastai 
brangus. Gal dėl to, kad 
yra pagarsėjęs, kad ten 
brangiai atlupa už operaci
jas.

Alvinas

Karakas. — Venezuelos 
valdžia areštavo virš 250 
komunistu.

PRANEŠIMAI
Wilkes-Barre; Pa.

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

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

Rengėjai 
(47-49)

Plymouth, pa.
LDS 60 kuopa jr ALDLD 97 kuo

pa bendrai rengia išvažiavimą su ge
rais pietumis i 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 penktadienį, birželio 21 
d., 7:30 vai. vak.,. 103 Green St.

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

Element ina Jankeliūnienė
(47-48)

brocktoSj, mAss.
Atminčiai mano mylimos žmonos

Chios Štoškienės
Mirė birželio 18; 1961 m.

Jau pra^j du metai netekus tavęs, 
Kai mirtis atskyrė tave nuo manęs; 
Daug kartų naktimis miegot negaliu. 
Vienas pats sau galvoju, kam gyvent turiu?

Tu ilsiesi, miela, šitame kalnelyj.
Ilsiesi tu čia jau amžinai;
AŠ lankau ir puošiu tavąjį kapelį, 
Ir’gailiuosi tavęs, kad mane palikai.

Priiimena man tos tavo dienos,
Kada tu dirbai ir rūpinais manim;
Tu ilsiesi dąbar, bęt tos tavo dienos ' v*
Kas diena stovi priešmahe.

Aš dažnai ateinu tyliai prie tavo kapo, 
Ir noriu, mieloji, pas tave paklaust, 
Kaip daug šios mano kelionės dar beliko, 
Bet atsakymo nuo tavęs negaliu sulaukt.

Nes tu negali manęs girdėti,
žeme užklota giliai esi, 1 . 'i-9
Tai dabar tik laųkiū, miela Onute, "
Kada ir mane priglausi.

joną# Stoškus, vyras
Ona Shilanskls, duktė 
Andriu* BhJlanskJs, žentas 
Carol ir Andriu#, anūkai

Miami, Fla.
Dar apie kubiečius

jau buvau žadėjęs nebe-; 
rašyti apie kubiečius, 1 
kai kyla nauji įvykjai; ro
dos, reikia ir vėl rašyti.

Dabar, kai mūsų federali
nė valdžia sulaikė čekius 
kubiečiams, buvusiems įsi
veržėliams į Kubą 1961 m., 
tai tarp jų ir jų globėjų 
• I *• • . EC1U 11CV1 1C111JLO PCVVUCVI 1UO1VO.

Įvyko didžiausias sumisi-,|aįp h. §i Apšviįtos draugi. 
mas,

Ju globėjai iš “Miami 
Herald” “Town Crier” už 
birželio 9-a diena rašo: 
“Graži inteligentiška jauna 
moteris, ieškanti darbo, sė
dėjo prie mano deskos. Ji 
kalba gražiai angliškai ir 
ispaniškai.

’ —Kas atsitiko ?— paklau
siau aš, — kodėl tiek daug 
jūsų žmonių įpuolėte isteri- 
jon ir begote iš Kubos čia? 
Ji atsakė:

—Dauguma gal ir buvo-

Bridgeport, Conn.
I < •.'1916 metais sutverta 
i draugija, kuri buvo pava- 
j dinta Lietuvių Apšvietos 
’ pašalpinė draugija, tapo 
likviduota.

Kuomet buvome jauni, su 
mažais uždarbiais, tada vi
sokių draugijų tvėrimo bu
vo mada, ir visur jų buvo 
daug. Jos yra ir gana daug 
gero nariams padariusios.

nebūtume įpuolę, gal dau
guma mūsų nebūtume aplei
dę savo šalies.

Taigi atrodo, kad kai ku
rie bėgliai dabar apsigalvo
ja ir mato savo klaidą.

Toliau tas “Town Črier” 
dėsto gandus apie Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos 
politinius reikalus, būk A- 
merikos pasekretoris A. 
Harrimanas kur tai Sovietų 
Sąjungoje turėjo su Cast
ro pasikalbėjimą apie bū
siančius kinų ir sovietiniij 
atstovų pasitarimus; apie 
pasaulio politinį švelnėjimą, 
ir, pagaliau, apie Kubos bėg
lius, apie jiems galimybę 
apie Kalėdas grįžti į Kubą.

Kitą dieną vėl tilpo alar- 
mingas straipsnis (atsišau
kimas) į žmones gelbėti 500 
kubiečių vaikų, kurie yra 
laikomi Florida City (neto
li Miamės), tam tikroj sto
vykloj, kurių tėvai randa
si Kuboj.

Kaip vaikai atsirado čia, o 
tėvai Kuboje? Ar tai ne
bus turčių vaikai, kuriuos 
čia atvežė?

Bijo juodų žmbriių
Paskutinėmis dienomis 

mūsų ponai pradėjo rūpin
tis apie tai, ką darys Mia
mės negrų rasės žmonės? 
Veik kasdien per TV pa
stato juodą žmogų ir klau
sinėja, ką jie mano dary
ti čia dėl savo teisių? Ži
noma, negrai aiškina, kad 
jeigu miesto pareigūnai ir 
biznieriai darys kas reikia, 
tai reikalai eis švelniai; bet 
ei ne, tai negrai kovos-

Taigi, mūsų ponai priple
pėjo labai daug apie tai, ko
kias teises privalo turėti 
žmonės už tūkstančių my
lių, tai yra socialistiniuose 
kraštuose, o namie nematė 
ir nejautė juodų žmonių be-, 
teisiškumo. Dabar rūpina
si, ką anie dėl to darys.

