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KRISLAI
Kada?
Ruošiamės ir mes.
Dominikas Burba.
Didžiulė įtaka.
Juoksis ir baisėsis.
Džiugu girdėti.

Rašo A. Bimba

Genevoje nebuvo
Herteris

Tarybų Sąjungos ir Rytų NATO, De Gaulle ir
vakarų blokasVokietijos pareiškimas

Maskva. — Per virš dvi Į (2) Tarybų Sąjunga 
savaites Vokiečių Demokra-i Vokiečių Demokratinė Res- 
tinės Respublikos ( R y tų į publika apgailestauja, kad 
Vokietijos) skaitlinga dele- Anglija, Francūzija ir Jung- 
gacija tarėsi su Tarybbų tinęs Valstijos sulaužė karo 

! Sąjungos vadais. Tarp abie- laiku padarytas sutartis, 
i kada gi televizijos tinklus. Už kon- jis nenusileistų. Į jų šalių yra sutikimas ir pagal kurias turėjo vesti

ferencijos “nepasisekimą”Į Prieš porą savaičių laiko!viena antrai teikia visokią Vokietiją taikos keliu, kad 
jis visą kaičią vertė ant Ta-prezidentas Eisenhoweris Į pagalbą, kaip ekonomijoje, Vakarai apginklavo atomi- 
rybų Sąjungos. Kalbėjo tik-Į spaudos konferencijoje pa-1 taip moksle, kultūroje ir ki-jniais ginklais Vakarų Vo- 
tai 15 minučių. j reiškė, kad nepaisant ar už-1 tose šakose. kietiją ir pavertė ją į naujo
,T. -i-i ji. sienio ministrai susitars, ar i TA , U i • • užpuolikiiško karo milžiniš- Visa eile korespondentui A; . .. . . . Derybose buvo kreipiama ,- - • i * -me, bet jis vyks i viršumui , a. i ką bazę.; kongresmanai ’ j j t . r

sako, kad jo kalbos dvasia 
visai neatitiko Vakaru mi
nistrų pareiškimui, kuris 
buvo padarytas Genevoje 
pertraukiant ministrų kon-

progreso
I Washingtonas. — Valsty- ką kalta Tarybų Sąjunga, 
Įbes sekretorius C. A. Her- kuri nedarė nusileidimų, o 

tai jos premjeras 
Chruščiovas, kuris konfe-

* Visur susirūpinusiai laisvie- 
čiai klausia: o tai
“Laisvė” kelsis naujojon vie
ton ?

Dar vis labai sunku pasaky
ti, Naujų patalpų Įtaisymas 
iMigiamas. Bet dar reikės 
gauti Namų statymo departa- ‘

teris, sugrįžęs iš Genevos, labiausiai, 
pasitaręs su prezidentu Ei- < 
senhoweriu ir kariniais va-jrencijos laiku sakęs kalbas, 
dais, kalbėjo per radijo ir drąsindamas Gromyko, kad

mento užgyrimą. Tai gali šiek ! ir kai kurie
tiek užsivilkti.

Mes manome, kad liepos 
mėnesio viduryje arba pabai
goje jau galėsime kraustytis.

ir

padarytas sutartis,
i turėjo vesti

Už tai Francūzija ištraukė 
savo karo laivyną, orlaivy- 
ną ii* armiją iš bendrosios 
NATO komandos, tai yra, 
nesutinka, kad NATO ko- 
mandieriai tvarkytų Fran
cūzijos karines jėgas pagal 
savo strategiją.

Aišku, kad toki santykiai 
tarp Francūzijos ir NATO 
karinės komandos suskaldo 
Vakarų agresyvų bloką. — 
Galima kalbėti kiek kam 
patinka, sako čionai diplo
matai, bet jeigu taip yra 
laike “šaltojo karo,” tai 
prasidėjus “karštajam ka

Washingtonas. — “Yra 
skirtumų tarp Francūzijos 
ir Jungtinių Valstijų,” pa
reiškė prezidentas Eisen
howeris. Ir jis sakė, kad 
prašalinimui jų ir sutvar
kymui Vakarų karinio blo
ko, nori vykti ir tartis su 
Francūzijos prezidentu de 
Gaulle.

Francūzija reikalauja, kad 
NATO remtų jos karą Alžy
re ir kitose kolonijose prieš 
kylančius žmones, ir kad 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos priimtų ją lygiomis tei
sėmis atominių ginklų ga
minime. Francūzija sako, I rui” dar daugiau atsirastų 

' “pasauli- plyšių NATO sąjungoje.
n

i Štai kodėl Jungtinių Vals- 
Jungtinių Valstijų vyriau-1 tijų karinis centras Penta- 

ybė ir karinė komanda ne- gone, Valstybės departa-

i reiškė, kad nepaisant ar už-1 tose šakose, 
sienio ministrai susitars, ar j

! ne, bet jis vyks į viršūnių į
‘konferenciją. Jis tada sakė, I
■ kad apart Berlyno, galima

N'su Tarybų Sąjunga tartis
; tokiais klausimais,
1 atominių ginklų uždraudi-;
| mas, apsiginklavimo klau-
i simas ir sušvelnijimas tarp-
j tautinių santykių..

Dabar Herteris sakė, kad į

užpuolikiiško karo milžiniš-
daug dėmesio ir į opią
tarptautinę padėtį, kuri su
sidarė Vokietijoje, nes Va- kad vakarinis Berlynas ir 

, . karų Vokietijos kancleris i ant toliau pasiliktų svetimų
a-P; Adenaueris ir jo artimi vis

iką daro, kad daugiau pašė- suokalbių

(3) Abi šalys nesutiks,

sekmadienį tėvų Į ferencija.
į Genevoje Vakarų minist- 
, rai pareiškime sakė, kad

‘ padaryta progreso, kad jeigu užsienio ministrų kon“ 
abiejų pusių pozicijos dau-Į ferencija nepavyks, tai pre- 

zidentas. nevažiuos į viršū-

Praėjusi :
pagerbimui pietūs New Have- Į 
ne man labai patiko. Tai bu- ! 
vo viena iš puikiausiu sueigų, i 
Susitikau ir pasikalbėjau su 
daugeliu laisviečių.

Na, o dabar smarkiai gal
vojame apie didįjį “Laisvės” 
pikniką Montelloje. Ir brukly-

giau išaiškėjo, kad Rytai ir
Vakarai suartėjo dėlsusita- nių konferenciją, o minist- 
rimo. Dabar Herteris sakė, rų konferencija galės pa-

Riečiai ruošiamės jame skait- kad Genevoje. “nepadaryta vykti tik tada, jeigu Tarybų
lingai dalyvauti.

Tikiu, kad šiemet tas tradi
cinis spaudos piknikas bus 
vienas iš skaitlingiausių. Visi 
pasiruošimo ženklai taip rodo. !

AdU UCUCVVJC

I jokio progreso”, kad už vis- Sąjunga nusileis.

armijų okupacijoje, centru 
' prieš socialisti-

jus nepasitikėjimo tarp nes šalis ir šnipų gūšta. Už- kad to reikalauja 
valstybių ir atgaivinus hit- baigimui tos nenormalios nė karo strategija, 

jleriškus vokiečių užkariavi-i padėties laiko nustatymas 
!rno apetitus. i

Adenaueris ii' jo klika ne Į . . npnqkpixiama(.
• j • • i j 1 • I Ui lllCiPclb Ilv JcIIy tzlUlcU 11 d o.vien atvirai kursto vokie-:1 _ . 1 ,

čius į karą prieš socialist!- ’. . ... . . , ,------ ,
nes šalis, bet net reiškia i y°l<ieUja^ padarys bet • gamino 
grobikiškus vokiečių pasi- 
mojimus ant NATO narių

i tei’itorijos.

Vėl gąsdina žmones

Ą Vykdami į New Ilaveną ' New YoTkas. 
sekmadienį 
ford e. Sakome, aplankysime 
mūsų geruosius draugus Jo- 
sephiną ir Dominiką Burbas, 
nes girdėjome, kad jiedu ne- 
sveikuoja. įeiname į stubą 
ir susitinkame draugę Burbie
nę ašaromis apsipylusią, 
jos stovi i)- ją ramina jos 
tė Amilija.

Sužinome, kad ‘tą rytą 
Josephines gyvenimo draugas, 
o Amilijos patėvis Dominikas.

Antradienį Dominiką iškil
mingai palai d o j o m e nepa
prastai gražiose Fairfield Me
morial kapinėse.

Dominikas Burba buvo il
gametis laisvietis ir veikėjas. 
Netekome labai nuoširdaus ir 
veiklaus draugo.

Varde viso “Laisvės” perso
nalo, kurie Dominiką taip ge
rai pažinome ir didžiai gerbė
me, reiškiu liūdinčiai jo žmo
nai, podukroms ir visiems ve
lionio draugams nuoširdžią 
w&uojauta.

Anglija, Herter ir 
į TSRS apsiginklavimu ministrų sueiga

The

i nėra taip svarbu, galima dėl 
jo su Vakarais tartis, bet i sutįnka Francūzija priimti I mentas ir prezidentas rūpi-

; lygiu atominių ginklų “part-1 naši, kad tuos skirtumus 
Jejgu^ Vakarai ir Vakarų Į neriu>” nes ji dar nepasi-' prašalinti ir suvienyti agre- 

, ; atominių bombų, syvų NATO bloką.
1 kius pasikėsinimus prieš j v _
Rytu Vokietiją, tai Tarybų Į

j Sąjunga ir kitos šalys, pri-1 Tarybinė spauda 
. klausančios nrie Varšuvos! . .

Tarybų Sąjunga ir Vokie- Apsigynimo Sąjungos, stos j UUIliatO SUSltanma
Ičių Demokratinė Respubli- Rytu Vokietijos apgynimui. I
i ka, si e k d a rtf o,s sutvirtinti
ii • t • 1 1 MB I • 1 • I

j Ligoninių darbininkų 
streikas pasibaigė

I taikos reikalus, sudrūtinti 
Washingtonas. — Per va-1 taikų sugyvenimą tarp skir-

į sustojome Stam-(New York Times” įtalpino I landą ir pusę Valstybės sek-į tingų socialinių- santvarkų 
|Savo karinio apžvalgininko ' retorius Herteris kalbėjosi j valstybių, susitarė ir pareiš- 
|straipsnį “Soviet Mili-Įsu Kongreso nariais. Jis vi- kia:

(1) Abi šalys dės visas pa
stangas taikos išlaikymui, o

| kJ vi

tary Gains”. Autorius rašo i su griežtumu smerkė Tary- 
apie Tarybų Sąjungos ra-'bų Sąjungą, sakė, kad ji 
ketas, kurios. ! ’ 
mylių, pripažįsta, kad “vie
na siekė už 5,000 mylių”, 
apie moderninius submari- 

mirė ; nūs ir lėktuvus.

Prie
siekia už 3,0001 stato ultimatumus, nori pa-į gaų geriausiai pasi-

New Yorkas. — Po šešiit^.. 
(pertraukta užsienio minist- savaičių kovos pasibaigė li
kai konferencija, tai Vaka- goninių darbininkų strei
kų Vokietijoje spau d o j e kas baigėsi abiejų pusių 
prasidėjo Šlykštus kursty- “laimėjimu” ir abiejų “nu- 
mas prie kerštingo karo. Įsileidimu”.

Į Nemažai laikraščių ir j Ligoninių savininkai dar 
’Jungtinėse Valstijose į rodi-' pilnai nepripažįsta darbi- 
nėja, kad “negalimas tai- ninku unijos. Bus sudary-

Maskva. — Kaip, tik tapo

Jis rašo, kad tarybiniai 
submarinai plaukioja po vi
sus didjūrius ir yra įrengti 
šaudyti raketomis, gali 
siekti už 3,500 mylių, kokių 
Jungtinės Valstijos dar ne
turi.

Konferencijoje kalbą sa- i 
kė TSRS premjeras Chruš-| 
čiovas. Jis sakė, kad Gene
voje Vakarų ministrai darė 
dirbtinius prieštaravimaus 

j susitarimui. Jis išreiškė 
viltį, kad pasinaujinus kon
ferencijai Vakarų ministrai 
bus daugmu realistiniai. ^ug SUgyVenįmas kapitalis-i tas komitetas iš jų atstovų 
1 mpg. sake kad lai Vaka- tinįo ^aulio gu socialisti. į ir visuomenėS. kuriam uni- 
raL.re’s!,ka'ba .sa" Pegosiniu.” | ja galės pateikti savo rei-

pohtikos Tarybų Sąjunga, Priešin , tam tar binė ka]avimus. 
nori tartis, nori viršumų i _ _ _ .
sueigos, bet ji nemokės di- 

už viršūnių

vergti^ Vakarų Berlyną ir tarnauti padarymas taikos 
kitas šalis. su Vokietija. Jeigu nebus

Herteris daug kalbėjo gauma afoi Vokietijas suvie- 
apie Tarybų Sąjungos pi:O-, nyti, ir su apvienyta Vo- 
pagandą. Bet šis susirinki-1 Nįeįiįa padaryti taiką, tai 

binės propagandos skleidi- i 
mas.

Kai kurie kongresmanai 
nesutiko su Herteriu. Jie 
nurodė, kad ir Anglijos 

Macmillan a s į 
, ne

gu Herteris. Macmillanas 
raportavo parlamente' su Į 
pasitikėjimu atsiekt susita-i 
rimą.

Jeigu nebus

pauda numato, kad gali-j L. J. Davis, unijos vadas, 
taikiam sako, kad ligoninių savinin- 

‘ ", Tarybiniai kai tik “pro užpakalines 
dienraščiai rašo, kad Vaka- duris su unija tarsis”, bet

rnas susitarimasmas buvo ir vien ant!tary- į Tarybų Sąjunga ir kitos so- dėlės kainos vnj>umų venimui 
cialistinės šalys darys taiką konferenciją, nes tokia kon-; sugyyenimuL

___________ ■ premjeras v m x 11 A.
Burns, Ore. — čionai su-Į rezultatus kitaip žiūri, 

sukūlė bombinis lėktuvas 
“B-54” ir užsimušė keturi 
lakūnai. Lėktuvo pastaty
mas atsiėjo $8,000,000.

Sovietams išdavęs “atominius 
sekretus.”

Gi už panašų primetimą čia 
pas mus anais metais buvo 

dažnai skaitome verkšlenimus I elektros kėdėje sudeginti visai

tų Amerikoje. O Argentinoje jRosenbergai.
I Inkvizicijos laikais katalikų 

, už mokslo “sekre- 
skelbimą mokslininkus ant 

laužų degino, šiandien už tų j 
visą “sekretų” pasidalijimą su ki

ltais žmonėmis (jei toks pa
sidalijimas iš tiesų buvo atlik
tas) mokslininkai sodinami 
kalėjiman bei deginami elekt
ros kėdėje. Argi galėjo kas 
tikėti, kad mes savo akimis

i tokius prajovus matysime dvi
dešimtame

Komercinėje spaudo j e

apie komunistų pastangas Pie-1 jaunj tėvai Julius Ethil

dabar sėdįs pabėgėlis senosios i f ' ‘ 
Rumunijos diplomatas Mihai-! bažnyčia 
lescu užsidėjęs už galvos ran-! tu 
kas šaukia: Už penkerių me
tų komunistai pasiims 
Lotynų Ameriką!

Ponija baisiai išsigandusi. 
O gal ir turi pagrindo? Štai 
žinia iš Venezuelos sostinės 
Caracas. Ten universiteto stu
dentai turėjo rinkimus. Ko
munistų kandidatai surinko 
34 procentus balsų!

Tas tik parodo, kad nepai
sant aštriausio teroro, Vene-!

ir veikėjas 
man rašo,
rašyti ir atidavė leidyklai sa-

Londone iš kalėjimo išėjo I vo romaną “Gimimo diena.” 
----- Julius' Be to, jis jau galvoja apie ra-

zuelos jaunimas komunistų 
nesibijo.

įžymusis

šimtmetyje!

Lietuvos rašytojas 
Antanas Venclova 
kad jis jau baigė

su kaimyniška Vokiečių De
mokratine Respublika.

ferencija yra reikalinga vi
siems.

Kozlovas matysis su 
Eisenhoweriu

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi-Įliški delegatai dalyvauja iš 

dentas Eisenhoweris reika
lauja kelti taksus ant gazo
lino, kitaip, sako, bus blo
gai su valdžios biudžetu.

Wandlutzas. — Moksli- 
'ninkas Klaus-Fuchs atvyko 
iš Anglijos. Jis vyksta į 

Washingtonas. — Numa- Kyįu Vokietiją, kur tikisi 
tomą, kad šios savaitės pa- į gyVenti.
baigoje, tarybiniu lėktuvu, 
atskris TSRS premjero pa
vaduotojas Frolas Kozlo
vas.. Jis oficialiai atidarys 
Tarybų Sąjungos parodą 
New Yorke.

Po to, Kozlovas matysis su 
prezidentu Eisenhoweriu ir 
tarsis svarbiais reikalais.

Vėliau jis apie dvi savai
tes važinės po Jungtines 
Valstijas. Lankysis Chica- 
goje, Detroite,

Belgradas. — Jugoslavija 
gavo iš Jungtinių Valstijų 
$9,000,000 paskolos.

Maskva. — Tarybų Są
junga gaminasi labai didelį 
teleskopą, kuris bus di
džiausias visoje Europoje

Buenos Aires, Argentina. 
—Didžiausias masių suju- 

‘ , Clevelande, dimas, prasidėjo demon- 
Šan Francisco ir eilėje kitų stracijos prieš reakcinę val- 
miestų. Jis bus oficialus džią. * 
Valstybės departmento sve- j 
čias.

trisdešimt šalių. Iš Tarybų 
Sąjungos atvyko Michailas 
Suslovas.

Havana. — Vienoje val
gykloje policija surado

ruošė yra daug karo kurs- ateis laikas, kada turės su 
bet auga jėgos ir i unija pilnai skaitytis. Ligo- 
šalininkų. “Karolninių darbininkai gauna

tytojų, 1
taikos Šalininkų.
kurstytojai negalės su 
dimi nesiskaityti”, — 
“Pravda”.

Jau ir Brazilija 
“antiamerikinč”

Washin gtonas.

liau- daliną algų pakėlimą, 
rašo > -----------------

MIRĖ VENGRAS 
BELA KOVACS

Budapeštas. — Sulaukęs 
55 metų amžiaus mirė Be
la Kovacs, buvęs Smulkių 

j savininkų partijos vadas. » 
Vals-lj956 metais jis dalyvavo 

t suki-ginklu sandėlį. Ginklai ga- 5^®® depąrtmentas sako, kontr-revoliuciniame 
minti'Jungtinėse Valstijo- kad Brazilija su savo prezi- |jm8 prieš Vengrijos liaudį.
se.