Kai anais metais Aukš
čiausiasis Teismas padarė 
sprendimą baigti diskrimi
naciją, tai tie “geraširdžiai” 
įsakė nuiminėti nuo lange
lių ir vandens fontanų iš
kabas “White only,” “Col
ored only,” ir busuose lei
do negrams sesti į priešaki
nes sėdynes.

Dabar jaučia, kad to ne
bus gana, tai ir nervinasi;

žilas Juozas

ja—buvo laisva, priklausė 
vyrai ir moterys; turėjo du 
skyrius: duoklių mokėjo 25 
c. ir 50 c. į mėnesį, turėjo 
ir pomirtinę. Savu laiku 

turėjo netoli 300 narių. Da
bar, nariams senstant, vie
ni mirė, kiti pasitraukė iš 
draugijos, todėl duoklėmis 
nebuvo galima apsimokėti 
reikalingas bilas, o taip su
kelti turto nebuvo galimy
bės, nes pagyvenę nariai jo
kių parengimų nesuruošda- 
vo. Jaunesnio, amžiaus irgi 
nebuvo galimybės gauti, 
taip laikui bėgant turtas 
sumažėjo, nariai suretėjo, 
kad net j valdybą nebuvo 
galima narių gauti. Todėl 
metiniame susirinkime nu
sitarta likviduoti. Gegužės 
26 d. š.m. buvo visos atskai
tos sutvarkytos ir likęs 
turtas proporcionaliai pasi
dalyta tarp narių.

Šių eilučių rašėjui nesma
gu yra rašyti apie draugi
jos likvidavimą, nes nuo 
1924 metų ėjau pareigas 
draugijos pirmininko.

Dabar dar lieka 2 vyrų 
draugijos ir 2 moterų. Lin- 

. ketina joms dar ilgokai pa- 
gyvuoti.

Birželio 2 d. po LDS 74 
kp. susirinkimo, Dr. J. Sta- 
neslow - Stanislovaitis rodė 
Lietuvoj trauktus paveiks
lus (slides). Taipgi kalbėjo 
sveikatos reikalais. Publi
kos buvo ganėtinai ir sma
gu buvo matyti paveikslus. 
Bet gaila, kad Kristinos 
Stanislovaitienės, kuri yra 
matoma tuose paveiksluo
se, jau nėra gyvųjų tarpe. 
Būtų geistina Bridgeporte 
matyti lietuvišką filmą.

Mūsų ligoniai: P. Bara
nauskas vėl eina savo par
eigas, jaučiasi gerai. Ona 
Gresh turėjo operaciją, iš
plovė skaudulį iš vidurių; 
ji randasi namie, ir gražiai 
sveiksta.

Linkiu pilnai susveikti ir 
daugiau nesirgti.

J. J. Mockaitis

Budapeštas. — Sudužo 
Rumunijos keleivinis lėktu
vas ir žuvo 31 žmogus.

Tokio. — čionai atvyko 
New Yorko majoras Wag- 
neris.

Baltimore, Md

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems, 

kurie, mirus mano gyveni
mo draugui Kaziui Stašis, 
reiškėte man užuojautą. 
Ačiū už gėles, lankymą šer
meninėje ir už skaitlingą 
palydėjimą į kapines. Ta
riu visiems širdirigai ačiū!

Angelina Stasis

Philadelphia, Pa.
1 . i '

Mirė Charles Stašis
Gegužės 30 d., Grandview 

ligoninėj, Sellersville, Pa., 
mirė Kazys Stašis, sulau
kęs 72 metų. Buvo pašarvo
tas John H. Fox 'šermeni
nėj, Main St., Dublin, Pa. 
Palaidotas birželio 3 d. 
White Marsh Memo rial 
Park kapinėse.

Paliko didžiai nuliūdusią . 
žmoną Angie (Žvirblytę) | 
brolį John su šeima, gyv. 
Philadelphia, Pa., seserį 
Chicago, Ill., Lietuvoj sese
rį ir brolį Kastą Vykanių 
kaime. Pusbrolis Stašis su 
šeima gyvena Cherry Hill, 
N. J., daug artimų giminių 
ir draugų.

Cherry Hill, N. J. ’
1 Serga
Gerbiama Redakcija,

Duodame, tamstoms žino
ti, kad sunkiai serga jūsų i 
skaitytoja Marcela Walsky. | 
Labai esame susirūpinę jos 
sveikatos padėtimi. Jos ad
resas: 538 Woodland Ave., 
Cherry Hill, N. J. Tek: 
3-5591.

Wladas Walsky, vyras 
Stela Walsky, duktė

gėlių vainikų ir didelis 
skaičius palydėjo jį į amži
ną atilsį. Palydovai buvo 
pakviesti nuo kapinių su
grįžti į dinerį (Dublin) už
kandžių ir pavaišinti.

Velionis Kazys (Charles) 
Stašis buvo pažangus žmo
gus, per ilgus metus skai
tė “Laisvę ir atsinaujinda
mas gražiai paremdavo. 
Priklausė LLD 10-ai kp. ir, 
sveikas būdamas,lankydavo 
visus Philadelphijos pažan
giųjų parengimus ir remda
vo juos.

Velionis Stašis iš Lietuvos 
paėjo Zapiškio parapijos, 
Vykonių kaimo. Į šią šalį 
atvažiavo 1912 m. į Phila
delphia pas brolį John. Čia 
susipažino ir vedė Angeli
na Žvirblytę 1918 m. Abu 
buvo valgyklų darbininkai, 
bet labai norėjo tapti ūki
ninkais. Pasitaupę kiek pi
nigų 1922 m. pirko nedidelį 
ūkį, žinoma, su paskola. Po 
kiek metų, tą pardavę, pir
ko gražų—80 akerių, ūki
ninkavo iki 1945. Pasijutę, 
kad jau per sunku dirbti di
deliame ūkyj„ pirko Dubli
ne tik 24 akerius ir per į 
dvejus metus nei to nedir-' 
bo, ilsėjosi. 1953 m. gavo 
širdies smūgį ir taip visą lai
ką nesveikavo. Paskutiniais 
pora metų jau buvo visai 
netvirtas. Nors žemės tik 
dėl daržovių turėjo, bet ir I 
tai jau buvo tik žmonos 
darbas. i

Stasiai gražiai gyveno, 
gražiam name. Šeimos ne
turėjo. Buvo draugiški ir | 
svietavi žmonės. Gaila ge
ro draugo netekus!

Reiškiu užuojautą Stašio 
našlei Angelinai. Linkiu ra
mintis, nes taip yra gamtos 
patvarkyta: kas gimė, turi 
mirti. O tau, Ch. Staši— 
amžinai ilsėtis baigus var
gus ir ligas.

P. Valantienė

VIRŠ 700,000,090 
BERAŠČIŲ

Jungtinės Tautos, N.Y.— 
Jungtinės Tautos stengiasi 
pagelbėti kovoje prieš be- 
raštiškumą. Bet, kad tikrai 
galėtų imtis darbo, tai rei
kia apie dviejų bilijonų do
leriu.

Jungtinių Tautų apskait- 
liavimu pasaulyje dar yra 
virš 700 milijonų beraščių,

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Baltimore, Md.

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

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

Slovak NationaHTome Park
6526 Holabird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta gražioje vietoje, 
kur galėsite pasilinksminti ir prie geros muzikos 
smagiai pasišokti, taipgi skaniai užsikąsti gardžiai 
pagamintų valgių ir atsivėdinti šaltu alučiu. įžanga 
75 centai. Kviečiame visus atsilankyti. Rengėjai
KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite 
iki Baltimorės. Privažiavę pirmą gatvę--Haven St., sukite j kairę ir 
važiuokite iki Lombard St., čia sukite j kairę ir. pervažiavę tiltą 
laikykitės tiesiai iki Holabird Avo., čia sukite į kairę, ir l’/a mailės 
pavažiavę kairiame šone rasite pikniko vietą, (O dešiniame šone 
yra kareivinė stovykla.)

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

HELP WANTED MALI

C OOKS & WAITERS
Resort Hotel. Oportuniix 
year round employment.

Call Mr. Ewig
TALLY-HO, VALLEY FORGE

NT. 4-7000
(4

For

TECHNICIANS. For bio-< 
ical research program now in 
gross in University of Penn. M- 
areas. Interesting opportunit, 
recent graduates. Excellent 
fits and working conditions, 
ply Personnel Department. 
Walnut St., 9 to 11 and 2 to 
Monday thru' Friday. <<

REAL ESTATE

N. E. F. & Blvd. Vic.
Scars You must see this : 
castle stone front house, ga: 
Ige patio. Exciting extras, fir 
rm., transferred to'Calif. Mus1 
Call owner. Near Schjs. & Cl 
Asking $11,800. CU. 8-2448.

AUTO MEC HANIC 
(1st Class)

Experienced. Pontiac Woi 
ypatingai jų daug Afrikoje' Wildwood, n. j.' Year round.
ir Azijoje.

Japonijoje yra 250 laivų 
statyklos, iš jų 24, kuriose 
gali statyti didelius laivus. 
Laivų statyklose dirba virš 
300,000 darbininku. ' c

Roma. — Popiežiaus rin
kimuose dalyvaus visi pen
ki JAV kardinolai.

salary.
(PE. 5-3248)

MALE & FEMALI
COUPLE 

in and maintain 5 
hr.unu.^ in Jenkintown. Must 
References.

WA. 7-1331 or TU. 7-1221

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Rozalijai Strielčiūnienei
Mirtis staigiai išskyrė iš gyvųjų tarpo pažan

gią ir gerą rėmėją mūsų spaudos ir organizaci
jų narę. Mes reiškiame širdingą užuojautą li
kusiems giminėms, draugams ir pažįstamiems. 
Gaila, labai gaila netekus tokios širdingos drau
gės.

Ilsėkis amžinai šios šalies žemelėje, o mes likę 
eisime tavo minties takais.

Ona Miliauskienė
J. Miliauskas
J. Pu r tikas
J. Mažeika
J. Briedis
U. S. Paich

P. G. Karsokai 
J. M. Groduvich 
J. K. Mažukna 
M. Mažuknienė 
S. M. Woodall 
A. C. Firek

PROVIDENCE, R. I.