LA. GUBERNATORIUS i 
SILPNAPOTNAMYJE 
Baton Rouge, La. —Loui- 

sianos gubernatorius Earl 
Long, politiniai susikrim-

dentu Kubitscheku vis dau-«Bet vėliau pripažino 
giau darosi “antiameriki-* klaidą. ’ 
nė”. Dalykas tame, kad ji ■ _ “
veda prekybą su socialist!- išrinktas i Vengrijos parla- 
nėmis šalimis. Pirmiau pa- mentą, o šių metų
darė sutartis sū Tarybų Są- mėnesyje išleido pareiški- 

pripažindamas savojunga, Lenkija, Rumunija

savo

Ji958 m. rudenį jis buvo

vasario

mą.
tęs, pateko į silpnapročių j i1’ e.^e kitų šalių. Dabar su- klaidą ir kviesdamas visus 
___ ___ j I mtmrp ir sn Rvtu Vokietija ankm.Tinn Vcmo-riincnamą. Sakoma, kad jis su
sirgo persekiojimo liga. Bet 
gubernatoriaus advokatai 
ir daktarai stengiasi jį iš
laisvinti.

įžymusis mokslininkas
Fuchs. Jis buvo uždarytas 

^devynerius metus ir pusę. Bu
vo nuteistas keturiolikai metų.

Dr. Fuchs buvo nuteistas ir 
įkalintas būk už tai, kad jis

šymą naujo romano, kuriame 
“bus pavaizduota lietuvių tau
ta antrajame kare.”

Tikimės “Gimimo 
neužilgo gauti.

dieną

Cantonas. .— Šioje anglų 
kolonijoje, kuri yra, pietine- 

Londonas. •— Darbiečių je Kinijoje, nuo potvynių 
vadas Herbert Morrison 
pasisakė, kad jau pasitrau
kia iš politinio veikimo dėl
savo amžiaus. Jis sulaukė suvažiavimas 
71 metų.

žuvo 187 žmones.

Paryžius. — Prasidėjo 
Francūzijos 

Komunistų partijos. Bro-

St. John, Newfoundland.
— Du tarybiniai jūreiviai 
pavogė nuo laivo “Nemu
nas” $1,960 pinigų ir pabė
go į krantą.

sitarė ir su Rytų Vokietija vemti dabartinę Vengrijos 
vesti prekybą $100,000,D00' 
vertės per metus.

Kitas Brazilijos “prasi
kaltimas”, tai tas, kad ji 
reikalauja iš Jungtinių 
Valstijų daugiau ’ekonomi
nės ir finansinės, pagalbos.

Londonas. — Paleido iš 
kalėjimo vokietį mokslinin
ką Klaus Ei. L. Fuchsa, ku- 
rį buvo nuteisę už atominių 
slaptybių išdavimą.,.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė parduos 265,- 
000,000 svarų kokosinių rie
šutų aliejaus. Jis buvo lai
komas valdžios sandėliuose de Gaulle šalininkų eilėse 
militariniams reikalams.

Paryžius. — Prezidento

pasireiškė nesutikimai.

liaudies vyriausybę.

NAUJAS KELIAS TARP 
ŠVEDŲ IR NORVEGŲ 
Oslo, Norvegija. —Šį mė

nesį bus užbaigtas naujas 
plentas tarpe Švedijos ir 
Norvegijos per Starlien 
kalnus. Jis bus apie 20 pė
dų pločio ir su seniau pada
rytais keliais jungs Botnios 
užlają su Atlantu.

Tarpe Nprvegijos ir Šve
dijos yra apie 1,000 mylių 
ilgio siena, bet ji eina per 
kalnus, t a i susisiekimas 
prastas.
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ką taio it Sako
POETAS APIE POETĄ
įžymusis Tarybų Lietu-

skaudai Petro Vaičiūno poe
zijos, dramaturgijos ir verti
mų leidinį.

Atviras laiškas generolui' St.
Raštikiui iš Lietuvos sostinės <1

»
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SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ $5.50 per six months

ro^ MiZARA, Editor vos poetas T. Tilvytis para-
šė įspūdingą, gražų nekro- j,KODgL nepaskfirti? 
logą, mirusiajam poetu’:Į KO1JEB iNKrAbKLLBil. 
Petrui Vaičiūnui.

Kuo gi poetas P. Vaičiū
nas labiausiai atsižymėjo? 
Kame glūdėjo poetinis jo 

italentas? Tilvytis atsako:
Velionis savo varda lietu- c 

vių literatūroje įamžino švie
siais poezijos posmais ir karš
tu, nuoširdžiu žodžiu iš lietu
viškosios scenos. Poeto 
čiūno eilėraščiai buvo

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$10.00 
$5.50 

$12.00 
$6.50

Vilnius, Liejyklos 5/2-8 
1959. VI. 3.

Didžiai Gerbiamoji 
“Laisvės” Redakcija,

Mus, dar tebenešiojan- 
čius praūžusio baisaus karo 
žaizdas, pasiekia žinios, kad 
karo pabaigoje į JAV emi-

ALT sekretorius P. Gri
gaitis piktinasi tautininko 
E. Bartkaus , pasakymu, 
kad Grigaičio kelionė į Ka
liforniją (“laisvinimo rei- graves buvęs Lietuvos Ka- 
kalais”!) lėšavo apie $800. riuomenės vadas generolas

P. Grigaitis sako, tai ne- St. Raštikis ragina vėl

nevykote į Varšuvą ir ne
pradėjote vergiškai lanks
tytis prieš ’ sostinės Vil
niaus okupantus. O kai grį
žote prieš liaudies lūkesčius 
sankcionavęs Vilniaus kraš
to užgrobimą, Tamstos au
toritetas akivaizdžiai smu
ko. Pagaliau patys pripaži- 
note, kad brangiai apmoka
ma kariuomenė pasirodė to
li gražu neparuošta Tėvy
nės sienoms ir švenčiau
sioms tautos teisėms apgin
ti. Reikėjo be mūšio kapi
tuliuoti, nors, rodos, buvo
me nesulūžę vyrukai.

O kas gi kaltas? Ar mes, 
kareiviai — eiliniai, puska- 
rininkai ir viršilos? A r 
Jūs, karininkai, kuri-e kar
dais parėmę laikėte Smeto
nos diktatūrą?

Juk mūsų žodis ir para-^ 
šas nedaug tereiškė, o ir pa^ 
rašyti be vado leidimo ne 
daug kam galėjome, nors

tuviui nušviestų kelius ir 
kryžkeles.

Kaip džiaugtųsi A. Straz
delis, A. Vienažindis ir K. 
Būga, kad prisikėlę galėtų 
pamatyti, kaip jų tėviškė
lės išpintos laidais iš Anta
lieptės hidroelektrinės! O 
jų neviena ir ne dvi “išdy
go” šaunių darbo rankų ir 
broliškos pagalbos dėka.

Tad nuo ko Tamsta žadi 
mus išvaduoti? Ar norė-

Pertrauka
GENEVOS KONFERENCIJA tapo pertraukta. Vi- 

si keturi užsienio reikalų ministrai nusitarė iki liepos 13 
dienos “gerai pamislyti”, o tą dieną susirinkti ir konfe
renciją tęsti.

Mes bijomės, kad koks nors kipšas neįiystų į kurio 
užsienio reikalų ministro galvą ir neįsakytų jam neva
žiuoti liepos 13 d. į Genevą. Taip gali būti. O tai neitų 
sveikaton visam reikalui.

Dabar, per šią pertrauką, reikėtų gerai pagalvoti ir 
dėl to: ar ši konferencija, besitęsusi daugiau mėnesio 
laiko, davė ką nors pozityvaus, ką nors naudingo?

Mums rodomi, taip, davė. Davė labai daug. Buvo iš
sikalbėta, išsiaiškinta daugeliu klausimų. Kai kurie jų 
gal iš paviršiaus žiūrint atrodo menkaverčiai, bet sudė
jus juos į visumą, pasidaro svarbūs. Ministrai geriau vie
ni kitus pažino, suprato; sužinojo jie ir tai, ką kuri vy
riausybė galvoja tuo ar kitu klausimu. Dabar, suvykusį 
Genevą liepos 13 d., jau bus daug lengviau pradėti neuž- ovcv 
baigtą darbą, lengviau bus susikalbėti, vienam kitą su-1 bos j 
prasti. . grožis

Tie, kurie buvo šiai konferencijai priešingi, dabar i - 
gieda: Ar mes nesakėme, kad tokia konferencija nieko! 
neduos!.. O ko gi ponai norite iš konferencijos? Konfe-: 
rencija saukiama pasitaiimams, kad pasitaiimų eigoje; unr mrmoio pasaunmo ku* , • . , . v . i , .. , _ •
būtu surasti nesusipratimai, kad būtų jiems padarytas t gyvendamas cariniu-1 Lr?sn!^ tarptautinių santy-;kad žavėtųsi kardo blizge- tur but, paskutine savo ka-
•..............-.................... ’ gy Į paqtfmth RASTO iklli lr tampresnių ryšių suisiu, baltomis pirstmaitemis rinės karjeros kalba, ban-

Vai- 
nepa- 

prastai skambūs ir spalvingi, 
kaip tie vosilkėliai
miglotų; Petro Vaičiūno dra
mos išaugo į viešą supuvusios 
miesčioniškos moralės pa- 

I smerkimą; Petro Vačiūno 
komedijos tapo užkrečiančiu 
juoku, iki sarkazmo sunieki
nančiu prekiautojų patriotiz- 

j mu veidmainiškumą ir užma- 
i čias.

Petras Vaičiūnas p<i 
! svajotoju optimistu; jo kury 

_ i pagrindinė tema buvo | 
į grožis, dora, tėvynės meilė, 
j Jis mylėjo gyvenimą ir žmo- 
■ gų, vienintelį gyvenimo džiau-1 
|gsmo kūrėja. ,dokai

Dar pirmojo pasaulinio kad

Raštikis ragina 
mus “išvaduoti” ginklu.

Kaip ilgametis St. Rasti- turn, kad mūsų .vaikai vėl 
kur kio vadovautos kariuęįme- kaip mes kadaise būtų pri- 

versti kasmet tūkstančiais 
vykti pas latviškus ir vo
kiškus buožes jaunystės ir 
mokslo dienų parduoti?

Kai įėjęs į kurią nors 
spaustuvę pas savo moki
nius — darbo jaunuolius— 
pamatau jų išrik i u o t u s 
knygų kalnus ar šimtatūks
tantinius dienraščių tira
žus, kurie lekia kaip padū
kę Tėyjmės asfaltuotais ke-

tiesa.
Well, visuomenė nežino 

ir nežinos, kur tiesa, 
melas, kol ALT nepaskelbs nes kareivis, dabar jau 15 
tikslių apyskaitų — svar- metų 
biausia: išlaidų. Jei ALT darbą Vilniaus darbininkų 

jaunimo vidurinėje mokyk
loje, prašau surasti vietos 
Tamstų laikraštyje mano 
atviram laiškui, adresuo
tam gen. St. Raštikiui. O 
jeigu negalėtute atsausdin- 
ti, prašyčiau jį nusiųsti ad
resatui betarpiškai. Gal p. 
generolas išgirs buvusio 
valdinio, :

is rugių j sepreį01.jus yra demokra
tas, kaip jis sakosi, jei jis 
neleidžia savo naudai žmo
nių sudėtų pinigų “Lietu
vai laisvinti”, tai turėtų 
paskelbti pajamas ir išlai
das—paskelbti viešai, pa
rodant, iš kur buvo c/autas 

[kiekvienas doleris ir kur 
.liko \Vra^s^as kiekvienas dole- 

|rhs’. Kol to nebus padaryta, 
i tai žmonės manys, 
! mano, 1 
{sudėtas žmonių

1

dirbąs pedagoginį

sunkią valandą liais ir, skrodžia debesis, tai daugelis savo pastangų de- 
nepalikusio gimtosios žemės net gėda, atrodo, būtų tarp Fa buvome pramokę rašto 

kaip ir savo liaudies, dabartinio jų maišytis po kojomis su ne blogiau už kai kuriuo^ 
kad ALT valdovai nepartinio mokytojo atvirą kardu, nors jis būtų tikro išlepintus 

t aukas su- žodį ir nebeklaidins mūsų tėvo ar brolio iš aukso nu-į kus.
• ! Tiesa, Tamsta mėginai 

Pagaliau musų jaunimas, savo reputaciją apginti vi-

ponus karinin-
K, VA , - i. _ ----------- --------------C v,

Inaudoja taip, kaip bet ko-■ tautiečių ir tėvynainių, ku- įkaltas, 
kie kiti savanaudžiai ir lai- rie, išsiblaškę po visą pa-Į Pag:---- -----d-------------- ,

šaulį, nekantriai laukia ge- vade, jau nebe toks naivus, suomenės gerovei skirta ir

galas, kad jie būtų išspręsti.
Jeigu šioje konferencijoje ligi^ šio] nebiivo nieko i čiQnas I)rad6jo rašyti eilėraš-| 

ičius ir sukūrė tokius posmus. į 
i virtusius liaudies daina.

Toliau:
Petras Vaičiūnas, grįžęs 

išsvajotą tėvynę, skaudžia’ | 
nusivylė “nepriklausomybe”, i 
Labiausiai jį paveikė sostinės I Rastenio raštą apie smetoni-1 vadui generolui St.

Iš įninku partjpos antikomunisti- Raštikiui iš Vilniaus 
nę programą, kurį paskelbė p c.prmrnlo 

Pasauli! Mes be Vilniaus “Tiesa”, galima pa- uenciuie
Vii- vadinti memorandumu apie 

i smetonimnkų užmačias, smur
tą ir terorą ir apie jų dema
gogiškus manevrus. Bet tai 
ne tik memorandumas, o ir 
donosas ant savo politinių bi
čiulių. Susidaro visa galerija 
karjeristų, šunsnukių, smeto
ninių gauleiterių.

Šią savo ir savo sėbrų isto
riją Rastenis surašė pabaigo
je 1940 metų, 
ir jos ilgumas 
teniui reikėjo 
daug mėšlo.

Ar atžagareivių spauda am
nestavo Rastenį, kad jį ji ne
vadina išdaviku ?

Kai kurie laikraščiai, 
pavyzdžiui “Keleivis”, no
ri smetonininkų vadovą 
Rastenį padaryti .kankiniu.

Lietuviškų pranciškonų 
laikraščio redakcija kreipė-

me Petrograde, Petras Vai- Į

konkretaus nutarta, tai reikia tartis toliau. O jeigu už- j 
sienio reikalų ministrai negalės ir toliau besitardami su- i 
rasti bendro kelio išeičiai iš nesusipratimų, tai reikia vi-' 
są dalyką perduoti viršūnėms — tegu jos susirenka ir1 
tegu tariasi!

Mes pilnai sutinkame su ta Anglijos spauda, kuri 
sako, kad užsienio ministrai, net ir valstybių viršūnės, 
turėtų susirinkti bent kartą per metus, na, ir lai tariasi.

Mes nesame pesimistai nei dėl Berlyno ateities, nei 
dėl abiejų Vokietijų apvienijimo. Mes manome, jog gali-1

■ ma susitarti ir turės būti susitarta anksčiau ar vėliau. Į &u&u 
Tiesa, tarimosi priešai, karo šalininkai daro viską,; Vilniaus 

kad Genevos konferencija nepasisektų, 1 •• • 1 t w jr 1 *

x-------------- > šlibletais dei nors ir pavėluotai tai-
■ Su pagarba ir geriausiais ! technikos sriaute ir didžių-! syti padėtį ir tuo pačiu 

nnrhnnnA I , 41™^ ’geibėti smetoninės vyriau
sybės subankrutavusį kro- 
melį. Bet tai jau buvo bal
sas tyruose. 0 karininkų 
žurnalas “Kardas” su 
Tamstos “pavojingomis” 
mintimis buvo akiplėšiškai 
atimamas iš prenumerato
rių. Su primestu ilgalaikių 
“atostogų” liudijimu Tams-

Itėvų žeme bei artimaisiais, j ar pentinuotais 
Apie V. Rastenio memo-!

' i randumą (raštą Tarybų linkėjimais nuo Gedimino! jų taikos lenktynių įkarš 
(Sąjungos valdiniams orga- kalno papėdės!
, nams) dabar iškilo visokių 

i! nuomonių. L. Pruseika sa- ■ L i !
tėvynę, skaudžia’ | j Atviras laiškas buvusiam
nepriklausomybe”, j Tautininku lyderio Vinco I Lietuvos Kariuomenės

— Vilniaus užgrobimas, 
visos širdies, visu balsu poe- 

i tas sušuko:
> nenurimsime! 

kad Genevos konferencija nepasisektų, kad viršūnių :nius mūsų buvo,—mūsų bus!” 
Konferencija neįvyktų. Mes tačiau esame linkę manyti,)
kad jų kėslai nepraeis, kad viršų paims taiką mylinčioji I Karo metu:
Žmonija, sambūvio šalininkai. Petras Vaičiūnas sunkiai

' išgyveno hitlerinę okupaciją.
I Vaikščiodamas po išniekintas 
; Vilniaus gatves, matė kaniba
lišką fašistų siautėjimą ir žu
dynes; sunkiai jis išgyveno 
lietuvių kultūros ir mokslo įs 
taigų merdėjimą, pažanges
nės inteligentijos kančias; su 
gailesčiu jis žiūrėjo į senojo 
miesto griuvėsius, širdyje pra
keikęs barbarus iš Vakarų. 
Apie šį šiurpųjį laikotarpį po
etas pasisako pats toje pačio 
je autografijoje: “...Taip mes 

į ir gyvenome Vilniuje vokie
čių okupacijos laikais; kas
dieną jausdami ir šaltį, ir ba
dą, ir nuolatinę baimę už sa
vo gyvybę, bet nė minutei ne-

Kardinolas ir komunizmas
BOSTONO KARDINOpAS Cushing praėjusį sek

madienį kalbėjo per televizija. Pasirodo, kardinolas labai 
susirūpinęs dėl to, kad Amerikos žmonės nieko nežiną 
apie komunizmą!

Kardinolas tiesiog nusigandęs sako: Kaipgi mes su- 
kelsime žmones prieš komunizmą, jei jų nemokysime 
komunizmą suprasti! Juokingas to aukšto dvasininko 
samprotavimas.

Komunistai sako: juo greičiau amerikiečiai darbo 
žmonės supras, kas yra komunizmas (Marksizmas-leni- 
nizmas), tuo greičiau jie taps komunistinės santvarkos 
šalininkais.