Mirus

Paulinai Mickevičienei
Reiškiame širdingą simpatiją jos vyrui Alėx 

Mickevich, dukterims Adele M., žentui John Lo- 
zon ir jų šeimai; Bernice A., žentui Joseph ir 
jų šeimai ir artimiesiems.

Montellos LLD 6 kp. 
John Grigas 
M. Gutauskienė 
K. Čereškienė 
Mrs. M. Gruzinskas 
K. Kalvelienė 
A. Kukaitienė 
J. Skirmontienė

M. Potsienė
A. Skirmont
J. Sireikienė
G. Shimaitis
K. 'Usttipas
J. Vaitekūnas
O. Vaitiekūnienė
Elsie Zalesky

» s. v •

PROVIDENCE, R. I.

Mirus

Paulinai Mickevičienei
Mes reiškiame širdingą simpatiją jos vyrui 

Alex Mickevich, dukterims Adelei M-, žentui 
John Lozon ir jų šeimai; Bernice A., žentui Jo
seph Lucas ir jų šeiniai, ir artimiesiems.

—Montello Moterų Apšvietus Klubas



į Binghamton, N. Y.
Smagiai praleistas 

savaitgalis X
Gegužės 30 d. Albert Ka

minsky ir Helen Uogentai- 
tė suruošė puikius pietus i 
pagerbimui savo tetulės 
Helenos Pagiegalienės, ku
ri per 30 metų vergavo 
Endicott Johnson avalynės 
išdirbystėje prie siuvamo
sios mašinos. O dabar, prieš 
kelias dienas, pasiluosavo 
nuo darbo — likosi pensi
ninke. Jie sukvietė Helenos 
gimines, kaimynus ir arti
mesnius draugus, ir susida
rė skaitlingas būrys malo
nių, linksmų žmonių. Buvo 
ir svečių: draugai Jurgis 
Lepa su žmona iš Scranton,, 
Pa., ir Julia Mitchell. Ji irgi; 
prieš virš 30 metii gyveno 
Binghamtone ir dainavo 
buvusiame Aušros chore.

Helenos pagarbai buvo 
puikiai, specialiai paruošti

Laiškas iš Vilniaus

'i 

I

I

I

s 9

I

mis.
Baigiant pietauti ir vai

šintis, Albert Kaminsky ir 
kiti artimieji palinkėjo He- 
lenutei ilgų ir laimingų me
tų. Ir įteikė jai vertingą do
vaną nuo visų dalyvių. He- 
lenutė širdingai padėkojo 
visiems dalyviams už šį po
kylį ir visus užprašė šešta
dienį, birželio 1-mą d. at
vykti į jų vasarnamį pasi
džiaugti gražia birželio va
sariška gamta. Netrukus 
šis malonus pokylis baigė
si labai linksmoje nuotaiko
je.

Vasarvietė tikrai puikiai 
įrengta. Namelis prie pat 
didelio, kelio. Privažiavimas 
patogus. Šalia kelio tęsiasi 
ilga eilė įvairių gėlių, žy
dinčių medelių, keletas dide
lių lapuočių, išpurentos že
mės daržovėms auginti, o 
tolėliau nuo namelio didelis 
pušynas, labai švariai užlai
komas. Jo pakraštyje 5 avi
liai bičių. O ’ į kitą šoną 
medžiais apaugės Chenan- 
gos upės krantas.

Pasikalbėję keli draugai 
ir su draugų Pagiegalų pri
tarimu susitarėme papraši- 
nėti aukų kovai prieš na
cistinius žudikus. Drg. V. 
Miller ir O. Wellus priėmė 
draugų dovanas, viso $22.

Tiaiputį po 2-ros valandos 
draugė Pagiegalienė visus 
pakvietė pietų. Maistas bu
vo įvairus ' ir skaniai pa
ruoštas mūsų gerų šeimi
ninkių: P. Jasilionienės, E. 
Strolienės, L. Čeponienės, 0. 
Uuogentienės ir 0. Kireilie- 
nės.

Širdingas dėkui draugams 
Pagiegalams už tokį malo
nų, draugišką priėmimą ir 
visokias vaišes. Taipgi dė
kui gaspadįnėms už labai 
skoningai 'pagamintą mais-

Iš vienos dienos įvykių 
Lietuvoje

Šias dienas aš leidžiu Vil
niuje pilna malonių prisimi
nimų iš pirmesniojo vizito. 
Smagu atnaujinti pažintis 
iš pirmo susitikimo. Sma
gu matyti, kaip nuostabiai 
gražiai paaugo Vilnius per 
trejus metus. O tokią nuo
stabią vasarą, kaip ši, viešė
ti Vilniuje reiškia — neiš
pasakytai džiaugtis lietuviš
ka dangaus žydryne, žalu
mynuose, gėlėse skendinčiu 
miestu, kalvotais priemies
čiais . Buvę turistai iš Ame
rikos visa tai puikiai įsi
vaizduoja.

Vakar (birželo 5-ą die- 
;ną) aš nuvykau į porą 
Vilniaus priemiesčių. Dėka 
mūsų gerojo bičiulio Lau
ryno Kapočiaus, kuris man 
paskolino Kultūrinių Ryšių 
“Volgą” ir parūpino fo
tografą, buvo proga pla
čiau pavažinėti. Pasikvie
čiau buvusį emigrantą, 
kuris visiems mums gerai 
žinomas, jeigu ne iš ma
tymo, tai iš jo raštų, iš Pie
tų Amerikos sugrįžusį žur
nalistą Antaną VaivUtską, 
ir išvykome.

Užsukome į Karių kapi
nes. Ten, netoliese, kur 
liepsnoja amžinasis auku
ras, aplankiau kapus mūsų 
brangių draugų — rašyto
jos revoliucionierės Eugeni
jos Tautkaites, visuomenės 
Veikėjo Povilo Rotomskio, 
Kazio Preikšo ir kitų. Ka
pinės gražiai tvarkomos. 
Jose amžinu miegu ilsisi dau
gybė žymių, nepamirštamų 
lietuvių tautos, tarybinės 
valstybes žmonių... Žiūriu į 
kapus Povilo Rotomskio ir

Vakare aplankiau Rojaus 
brolvaikio Vytauto šeimą 
Kirtimuose, Vilniaus prie- 
miestyj. Vytautas ir jo 
žmona Julija pavaišino mus 
tarp kitko medumi iš jų avi
lių, taipgi ir midumi, kurį 
padarė iš savo medaus. Sma
gu buvo Vėl pamatyti jų sū
nus Mindaugą ir Vytautą, 
kurie gerokai paaugėjo per 
trejus metus, 'ir pirmą kar
tą sutikti tretįjį jų sūnų Po- 
viliuką. . u . ' , >

Mano viešnagė slenka ma
loniai, įdomiai., Dienosdėk-. 
te pralekia. Vis dagiau su
sikaupia įspūdžių^ >. sukelia 
daug gražių miriČių. Apie 
tai—kitą kartą.

Linkėjimai*višiėins * lais- 
viečiams!

Ieva T. Mizarienc
Vilnius
1963 m. birželio 6 d.

reikia pasakyti, kad nuo 
mano atvykimo Lietuvoj 
oras visą laiką puikus.

Mano draugai man paro
do daktaro Jono Basanavi
čiaus kapą, stūksantį deši
nėje, tuoj įėjus į Basų ka
pines. '

O ana iš rusvo granito, su 
iškaltu rašytojo galvos ba
reljefu, lietuvių literatūros 
klasiko Rėtro Cvirkos 'ka
pas. Greta ilsisi Balys Sruo
ga, kiek toliau praeiname 
pro rašytojo Jono Marcinke
vičiaus, muziko Talat-Kelp- 
šos marmurinius bei grani
tinius antkapius.

Švelniai ošia pušys. Liūdi 
baltieji berželiai... Medžių 
viršūnėse klykauja varnos. 
Kapinėje beveik nematyti 
lankytojų.

Nusifotografuojame prie 
mūsų mylimo poeto Stasio 
Jasilionio palaidotų palaikų. 
Jie saugomi juosvo granito 
dailiame antkapyje.

Paėjėjus kiek tolėliau— 
štai ir kito amerikono ka
pas. , Stovi gražus, pįlksvas 
granitas. Jame juodai už
rašyta, • kad čia palaidota 
urna su poeto, buvusio 
“Viehybes” r e d a k t o riaus 
Juozo Tysliavos pelenais. 
Prie antkapio dar stovi du 
didžiuliai vainikai, padėti 
laidotuvių metu, kai praė
jusią žiemą buvo atvykusi 
poeto našlė Valė Tysliavie- 
nė. . . •

Išėjus, iš Rasų kapinių, 
mano bičiuliai sūgestuoja 
aplankyti’ labai retą- muzie
jų-

Subačiaus gatvė vingiuo
jąs! į kalvotą, slėniais išva
gotą priemiestį. Šis prie
miestis vadinamas Marku-

Kazio Preikšo ir negaliu Grožiuosi gamta.
« j-. « 4*« 1 9 « *»■*. 4* « IrrsAl i šitįsįtikinti, kad jie čia guli 
jau po velėna ■—rodosi, ne
galimas daiktas, kad aš jų 
nesutiksiu šį kartą... De
ja... #

Mašina rieda atgal į cent
rą. Pasukam į Subačiaus 
gatvę, tiltu persikeliam per 
geležinkelį. Kairėj jau ma
tyti Rasų kapinių į dangų 
šaunančios tiesios pušys.

Oras labai malonus, švie
čia ir šildo vakarop slen
kanti skaisti saulutė.. Ir

Čia seka aukotojų vardai: 
Antanaš ir Helena Pagiega- 
lai—$5; po $1: A. žolynas, 
P. Jasilionienė, V. ir F. Mil
ler, Joe Strolis, E. Strolie- 
nė, S/'Vaineikis, A. LaPal- 
lo, J. Degutis, O. Kireilie- 
nė, J. Uogintas, J. Strolis. 
J. Krasauskas, A. Mikaila, 
O. Dišienė, L. čeponienė, 0. 
Wellus ir H. Vėžienė.

Pinigus pasiunčiau 
Against Naci - Criminals 
and Nazism in America ko
miteto sekretorės vardu: 
N. .De Schaaf, 9235 So 
Karshfield, Ohicigo, III.

Dėkui visiems prisidėju- 
siems su dovana tam svar
biam ir būtinam reikalui— 
kovoti kriminalistus, kurie 
žudė nekaltus mūsų brolius 
ir sesutes Lietuvoje!