Kardinolas Cushing sako: juo greičiau mes supa
žindinsime amerikiečius su komunizmu, tuo greičiau jie 
taps jo priešais, prieš jį kovos.

Matote, kaip skiriasi supratimas apie komunizmą!
Bet čia, spėjame, skaitytojas tuojau supras, kad yra 

kur nors šuva pakastas. Ir jei jis atidžiau prisistebės, 
tai suras, kad tas “šuva pakastas” yra kardinolo sam
protavime.

Cushing tiesiog pasako: kamunizmą mes turime jau
nimui dėstyti “kaip nedorą blogybę!”

Štai, jei norite! Pasakęs, kad reikią jaunimą supa
žindinti su komunizmu, vėliau jis sako: reikia jaunimą 
klaidinti!..

• Argi toks kardinolo peršamas mokymas pasiektų 
savo tikslą? Ne, jokiu būdu nepasiektų! Jeigu komuniz- 
mas-marksizmas amerikiečiams būtų “aiškinamas” taip, 
kaip moko Cushingas, tai jie būtų dar labiau atsilikę vi
suomeninių problemų pažinime, jie būtų tuo atžvilgiu 
dar tamsesni negu (Cushingo nuomone) yra šiandien.

Mes sutinkame su kardinolu Cushingu: amerikiečių 
jaunimą reikia supažindinti su marksizmų (kamunizmu), 
b.et ne išvirkščiai, o taip, kaip jį marksistai aiškina, taip, 
kaip iš jo mokosi ir seka socialistinių šalių žmonės. Tuo- 
met amerikiečiai iš tikrųjų būtų apsišvietę, tuomet jie 
galėtų atskirti juodą nuo balto.

Pasakysime atvirai: Amerikos žmonėms reikia aiš
kinti ne tik komunizmą, o ir fašizmą, ir visokius kito
kius socialinius reiškinius. Reikia jiems, beje, aiškinti ir 
kapitalizmą, nurodant po silpnumus, blogumus ir nelai
mes, kurias jis žmonijai neša.

Bet mes esame tikri, jei bet kurioje amerikinėje mo
kykloje atsistotų mokytojas ir dėstytų savo klausyto- 
jąms-moksleiviams komunizmą, kaip jis turi būti dėsto
ma#, tai kardinolas Cushing pirmas pareikalautų tokį 
mokytoją išmesti iš mokyklos, atiduoti kongresiniams 
inkvizitoriams ir darytų viską, kad jis būtų įkištas į ka
lėjimą!

Istorijos tonas 
rodo, kad Ras- 
išmėžti baisiai

pasiduodami ir tikėdami išlai- . _ , . ... ••, ., i si pas V. Rastenį, klausda-svimmu, kol, pagaliau, jis, tas | 1 . v
džiaugsmingas išlaisvinimas, I 
atėjo, jį atnešė mums tarybi
nis karys-didvyris?’

Bet užgriuvo P. Vaičiū
ną baisi liga ir tarybiniais 
pokario metais jis labai ma
žai tegalėjo sukurti, 
buvo fiziškai palaužtas.

nes

Jis paskutiniais metais 
daug teparašė; apie tai gali
ma spręsti iš jo paties žodžių : 
“Nesuspėjau apgydyti visas 
tas keistas ligas, kaip pradė
jo Kocho bacilos naikinti kai
riosios rankos kaulus. Viena 
laimė, kad sunegalavo kairio
ji, o ne dešinioji ranka. Nu
švitimo minutėmis galiu nors 
vieną-kitą eilutę parašyti”.

Petras Vaičiūnas iki savo 
gyvenimo pabaigos buvo ku
pinas svajonių, minčių, kūry
binių sumanymų, kurių jis, 
deja, nebepajėgė įvykdyti. 
Tačiau jo literatūrinis paliki
mas didelis. Po karo išleistas 
jo eilėraščių rinkinys ir ge- 

j riausios dramos. Reikia ma- 
—------------------------------------------------—------------------------  nyti, kad netolimoje ateityje
2 p.-Iaisve (Liberty)— Penkt., birželio (June) 26, 1959 bus imamasi darbo paruošti

ne-

ima, ar tarybiniai organai 
vartojo prieš jį kokias “fi
zines priemones”, reikalau
dami, kad rašytų memo
randumą (tokį, kokį para
šė), ar ne? Rastenis atsa
ko: jokios prievartos nebu
vo. Jis pats parašė, ką 
manė, apie savo partiją, a- 
pie kai kuriuos individua
lus “veikėjus”, tautinin
kus ir kitokius sutvėrimus, 
kurie slapta iš tautininkų 
pinigus ėmė, o viešai sakė
si esą liberališki, liaudiški, 
anti-smetoniški. Vienu to
kių buvo tūlas H. B lažas, 

| Vliko sekretorius, vienas 
didžiausių “laisvintojų.”

V. Rastenis į savo gale
riją išstatė daug daug bu
vusių savo bičiulių, kuriem 
jo memorandumas nepa
tiks.

Beje, tąjį V. Rastenio 
raštą pradėjo spausdinti 
Vienybė. Po to nusitarė 
perspausdinti ir Naujienos.

“Dirva”, kurios redakto
rium V. Rastenis neseniai 
buvo, irgi turėtą savo poli
tinio vadovo raštą persis- 
spausdinti.

_ _ i tyje.
Žemiau pridedamo laiško į 

autorius.

Sužinojau, kad Tamsta, 
besirūpihdainas mūšų ir sa
vo tėvų žemės likimu, savo 
raštuose 
vaduoti” 
grąžinti 
Šakėnių, 
čių 
Frankelių, Plechavičių ir 
Čaplikų sukirpimo “patrio
tų” valiai. Kaip buvęs 
Tamstos sąžiningas karei
vis, nuosekliai ištarnavęs 
per eilę metų visus karei
vio laipsnius, šventai sau
gojęs kariui patikėtą pa
slaptį bei munduro garbę, 
ir Tamstos pažangių suma
nymų gerbėjas, negaliu lik
ti kurčias Tamstos balsui, 
liečiančiam lietuvių tautos 
kamieno ir visos mūsų Tė
vynės Tarybų Lietuves li
kimą. Betgi norint kar- 
pasukti istorijos ratą, pra
vartu iš arčiau ir giliau 
pažinti liaudies varomąsias i 
jėgas, bent apytikriai su
vokti liaudies" požiūrį pase
nusio kąrdo atžvilgiu ato
minių raketų eroje ir bent 
elementariai skaitytis su 
liaudies n u o m one spren
džiant josios likimą.

Tikėsite ar ne, bet lietu
vių liaudis šiandieną nebe 
ta kokybiškai: mes pada
rėm didelį šuolį pirmyn ir 
n *e m a n o m e grįžti atgal. 
Įsitikinsite kada nors, jei 
dar netikite.

raginate mus “iš- 
kardu, tuo pačia 

mus ir visą liaudį 
Lapenų, Vailokai- 

Karvelių, Tilmansu, 
Plechavičių v

Tad su išblaškytais po vi
są pasaulį “pensininkais,” 
kurie nuo kuklaus “katiu- 
šų” uragano pabėgo, eiti į 
atominį mūšį ir gabiausiam 
generolui labai rizikinga, o 
istoriškai būtų labai ir la
bai neišmintinga, nes jo 
tikriausiai lauktų Adolfo Ii- ta visiškai atitrūkai nuo 
kimas ir likusių gyvų bei mūsų ir ėmei blaškytis ta- 

visųotinis pra- rytum erelis pala u ž tsuluošintų 
keikimas.

Ne, Tamsta to nepadarysi, 
tik be reikalo žmones klai- ;pad savo pavyzdžiu ne vie- 
dini ir prarają tarp savęs ną gerbėją išmušei iš istori- 
ir Tėvynės gilini. Jus pa- nių vėžių, gal būt, visam 
žįstantys ar žinantys pra- gyvenimui klajoti po viso 
deda spėlioti, ar negresia pasaulio užkampius. 
Tamstai natūrali nostalgi
ja, atitrūkus nuo savo liau- mas pasisuko socialistine 
dies gaivinančių sulčių (?). i kryptimi, kai liaudis, nuga-

Tikiuosi, kad k antrus ; Įėjusi visus s u n k u m u s , 
skaitytojas man atleis, jei I sparčiai veržiasi į šviesą ir 
grįšiu truputį į praeitį ir įšaukia Vakarų pasaulį tai- 
prisipažinsiu, kad mano,lkos lenktynių, nebe dera 
vargo pelės, karinės tarny- kalbėti apie karą ir kurti 

h--- J-‘ 1---- -1- --1---- - —ar likti
O būti nesu- 

tur būt, skau-

sparnais ir tebesiblaškai 
šiai dienai. Ne paslaptis, -

ir Tėvynės gilini.

Kai mūsų liaudies liki-

bos metai beveik sutapo su * naujas “utopijas 
generolo karinės karjeros kerenskiais. 
viršūne, o tyriausius jauno prastam, 
kareivio jausmus ir naivų džiausią.
pasitikėjimą viršininkais! Buvo skaudžių klaidų ir 
labai stipriai sudrumstė j pas mus, bet jos taisomos, 
voldemarininkų ir smetoni-; Renkasi j Tėvynę skurdo ir 
ninku ginkluotos rietenos, 
atsiprašant malonų skaity
toją už grubumą, dėl val
džios lovio. Tarnavau tada 
Kaune radistu kariuomenės 
nervų sistemoje, vėliau — 
III divizijos štabo radijo 
stotyje, Šiauliuose, o po to 
keletą metų 7 pėst. pulke, 
Tauragėje ir Vilniuje. Daž
nai tekdavo būti komandi- 
riuotėse, tad turėjau progos 
plačiau susipažinti su Lie
tuvos karių gyvenimu ir 
šiandien galiu atvirai pasa

kyti užsienyje gyvėnan-
Tamsta gi? per eilę metų i tiems tauti e č i a m s , kad 

gyvendamas svečioje šalyje, Tamstos, kaip kariuomenės 
atitrūkai nuo mūsų liau
dies, nuo žmonių šaunaus mane labai džiugino, ypač 
atžalyno - jaunimo, pašiau- kad truputį apvalei štabus 
kojančiai atstatančio su- ir valdybas nuo apkerpė j u- 
griautus miestus ii; fabri- i sių ir 
kus, į padanges keliančio 
naujas gamyklas, statančio 
tūkstančius naujų namų ir 
kultūros įstaigų dąrbo žmo
nių gerovei. Juk iš tiesų 
mūsų Tėvynė Lietuva—be
veik vienos statybos. O ne
trukus baigsime ir 
nuotąjį senelį Nemuną pa
kinkyti, kad jo žeriami 
spinduliai kiekvienam lie-

karo audrų išblaškyti jos 
vaikai.

Ar ne geriau būtų, kad ir 
Tamsta nerandančiam vie
tos patartum ramiai grįžti* 
į motinos Tėvynės glėbjįr 
Juk ji šiandien tikrai atlai
di ir pagal išgales dosni 
grįžtantiems. Sostinės gra
žiausioje vietoje išaugęs 
naujas kvartalas “ameriko
nu” vadinamas ir ne be pa
grindo. Tik žudikų mums 
nesiųskite — nereikia: mes 
statome, mokomės ir moko
me taikai.

Už liaudies sultis, turė
tą garbę ir josios fondus 
geriau paprašykite p. Ei- 
senhowerio vyriausybę mū
sų užplanuotoms hidroelek
trinėms įrengimų tiesiog į 
Klaipėdą, o raketų mums . 
nereikia. Statantiems pir
mieji svarbiau. Tai būtų 
gražus gestas iš vado ir 
prezidento pusės, nors abe- 

žiomis moterų kojomis, pul- joju jo realumu, 
ka ir preferensu prie kle
boniškos krupniko ar romo' palydovu ir taikos genero-

vado, kiekviena reforma

nutukusių liaudies 
prakaitu uždirbtų litų siur
bėlių, besirūpinančių tik 
keliaaukščiais “namukais,” 
dvarų “centriukais,” gra-;

apdai- taurės -liaudies skurdo, švie- lu!
timo ir kraujo sąskaita.

Už tai gerbė Tamstą ir 
kiti sąžiningi kariai, k ad

Linkėčiau pabūti garbės

Mokytojas Ant. Tūbelis} 
buvęs visų laipsnių 
Lietuvos kareivis.
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Filipas Bonoskis sako: "Aš 
pamačiau jauną kraštą"

Pažangus JAV rašytojas 
F. Bonoskis grįžo į Vilnių 
iš savo keliones po Lietuvą. 
Aplankęs Kauną, Klaipėdą, 
Palangą, Naująją Akmenę, 
Šiaulius, susipažinęs su res
publikos įmonėm is, kolū
kiais, aukštosiomis mokyk
lomis, svečias aplankė Vil
niaus V. Kapsuko vardo 
valstybinį universitetą, kur 
rašytoją širdingai sutiko 
sostinės studentai ir dėsty
tojai.

Mūsų korespondentas pa
prašė F. Bonoskį atsakyti į 
keletą klausimu, v C

Kokie jūsų kelionės po 
Lietuvą įspūdžiai?

Apie tai kalbėti nelengva. 
Galėčiau vardinti vietas, ku
riose buvome, kalbėti apie 
žmones, su kuriais šnekėjo
me, suminėti daugelį skai
čių, kurie patys nemaža pa
sako. Bet aš norėčiau pa
sakyti apie tai, kas mane 
labiausiai Lietuvoje nuste
bino: pamačiau jauną kraš
tą. O juk toji Lietuva, apie 
kurią man pasakojo tėvai, 
buvo tokia sena, tokia var
go ir priespaudos šalis. Da
bartinė Lietuva — jaunas 
kraštas, kuriame visi dirba, 
dirba įtemptai, kad rytoj 
gyvenimas būtų dar gražes
nis. Žmonės, kuriuos man 
teko sutikti, atrodė taip, 
tarsi jie nebūtų peržengę 
trečiosios savo amžiaus de
šimties. Aš, žinoma, turiu 
galvoj jų dvasinę jaunystę, 
ju tikėjimą gyvenimu. Ame
rikoje yra nemaža jaunų 
žmonių, kurie nieko iš gy
venimo nesitiki. Jie yra 
praradę dvasinę pusiausvy
rą, ir atsiranda nemaža 
į&ržuaziniu filosofų, kurie 
įteigia, kad tai yra mūsų 
amžiaus liga, neatskiriama

nuo amerikinio gyvenimo 
būdo. Šie filosofai sako, 
kad bet koks bandymas pa
taisyti ir pagerinti žmogaus 
gyvenimą yra bergždžias, 
kad tai vien iliuzija. Lietu
voje ir visoje Tarybų Są
jungoje aš matau kitką. Ir 
matau ne iliuzijas, o apčiuo
piamą realybę.

Mūsų skaitytojas gerai 
pažįsta jūsų romaną “Lieps
nojantis slėnis.” ši knyga 
pasakojanti apie Amerikos 
darbininkų gyvenimą ir ko
vą, ypač populiari Lietuvo
je dėl to, kad jos svarbiau
si herojai — lietuviai. Dau
gelis skaitytojų labai norė
tų sužinoti, kiek ši knyga ir 
jos veikėjai yra autobiogra- 
fiški?

Turiu pasakyti, kad 
“Liepsnojantis slėnis” yra 
autobiografiška labai nežy
mia dalim. Jos siužetas ir 
žmonių charakteriai realių 
protarpių neturi, nors visas 
veiksmo fonas, darbininkiš
ka aplinka ir atskirų žmo
nių bruožai dažnai imami iš 
autoriaus vaikystės ir jau
nystės. Beje, šis klausimas 
man dažnai užduodamas, 
ypač žmonės teiraujasi dėl 
svarbiausio knygos veikėjo 
—Benedikto. Pats aš nie
kad toks religingas nebu
vau. Bet tam tikras “re
liginis periodas” mano jau
nystėje buvo.

Ar jūs pažįstamas su pa
žangiais Amerikos lietu
viais veikėjais. Jų tarpe ir 
su rašytoju Rojum Mizara?

Nuo to laiko, kai aš, de
vyniolikos metų būdamas, 
palikau tėvų namus ir pra
dėjau savarankiškai užsi
dirbti duoną, man su lietu
viais tekdavo palyginti re
tai susitikti. Tik žymiai vė

liau susipažinau su pažan
giais lietuvių veikėjais, lei
džiančiais laikraščius “Vil
nis” ir “Laisvė.”, Rojų Mi- 
zarą, aišku, taip; pat pažįs
tu. :

Lietuvių kalba yra išėję 
daugelio pažangiųjų JAV 
rašytojų kūriniai: A. Saks- 
tono romanas “Vagonų še
šėly,” A. Malco apsakymai, 
L. Brauno “Geležinis mies
tas.” Ką šiuo metu šie au
to r ia i rašo?

A. Sakstonas neseniai už
baigė romaną iš San Fran- 
cisko laivų statyklų darbi
ninkų gyvenimo. Gaila, kad 
šis romanas., mano nuomo
ne, nelabai nusisekęs. L. 
Braunas šiuo metu neturi 
galimybių rašyti, jam tenka 
dirbti nelengvą fizinį dar
bą, ir literatūrai nebelieka 
laiko. Bet tikimės, kad ga
lėsime sudaryti jam sąlygas 
vėl grįžti į literatūrą. A. 
Malco paskutinė knyga “Il
giausia diena trumpame gy
venime” tarybiniam skaity
tojui jau žinoma (ji išvers
ta į rusų kalbą). Ką šiuo 
metu Malcas rašo naujo, ne
galiu pasakyti. Pats rašy
tojas dabar yra atvykęs į 

i Tarybų Sąjungą. Rašo ir 
jo žmona. Jos romanas 
“Septynios akcijos aukso 
kasyklose” labai įdomus ir 
puikiai parodo, į kokius mo
ralinius nusikaltimus žmo
nes stumia pelno troškimas.

Kaip jūs vertinate, tuos 
JAV rašytojus, kurie vienu 
ar kitu metu domėjosi so
cialiniais klausimais ir rea
listiškai vaizdavo Amerikos 
gyvenimą, bet visada buvo 
tolimi nuo darbininkų ko
vos?

Aš laikau labai stipriais 
rašytojais Steinbeką ir Kol-

duelį. Jų kūrybos viršūnė'— 
1930-1940 metų kūriniai: 
Kolduelio apsakymai, Stein- 
beko romanas “Rūstybės 
kekės.” Deja, vėliau jų kū
rybą nebepasiekė tokių 
viršūnių. Paskutiniai Kold
uelio romanai gana lėkšti, 
o Steinbekas, atrodo, prara
dęs kryptį. Prieš keliasde
šimt metų labai išipopulia- 
rėjo Sarojanas . Dabar, ma
no nuomone, jis rašo silp
niau. E p t o n a s Sinkleris 
šiuo metu jau labai senas ir 
ypač skaudu, kad dabartinė 
jo veikla sudaro tokį kont
rastą jo ankstesniems kūri
niams. Reikia pasakyti, kad 
stiprios, kovingos literatū
ros Amerikoje labai trūks-

Mane neretai klausia 
apie H. Fastą ir jo dabar
tinį literatūrinį darbą. Kal
bėti šiuo klausimu galima 
būtų labai daug, juo la
biau, kad aš Fastą asme
niškai pažinojau. Fastas 
vargu ar gali būti šiandien 
vadinamas rašytoju, jis tė
ra vien biznierius, kurio 
biznis — knygų rašymas. Jo 
negerbia nei dešinieji, į ku
rių stovyklą jis dezertyra
vo, nei kairieji, kuriuos jis 
išdavikiškai paliko. Fastą 
šiandien gerbia tik tie, ku
rie gerbia žmones, mokan
čius “daryti pinigus.” Fas
tas dabar sparčiai turtėja, 
bet tai su literatūra nieko 
bendro neturi.

Amerikos literatūros at
eitis — pažangiųjų rašyto
jų kūryba. Labai daug nu
veikia šioje srityje rašyto
jai negrai. Jų tarpe—gar-

M. MOZŪRAITIS

Kaip atsirado stebuklai
(Pabaiga)

Svarbiausią vaidmenį 
reklamuojant Marijos Šili
nės paveikslą vaidino ne 
tiek Šiluvos bažnyčios kle
bonai, kiek Tytuvėnų ber
nardinų vienuolynas. Ke
liaujančių į Šiluvos atlaidus 
maldininkų minios pirma 
turėdavo praeiti pro Tytu- 
v ė n u s , kur buvo įrengti 
Kristaus kančios laiptai, ir 
čia palikti bernardinų vie
nuolynui tam tikrą duoklę.

Madonos kultas Šiluvoje 
ir Žemaičių Kalva rijoje 
prigijo ne iš karto. Dvasi
ninkams teko griebtis viso- 
Kife priemonių. Kai nepa
dėdavo puošnumas ir iškil
mės, bažnytiniai feodalai 
pavartodavo p r ie vartą. 
Vyskupas - grafas Antanas 
D o m i n i n kas Tiškevičius 
1742 m. didesnei pusei Že
maičių krašto įvedė prie
vartinį Žemaičių Kalvari
jos bažnyčios lankymą. Pa
gal atskirą vyskupo dekre
tą, Mosėdžio, Skuodo, Pa
langos, Gargždų, Kartenos, 
Salantų, Žagarės, Akme
nės, Papilės, Kuršėnų ir 
Šaukėnų parapijos kasmet 
per didžiuosius atlaidus tu
rėjo nuvykti į Žemaičių 
Kalvariją, apvaikščioti 
“kryžiaus kelius” ir pagar
binti m a d o nos paveikslą. 
Už neįvykdymą šio dekreto 
kiekvienai parapijai buvo 
uždėta 50 timpų bauda, ku
rią minėtųjų parapijų kle- 

4bo^ai ir parapijonys turė
davo mokėti Žemaičių Kal
varijos domininkonų vie
nuolynui. .. .

Kita Žemaičių krašto pu
sė, pagal vyskupo dekretą, 
paskelbtą 1752 m., kasmet 
privalėjo rugsėjo mėnesio 
pradžioje aplankyti Šiluvos 
bažnyčią ir pagarbinti Ma
rijos Šilinės paveikslą. Už 
šio dekreto neįv y k d y m ą 
kiekviena parapija Šiluvos 
bažnyčiai turėjo sumokėti 
2 0 vengriškų raudonųjų 
baudą.

Prievartinio Šiluvos ir 
Žemaičių Kalvarijos lan
kymo įvedimas ilgainiui ta
po baudžiavine tradicija. 
Šis baudžiavinis paprotys 
kasmet lankyti Šiluvą ir Že
maičių Kalvariją išliko net 
iki mūsų dienų.

Kad madonos paveikslai 
maldininkams atrodytų dar 
paslaptingesni ir stebuklin- 
gesni, Italijos pavy z d ž i u 
nuo XII a. jie buvo pradėti 

I puošti sidabriniais rūbais 
! ir vainikuoti karali š k a i s 
j vainikais. Pijus VI leido 
Marijos Šilinės paveikslą 
papuošti aukso vainiku. 
Karūnacijos reikalams Že
maičių vyskupas Steponas 
Giedraitis visoje Žemaičių 
vyskupijoje įvedė specialų 
pagalvės mokestį —• po pu
sę timpos- nuo kiekvienos 
galvos. Iš surinktų pinigų 
Marijos Šilinės paveikslui 
buvo nupirktas vainikas, 
kuriam buvo sunaudota vie
nas svaras aukso. Šis vai- 

I nikas kabėjo ant madonos 
I paveikslo iki pirmojo pa
saulinio karo, bet vokiečių 
okupacijos metais jis buvo 
išplėštas*

“Stebuklingų” paveikslų 
kultas Lietuvoje yra niūri 
baudžiavinės ir buržuazinės 
eksploatacijos liekana. Bau
džiavos laikais ir buržuazi
nio vi-ešpatavimo metais 
absoliutinė gyventojų dau
guma buvo palikta be moks
lo ir medicinos pagalbos, 
todėl gyventojų tarpe Lie
tuvoje kerojo įvairiausi 
burtai ir prietarai, plito 
įvairiausios ligos, buvo di- 

i delis gyventojų mirtingu- 
j mas. Nesant nemokamo me
dicininio gydymo, žmonės 
noromis - nenoromis buvo 
priversti ieškoti sveikatos 

i ir paguodos Šiluvoje, Že- 
'maičių Kalvarijoje ir kito
se vietose. Šiandien dar ka
bantieji votai-apžadai prie 
“stebuklingųjų” paveikslų 
yra tų liūdnų laikų liudi
ninkai.

Tarybinė santvarka išva
davo darbo žmones iš bur
žuazinės priespaudos ir iš
naudojimo, iš bažnytinės 
dvasinės diktatūros. Visa
liaudinio privalomo moky
mo ir nemokamo medicini
nio gydymo įvedimas mūsų 
šalyje sudaro palankiausias 
prielaidas sveikam ir kul
tūringam žmogui augti. 
Mūsų socialistinėje visuo
menėje kasmet vis labiau ir 
labiau nyksta religiniai 
prietarai ir tikėjimas ma
giška religinių fetišų galia.

Šiluva ir Žemaičių Kalva
rija kai kam iš tolo atrodo 
labai stebuklinga, bet vieto
je tas stebuklingumas nepa- 
Čių Kalvarijos praeitį, nete-

Laisvas laidojimas
Pradžioje šio šimtmečio, daudarni palaidoti mirusį 

kada lietuviai masiniai emi- kuo gražiausia, bet neturė- 
gravo į Ameriką ir čia įsi- darni nustatytų nereliginio 
svyravo apšvietos ir orga- laidojimo apeigų, susimaišo, 

atsiduoda laidotuvių direk
toriaus valiai, ir pasekmėje 
liekasi pakviestas koks nors 
dvasiškis, ir laidotuvės bai
giasi religinėje ar pusiau

nizavimosi darbas, lietuvių 
naujokyne formavosi dvi 
aiškios pasaulėžvalgos kryp
tys, paveldėta ir atsivežtais 
Lietuvos — dieviškoji - ti- 
kėjimiškoji kryptis, kita gi, 
priešinga pirmajai -— mate
rialistinės filosofijos kryp
tis arba, kaip paprastai bu
vo vadinama — believiškoji. 
Vėliau tarp tų dviejų dar 
susidarė trečia — vidurio 
kryptis, kuri buvo ir yra 
pasyvi link abiejų.

Aš neturiu čia tikslo nag- j 
rinėti buvimą ar nebuvimą 
dievo ar dievų ir kas ką su
tvėrė—ar dievas žmogų, ar 
žmogus dievą. Paliekant 
nuošaliai dievų garbintojus, 
apsistokim, po dekados ide
ologinių grumtynių, prie 
dar didesnio skaičiaus mūsų 
visuomenėje, grynų ateistų, 
kurie pastaraisiais laikais, 
pasididinus senosios išeivi
jos mirtingumui, susidūrė 
su problema laidojimo savo 
mirusiųjų vienminčių.

Jeigu laidojimas būtų par
eiga ir atsakomybė.draugi
jų ar jų narių, prie kurių 
miręs priklausė, tada toji

Darbininky sve’kata
NERVINGUMUI 

MAŽINTI
Bet kokie vadinamieji 

nervų suramintojai slopina 
visą organizmo fiziologiją, 
truputį panašiai ’ į stipres
nius narkotinius nuodus, 
kaipopis, morfis ir jų gimi
nės nuodai (dope). Tie vi- 

religinėje formoje. Prie to šokiais pavadinimais sura-
esti dar daug kitų priežas
čių, kodėl ateistas esti pa
laidotas su priemaišom reli
ginių apeigų.

mintojai (tranquillizers, se
datives, hypnotics, analge
sics) prislegia kvėpavimo 
centrą smegenyse, tuo būdu

Po tokių laidotuvių gy- neleidžia organizmui gauti 
vieji ateistiniai idealistai la- pakankamai
bai piktinasi ateisto laidoji
mu su religinėmis apeigo- 

I mis, kaipo paniekinimu mi- 
i rusiojo žmoniškosios verty
bės, 
lės, kuo jis visą savo są
moningą gyvenimą vadova
vosi.

visagaivinan- 
čio, gyvybinio deguonies.

Nervų ramintojai slopina 
ir kitus smegenų centrus,

jo idealizmo ir mora- padengia juos kaip ir ko-
kiais ūkais. Proto veikimas 
esti sunkesnis, atmintis,

vosi. Dažnai užsipuolama • galvosena miglotesnė. Ner- 
ant laidotojų labai aštriai ir IVU skaidulos irgi nebeto- 
įžeidžiahčiai.- ,kios JaHtrios ir greitos

Kad sumažinus tų nuoty-' išnešioti impulsus ir pa- 
kių sukeliamas aistras, aš pjudąs iš kūno pavir- 
manau, mums, ateistams, i viršiaus ir iš organų į sme- 
dar nėra per vėlu išsidirb- -genimus centrus, taipo pat 
ti sau gražias - etines lai- ir smegenų centrų (išcent- 
dojimo apeigas ir kur yra’riniai) kontrolės įsakymai 
galima ir yra reikalas jas i organų bei audinių raume- 
praktikuoti. Mes žinome, jnims ir liaukoms-esti lėtes- 
kad didesniuose mūsų cent- ni. >
ruošė, nenorint turėti rei-' Tokiu būdu visi kūno fi

nalą su dvasiškiais, randasi iziologiniai veiksmai, visą
problema nebūtų problema, žmonių, galinčių tinkamai medžiagų apykaita vyksta

- - pakalbėti. Yra ir meninių Į lėčiau ir tingiau. Žmogus
nariai* 'artimi galinčių atsisveikinti nebetaip aštriai reaguoja į

bet kadangi laidojimu rūpi
nasi šeimos :
giminės ar draugai, kurių 
tarpe pasireiškia maišytos 
ideologinės pažvalgos, va, 
tada, jau įvyksta nesusipra
timų ir nemalonumų. Ne
žiūrint į mirusiojo teistinį

pakalbėti. Yra ir meninių | lėčiau ir tingiau. Žmogus

su mirusiuoju tinkama dai- aplinka, darosi abejutiškes- 
na ar muzikos kūriniu, i nis, ramesnis, tingesnis.
Mažesnėse kolonijose to vis-. Aišku, smarkesni ramin- 
ko nei a n laidotojai prie j ^ojaj -r s^ausmo malšinto-

sus talentingas poetas ir ar ateistinį moralinį gyve- 
prozininkas L. Hjuzas. nimą ir nusistatymą, jis pa-prozininkas L. Hjuzas.

Vakar, po pietų, svečias 
F. Bonoskis Rašytojų rū-

j • J * 1 y16 į jai dar labiau slopina visą
dvasinį žmogaus 

Tai ir yra nege
rai. Ir tie ramintojai pri-

taip, kaip kad jie norėtų. !fĮzįnį jr
Visiems yra žinoma, kad veįkjmą 

dvasiškiai krikštynų, vedy- raj 
bų, laidojimo ar kitų apeigų pratina organizmą, prijau-geidavo ar ne, kad būtų pa-11 . .... K_____ __

laidotas vienaip ar kitaip, jį į neimprovizuoja kiekvienam kjna prie savęs, ir tau vis

muose susitiko su savo pro- '1 r. asmuo išmano, f
v , . . Q ...77 le UV1L1 kaci ateistinių pa r?;syt^a?s: Susitikimas pra- žmon-g 

ėjo šiltai ir draugiškai.
(Iš “Lite, ir menas”)

fesijos draugais

sitvirtina. Renkant tauto-

laidoja taip, kaip atsakin- skirtingai, bet turi jas nuo 
i gasis laidojimu rūpinąsis ssnų-senovės nustatytas ir 

Pasitaiko, 1 maldų ir kanonų knygas 
žvalgų surašytas ir atmintinai iš- 

reikalą 
su savo artimo laidojimu, 

i liūdesio valandoje, pagei-

. J norisi ilgiau ir daugiau tų

moktas, kurias bilė minutę 
ir bile kur gali atbumbėti.

ramintojų Vartoti. Taip 
kaip ir alkoholiniai gėralai, 
rūkalai, taboka ir narkoti
niai' nuodai.

Todėl geriausia tik retai l

paveikslų, parodo 
atsitikimas Žemaičių

Už ką ir kaip būdavo ka- 
saką bei liaudies padavi- binami votai prie “stebuk- 
mus apie Šiluvos bei Žemai-;lingu” 
ko sutikti nė vi-eno žmo- toks 
gaus, kuris savo akimis bū- Kalvarijos bažnyčioje,
tų matęs arba ijš savo sene- 1 Prieš ketverius 
lių girdėjęs, kad Šiluvoje 
ar Žemaičių Kalvarijoje bū
tų matęs arba iš savo Sene
kai pasveikęs iš infekcinė
mis ligomis sergančių arba 
turinčių anatominių sužalo
jimų. Vieninteliai autentiš
ki antgamtinių malonių ir 
stebuklingų pasveikimų liu
dijimai Šiluvoje yra votai- 
apžadai. Kitokių liudijimų 
apie stebuklingus pasveiki
mus Šiluvos bažnyčioje nė
ra.

Tiesa, panašių votų-apža- 
dų nemaža, yra ir kitose 
bažnyčiose. Tačiau jie nie
ko nepasako kur, kaip ir 
kada, vyko “stebuklingas” 
pagijimas, nenurodo 
pagijusiojo pavardės ir var
do.

Mes gi to neturime. Mes h. ^„^i bekZ 
kiekvieną kartą ta viską , . . . v . , .. . i • A • • ki nervingumui mažinti
kartais pasekmingai gra- vaist?’ V(,et0'' fto daug es’- 
žiai, o kartais iš rimto da- mingiaU st,prinTtl v,lsaip .s?‘

metus, — 
pasakoja senelė Žemaičių 
Kalvarijos gyventoja Ona 
Mikluvienė, — viena maldi
ninke, vaikščiodama “kal
nus,” nusilaužė koją. Ji bu
vusi nunešta į bažnyčią ir 
paguldyta prie “stebuklin
gojo” madonos paveikslo. 
Uždegus visas žvakes ir ku
nigams pradėjus kalbėti 
maldas už ligonės sveikatą, 
visa bažnyčia apsipylusi 
ašaromis, nes kie k v i e n ą 
akimirką buvę laukiama 
stebuklo, kad ligonė staiga I 
pakilsianti ir pradėsianti savyje:

žiai, _ _____ ___
lyko susidaro ne visai 
tas.

Todėl, atsižvelgiant 
viską, man rodos, 
mums ateistams yra 
nas reikalas rimtai pasitar-! 
ti ir bendromis spėkomis 
sudaryti mažą vadovėlį

rim- vo or£’anizm^- Kad tau bū- 
itų gerai parenkamas mais*' 

• tas, su gyvulinių baltymų 
kad (Pr°teinu) gausa. Dažniau 
būtį, kepenų, šiaip liesos mėsos, 

j žuvies, sūrio, truputį kiau
šinio, daug vaisių ir daržo
vių, kuo mažiausia gyvuli-

į tą

laisvam laidojimui nuosta- n^. riebalų jų vieton.au-
tų ar patarimų, suteikiant 
tam tikros medžiagos ir at

galiniai aliejai. Gausiau 
maišytų visokių vitami-

spausdinus paskleisti tarpiu. mineralinių druskų, 
mūs vienminčių, kad reika- Kgiau miegoti ir . kartais 
lui esant jie turėtų po ran- snustelėti, —
ka, juo naudotųsi ir be di- po-kvepvoti. Ir labai svarbu

snustelėti, pasilsėti, giliai

vaikščioti sveika. Bet ste
buklas neįvykęs ir ligonė 
nepasikėlusi nuo žemės. Ji 

ne^ buvusi išnešta iš bažnyčios 
. ir nugabenta į Pergaliaus- 

do. Ką galima pasakyti:k? namus._ Koks buvo toles- 
apie tokius anoniminius ste-lnis i ligonės linkimas, Onai 
buklus? Nieko. Mikluvienei nežinoma. Ži- 

v Inoma tik tai, kad minėtoji 
Antra vertus, votai-apza-j pgOng su nulaužta koja 

prieš porą metų Žemaičių 
Kalvarijos bažnyčiai pri
siuntė votą, kurį prašė pa
kabinti prie madonos pa
veikslo. Praeis dar kelias
dešimt metų, išmirs akivaiz 
dūs “stebuklo” liudininkai, 
o pakabintas votas-apžadas 
bylos apie “stebuklą,” kurio 
visiškai nebuvo.