Onytė Wellus

Worcester, Mass.
įvyko Lietuvių Literatū

ros Draugijos 11 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. 
Nors, birželio mėnesį prasi
deda vakacijos, bet šiai kul
tūros ir apšvietos organiza
cijai vakacijų nėra, neslen
ka rūpintis vasariniais pa
rengimais.

Staigi mirtis kuopos pir
mininko Domininko Jusiaus 
pareikalavo išrinkti kitą — 
išrinkta M. Sukackienė.

Priimtas pranešimas ir 
išreikšta padėka komisijai, 
kurioje buvo A. Vosylienė, 
J. Jaskevičius ir L. Ausie- 
jienė, kuri pasidarbavo dė
vėtų drabužių pardavime.

Aptarti piknikų reikalai 
ir atlikti pasiruošimai, kaip 
tai: Massachusetts valsti
jos apskričių pikniko “Lais
vės” naudai, kuris įvyks lie
pos 4 d. Montelloje, ir ru
deninio “Laisvės” pikniko, 
kuris įvyks Worcesteryje ir 
kurio reikalas paliktas se
kamam kuopos susirinki
mui. Paskirtos piknikams 
dovanos ir išrinktos komi
sijos.

Paaukota $25 Antinaci- 
niam komitetui, kuris ran
dasi Chicagoje, ir $10 išlei
dimui Karosienės brošiūros.

M. S.

4 p,-Laisvė (Liberty)— Antrad., birželio (June) 18096&

Ten am t aukštos kalvos, 
tankiame lapuotame miške 
skendi sodyba. Tai buvusi 
įžymiojo rusų poeto Alek
sandro Puškino sūnaus Gri
gorijaus s o d y b a. Dviejų 
aukštų name devynioliktojo 
amžiaus pabaigoje ir dvide
šimtojo amžiaus pradžioje 
gyveno jaunesnysis A. Puš
kino sūnus Grigorijus su 
žmona VarVara.

Dabar čia įrengtas mu
ziejus, pavadintas Ą. S. Puš
kino vardo literatūriniu mu
ziejumi. Maloniai ihus. su
tinka muziejaus, direktorė 
Giedrė Juodvalkytė. Ji la
bai. apsidžiaugė sulaukusi 
vješnią iš taip toli, net iš 
Niujorko!

Muziejus man paliko gilų 
įspūdį. Apžiūrėjome pirma
jame aukšte svečių kamba
rius, valgomąjį, “Puškino 
kampelį.” Be kai kurių iš
imčių, viskas — ir baldai, ir 
papuošalai, ir asmeniniai 
Puškino sūnaus bei Jo žmo
nos daiktai išlikę tokie, ko
kie buvo jiems gyvenant. 
Viskas stropiai saugojama, 
nepaprastai bran ginama. 
Čia jūs pamatysite ir Alek
sandro Puškino labai retų 
leidinių jo kūrybos, dėmesį 
patraukia paveikslai, ištrau
ka iš Varvaros testamento 
dėl Markučių sodybos; liki
mo, senovinio stiliaus bran
giai inkrustuoti baldai — 
stalai, spintos, spintelės, kė
dės, sofos.

Antrajame aukšte įreng
ta ekspozicija, vaizduojanti 
poeto Puškino gyvenimo ir 
kūrybos kelią.

Aš tiesiog nustebau, kad 
tokį įdomų muziejų taip ma
ža mūsų turistų aplankė. 
Šitaip aš ir muziejaus sve
čių knygoje išsireiškiau.

Atsisveikinę su malonia 
muziejaus vedėja, pabuvo
jome Nėries žaviose pa
kibant ė,Va 1 ak ąm piifafe

VIEŠI VILNIUJE A. ir E. i 
MASALAIčIAI

Koks smulkus šis mūsų 
pasaulis! Štai “Neringos” 
viešbutyj susitinku iš Tor
rington, Conn.,- "Laisvės” 
skaitytojus Antaną ir Elz
bietą Masalaičius. Jie at
vyko kaip turistai 15 denų. 
Jų programoje įeina aplan
kymas Leningrado - Mask
vos ir Vilniaus, f

Šiandien pirmadienis, bir
želio 10 d. Esame pilni ma
lonių įspūdžių ir Masalai- 
čiai abu ir aš. Aš buvau 
nuvykusi dviem dienom į 
Dzūkiją, aplankyti mano ir 
Rojaus giminių. O Masalai- 
čiai buvo Prienuose aplan
kyti savo giminių. Na, ir 
dalinamės įspūdžiais...

Džiaugiasi *E. Masalai- 
tįęnė, kad viena jos sesučių 
apdovanota LTSR Liaudies 
švietimo pirmūno nusipel- 
nųsia pagarba—tai yra mo
kyto j a M. Bendoraityte. 
Teko Masalaičiams daly
vauti ir vestuvėse Prienuo
se — kaip tik pavyko atva
žiuoti į giminaičių vestu
ves. ■ / •’

Aš irgi pilna. įspūdžių iš 
gražiosios Dzūkijos. Buvau 
Alytuj — miestas tik ža
liuoja, paskendęs medžiuo
se, gėlėse. .Rodosi tik gy
venk ir • džiaugkis. Aplan
kiau Rojaus tėvų kapus, 
taipgi banditų nužudyto 
brolio Povilo, jo žmonos, 
dukros ir sūnaus kapus Rai
tininkuose. ’ Buvau "Nemu
no” kolūkyje, kaimuose, 
Varėnoje,. Merkinėj... Mau
džiausi Nemune, kur kadai
se maudėsi . mano motina 
maža būdama, kur maudė
si mano vyras.
‘ Kiek jaudinančių įspū
džių, kiek džiaugsmo!..