Stebuklų gamtoje nėra. 
Stebuklų nėra nei Šiluvoje, 
nei Žemaičių Kalvarijoje, 
nei kitose tariamosiose ste
buklingose vietovėse. “Ste
buklus žemėje kuria protas, 
ir tik jis vienas ir daugiau 
niekas” — sako M. Gorkis.

dai ne visada buvo kabina
mi po tariamojo pasveiki
mo, bet ir prieš pasveikimą. 
Feodalinė ir burž u a z i n ė 
aristokratija laikė sau už 
garbę bažnyčioje prie mado
nos paveikslo pakabinti ko
kį nors šaunesnį votą arba 
net paveikslą. Antai Že
maičių dvarininkas kašte
lionas Mykolą s Gorskis 
XVIII a. viduryje už 663 
muštinius nupirko Antano 
Paduviečio paveikslą ir pa
dovanojo jį Telšių bernar
dinų vięnuolynui. Vilniaus 
vyskupas Eustafijus Vala
vičius padovanojo sidabro 
rūbus Tytuvėnų Marijos 
Angeliškosios paveikslui^

dėlių rūpesčių palaidotų sa
vo mylimą kultūringai ir 
gražiai. Tas vadovėlis, ma
no nuomone, turėtų talpinti 

: trumpas apybrai
žas iš materialistinės filoso
fijos, keletą dainų, keletą 
eilėraščių ir tvarkoraštį.

ramiai nusiteikti, laiky
tis sveikos filosofiškos 
nuotaikos: įsitikinti, kad 
pažangos rato niekas atgal 
nebeatsuks, jokie šaltojo- 
karo kurstymai ir pikti 
propagandos kėslai. Viso
kiais būdais padėk progresoei dovių 11 LVdl AU1 dOLĮ. | AKAVVAO

Jeigu atsiras daugiau ratams suktis pirmyn. Bet
koks pažangus tavo veiki
mas ir parama teiks tau 
dvasios ramybę ir pasiten
kinimo pojūtį, daug žymiau

vienminčių, kurie panorės 
puoselėti šį klausimą, tada, 
suprantama, atsiras dau
giau sveikų, gražių minčių 
ir patarimų, ką į tą vadovė- už tuos svaiginančius nervų 
lį dėti ir kokia tvarka. .ramintojus.

Aš tik vieno draugus pra
šyčiau, kurie viršminėtu vams ir visam organizmui 
klausimu susiinteresuosite kasdieniniai regulingi pasi- 
ir eisite į spaudą, susimil- vaikščiojimai. Koks bebūtų 

ioras, būtinai eik pasivaikš
čioti. Eik sparčiai, gyvai, 
kaip per muštrą. Kartais 
vis giliai pakvėpuok. Vaikš
čiok gerą su kaupu pusva
landį.

J. J. KaskiauČius, M. D.

darni, rašykite rimtai ir 
konkrečiai, be užsipuldinėji
mų ir įžeidinėjimų.

Arėjas

Londionias. — Dideli štur
mai buvo Austrijoje, Vo
kietijoje ir Jugoslavijoje. 
Potvyniuose žuvo 9 žmonės.

Bonna. -— Vakarų Vokie
tijoje Krikščionys - demo
kratai kandidatu į prezi
dentą stato Dr. H. Luebkę.

Labai daug padeda ner-

Bonna. — Adenaue r i s 
nors yra 83 metų amžiaus, 
bet jis nei negalvoja apie 
mirtį. Ketina iš kanclerio* 
vietos pasitraukti tik 1962’ 
metais.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Penk t., birželio (June) 26, 1959



POVILAS ŠTARAS (6)'

DRĄSIOS ŠIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

(Tąsa)
Taigi, nori nenori, važiuok į Vokieti

ją, lenk nugarą, kentėk kasdien pasity
čiojimus, pažeminimą.

Vyrų likimo neišvengė ir moterys. 
Tūkstančius lietuvaičių hitlerininkai iš
vežė katorginiams darbams. Štai 1943 
metų rugpjūčio 7 dienos “Ateities” nu
meryje paskelbta:

“panašiai, kaip 1919—1924 metais 
gimusioms vyrams, nuo 1943 metų rug
pjūčio 15 dienos visos UK (atleidimas 
nuo karinės tarnybos, — P. Š.) vietos 
panaikinamos. 1919—22 metais gimu
sioms pašauktoms neištekėjusioms mo
terims taip pat nebus taikomas joks at
leidimas. Nurodytais metais gimusios 
be išimties bus paimtos darbams Rei
che. Jokių įmonių arba įstaigų užtari
mų prieš šį patvarkymą nebus paiso
ma.” j .

Ištikimas fašistinių grobikų tarnas 
Kubiliūnas, stengdamasis įsiteikti savo 
šeimininkams, buvo net pateikęs planą, 
kaip iki 1944 m. liepos mėnesio išsiųsti 
iš Lietuvos į hitlerinę vergiją 100 tūks
tančių žmonių.

Tačiau lietuvių tauta netikėjo tais 
padlaižiais. Žemė po buržuazinių nacio
nalistų kojomis ėmė vis labiau ir labiau 
svyruoti. Grėsmingai stiprėjo Komu
nistų partijos jėgos. Komjaunuolių 
skaičius vis augo, Kauno apylinkėse 
gausėjo partizanų daliniai. Pačiame 
Kaune veikė antifašistinė organizacija 
“Kova“, kurios nariai buvo darbininkai 
ir inteligentai. Prie jos dėjosi vis dau
giau ir daugiau žmonių.

Aktyviai į darbą įsijungė gydytojai: 
Elena Kutorgienė (įstojusi į partiją 19- 
43 metais), Algė Dievaitytė, Masaitis, 
liaudies drožėjas Juozas Laurinkus, 
kanalizacijos darbininkas Vladas Čibi- 
lis, “Dailės“ kombinato darbuotoja Ol
ga Vaivadienė, darbininkai J. Skeltys, 
Milkevičius, Pocius - ir daugybė kitų. 
Partijos Kauno miesto pogrindinis ko
mitetas pavedė draugams A. Kersnąus- 
kui ir P. Trofimovui per Vladą Čibilį 
palaikyti ryšius su šia organizacija.

Organizacija buvo plečiama penkiu
kių sistema: kiekvienas narys turėjo 
savo žinioje po keturis žmones, kuriems 
vadovavo; kiekvienas iš jų, savo ruožtu, 
vėl perduodavo nurodymu kitiems ketu
riems, ir t.t. Vienos penkiukės žmonės 
nepažindavo kitų penkiukių narių.

“Kovos“ organizacija spausdino ir 
platino atsišaukimus, karikatūras, rin
ko, supirkinėjo ginklus, šovinius, medi
kamentus, maisto produktus ir visa tai 
perduodavo pogrindinėms grupėms ir 
partizanams. Buvo leidžiamas ir laik
raštukas “Kova“. Techniškąją šio rei
kalo pusę tvarkė daugiausia “Dailės“ 
žmonės. Laikraštėlis buvo keturių pus
lapių; pirmajame leidėjai paprastai dė
davo vaizdinę medžiagą, antrajame — 
žinias apie okupantų darbus darbelius, 
likusiuosius užpildydavo Tarybinio ip- 
formacijų biuro pranešimai. Per kon
spiracinius butus pogrindinių komunis
tinių ir komjaunimo organizacijų na
riai perduodavo antifašistinės organiza
cijos komiteto atstovams literatūrą ir 
Tarybinio informacijų biuro praneši
mus, o šie pastarieji — surinktus pini
gus, drabužius, popierių ir kitką. Prie 

' konspiracinio buto prieidavo arba pri
važiuodavo ryšininkas iš pogrindininkų 
ir pasižiūrėdavo į langą: jeigu lange 
pastatytos gėlės, vadinasi, galima užeiti 
ir paimti tai, kas surinkta partizanams, 
o jeigu gėlių nėra, vadinasi, gresia pa
vojus, — ir ryšininkas negaišuodamas 
pasišalindavo.

Antifašistinė organizacija tiek išau
go, kad hitlerininkai surado jos pėdsa
kus, suėmė daugiau kaip 50 narių.

Komjaunuolė Elena Krikšcionaitytė 
pasakoja, kaip motina, gavusi leidimą 
pasimatyti su suimtu tėvu, nusivedė j 
kalėjimą ir ją, tada dar mažą mergytę: 
“Kada tėvą atvedė, aš jo visai nepaži
nau: buvo visas sudaužytas, be dantų, 
vienos mėlynės. Motina, jį pamačiusi, 
vos neapalpo. Ji liepė man prieiti prie 
tėvo ir pasisveikinti, bet aš jo bijojau 
ir sakiau, kad čia ne mano tėtis.“

O Aldona Čepaitytė, kuri pati pateko į 
kalėjimą kaip “Kovos“ organizacijos na
rė, rado kartą duonoje raštelį, kuriame 
kaliniai mirtininkai pranešė, jog jos tė
vas, buvęs jų kameroje, vedamas prie

duobės, prašė pasakyti dukteriai, kad 
ji, jei išliks gyva, atkeršytų už juos...

. . . Kai kurių kamerų langai buvo į 
gatvės pusę. Kaliniai neretai iššaudavo 
iš timpos ten ant šaligatvio laukian
tiems saviesiems laiškelius. Keletas to
kių laiškų išliko. Štai vienas jų:

“K.S.D.K. 1944.1.28
Ir vienąkart, pavasarį, 
Pas man atjosi drąsiai... 
O, mylimas pavasari, 
Manęs jau neberasi!..

Salomėja Neris

Brangūs namiškiai!
Taip, artėja prisikėlimas, artėja pa

vasaris ... Kaip matot, aš dar gyvųjų 
tarpe. Kaip ilgai — nežinau. Skaitau 
ne dienas, o valandas. Likimas aiškus 
— priglaus smėlio kalnelis. Mūsų byla 
jau baigta ir prasidėjo paslaptingi žmo-‘ 
nių dingimai. Sausio 26 d. iš kaltina
mųjų mūsų byloje išvežė 5 moteris. Pa
sakyta buvo, kad neva vienas į namus, 
kitas į Vokietiją. Mes žinom, ką tie iš
vežimai reiškia... Išvežtųjų tarpe yra 
Vaivadienė ir mano šeimininkė, kur gy
venau. Jeigu jau perkūnas trenkė į mū
sų tarpą, aišku, palies ir mus. To ir 
laukiame. Dieną praleidžiame, vakare 
gult, iš ryto švilpukas kelt. Girdim ra
kinamų durų garsą, ir tuoj dingt gal
von mintis: ka pasakys? — ruoša, ar 
surink sami daiktus!.. Ir taip kasdien 
iki kraštutinumo įtempti nervai, prieš 
akis nežinios klaustukas.

Mama, brangi mama, tu man rašai, 
kad aš prašyčiau pasigailėjimo tų, nuo 
kurių priklauso mano gyvybė. Be reika
lo. Ne! Niekados! Mano siela nėra tiek 
sužalota, kad aš likčiau šliaužiojančiu 
šliužu. Geriau mirti stačiam, negu ver
gauti klupsčiam. Rašykite apie ką nori
te, tik ne apie tai. Neužgaukite mano 
kenčiančios širdies. Joje ir taip skaus
mo pilna. Tikėtis iš tų niekšų pasigai
lėjimo būtų daugiau negu naivu. Su
praskite mane nors kartą. Tik mizeri
jos dreba dėl savo kailio. Aš mirties ne
bijau — mirštu už teisybės saulę.

Mama, brangink laisvę, ne šiandieni
nę, ne! Tikra laisvė skaudžiomis kan
čiomis ir krauju perkama. Ir tavo sū
nus savo kraują atiduoda už ją.

Karštai bučiuoju jus
Jūsų sūnus Mykolas V

Daugelį antifašistinės organizacijos 
narių sušaudė, o po to vėl paskelbė, kad 
pogrindininkai pagaliau sutriuškinti. 
Bet tai buvo netiesa. Visos miesto kovi
nės grupės išliko, miesto partijos ir 
komjaunimo komitetai tebeveikė. Vie
nas iš partijos komiteto sekretorių—F. 
Krugliakovas — nuolat buvo Kaune, or
ganizavo kovinių grupių darbą mieste ir 
siuntė pastiprinimų partizanams. Kau
no apylinkėse iš partizanų būrio “Už 
Tarybų Lietuvą“ buvo sudaryti trys bū
riai. Be to, Kauno pogrindininkai vei
kė “Mirtis okupantams” ir “Pirmyn“ 
būriuose. Vien tik tuose penkiuos-e bū
riuose buvo daugiau kaip šeši šimtai 
žmonių; be jų, veikė dar kelios atskiros 
partizanų grupės.

Vienai Adomo Mickevičiaus vardo par
tizanų būrio grupei vadovavo Aleksas 
Vaicekavičius. Jo slapyvardis buvo Ra- 
mys, tačiau jis anaiptol nebuvo ramus. 
Šis narsus komjaunuolis įvykdė ne vie
ną sunkų uždavinį. 1943 m. gruodžio 
mėnesį Ramio grupė nuvertė traukinį 
hitlerininkų stipriai saugomame ruože. 
1944 m. pradžioje ji pamuše sunkvežimį 
ir išguldė devyniolika juo važiavusių 
hitlerininkų.

TIESOS ŽODIS
Tarybų Lietuvos darbo žmonės tvir

tai tikėjo, kad pergalės valanda nebeto
li, ir glaudžiai būrėsi apie Komunistų 
partiją. Mobilizuojant liaudį į kovą 
prieš fašistinius grobikus, nemažą vaid
menį suvaidino tiek LKP CK Maskvoje 
leidžiama “Tiesa“, tiek pačių pogrindi
nių komitetų laikraštėliai, atsišaukimai, 
Tarybinio informacijų biuro pranešimų 
santraukos — spausdintas, tiesos žodis.

“Visi į kovą prieš okupantus! — bu
vo rašoma lapeliuose.— LLKJS Kauno 
miesto ir apskrities komitetas ragina 
visus į kovą prieš hitlerinius grobikus.

(Bus daugiau) ■

POLEMIKA IR KRITIKA
SENAS VINCAS PASUKO 

KITU KELIU
Laisvėje iš 1959 m. birže

lio 12 d. draugas Senas 
Vincas parašė “pasiaiškini
mą“ “bent tiems gerašir
džiams draugams bei drau
gėms, kurie -jo užuojautai 
parodė tiek širdingumo.“

Kaip žinoma, tas jo “pa
siaiškinimas“ buvo dėl jo 
žmonos Elzbietos laidotuvių 
būdo.

Matyt, d. S. Vincas labai 
nepatenkintas, kad apie tą 
laidojimą daug kalbama ir 
kad ta “antis“ iš Philadel
phijos nulėkus į Miami, 
Floridą, iš ten į Waterburj 
ir sudemoralizavusi dar juo 
besirūpinančius drau gus. 
Taip, šiandien svarbesni 
įvykiai, svarbesnių ž mo

WATERBURY, CONN.draugės philadelphiefės, su
žinojusios apie dvasiškį, 
pradėjusios protestuoti ir 
net virkdyti dukrelę.

Tai atleistina “nuodėmė“. 
Matyt, jos laikosi nuomo
nės, kad labai negerai taip 
pasielgti. Žmogus per visą 
gyvenimą gyvenęs laisvai, 
be prietarų, be religinių 
rnonų, burtų, dargi taip 
daug prirašęs, ir kalbėjęs 
už bedievybę, dabar laisvos, 
sąmoningos žmonos lavoną 
atiduoda bent 15 minučių 
maldoms!

Baigdamas pasiaiškinimą 
S.V. pareiškia nusivylimą, 
sakydamas: “Iki šiol būčiau 
netikėjęs, kad mūsų eilėse 
rastųsi tokių kerštingų ar 
kokia ten liga sergančių 
žmonių...“ O philadel- 

i vi
suomet atjautė ir šelpė bile 
nelaimėje, Vincelis taip pa
laimina: “Neveltui yra sa
koma, kad Philadelphijoj iš 
praeities dar randasi su to
kiomis peštukizmo kupro
mis žmonių, kurių nei gra
bo lenta neištaisys.“

Kas dėl philadelphiečių 
“kuprų“, tegul jos ir pasi
lieka, kad sakote nei grabo 
lenta negalės ištaisyti. Jos 
nepakenks laisvos minties 
plėtimui. Didelė bėda tai 
su tų dvasininkų gudrybė-

nių kokie veiksniai aplekia Į- Piečius, kurie Vincui
visą pasaulį į kelias minu
tes. Drg. Vincas kaipo apy
sakaičių rašė j as yra svarbi 
ypata tarp laisvų žmonių. 
Jo žmonos po ilgos ligos 
mirtis, o jos 
pretestoniško 
malda buvo 
įvykis laisvų žmonių tarpe.

Drg. S. Vincas, besiaiš
kindamas, sako: “Netik jų, 
bet pasirodysime ignoran- 
tai ir šios šalies kalbos, ku
rioje ir patys gyvename”. 
Na, o dabar imk ir pasiro
dyk tokiu ignorantu, ir nė 
vienu žodeliu neprakalbėk 
“jiems suprantama kalba“. 
Argi tas dvasiškis kalbėjo 
bent ką apie nabasninkę ar 
jos vargingą gyvenimą? Jis 
tik skaitė “šventas maldas“ i 
apie dangiškąsias gėrybes. 
Tai nebuvo jokia kalba, 
apie ką Vincas daug kalba, 
bet malda.

Mes manėme, kad gal čia 
bus iškrėtęs Vincams šposą 
tas ministeris, bet, pagal S. 
Vinco aprašymą, paaiški, 
kad būta laimingos išeities.

I Jis toliau rašo: “Žinodami, 
(kad atvažiuos į tetos laido
tuves ir K. Stanislovaitienė 
iš Waterburio, nutarėme 

! jos prašyti, kad, išlydint, 
nors kelis žodžius pratartų 
angliškai“.

Taigi, ar draugė Stanis
lovaitienė negalėjo būti 
kompetentiška

laidotuvėse 
minist e r i o 
sukrečiantis

PRISIMINIMAS

JUOZAS N. SIMANS - 
SIMANAUSKAS

Mano mielas dėdė, pažangiųjų nenuoalsus drau
gas, mirties tapo pašauktas iŠ mūsų gretų 1959 
metų gegužės 25 d. ir palaidotas 29-tą, Cleve
land, Ohio, kur jis gyveno. Graudu jo netekus. 
Sykiu mano mintimis skrenda užuojauta toms 
organizacijoms, kurioms jis veikė, jų veiksmus 
aprašinėjo darbo žmonių spaudoje, kurių gerove 
tebesirūpindamas užmerkė akis. Lai būna am
žina jam atmintis!

Klementina Yenkeliūnienė

Cleveland, Ohio
Julija Werner buvo susi-

nepažįstame, bet jai esame 
labai dėkingos už dovanas, 
kurių buvo labai daug ir

kvietusi drauges ir parodė kurių čia nesuminėsime.
dovanas, gautas iš Lietu- . Užkandžiaujant ir ragau-
vos. Tai buvo labai įdomi 
sueiga. Jai prisiuntė dova
nų J. Balakienė. Labai bu
vo malonu matyti, kad Lie
tuvoje pasigamina tokių 
gražių dirbinių, kaip tai 
rankų darbo papirosų dėžu
tės, įvairių gintarinių dirbi

jant medaus iš Lietuvos^ 
Julija Werner davė suma
nymą paremti svarbius dar
bininkiškus reikalus. Vieš
nios mielai suaukojo $15.

S. Kuzmickas taipgi gav5» 
dovanų iš Kauno, nuo sa-

nių ir tt. Prisiuntė labai ™ motinos. Tarp kitų gra- 
gražių audinių lovoms iri^ių dirbinių gavo ir bara- 

pagalvių j vy^P-stalams užkloti 
užvalkalų ir tt. Prisiuntė ! 
apie 50 atvirukų ir paveiks-

mis ir jų kiauhskumu. Kaip įu gu paiang0S kurorto ir 
jie nesisarmatma bedievių t vaizdais. Labai buvo 
lavonus gaudyti, ir prie jų maĮonu matyti atvaizdus iš 

gimtojo krašto.
Apžiūrėjus dovanas Wer

ner pakvietė mus prie gra
žiai papuošto stalo užkan- 
džia’ms. Ant kiek vienos 
lėkštės buvo dovana iš Lie
tuvos — servetėlė, graži 
rankų darbo. Gi kada J. 
Werner pradėjo skaityti J. 
Balakienės laiškus, tai pri
simenant Lietuvą ne vienai 
iš mūsų nuriedėjo ašaros. 
Kai kurios atsiminė sunkų 
jaunystės gyvenimą, kada 
jau nuo septynerių metų 
reikėjo pas buožę tarnauti, 
kad pragyventi. Nors mes 
asmeniniai J. Balakienės

lavonus g; 
visokiausius burtus išdari
nėti !

Mes manėme, kad mūsų 
gerbiamas Vincas šiame 
reikale pasisakys, kad jam 
kunigiokas, dargi protesto- 
niškas, iškirto didelį nema
lonumą, o čia jis įkalbinėja, 
kad tai darbas “kerštingų 
kupročių“ iš Philadelphi- 
jos...

Ne tik Philadelphijos 
“kupročiai“, bet ir visur 
kitur sąmoningi bedieviai 
bus labai nusiminę, jei kada 
išgirs, kad ir seną Vincą 
kokios anūkės ar anūkai, 
vis dėl tos “anglų kalbos“, 
paves dvasininkams apvaly
ti nuodėmes! Tuo reikalu 
Vincas buvo paklaustas 
(privačiai), ar negalėtų pa-

Kuzmickai išvyko atosto
gų į Atlantic City. Sakė, 
kad lankysis Readinge ir 
Girardville j, Pa. Linkime 
jiems gero pasisekimo. Sta
sys sakė, kad sugrįžęs dar
buosis, idant Clevelande at
gaivinus chorą. Pasitikiu, 
kad su Kuzmickų pasidar
bavimu, turint gerą moky
toją Julių Krasiną, mes ga
lėsime atgaivinti chorą. 
Linkiu jiems pasisekimo 
kultūros darbe. A. R.

Oslo, Norvegija. — Ma
noma, kad 25 amerikiečiai 
turistai sudegė viešbutyje 
netoli Stalheimo.

Paryžius. — Mirė nuo 
širdies smūgio Francūzų 
rašytojas Boris Vian.

kompetentiška patenkinti daryti, kokio testamento 
ir tuos “angliškai kalban- kad ™r^,bulU aPsaTug°ps

nuo dvasiškų burtų. Jis dar 
nieko neatsakė.

Iš viso Seno Vinco nusi- 
pasiaiškin i m o, 

matosi, kad mūsų gerbia
mas draugas visai be reika
lo 'pasuko kitu keliu.

Drauge, kaip toli manai 
Mudu su dukteria pasikal- j juo va^iuoti?

................... 1 1 R. Merkis
J. A. Bekampis

nius?” Bet Vincas toliau 
kalba, kad jo dukters duk-
relė, kuri yra dar apie 13! , ~ skundimo,metų ir “karkinanti” vargo
nus toje bažnytėlėje, įleido 
į vidų tos bažnytėlės minis- 
terį, ir tas pasisiūlė su kal
ba pasitarnauti. Toliau:] U’
bam lietuviškai ir, nematy- j 
darni jokio prasikaltimo, o! 
gavę dar geresnį ir anglis-1 
kai kalbančių palydovų pa
tenkinimą, pasiso d i n a m 
svečią prie stalo, ir aš krei
piaus į jį: “Ačiū! Būsime 
dėkingi už patarnavimą, 
bet tik su pora reikalavimų 
ir iš mūsų pusės.

— Prašau: — atsakė jis.
— Jeigu nešventinsite la

voną, neklupdysite žmonių 
prie maldos ir nekalbėsite 
ilgiau 15 minučių.

Jis paspaudė man ranką 
ir pasakęs “su mielu noru,“ 
dar kartą apgailestavęs, iš
ėjo“.

Taip Vincas ir gavo dar 
geresnį patenkinimą, ir už 
tai “Ačiū ir būsime dėkin
gi...” Bet kam reikalingi tie 
jo “reikalavimai“ nešven
tinti lavoną, neklupdyti 
žmonių prie maldos?“ Pir
miau vis kalbėjo apie “kal
bą“. Juk protestonai iš viso 
krapylų nevartoja ir žmo
nių neklupdo. Kiek laiko 
melstis — 15 minučių. Juk 
tas eina pagal Užmokestį: 
daugiau mokėsi, ilgiau mel
sis.

Toliau Vincas skundžiasi, so“ korespondento, kad jis 
kad, įvažiavę į kiemą, kelios f savo skelbimą atšauktų. '

Redakcijos pastaba. —
Dėl Elzbietos Jakštienės 
laidojimo būdo mes gavome 
ir daugiau polemikinių ra-; 
šinių, darančių pastabų S. 
Vincui. Mes jų laikraštin 
nedėsime. Mes manome, kad 
dedamasis R. Merkio ir J. 
A. Bekampio — gerų S. 
Vinco bičiulių ir dalyvavu
sių jo žmonos laidotuvėse— 
raštas (gal net truputėlį 
“per sūrus“) visą reikalą 1 
nušviečia užtenkamai aiš-! 
kiai; tai turėtų būti drau
giškas įspėjimas ir pamoka 
kiekvienam laisvamaniui!

GENEROLAS NASUTION 
UŽGINČIJO MELUS

Jakarta. — Indonezijos 
generolas Abdulas Nasutio- 
nas užginčijo Amerikoje 
skleidžiamus prasim a n y- 
mus. Amerikoje buvo skel
biama, būk jis pasiuntęs de
legaciją pas šalies preziden
tą Sukamo ir reikalavęs 
įvesti militarinę diktatūrą. 
Gen. Nasutionas pareikala
vo iš “The New York Time-

Brockton-Montello, Mass

Dviejų Dienu

PIKNIKAS
Rengia Mass. Lietuvių Organizacijos

LIEPOS 4 ir 5 JULY
Šeštadienį, liepos 4-tą, pradžia 11 A. M. 

muzika nuo 4 iki 8 P. M.

Sekmadienį, liepos 5-tą, pradžia 1 P. M. 
muzika nuo 3 P. M.

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Road, Montello

Sporto ir Dainų Programa:

Grupės Iš Brooklyn, N. Y.
Aido Choro Moterų Kvartetas

Sopranai: Nelie Ventiene ir Nastė Buknienė 
Altai: Ona Čepulienė ir Koste Rušinskienė

Mišrių balsu sekstetas, prie kvarteto prisidedant 
Tadui Kaškiaučiui ir Jonui Grybui

Dirigentė Mildred Stensler

Ari Mason’s Orkestrą
Namų gaminimo geriausi valgiai 

Šalti ir šilti įvairūs gėrimai

a>
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Cleveland, Ohio
Dar apie Juozą Simansą | tais yra spaudai ir kitiems 

1959 metų gegužės 25 d. iSVar^ems .J . . ..; darbo žmonių j 
reikalams išaukojęs $2,050! 

O tai yra tik stambiosios 
aukos — po keletą šimtų 
dolerių. Į šias skaitlines 
neįeina paprastos kolektos, 
nuo kurių velionis J. N. S. 
irgi niekuomet neatsisakė.

Per paskutinius 2-3 mėn. 
jo sveikata laipsniškai silp
nėjo. Kiekvieną kartą jį 
sutikus buvo galima tai pa
stebėti.

Mūsų menininkų rengtas 
koncertas įvyko gegužės 17 
d., kuriame j iš dar dalyva
vo ir juo gėrėjosi, bet gegu- 
gužės 21 d., eidamas šali
gatviu parpuolė ir prasi
mušė kaktą. Nelaimės vie-

mirė ilgametis mūsų spau
dos bendradarbis ir abelnai 
darbo žmonių reikalų rėmė
jas Juozas N. Simans (Si- 
manauskas).

Iš kokios vietos velionis 
buvo kilęs Lietuvoje, neteko ! 
su juo išsikalbėti, bet jo 
archyve rasti laiškai iš Lie
tuvos buvo gauti iš Šilalės 
rajono. Tai bene bus bu
vęs jo gimtasis kraštas. 
Emigravęs į šią šalį, pir
miausia apsigyveno St. Lou
is, Mo. Ten išsimokino 
barzdaskučio amato ir juo 
ten gyvendamas užsiėmė. 
Tūli jo draugai pasakoja, 
būk jam tūla laiką teko r 
dirbti anglų kasyklose, ta-! Pabuvę poia diaugų jį 
čiau žinant jo menką fizinę [)a^ir^2 11 - Paive.ze_ . . 
sudėtį, sunku tuo įtikėti.

Silpnos sveikatos žmones,

i ir parveze namo, 
bet matydami, kad tokioj 
padėtyj jo vieno namuose

Hartford, Conn.
Mire Mrs.\Damicelė Ray

mond, po tėvais Skimelis, 
166 metų amžiaus. Palaido
ta 11 d. birželio Rose Hill 
kapinėse. Išgyveno Hart
forde apie 36 metus. Pri
klausė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime, Sūnų ir Duk
terų draugijoj, Liet, politi
niame klube, socialiame 
skyriuje, ir LLD moterų 
klube. Buvo laisvų pažiūrų, 
dalyvaudavo paža n g i e č i ų 
parengimuose. Paliko liū
desy gyvenimo draugą A- 
lexą Raymondą, dukrelę 
Millie Dabnis, Hartforde; 2 
brolius — Konstantą Skime- 
iį New Yorke ir Johną Ski- 
melį St. Louis, Mo.; vieną 
sesutę—Mrs. Emily Bacal— 
Brooklyn, N. Y., ir daugiau 
giminių bei draugų,

Giminėms reikalaujant, 
buvo palaidota su bažnyti-

Montello, Mass.
Dveji metai be Jono 

Kukaičio
Liepos 3 d., 1957 m., mirė 

Jonas Kukaitis (Cook), ku
ris darbininkiškoje dirvoje 
išarė plačią vagą, kurioje 
dabar klesti ir plečiasi nau
jas ekonominis gyvenimas.

Jonas daug dar galėjo at
likti, bet gamta savaip pa
tvarkė. Idėjos draugams 
jis paliko gražų pavyzdį, o 
šeimai liūdesį, kuris mūsų 
namų niekada neapleis.

Žmona Agota 
Posūnis Vytautas 
Podukra Birūta

Worcester, Mass.
Birželio 2 d. įvyko L. S. ir 

D. Draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Iš valdybos ir 
biznio komisijų raportų pa
aiškėjo keletas svarbių da
lykų. Vienas iš jų, tai kal
bos apie Olympia Parką.

Kartas nuo karto girdisi 
žmones kalbant, kad Olym
pia Parkas “bus parduo
tas.” Nemanau, kad rasis 
nors vienas narys, kuris 
turėtų noro parduoti par-

aatūralu, greičiau' prislegia Pal!kt,> negalima, pašaukė nėmis apeigomis. Į kapus 
ft- visokios liros nuo ko ne- ambulansą ir nuvežė į Ilgo- palydėjo daug žmonių. Po buvo laisvas?! dį J si ninę. Keletą kartų teko jį 1 laidotuvių visi užprašyti 
none Tn™ rinr wren n nt' aplankyti, tačiau pilnos są-j ant vaisių Laisves choro mans, jam ciai gyvenant \ *• p i.. I winoe inn nnhoQf-o-tivn n kvphinpn 1 n7 H nnP’PrtnrdSt. Louise pasireiškė pas jj! mon6,s. nebeatgavo o | svetainėn, 157 Hungerford 
džiova; buvo priverstas pa-l®e^uzes va ' lyto,|St.
įduoti sunkiai operacijai, i R^vome pianesimą, jog dig.« Lietuvių moterų klubas 
kurioje reikėjo atsisveikinti! Simans jau mii ęs. 
su džiovos paliesta puse;
plaučiu. Matomai, operaci-1 v . , • •
ja buvo sėkminga, nes džio-: amonių posakis, jog . 
va nepasikartojo per visą jo‘dalPas nieko n-----
ilgą gyvenimą. Visa paslap- ai 
tis jo ilgo gyvenimo (80 
metų) gal būt, glūdi tame, i •tJet

Lowell, Mass.
Bušu vyksime į 
Laisvės pikniką

Liepos 4-5 dienomis Mon
tello j e įvyksta “Laisvės” pa
ramai metinis Mass, vals
tijos piknikas. Jis gali būti 
pasekmingas tik mums vi
siems darbuojantis, ragi
nant jaunus ir senus va
žiuoti į pikniką.

Mes, lowellieciai, gerai 
išplatinome tikietų. Man

J. Bakšys, L. S. ir D. 
Darbininkų klubo pirmi
ninkas, sakė, kad jeigu ne
bus galima gauti vasaros 
sezonui gaspadoriaus Olym
pia Parke ir gerų darbinin
kų, tai turėsime parką už
daryti arba parduoti. Jis 
tą sakė tik norėdamas pa- 
akstinti narius prie veiki
mo, kad parkas būtų aprū
pintas tinkamais darbinin
kais.

Stamford, Conn.
MIRUS

Dominikui Burbai
Reiškiame giliausią užuojautą jo liūdinčiai žmonai
Josephinai, podukroms Mary ir Amelijai ir

visiems velionio giminėms ir draugams.
O. Giraitis J. Karalukas
I. ir A. Bimbai S. Kaminsky
F. Roman Mrs. and Mr. Clapes
J. Gasiūnas Mrs. and Mr. Perkowsky
O. ir J. Šilkai O. Philipse
Helen Dobrow M. Zoubra
J. Jakim Mrs. and Mr. Tankou
J. Gužas W. F. Perkovski
S. Sasna Markewich
M. Kodą J. Grybas
M. Yakštienė M. Grigas

Stamford, Conn.
Kaip gyveno, taip 

ir palaidotas
Dominikas Burba, ilga

metis laisvietis ir darbinin
kų judėjimo dalyvis, gyve
no laisvai. Todėl jis ir tapo’ 
savo žmonos ir podukrų pa
laidotas gražiai, laisvai, iš
kilmingai. Didelė garbė liū
dinčioms moterims, kad jos 
nesuteršė savo mylimojo at
minties religiniais prieta
rais, kaip kad yra ne kartą 
atsitikę su mūsų mirusiais 
laisvais draugais.

Bosako koplyčioje 
karsto atsisveikinimo 
angliškai ir lietviškai 
A. Bimba, o kapinėse 
duobės pakalbėjo LDS 
zidentas Jonas Gasiūnas. 
Be to, kadangi velionis buvo 
Pirmojo pasaulinio karo ve
teranas, tai į kapines pribu
vo septyni uniformuoti ka
riai ir karininko koman
duojami, prieš įleidžiant 
karstą į duobę, į orą palei
do tris salves. Į kapines Do
miniką palydėjo gražus bū-

Miami, Fla.
Pas mus dabar jau visi 

žieminiai paukščiai išlėkė - 
išvažiavo į nortus. O ne- 
kurie iš čia išvažiavo ato
stogų. A. ir M. Valilioniai 
išvažiavo į Kanadą. Paukš- 
taitienė išvažiavo į N. Yor
ko valstiją, B. Alexandra— 
į Chicagą, Milleriai—į Con
necticut, J. J. Stankus taip
gi žada važiuoti į Penn- 
sylvaniją aplankyti savo se
nus pažįstamus.
“Laisvės naudai piknikas

Liepos (July) 4 d. t. y. 
šeštadienį,, yra rengiamas 
piknikas, kurį rengia Mia- 
mės draugai. Visas pelnas 
eis u ž b a i g imui “Laisvės” 
persikėlimo fondo. Mat, ir 
mes nenorime pasilikti sko
lingi, niekuo neprisidėję 
prie persikėlimo.

Taigi, visi “Laisvės” 
skaitytojai - rėmėjai esate 
kviečiami atsilankyti į šiuos 
pikniko pietus. Gįeri pietūs 
bus patiekti 12 vai. Vieta— 
pas Žekonį. Mes užtikrina
me, kad visi atsilankiusieji 
būsite patenkinti. Šiam! relis vietinių ir iš apylinkės 
svarbiam išvažiavimui be- jo draugų ir prietelių. Po 
veik viskas yra gerų žmo-! laidotuvių palydovai buvo 

’ ' , 'pakviesti į namus, kur

Birželio mėnuo buvo ne
pastovus oru, buvo labai 
karštų ir šaltų dienų, bet 
lietūs ir griausmai jau pra
ėjo . . .

■ nupirko gėlių bukietą. Bu- daug pagelbėjo dd. J. Dau- 
. .   girdas ir J. Zupkauskas, už 

ką jiems tariu didelį ačiū!
Liepos 4d. į pikniką vyk

sime busu. Jį rengiame su 
našviečių pagalba. Iš Naš- 
vės busas ateis 11 vai. ryto, 
prie White Eagle Club, 
490 Central St. Tikieto 
kaina į abi puses $2.50., Jei 
kurie dar neturite buso ti
kietų, tai kreipkitės į J. 
Zupkauską arba J. Blažonį.

Visi būkite laiku, kad ga
lėtume laiku ir išvažiuoti. 
Visi ir visos važiuokime į 
pikniką, pasigėrėkime gra
žiuoju parku. * Girdėjau, 
kad kitais metais jo nebus, 
nes parduotas, tai pasinau
dokite šiemet, pasigerėkime 
jo gražiomis pušimis ir ty
ru oru.. Pasimatysime lie
pos 4 d. J. Blažonis

Kalbant apie žmonių mir
tis, prisimena labai senas p 

“mir
nenusineš!. .......

neužginčijama tiesa, j ^0;“po $1 :* M. John-
visi gauna lygią mierą. > 
yra svarbu, kokią žmo- 

kad jis sugebėjo prisitaiky- j modamas palieka at- 
ti prie šių dienu moksliniu i mm^‘ Dig. J. Simans bu-

- - j vo visuomenininkas. Jis vi-
Ji7niekuomet nerūkė,’ j savo gyvenimą pašventė 

-.'visuomenes reikalams ir
ir vengė viso to, kas^aa mii damas, paliko į Kichas; St. Daunis— 

v, ■ šviesią, gražią atmintį. Jo 25 c. Jos drauge
1920’ me7u7 JNS:drau?ai’ j° bendraminčiai,!