Ieva T. Mizarienc 
1963—VI—10 • ..

Sako, reakciniai melagiai 
gavo per nosį

stengėliai-reakcionieriai ga
dina jau ir šiaip nevykusius 
kovos planus. Taip, žino
ma, elgiasi ir lietuviškieji 
“veiksniai,” kurie po šio se
minaro, gavę sprigtą į kak
tą, turi rimtai susirūpinti, ■ 
nes juk jų darbo nebever
tina ir tie, prieš kuriuos jie 
stengiasi pasirodyti esą ko- 
vingesni už kovingus.

Amerikos valdžios atsto
vas davė tokį pavyzdį. Jis 
pasakė, kad Brooklyno til
tą lengviau galima parduoti 
tiems, kurie jo nėra matę. 
Jis turėjo omenyje tai, kad 
šmeižtai ir visokie melai, 
skiriami tik tiems, kurie ne
žino tikros padėties.

Pasirodo, kad “Brooklyno 
tilto pardavinėjimas” nėra, 
eSant dabartinei tarptauti
nei situacijai, taip naudin
gas, kaip kad mano patys 
šmeižtų kūrėjai, ir dėl tos 
priežasties melagiams labai 
mandagiai, bet gana skau
džiai kai kas užlipo ant lie
žuvio.

Šis faktas gana reikšmin-

Pasirodo, kad neseniai ; 
Jungtinių Valstijų valdžios < 
organai buvo surengę New 
Yorke Amerikoje išeinan
čios neanglų kalboje reakci
nės spaudos atstovų, akre
dituotų prie Jungtinių Tau
tų, vienos dienos seminarą.

Jame dalyvavo 40 redak
torių ir 22 leidėjai. Jų tar
pe buvo keli lietuvių kalba 
leidžiamų laikraščių atsto
vai.

Šiame seminare buvo gvil
denami kai kurie įdomūs 
klausimai . Ties vienu iš jų 
ir norėtųsi sustoti.

Atsakingas JAV darbuo
tojas Jungtinėse Tautose, iš 
vienos pusės smarkiai pagy
ręs laikraštininkus reakcio
nierius už jų veiklą, bet iš 
kitos, labai diplomatiškai, 
bet aiškiai pasakė, kad daž
nai jie, gindami “laisvąjį 
pasaulį,” prikepa ir nebūtų 
dalykų. Prasilenkimas su 
tikrove ir parašymas to, ko 
ponai reakcionieriai norėtų, 
o ne tai, kas iš tikrųjų yra, 
dažnai, girdi, pakenkia ben
drajam kovos su socializmu 
reikalui.

Visų pirma, reikia pasa
kyti, kad šiuo metu jau ne
bėra geros kovos priemonių 
su pažanga ir žmonijos pro
gresu. Tačiau, pasirodo, ne
anglų kalba Amerikoje lei
džiamų laikraščių persi-Į

Londonas. — Sulaukęs 80 
metų amžiaus, mirė admi
rolas V. Cunningham.

Indianapolis. — Baltieji 
rasistai degino kryžius ir 
grasino negrams.

ii

čiuose ir susirūpino val
džios įstaigos, apie pageri
nimą, pakėlimą mokesčių-

Kuo baigsis tas, ateitis 
parodys!

Dėde Jonas

Vyks į baltimoriečių 
“Laisvės” pikniką
Atrodo, kad metiniame 

“Laisvės” piknike Baltimo- 
reje ateinanti sekmadienį 
(birželio 23 d.) niujorkie
čiai turės gerą atstovybę. 
Iš pačios “Laisvės” pasto
gės vyks į pikniką Lillian 
Kavaliauskaitė iš laikraščio 
administracijos, A. Bimba 
iš redakcijos ir Jonas Gry
bas, LLD centro sekreto
rius. Galimas daiktas, kad 
prie jų prisidės ir daugiau.

Rcj).

Sunkiai serga Jonas Valentis
Jau virš pusmečio kai Jo

nas Valentis buvo operuo
tas — išimtas sugedęs inks
tas. Per apie porą mėnesių 
ėjo geryn, bet vėliau pradė
jo mažėti svoris ir apetitas. 
Dabar jis aptarnaujamas 
dviejų slaugių — dieninės ir~ _ iUvicju čiaupiu ----- uivimivo

gas. Jis rodo, kad mikes-1 naktinės. Labai sumenkęs
melagiai darosi nepopulia
rūs ir pas mus. Jie dabar 
turės naujų sunkumų: me
luoti ir šmeižti jie turėsk bet 
reikės laužyti galvą, kokio
mis spalvomis nudažyti me
lo siūlus.

Mūsų visų linkėjimai jam 
—pasveikti. V.

Rep.

Iš Argentinos
Pensininkai siijudo

Šiais momentais pensi-1 
ninku padėtis kritiška ir i 
kas dieną šliaužia į blogąją 
pusę. Pensininkų padėtį be
veik kas dieną komentuoja 
per spaudą, radiją ir bend
rai visuose liaudies pokal
biuose.