----- k * i,0 taipgi ir plačioji pažan-■
i gioji visuomenė jo niekuo- 
' met neužmirš. Ilsėkis, bran
gus drauge, o mes, likusieji, 

j tavo nebaigtus darbus tęsi-1 
me toliau.

vo “Laisvės” skaitytoja, 
agerbti mirusią per “Lais

vę” prisidėjo šie: jos gyve- 
įnimo draugas Alex Ray-

ti prie šių dienu moksliniu 1 m^nŲ‘ Dig. J. Simans bu- 
sveikatos išlaikymo taisyk-' vo visuomenininkas. Jis vi
lių. < 
nevartojo svaiginančių gė
rimu ii 
galėjo kenkti jo sveikatai.

Prieš 
šeima persikėlė gyventi į, 
Clevelandą. Iš karto per 
keletą metų turėjo laikro
dėlių taisymo ir pardavimo 
krautuvėlę, vėliau išsimoki- 

optometristu akinių pri
junkimo profesijos ir įsigijo, 
daktaro laipsnį. Per eilę me-' 
tų ta profesija vertėsi su 
gana geromis pasekmėmis.

Nors profesijoje jis tu
rėjo pasisekimo, bet šeimo-

son, Mr. ir Mrs. Likštai, 
Žemaičiai, Mr. ir Mrs. Mak- 
tiniai, J. Beržinis, Mr. ir 
Mrs. Butkevičiai, L. Gisler, 
Mr. ir Mrs. Barnett ir Mr. 
ir Mrs. Latvėnai; po 50 c.: 
J. Eskonis, J. Kazlauskas,

Dublinas. — Buvęš prem
jeras Eamon de Valera iš
rinktas Airijos prezidentu.

Liepos 4-5 dd. Montvilo
je įvyksta “Laisvės” para
mai piknikas. Manau, kad 
iš mūsų miesto daug lietu
vių važiuos į tą pikniką, 
nes svarbu laikraštį parem
ti.

Liepos 4 d. Olympia Par
ke taip pat įvyks piknikas. 
Šokiai prasidės vakare. 
Bus skanių valgių ir atitin
kamų gėrimų. L. S. ir D. 
Draugija kviečia dalyvauti.

Sekantis L. S. ir D. Drau
gijos susirinkimas įvyks 
liepos 7 dieną, 7:30 vai. va- 
.kare, 29 Endicott tS.

Rep.

prie

tarė 
prie 
pre-

Maskva. — Jaunutė, dar 
tik 17-kos metų balerina 
Elena Riabinkina jau skai- 

..... . Stoma “antroji Ulanova”.Džiugu prisiminti visapu- J
siškai pavykusį mūsų meni-1 
ninku rengtą koncertą ge
gužės 17 dieną, bet dar sma-

Menininkų žygiai

je viena nelaimė sekė kitą, giau matyti po minimo kon- 
Augino vienatinį sūnelį, ku- certo pas. choristus ir visus 
ris sulaukęs apie 16-17 me- meno mylėtojus ūpo pakib
tų amžiaus mirė, o 1953 m. mą tolesniam veikimui me- 
mirė ir jo vienatinė paguo- no srityje.
da — žmona Ievutė. Pasili-1 LMS kuopa rengia gra- 
kus vienam, be savųjų ir ar- ižų pokylį-bankietą, kuriame 
tėjant gyvenimo saulelei- pavaišins ir pagerbs visus 
džiui, galima nujausti, ką koncerto programos daly
tai reiškia, tačiau nežiūrint Mus.
tų visų pergyventų nemalo-' pos 11 dieną LD S klubo 
rūmų, jis nerodė jokio nu-Į svetainėj, 9305 St. Clair 
sivylimo gyvenimu. Jam,1 Ave. Pradžia 6 vai. vaka- 
rūpėjo veikimas ir tai ne 
vienoje kurioje šakoje, bet 
abelnai visa plotme — vi
sų darbo žmonių reikalais. 
Jam nebuvo rubežių nei tar
pe tautų, nei tarpe rasių, 
jis veikė visur ir su visais.
Jį nepaprastai žavėjo, kaip j mos, dalyviams vaišių, šis 
fSrijo žmoną, meninė veikla. 
Jis tik kelios savaitės prieš 
mirtį rašė spaudoje, kad 
išgirdus chorą dainuojant 
(laike pamokų) ašaros jam 
nuriedėjo. Ir tai sakydmas 
jis nė kiek neperdėjo; jis 
rašė, ką jo jausmai ir šir
dis pergyveno.

Clevelandas ir taip nebu- i kas, o, be to, Julius nesi- 
vo skaitlingas> koresponden-' gailės papasakoti žinių iš 
tais, d mirus drg. J. Siman-' Lietuvos. >
sui likosi neužpildoma spra-' Taigi liepos 11 dieną su- 
ga; ypatingai jis daug rašė: sirinkime visi, kam tik ap
is tarptautinio veikimo. Jo ' linkybės. leidžia. Pagerbsi- 
pastangomis buvo pateikti me mūsų choristus, solistus, 
mūsų spaudai ištisi verti
mai teismo procedūros čio
nai Smith aktu kaltinamų
jų. Be to, jis ir finansiniai, 
kur matė reikalą, gana gau-1 susitikęs su savaisiais ir ša
kiai paremdavo, kadangi lies vedėjais, 
buvau jo iš ankstų pasirink
tas viso jp palikimo reika-1 
lų sutvarkymo asmuo, tai i

Liepos 4-ji
Tai didžioji mūsų šalies šventė—Nepriklausomybės 

Paskelbimo šventė!

Bankietas įvyks lie-

re.
Rengėjai pageidauja, kad 

visi dalyviai (ne choristai) 
bankieto tikietus įsigytų iš 
anksto. Jų galite gauti 
LDS klube arba pas. rengė
jus. Be koncerto progra-

pokylis bus kartu ir choro 
mokytojo Juliaus Krasnic- 
ko išleistuvėms. Julius iš
vyksta porai mėnesių į Lie
tuvą, tai reiškia, kad ir 
choras turės poros mėnesių 
atostogas. Kaip greit su
grįš mokytojas, taip greit 

i choras vėl pradės prakti- 1 v 1 1 • •

Kiekvienas šios šalies pilietis, kiekvienas laisvę bran
ginantis žmogus, čia gyvenantis, su džiaugsmu savo krū
tinėje apvaikščioja šią didžiąją šventę.

Massachusetts lietuviai šią šventę apvaikščios savo di
džiajame sąskridyje—Laisvės Piknike,— kuris įvyks lie
pos (July) 4 ir 5 dienomis, Lietuvių Tautiško namo Par
ke, Winter St., Weswick Rd., Brockton - Montello, Mass.

Piknike bus graži programa, kurią atliks vietine me
nininkų grupė ir dar atvyksta žymi dainininkų grupė iš 
New Yorko.

Vakacijų proga čia atvyks daug svečių iš tolimų mies
tų. lai bus linksmų pasimatymų ir daug naujų pažinčių. 
Taigi, kam tik laikas leidžia, ateikite j pikniką. Čia pa
silinksminsite ir tuom pačiu kartu finansiniai paremsite

T,

solistes ir visus meno veikė
jus ir palinkėsime Juliui 
laimingos kelionės, kad jis 
turėtų ten smagius laikus,

J. žebrys
-f-- .-- .

Benton, Ark. — Šnares
ius už 

ginos išprievar-

- v --- v — ----- , .
^turiu progą matyti ir visą I tavo du baltus vyru: 
jo ^archyvą. Rekordai pa- negrės merginos išpri 
rodo, kad jis vien 1958 me- tavimą.

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., birželio (June) 26, 1959

Mass. Lietuvių Dėmesiui
Liepos 4-tą dieną į Laisvės pikniką Brockton, 

Mass., busai važiuos iš šių miestų:

SOUTH BOSTON, MASS., busas išeis nuo 318 
Broadway, 1-mą vai. dieną. Kaina į abi puses $1.50, 
įžanga 25 c., viso $1.75.

LAWRENCE, nuo Piliečių Klubo, 41 Berkeley 
St., 11-tą vai. ryto.

HAVERHILL, buso reikalu kreipkitės į Augustą 
Kazlauską ir Juozą Masavičių.

NASHUA, busas išeis 10:30 vai. .ryto, nuo 36 
High St. Kreipkitės į J. Egerį, tai. 2-2204; A. Ba
rauskienę, — 3-8260;; A. Pažiaukas—2-2810. Lowel- 
liečiai matykite J. Blažonį.
A. Paziauką, tek 2-2810.

Prašome iš anksto užsisakyti busuose vietas.
pipn.l r-

Brockton, Mass
Moterys kviečia į 
Laisvės pikniką

“Laisvės” paramai didy-!nių suaukota.
sis dviejų dienų piknikas į Šiuo tarpu čia atvažiavę jiems buvo suteikti pietūs.
įvyks liepos 4-5 dienomis, 
Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Kes
wick Rd., Montelloj-e. Jį 
rengia bendrai Mass, vals
tijos lietuvių organizacijos.

Kiekvieneriais metais 
I moterys turi spaudos pikni
ke savo stalą ir skaniais 
valgiais aprūpina svečius. 
Šiemet taip pat So. Bostono 
ir Montellos LLD moterų 
kuopos ruošia stalą, kuris 
gausiai aprūpins svečius 
įvairiais valgiais.

Bet kad padarius dau
giau pelno, kad turėtume 
įvairesnių valgių, tai mes 
kreipiamės į jus visus, kad 
suteiktumėte dovanų. Mies
tiečiai ir farmeriai, kas ką 
galite, ką geresnio sumano- 

: te, tai atvežkite į pikniką ir 
priduokite Moterų stalui. 
Lauksime jūsų dovanų. 
Be to nebūtų galima pada
ryti jį sėkmingu. Atminki
te, kad pereitais metais 
Moterų stalas vien už dova
nas sukėlė virš $100 para
mos.

Padarykime, kad šių me
tų Moterų stalas būtų dar 
turtingesnis įvairiaus i a i s 
valgiais ir dovanomis. Su
keikime “Laisvei”’ dar dau
giau pelno.

Moterą stalo komitetas

VAKARŲ VOKIETIJOS 
ŽYDAI SKUNDŽIASI
Duesseldorfas. —• Vakarų 

Vokietijoje Žydų Taryba 
vėl išleido pareiškimą, kad 
ten nuolatos auga antise
mitizmas. “Vakaru Vokie
tijos valdžios žmonės vis 
dažniau viešai išstoja prieš 
žydus, taip, kaip seniau hit
lerininkai”.

yra di augai Thomsonai iš . Laidotuvės ivyko birželio 
Connecticut valstijos ir ma-,2.> ± Fairfield Memorial 
no . , 
Būtų labai smagu, jei le 
čia

Floridoje apsigyventi. kapinės, ^ur mūSU draugas

ir pasiliktų.
Laisvietis

Cleveland, Ohio
Prašome, dalyvauti

Cleveland© Lietuvių Mote
rų Klubas rengia gražų pa- 
žmonį šeštadienį, birželio 
27 d., LDS Klubo svetainė
je, 9305 St. Clair Ave. Pra
džia 6 vai. vakare.

Bus paruošta skani vaka
rienė už $1. Bus dovanų ir 
šokiams gros geri muzikan
tai. Prašome vietinius ir iš 
toliau skaitlingai dalyvauti.

Dominikas amžinai ilsėsis, 
į yra nepaprastai gražios, 
i tikrai moderniškos. Ten ne
leidžiama statyti jokių ant
kapių. Kapo vieta atžymi
ma tiktai maža akmenine 
lentele su mirusio vardu ir 

i pavarde. Todėl kapinės pa
našios į labai gražiai, šva- 

'• riai užlaikomą parką.
Ilsėkis, drauge Domini

kai, šioje gražioje vietoje. 
Mes, likusieji tavo draugai, 
tęsime tuos prakilnius dar
bininkiškus darbus, kuriuos 
tu taip gražiai gyvas būda
mas dirbai, bet kurie tapo 
nebaigti.

Detroit, Mich.

Palydovas

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

SPAUDOS PIKNIKĄ
Beechnut Grove Parke

Prie Middlebelt Rd., Inkster, Mieli.

Įvyks Sekmadienį

Liepos 5 July
Pradžia 11 valandą ryto

Atsilankykite visi pasilinksminti ir kartu paremti 
spaudą. Bus skanių užkandžių, šiltų ir šaltų, 

lengvų ir smarkesnių gėrimų.

Rengėjai



Tarybinėje parodoje Niujorke bus
Lietuvos šokėj ų ir muzikantų

Svečias
Tarybinę parodą oficia- mingas. Publikos susirinko

Paroda atsidarys 
birželio 30 d.

Prieš leidžiant laikrašti 
į presą, iš Vilniaus oro paš
tu gavome tokią žinią:

Į Niujorke atidaromą ta-

tarybinėje parodoje busi 
Lietuvos menininku, bus ir v Z 

kitokių žymių mūsų krašto 
atstovu. 

4.

Dabar kyla klausimas: ai 
Lietuvos menininkai

IDS piknikas buvo
I sėkmingas

Birželio 21 d. įvykęs LDS 
3-čios Apskrities piknikas 

i buvo visais atžvilgiais sėk- 
o ____ j

vice- nemažai. Brooklyniečiu bu- 
premjeras F. Kozlovas. Tai sas buvo pilnutėlis,
liai atidarys

Kozlovas

TSRS
o dar

žymus žmogus, didelis tary- nemažai suvažiavo savo au- La 
: tomobiliais. Vietinių taipgi1 

kad į buvo gera grupė.
s0“ binis svečias Amerikoje.

Aido choro naujienos
Birželio 11 d. Aido choro 

pamokos buvo skaitlingos. 
Choriečiai mokosi dainas ir 
rūpinasi ne vien vasariniais 
parengimais, bet jau ruo
šiasi ir prie savo rudeninio 
vakaro. Choras suvaidins 
labai gražią operetę “Sylvi-

■ to ”

DĖKOJU Prasidėjo koncertai
Dėkoju visiems draugams ofarliiimp 

už taip didelį nuoširdumą vldlllUlllC 
skaudžioje gyvenimo valan
doje, netikėtai mirus mano

I inujuiKc duuatumd ui- kėjai p. mužikantai — kon-> ~
rybinę parodą numato is- eplJ.tnoo t;k parodoip ar iie JcU yla.sutaita> kacli 
vykti koncertuoti Lietuvos >- knr>pprtnnti ir kituos Kotlovas, atidaręs parodą, _____
TSR nusipelniusio dainų ir mjeS|U0Se kur jiems būtu ^eį\aus l)0 Ameriką, susi- šiame piknike bus publikos. zauskai pavaišino Aido na-

i - ’ J* . k I no vi n q ai i m fi ei i e*} Ii rn i. all ’v ' ■ . _ • ----------y. •

_ Pasibaigus pamokoms bu-
Kaip buvo rašyta, kad vo vaišės. Draugai Bra-

šokių liaudies ansamblio 
grupė. Ją sudaro šešios po
ros šokėjų ir penki muzi-

surengti koncertai? Į tą 
klausima mes kol kas atsa- v

, , . v . _. . .... .. . kvti negalime,kantai, šokėjai atliks lietu-,

”, “Ragu-1>» “ir..
Vių liaudies šokius: “Klum-1 
pakojį”, “ 
čius”, “Lenciūgėlį” ir “Ku
bilą”. Muzikantai pagros B. 
Dvariono “Prie ežerėlio,” J. 
švedo “Piemenėlio dainą” 
ir kt. Pasirodys ir kanklių 
trio, visas kolektyvas gros 
skudučiais.

Paroda, kaip jau buvo 
skelbta, oficialiai atsidarys 
antradienį, birželio 30 d. Ji 
vyks Kolisejume (Coli
seum), stovinčiame palei 
Columbus Circle, — ten, 
kur susiduria Aštuntoji 
Avenue ir Broadway, o jas 
skersuoja 59-toji 
Manhattane.

Kolisejumas — naujas, 
milžiniškas pastatas, staty
tas tam, kad galėtų įvykti 
tokios didžiulės parodos, 
kaip ši, tarybinė.

Mes ir spėjome, kad šioje

pažins su mūsų šalimi^ su iš arti ir toli, 
jos žmonėmis. Kozlovas, be- ir buvo, 
je, bus priimtas į Baltąjį i Bethlehem, 
Namą; ten kalbėsis su pre-pniausi svečiai buvo 
zidentu Eisenhoweriu.

Didžiuliai oro laivai
Du ar trys didžiuliai ta- i

tai panašiai i rjus> Walteris sako, kad 
prieš dvi savaites buvo jo 
žmonos gimtadienis, o jis

| Seattle, Wash. Tai
I kas su žmona.

Diena pasitaikė labai 
! graži. Piknikieriai vaišino- 

rybiniai oro laivai, spraus-į si prie stalų, kalbėjosi ir į 
miniai (jet) lėktuvai pir-i pavakarę dainelių pasigir- 
madienį, birželio 29 d., nusi- j do. O kurie norėjo, tai prie

Zavis atvyko iš
Pa. Bet toli-

net !s neturėjo progos choriečius

gatvė,
Jie bus Niujorke

Jeigu Lietuvos meninin
kai, sakysime, sutiktų at
likti kelionę į kitus .miestus 
ir ten duoti lietuviams kon
certus, tai būtų labai pui
kus dalykas. Bet nežinant 
to, nieko negalima pasaky
ti.

Praėjusį antradienį praA 
sidėjo tradicinis Lewisohno 

mylimam vyrui Bladui. Dė- j Stadiume (Niujorke) sim- 
1 * T.... brangieji, už'foninių koncertų sezonas.

Tai jau 42-asis sezonas! •
Antradienio vakarą buvo 

atlikti Bethoveno, Barbero, 
Coplando ir Gershwino vei
kalai, vadovaujant žymia
jam orkestrų vadovui Leon 
Bersteinui.

Beje, šis koncertas turė
jo įvykti pirmadienį, bet 
kadangi tą vakarą buvo 
lietaus, tai ir privertė nu
kelti koncertą i antradienio *- i.

i vakarą. Tenka atsiminti, 
; kad Lewisohno stadionas 
'nėra apdengtas.

kojų Jums, 
gražias gėles, kurios gaubė 
Blado karstą, už taip skait
lingą atsilankymą šermeni
nėje; ačiū palydovams, Šu
linskui, Petrikienei už pa- 
kalbėjimą prie velionio 
karsto. Jūs simpatingi žo
džiai daug palengvino man 
pernešti didįjį gyven i m o 
smūgį.

Domicėlė Galinauskienė
K- j pavaišinti. Taigi jis pavai- Queens Village, N. Y.

šino po šių pamokų. Cho
ras sudainavo Elenutei “Il
giausių metų.” Visą Tautų piknikas 

jau ši sekmadienį
Piknikas įvyks birželio 28

Besivaišinant Jonas Juš-
. . a . . - . - . i ka pranešė labai linksmą

leis International Aerodro-! lietuviškos muzikos ir pasi-, ^mią, kad atėjo pas :u\ jįe kug aį_ šoktj galėjo. ; ’
Rengėjai apskaičiuoja, patyrusi dainininkė. Ji; K_

kad piknikas duos. gražaus, atvyko į mūsų šalį iš Bra-. piknikuose buvęs, 
pelno. M. ___
Woodhaven, N. Y., negalė-; ckopO per daugelį metų, i nio pikniko datą ir jis ten ^5°: 1^4 lokalo vadai 
jusi piknike dalyvauti, iške-1 Malonu mums ją gavus sa-. nuvyks. Tačiau reikia, kad A)are., e> kad gali prasidėti

daugėtų, kaip daugėja kitų |
naudingi | reikalavM-_____________

me (Idlewild). < 
įgabenę daug tarybinių žy
mūnų: valdžios pareigūnų, 
aktorių, šokėjų, dainininkų, 
žurnalistų, gal ir rašytojų 
ir kitokiu mielu svečiu, ku-V V V Z

riuos Amerikos liaudis su
tiks išskėstomis rankomis.

Mums, lietuviams, 
svarbiausias

Yakštienė,

mus d., Camp Midvale, Wanaque, 
dainuoti Alena Rinkevičių-; New Jersey.

Kas jau kartą yra šiuose 
, tam už- 

Is zilijos. Ten dainavo prie j tenka priminti tik šiemeti-j

pė ir dovanojo didelį tortą J vo ej]§se> 
(keiką).

žino-, Daugiausia prie pikniko Į 
ma, svarbiausias klausi-1 
mas: kas bus iš Lietuvos?, 
Ar jie turės laiko su 
mumis apsikeisti žodžiu, 
papasakoti, kas darosi mū
sų tėvynėje?

Tai klausimai, kuriems 
atsakymą duos netolima at- 

1 eitis.

New Haven, Conn
Tėvų pagerbimo pietūs 

labai gerai pavyko. Publi
kos turėjome daugiau, 
gu buvo tikėtasi, tai 
riau ir negalėjo būti.

Pirmininkas pakvietė 
lėtą iš svečių pakalbėti 
vų dienos reikale. Bet žino- ]ankgsj pietinėje _ ____ _
ma, čia buvo daug daugiau | -e, aįrodo pajaunėjęs. Pasi- 
gerų d1 augų, negu buvo 1S“ j sveikinau su J. Weissu, J. 
kviesta, tat, manau, jie at- ,QryĮ)U> p Bukniu, P. Gra- 
leis, kad nebuvo pakviesti.; bauspu įr daugeliu kitų n 1 w ▼ /i fi' ' i O I—f 01*1 I _ # e U

draugų ir draugių. Gaila, 
kad neteko sueiti J. J. Kaš-1

Prisėdome prie maspe- SeaĮįjės
tiecių W. Karlono ir jo su- 
naus stalo. Jie labai drau- f . _ .
giški i>‘ nuoširdūs žmonės. k§ Kar ” ' '
Petras Šolomskas suteikė

Šią savaitę Laisvę aplan- 
__ ’olis ir Elzbieta Žu

kauskai iš Seattle miesto,nė
ge-.man dovanų knygą. Pasi- ■ Washington© valstijos. Jie- 

kalbėjome, kad piknike ma-!du atvyko į Great Necką 
;žai matosi jaunosios kar-įpas gimines, tai ta proga, 

/-"tos žmonių . . . i lydimi Povilo Bėčio, buvo
Jonas Gasiūnas, kuris ! atvykę į Laisvės išleistuvę 

i-e Ameriko- pasižiūrėti, pasakyti lais-

“Laisvės” choras iš Hart
fordo gražiai ir gerai atli
ko programą. Galima pa- kaiči() _ _ 
linkėti chorui dai ilgai, gy- j/[an atrodo, kad piknikas

4- * • X a V v I r C A W\ 1 Tilt/ if I ' *vuoti ir linksminti lietu
vius.

Parengimo komisija taria 
padėkos žodį visiems, kurie 
vienaip ar kitaip prisidėjo 
prie šio parengimo, kaip 
Antosei ir Alenai Šoliūnie- 
nėms, E. Rudman, J. Žoly- 
nienei, B. Vikšrienei ir ki- nutės, vienok negalima 
toms. Taipgi ačiū J. Šoliū J palikti nuošaly, be jokio at- 
nui, J. Aleksai, J. Petkui, 
B. Medley ir J. K u n c a i. 
LLD 32 kuopa didžiai yra 
dėkinga už darbą ir atsi
lankymą.

Dėkui ir už dovanas. A. 
Šoliūnienė suteikė dėžę gry
bų, už kuriuos padaryta 
gražaus pelno. Buvo ir ki
ta dovana, aukojusiojo var
do nesužinojau.

Iš Brooklyno atvyko A. ir , kad°d. Kaminską iš- 
I. Bimba irS.Sasna. Jie tėvų įjko didelė nelaimė.
dienos proga išreiškė gra- Katrina Vaičikauskienė, 

J.S.K. gėlininkė, taipgi buvo susir- 
gus. Ji irgi savaitę laiko iš
buvo ligonbuty dėl patikri
nimo sveikatos, o dabar gy-

gerai pavyko. Asmeniniai 
jis patiko, Frank Z avi s

viečiams “helio!”
Abudu Žukauskai ruošia

si vykti į Mildred, Pa., pas 
jo seserį Marijoną Vana- 
gaitienę, paskui sustos Fle
mington, N. J., tuomet ir 
vėl sugrįš atgal į Great 
Necką. Rytinėse valstijose 
K. ir E. Žukauskai mano

žių minčių.

Bethlehem, Pa
ĮSPŪDŽIAI Iš PIKNIKO

Birželio 21 d. įvyko LDS 
piknikas Great Necke. Su- 
batoje, birželio 20 dieną, 
pasiėmiau busą ir už ketu
rių valandų jau buvau pas 
žentą W. Smithą, Queens 
Village, L. I.

Ryto visi susitarėme ir 
5 susėdę į auto išvykome į 
LDS pikniką, kuris įvyko 
Kasmočiūtės parke. Briedis 
nuo svečių nere i k a 1 a v o 
įžangos. G. Waresonas ir 
J. ' Rušinskas pilstė alų, 
graži moteris dirbo prie 
valgių, o sodas jau buvo pil
nas žmonių. Šokiams gro
jo trys muzikantai.

Binghamton, N. Y.
Mūsų ligoniai

Nors biski suvėluotos c
jų

žymėjimo, yptingai apie 
sergančius draugus.

Juozas M. Kaminska§, su- 
gabus namų statytojas, 
darbe susižeidė koją., ir buvo 
paimtas į ligoninę trumpam 
laikui, o dabar, po gydytojo 
priežiūra, gydosi namie. 
Nusiskundžia, kad sėdėti 
labai nuobodu, nes koja su
tinus, negali vaikščioti.

GALI BŪTI DIDELIS 
STREIKAS LIGONINĖSE

Dar tik baigėsi darbinin
kų streikas prieš septynias 
ligonines. Dabar Hotel and 
Allied Service Employes

ir lietuvių dalyvių skaičius streikas piies 37 ligonines 
Į daugėtų, kaip daugėja kitų Hr Įs^alSas, jeigu JŲ savinin- 

. Aido choras turės pamo-i tautų. O dalyvauti ten ma-! .Į nePalenhms daibininkįz 
priruošimo dirbo. Poyilaskll užbaigtuves. Jos įvyks j Jonu, sveika ir ] 
Beeis. Jis supirko ir prista-, liepos 12 dieną pas dd. Ker-, Tenai giriomis apsuptoje 
tė maistą, taipgi su pagalba i šuilius, jų sode. Jonas Gry- į aukštumoje oras tyras, 
J. Kupčinsko ir M. Adomo-j choro pirmininkas, sa-j daugelio tautų karšti ir 

barą. kg, kacĮ Keršuliai sutiko šalti valgiai, įdomi progra-nio sutaisė stalus, l 
Prie baro dirbo G. Wareso- 
nas ir J. Rušinskas. Prie 
maisto — Makutėnienė ir 
E. Kasmočienė. Barčekius 
pardavinėjo Dainius ir Gu
žas. Įžangos bilietus — C. 
Briedis, kitus bilietus —A. 
Skairus ir Mrs. Kunz.

leisti chorui pasilinksminti i ma, o likęs pelnas skiria- 
jų gražiame sode. mas paremti -Amerikinio

-----  — sveturgimiams apginti ko- 
Aido choro metinis pik- į miteto darbą.

nikas įvyks sekmadienį, Į Įžanga $1, ir kelionė bu- 
• rugsėjo 13 d., Kasmočiūtės Su iš New Yorko miesto tik 
Parke, Great Necke. C1-- — ' ’ ■ • ' — • —
ras kiekvieneriais metais i ryt0? grįš apie 7 vakaro.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OIHO

LLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 26 d., 7:30 v. v., I'lubo sa
lėje, 9305 St. Clair Ave. Prašome 
narius dalyvauti, išgirsite raportą 
nuo praėjusio parengimo. — Kom.

(50.51)

LOS ANGELES, CALIF.
Liepos 1 d. jvyks LLD 145 ir LDS

Cho-i<fi (round trip). Išeis 10 vai. |7:30 v. 
-.z—., apie vakaro, 

žodžiu, visi gražiai koo- surengia gerą pikniką, tą j vieta užsisakyti buse sėdy- 
peravo, tai ir prisidėjo prie padarys ir šiemet. Bus ska- nę: 49 East 21st St., Man- 
pikniko sėkmingumo.

Pikniko rengėjai prašė šokiams gros, muzikantai, 
manęs padėkoti visiems,
kurie kuo nors prisidėjo T
prie pikniko sėkmingumo, j Aidiečiai

niu valgių, tinkamu gėrimų, I hattane (prie 4th Avė.).
• Tel. ORegon 4-5058.

-------- Automobiliais: važiuoti į
Tain stovi choro reikalai. Midvale miestelį, ant Ring-i 

i _ nepavargstančiai wood Avė. sukti kairėn, ta 
iki West- 

nuoja, publiką linksmina, i įįrook Road ir Shake Den 
kad būtume Im k s'm e s n i, Į poad iki Camp Midvale.

J. G* j veikia, mokosi dainų, dai-i gatve važiuoti

pusmetiniai susirinkimai, 
v., Danų Salėje, 1359 W.

35 kpp.

24th St. Nariai dalyvaukite, nes bus 
1 sprendžiama vasaros sezono veikla 
ir kiti svarbūs organizacijų dėsniai. 
Svarbu užsimokėti duokles.

Valdyba.
(50-51)

Ridgewoode į jaunuolių
teismą buvojmstatyti^sep- daugiau mylėtume mūsų ' Prireikus klausti .kelio, jei CMada.

pabuvoti ilgokai. O tuomet i ^e : 
grįš atgal į Seatties miestą, | J°^e- 
palei Ramųjį Vandenyną.

tyni jaunuoliai, kurie Coro
na miesto dalyje užpuolė ir 
išprievartavo 14-kos metų 
mergaitę. Jie teismabutyje į §ome visada būti su mumis, i mena, ta pati vieta.

Aido choro koresp. |
Rochester, N. Y. — Mirė 

This is only a big W. G. Stuber, vienas iš
Eastman Kodak Co. prezi- 

Rep. • den tų.

damas, meną, kultūrą, tai-|nežino 
gi visada ir turime visuo- paklauskite buvusios

Midvale kemnės,
“nu-

LAWRENCE, MASS.

Kurie norite vaižuoti j Laisvės 
pikniką Brocktone, liepos 4 d., už
sisakykite yietas buse. Busa,s iš
eis 11 vai. ryto nuo L. Piliečių 
Klubo, 41 Berkeley St. Užsisakyi®* 
te iš anksto, kad būtų užtikrinta 
vieta. Komisija: J. Kodis ir

Haverhill. Bušų komisija yra 
Aug. Kazlauskas ir Juozas Masa- 
vičius. Užsisakykite vietas aps juos.

menes gerą pritarimą. Pra- djst” kempės. Ja visi atsi- pa^ys, iš kur išvažiuositę ir
—n r.., i , 1 .. . , kokiu laiku. Užsiregistruokite tuoj,

juokėsi, tartum tai ne jų I 
piktadarystei jie pašaukti, j 
Vyriausias iš jų net paša- į 

n

RUOŠIASI PAKELTI 
VAžIUOTĖS KAINĄ

i New Yorko “tėvai” iš j 
Transit Authority pareiš-; 
kė transporto darbininkų 
unijos prezidentui M. J.; 
Quill: “Nebus pakėlimo' 
darbininkams algų, jeigu' 
nebus pakelta už važiuotę , 
l<aina”. i

Tai jau sena giesmė.
Kaip tik darbininkai parei- i 
kalauja pakelti algas, tai! 
TjTansit Authority tuojau' 
pakelia kainą už važiuotę. i 
Gi jau daug kartų pirmiau - 
buvo įrodyta, kad už va-1 
žiuotę surinktas įplaukas: 
miestas vartoja dėl dange-, 
lio kitų tikslų.

Graži Apysaka Apie Vienuolės Gyvenimą

• nelaukite paskutinės dienos, kuo
met negalėsite gauti vietos buse.

1 1 -n nnn i.- S. Penkauskas. (46-51)Brooklyne apie 6.000 tėvų j 
laikė eilę susirinkimu iri 
reikalavo miesto valdžios, 
kad imtųsi priemonių suval
dyti išdykusius jaunuolius. 
Vien Williamsburg miesto

: dalyje nuo sausio 1 d. kri- 
1 minalystės padaugėjo 35%.
Tėvai sakė, kad “New Yor- 
kas pavirto į pavojingus

•v

MUSIC HALL
Rockefeller Center • Ci 6-4600

r
■ w .. .... . . ....

DEAN JAGGER with MILDRED DUNNOCK • Screenplay by ROBERT

I

RADIO CITY
Showplace of the Nation •

AUDREY
HEPBURN

in FRED ZINNEMANN'S production of

THE NUN’S
STORY

CO-STARRING Technicolor^ From Warner Bros.

_ PETER FINCH • DAME EDITH EVANS • DAME PEGGY ASHCROFT

ANDERSON • Produced by HENRY BLANKE • Directed by/FRED ZINNEMAXN 
•

ON THE GREAT STAGE—“BONANZA/’ exciting Americana 
extravaganza . . . featuring famed Dartmouth Glee Club . . . 
celebrated Rockettes, Corps de Ballet, specialty acts and Sym
phony Orchestra . . . climaxing in Alaskan "Gold Rush” scene 
with breath-taking fire effects in "Burning of Nome” spectacle.

SIŲSKITE PAKUS 
Į USSR

Su Garantuotu Pristatymu 
Nuo Seniausios Firmos 

Amerikoje 
(Įsteigta 1931 m.)

iš-Pristatymo garantija 
spausdinta ant jūsų kvitos.

MŪSŲ PATARNAVIMO
KAINOS NUŽEMINTOS

BROCKTON, MASS.

Piknikų Kalendorius
Liet. Ta'ut. Namo Parke

Birželio 28 d., So. Bostono San
daros kuopa.

Liepos
Liepos

kas bus
Liepos
Liepčs

bus atdaras.
Rugpiūčio 2 d.. Moterų Apšvietos 

Klubo (vietinio) piknikas.
Rugpiūčio 23 d., pikniką rengia 

Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So. 
Bostono).

Rugp. 30 d., pikniką rengia Mass. 
Valstijos Moterų Sąryšis.

Rugsėjo 6 ir 7 dd., Montello Vy
rų Dailės Grupės piknikas.

Šj piknikų kalendorių patartina 
išsikirpti ir laikytis archyve.

Geo. Shimaitls .

4 ir 5 dd., Laisvės piknikas.
12 d., neuižmta, bet par- 
atdaras, rengia LTN.
19 d., kitataučių piknikas.
26 d., neužimta. Parkas

* NASHUA, N. H. Z

Busas j Laisvės Pikniką
Busas išeis liepos 4 d., 10:30 v. 

ryto, nuo 36 High St. Kurie va
žiuosite, matykite komisijos na
rius. štai ir jų telefonai: J. Ege- 
ris — 2-2204; A. Barauskiėr.ė, — 
3-8260; A. Paziaukas — 2-2810. Iš 
Lovvellio, kurie važiuosite, matykite 
J. Blazon j. (48-52)

dosi namie, irgi po gydytojo 
priežiūra. Sako, kad jaučia
si daug geriau.

Jonas Tinkūnas jau ilgas 
laikas yra kankinamas li
gų ir negali gauti pagalbos 
joms apgalėti. Jo žmona 
Veronika telefonu pranešė 
man, kad jis vėl paimtas į 
ligoninę. Gydytojai pripa
žįsta, kad turės nupiauti 
koją. Gaila, kad žmogus 
taip skaudžiai turi kentėti 
ir maža vilties tuos skaus
mus nugalėti. Linkiu minė- 
tienjs draugams greitai pa
sveikti.

Virš minėti ligoniai yra 
LDS 6 kuopos nariai.

Onytė;

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
| LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu* atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways •— Tarp 6th. ir 7th A ves. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.

Dabar kainos yra nuo $5 
iki $10, priklausant nuo 

paketo svorio.

UNION TOURS
1 East 36th Street

New York 16, N. Y.

MOŠŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
.132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

808 W. Fourth St.
Boston 27, Mass, 
Tel. ANdrew 8^5040

11339 Jos. Cainpau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

332 Filmore Ave. 
Buffalo 6, N. 1. 
Tel. MOhawk 2674 

G32 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas. 

Adresatų pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

Klauskite pilne katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.

JOHN KRAUSS, Inc. {

117-09 Liberty Ave.
Richmond Hill, N. Y. |

(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 1 
MftSOS IR WURSTWAREN !

\ MATTHEW A.
BUYUS

’: (BUYAUSKAS)

:; LAIDOTUVIŲ
• DIREKTORIUS 1 • 

•O6**O6* 
I » 
< •

:: Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

:: 426 Lafayette St^

« p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., birželio (June) 26, 1959
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