O profesinės unijos net 
streikuoja, reikalaudamos,, 
kad pensininkų klausimas 
būtų svarstomas ir skubiai 
išrištas.

Nekuriu įstaigų pensi
ninkai susiorganizavo arba 
organizuojasi į unijas, šalia 
tos pačios profesijos unijos. 
Viena iš pirmųjų ir stipres
nių pensininkų unijų bus 
kompanijų elektros, kuri 
priklauso prie šalies įstaty
mo nr. 11.110. Ši kasa ge
riausiai ir teisingiausiai 
apmokėjo savo pensinin
kams.

Kas išėjo į pensiją anks
čiau, šiandien nebegali pra
gyventi, dar sunkiau tiems, 
kurie . turi samdytis butus 
ar ieškoti pensijas.
. Kada gavo pensiją, su tų 
laikų alga, tuomet duonos 
kilog. kainavo 4,5, ar 6 pe- 
zai, o dabar 20 ir 22 pezai 
kilog.; pieno litras kainavo 
2.50 ar 3 pezai, o dabar 13 
ir 14 pezų; butai, kurie kai
navo mėnesiui 50 ar 100 pe
zų, dabar kainuoja 1,000 ir 
1,500 pezų; o vaistai, trans
portas ir kiti būtiniausi gy-

KARDINOLAS STOJA
UŽ VEDYBŲ REFORMĄ

Bostonas. — Kardinolas 
R. C. Cushingas sako, kad 
visuotinis katalikų suvažia
vimas padarys pakaitų ve
dybų reikaluose. Iki dabar 
katalikų bažnyčia draudė 
vedybas su kitų tikėjimų 
žmonėmis. Cushingas ma
no, kad tas bus panaikinta 
—galės ir katalikiškai ves
tis skirtingų tikėjimų žmo
nės.

, venime reikmenys ir reika
lai?..

Dažnai girdisi publikoje: 
j “Pragyvenimas aplenkė vi- 
įsus sputnikus, netik JAV, 
bet ir Tarybų Sąjungos! Š. 
m. gegužės mėn. 22 d. turė
jau progą dalyvauti pensi
ninkų susirinkime G-vėje:-----------------
Peru 823 Buenos Aires I Ą j (| Q ChoTaS 

■ mieste, —kurie priklauso 
prie įstatymo 11.110. penktadienį bus Aido

Susirinkimas buvo ido- Choro svarbios pamokos ir € vi • • ii i

mus, nes tie žmonės 1___ .
pergyveno, matė ir patyrė, 
daug, daug pridėjo savo me susirinkti, 
jėgų, energijos dėl šalies, 

! dėl Argentinos visos liau- ■ 
dies, o šiandien, senatvėje, į 
reikia skursti, badauti ir 
dairytis pagalbos, nes ne 
tik kad mažai tegauna, bet 
ir tų pačių nesumoka — ne

įgauna algų po kelis mėne
sius. Į tą klausimą atkreipė 
dėmesį visos profesinės uni
jos. Už tai sujudo kalbėti 
per radiją, rašyti laikraš-

ŠĮ penktadienį bus Aido

visko užbaigtuvių “party.” Visus 
choristus - choristes prašo- 

___ Valdyba

BROCKTON, MASS.

Paieškojimas
Aš. Eelix Mazolis. paieškai! brolio

žmonos Marės ii’ jo vaiku. Paliko
tris vaikus: Antanų, Aldonų ir Al
girdų. Gyveno Clinton. Ind. 191K
metais buvo sužeistas traukinio ir
mirė. Girdėjau. J<ad šeima persi
kėlė gyventi West Erankfort, Ill.
Labai norėčiau susisiekti su jais.
Lai patys atsiliepia, arba žinantieji

; apie juos. Būsiu dėkingas. Felix
Mazolis. 38 Parker Street, Gardner,
Mass. (46-50)

MONTELLO, MASS-

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

Įvyks Nepriklausomybės Šventėje

Liepos July 4, Pradžia 11 A. M

Brockton, Mass
Dainuos Laisvės Choras iš Hartfordo

Vadovaujamas Wilma Hollis

Kalbės “Laisvės” redakt. R. Mizara
LLD 6 kuopos nepaprastas, bet EKSTRA susi

rinkimas įvyks pirmadieny Birželio-June 24 d., Liet. 
Taut Namo kambariuose, 8 Vine St., pradžia 7-tą 
vai. vakare. Prašome narius ir visus spaudos bran- 
gintojus dalyvauti Šiame susirinkime, nes čia bus 
pasitarimas “Laisves” pikniko reikalu, kuris įvyks 
liepos 4 d. Reikės išrinkti darbininkus ir aptarti 
kitus pikniko reikalus.

Piknikas įvyks NepriŲausomybės šventėje—Lie
pos 4-tą d., Ramova Parke, Montello, Mass.

Pikniko Komisija:
K. čereškienė
A. Kukaitienė ir 
George Shimaitis

Ramova Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro

Skanūs namų gaminimo valgiai, geri gėrimai ir 
linksma nuotaika. Bus daug svečių iš kitų miestų. 
Bus malonių pasimatymų su seniai matytais ir įsi
gysite naujų pažinčių. Būtinai dalyvaukite piknike 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai




