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Lietuvos filmai patinka. 
LDS Seimas.
Prarijo mažuosius.
Mirs 36,000 žmonių.
Tar. Sąjungos prezidentas. 
Padarykime sėkmingais.

Praėjusį šešti 
road i en į J. Gryl 
d is, S. Sasna ir

seK-

daugelį draugų ir draugių.
Lietuvoje suktų filmų rody 

mas išėjo labai sklandžiai. 
Per abi dienas publikos buvo 
nemažas skaičius, 
jiems filmai patiko,
kada vėl galėsime a 
naujų lietuviškų filmų.
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VIRSONIŲ KONFERENCIJA PAKRIKO: KAS BUS DABAR?
M Bl A AKokie skirtumai tarp Atgarsiai dėl pakrikimo Peln^iojai nenori

Ryty ir Vakaru viršimiy konferencijos
Paryžius, 

konferencija,
— Viršūnių 
kuri

taikaus sugyenviino
Washingtonas. — Jungti- į manda surado, kad tų įren-Washingtonas. — Arthur

Krock rašo: “Prezidentas
Eisenhoweris mažai turėjo

Prezidentas Eisenhowe-' 
turėjo ris sakė, kad JAV jau su-1 

lėktuvų šnipavimą,!
Tarybų > vilties, jeigu jis jos ir turė- 

yąjungą, kas tokiais atsiti-ijo, kad konferencijoje bus 
yra praktikuojama 1 atsiekta susitarimų taikos 

.Jis vyko tik dėl 
'dviejų priežasčių. Jos buvo: 
j (a) pasiaukodamas mūsų 

m ! ; talkininku viltims ir ju ieš-
- , kojiniams taikos... ir (b) 

... : | pasiduodamas politiniam
----- l spaudimui mūsų šalyje”.

krikimas konferencijos 
davė Nikscno kandidatūrai nės Valstijos turi įrengę vi-į girnų dar neužtenka. Tech- 
smūgį.

Washingtonas. — Sena
torius Mike Mansffield ir ;. 
eilė kitų reikalauja tyrinę-p 
ti, kas kaltas už pasiunti-!., 
mą šnipavimui lėktuvo “U-i 
2”. Demokratu vadas L. B.;- 
Johnson sako, kad dabar 
dar nelaikąs — reikia 
siems laikytis vienybės.

11Z -

są eilę taip vadinamų “apsi-įnikai pasiūlė įrengti elekt- 
saugojimo” arba “gyny- roniškų bangų signalizaci- 

U bos” linijų. Trys iš jų yra I 
'įrengtos šiaurės pusėje nuo.
i ramiojo iki Atlanto vande- 
i nyno. Pirmoji linija eina!
[išilgai Jungtinių Valstijų ir! 
i Kanados sieną ir vadinasi i 
'“Pinetree Radar Line”, 
i antroji skersai Kanadą — 
' “mid Canada Radar Line”, 

Paryžius — Numatoma, jo trečioji nuo Beringo Są- 
kad viršūnių konferenci-' šiaurio Alaskoje linkGreen- 
jos pakrikimas atsilieps ir!iandijos — Dew 
į nusiginklavimo reikalus. ; Line”. Jų įrengimui išleista

New Yorkas. __ __ _
ma, kad ir Jungtinių Tautų ■ 
Saugumo Taryboje bus iš- i 
keltas “U-2” lėktuvo

■ įvykti tarp Anglijos, Fran-i laikė
cūzijos, Jungtinių Valstijų bet jis neatsiprašė
ir Tarybų Sąjungos, vadų, Į Sąj"'"
pakriko nei neprasidėjus. Į kiniais
Ji pakriko dėl Jungtinių ! valstybių tarpe, ir nieko ne-■ naudai...
Valstijų pasiuntimo lėktų- sakė
vo virš Tarybų Sąjungos.

N. Chruščiovas, TSRS

‘jos stotis.
Viena tokių stočių bus 

i Įrengta Thule orlaivyno’ba- 
tizėje, Greenlandijoje. Jos 
- įrengimui bus išleista $500,- 
■■000,000; antroji Clear, Ala- 
’ skcje, kurios įrengimui rei- 
Lkia $328.000,000, o trečioji 
’1 bus Fylingdales, Anglijoje 

| ir ios įrengimui išleis $115,- 
n , "1000,000.Radar

nie nubaudimą šnipą 
vimo kaltininkų.

Chruščiovas
l atidėti viršūnių konferenci-1 
!ją šešiems ar astuoniems' 
mėnesiams laiko, kol Jung-Į 
tinėse Valstijose bus išrink-1 
ta nauja vyriausybė.

, kt XT i i . -4-. 'Chruščiovo| Jis reikalavo, kad Jung-i Vakarų delegatai pasita- 
tadienį teks vykti Phi-įtinęs Valstijos viešai atsi- j rė,

mą rudeni.

buvo rodyti lietuviški 
visur publikai patiko, 
sykį rodant, aišku, ir

atvykti seka- Į premjeras> atsidarant kon- 
,tj kur tik I ferencijai pasakė ilgą kai-į 

filmai, į1 bą, kurioje kaltino Jungti- 
Kitąįnių Valstijų vyriausybę už 

ėl at-1 sulaužymą pamatinių tarp-j 
i tautiniu teisių, i ** _ :

ladelphijon, o sekmadienį ■ 
Baltimorėn. Abiejose vietose 
bus rodomas dramatiškas fil
mas “Julius Janonis.”

Abiejų miestų lietuviai ne-

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda rašo, kad 

reikalavi m a i 
... . . . buvo tik tokie, kokius Ta-Chruščiovui nedalyvau? rybų Sąjungos 1?ozicijoje 

būtų stačius kiekviena lais- 
kad konfe- va valstybė.

rencija neįvyko dėl Chruš-į BelgradaS- _ Tito mano> 
čiovo nusistatymo. Jie sa-!]<a(] viršūnių konferencijai 

I pakenkė Jungtinių Valsti
jų pasiuntimas “U-2” lėktu
vo virš Tarybų Sąjungos. 
Bet jis mano, kad ir Chruš
čiovas. neturėjo taip griež
tai tą klaūsimą pastatyti 
viršūnių konferencijoje.

Havana. — Kubos spau-

~ prašytų Tarybų Sąjungą jant, ir išleido pareiškimą, i 
dėl pasiuntimo šnipavimui kuriame sako, 
lėktuvo “U-2”, pasižadėtų 
ateityje to nedaryti ir nu-

turėtų praleisti progos, kokia Į baustu šnipavimo kaltiniu-Į
retai tepasitaiko. Svarbu vi-|klls. Kitaip, iis sakė, TSRS A0' kad P^Bengę 
s i e m s pamatyti nepaprastą 
filmą “Julius Janonis.”

Philadelphijoje būdami ga
gėsime susitikti .ir pasikalbė
ti su LDS veikėjais ir patirti, 
kaip jie ruošiasi prie LDS Sei
mo delegatų pasitikimo ir pri
ėmimo.

LDS Seimas jau nebe toli, 
įvyks liepos 1 ir 2 dd. Šį m.ė- . 
nosį kuopos jau rinko dele- j aentai, demonsti avo 
gatus. O tos, kurios nesuspė-1 Jungtinių Valstijų ambasa- 
jo šį mėnesį išrinkti, dar ga-' dos. rūmų, reikalaudami ne
les birželio mėn. tai padaryti. I sikišti į Kubos vidaus rei-

Pirmą sykį Philadelphijoje i ka]us> 
turėsime LDS Seimą, žiūrėki
me, kad jis būtų visapusiai 
sėkmingas. Po Seimo galėsi
me bankete pasivaišinti. > rį vardo. Jie šaukė:

: j out of Cuba!”
1900 metais Jungtinėse į Kubiečių pasipiktinimą 

Valstijose žmonių buvo daug iššaukė atskridimas iš Flo- 
mažiau, bet geležinkelių l<orn" i ridos lėktuvo, kurį vairavo 
panijų buvo perpus daugiau ' R , Duke ir JAV submari- 
kaip dabar. Tada buvo 1,224 ’ .
geležinkelių kompanijos, 1959 ™ plaukiojimas Kubos van- 
metais bebuvo 622 kompani- j denyse.
jos. | -

Didžiosios kompanijos, ma .Įarja rūkoriams neįtraukti dū- 
tomai, pi arijo mažąsias. aipi . p]au^jus> q geriausia 
ir visur, t rustai nustelbia , ■ • •. įmest visai rukius.smulkųjį bizni. I

vvriausybė negali tartis su 
JAV.

dalyvauti panašioje konfe
rencijoje.

1

Demonstravo 15,000 Norvegija paskelbė
Į kubiečiy prieš JAV 12-kos mylip teisę

Havana. — Virš 15,0001 
kubiečių, daugumoje stu- 

p r i e

Jungtinių Valstijų amba- 
’ sadorius P. Bonsalas netu- 

“Get

■Oslo. — H. M. Lange, 
Norvegijos užsienio minist
ras, paskelbė, kad nuo jos 
krantų per dvyliką mylių 
jūros skaitomos Norvegijos 
teritoriniais vandeni m i s. 
Iki dabar Norvegija leisda
vo užsienio laivams žvejoti 
už 4-ių mylių atstos nuo jos 
krantų. Norvegija turi apie 
2,000 mylių ilgio pamario 
kraštą.

Anglijoje, kai tik sužino
jo apie šį Norvegijos pa
skelbimą, tuojau pareiškė
“apgailestavimą”. Supran- j teritoriją šnipavimui. 
tama, yra ko anglams gai
lėtis, nes Norvegija

poziciją viršūnių konforen- 
ciijoje.

Seattle, Wash. — Califor
nia gubernatorius E. G. 
Brown mano, kad pakriki
mas viršūnių konferencijos 
sudavė smūgį Respublikonų 
partijai ir jos būsimam 
kandidatui į prezidentus 
Niksonui.

Karačis. — Pakistanas 
griežtai reikalauja, kad 
JAV lėktuvai nenaudotų jo

Washi n g tonas.
George Henro Pire, 

-Jojas taikos Nobelio 
nos, sako, kad prezidentas 
Eisenhoweris ir premjeras 
Chruščiovas turėtų rasti 
kelią prie susitarimo.

Paryžius. — Diplomatai 
ir kolumnistai numato, kad 
nuo dabar Tarybų Sąjunga 
laikysis griežtesnės pozici
jos linkui kapitalistinių ša-

Techniškai jas įrengs di-
— Laukia-bilijonai ^alerių’ Dar tas i džiulės elektros ir kitokios 

"įnijas palaiko Atlante ir kompanijos. Suprantama,
i Ramiajame vandenyne ka-jnuo tokių įrengimų kompa- 
'ro laivynas ir orlaivynas, l nijom’s lieka gražaus pelno. 
' ’ ’ sudaro “Mid-Ocean i Aišku, kad pelnytojai neno-

ir “Off-shore line”, ri taikaus žmonių sugyve-, 
Bet karinio orlaivyno ko-inimo.

reika- i.I kurie
: Line”

laime-
dova-

Washingtone vėl yra Taryby Sąjungos

Kopenhaga. — J. O t to
yra Krag, Danijos užsienio mi-l 

daug galingesne šalis, negu nistras> pareiškė, kad iš jo j
Islandija. Ji gales ^apsigin- j ^alies. nebus leista lėktuvu 
ti nuo anglų pakraščio žve-1 gnipavimas.
jų.

Leonidas Brežnevas—-nau-
59 valstybės suteikia vėl-į jas Tarybų Sąjungos prezi- 

ztui vienokią ar kitokią me- dentas (TSRS Aukščiausiosios 
( dikalinę pagalbą savo pilie-! Tarybos Prezidiumo pirminin- 

čiams. Tačiau Jungtinės Vals- Į kas).
tijos į tą skaičių neįeina. 
Jungt. Valstijos tuo i 
klausimu yra atsilikusios.

Kai buvo pasiūlytas Foran- 
do bilius suteikti medikalinę 
pagalbą pensininkams, tai gy
dytojų sąjunga, apdraudos 
kompanijos ir daugelis kitų 
šaukia, kad.tai es£Is socialis
tinis bilius ir Amerikai labai 
pavojingas.

Na, o kaip su tomis 59 vals
tybėmis, kurių didelė daugu
ma yra kapitalistinės?

K. Vorošilovui rezignavus, 
svarbiu Brežnevas ton vieton buvo 

! išrinktas. Gimęs 1906 metais 
darbininko metalurgo šeimo
je. Jaunas būdamas dirbo 
prie metalurgijos darbų ir 
mokėsi. Visuomeniniame vei
kime jis greitai kilo aukštyn. 
Kelerius mietus jis buvo Aukš
čiausiosios Tarybos (parla
mento) deputatas.

Darbo žmogui Tarybų Są
jungoje suteikiama pagarba 
ir pirmenybė.

36,000 amerikiečių šiemet 
lyirs nuo plaučių vėžio. Taip 
apskaičiuoja Dr. Theodore R. 
Van Dellen.

Šis gydytojas pripažįsta, 
kad plaučių vėžys plečiasi to
kiu greitu tempu, kaip ir rū
kymas. Bloga ir tai, kad plau
čių vėžį sunku pažinti. Tik 
Tada, kai ligonis pradeda 

' kraujais spiaudyti, galima ti
kėtis vėžį turint.

, Dr. Van Dellen pataria di
diesiems rūkoriams kas 6 mė
nesius X-ray pagalba egzami
nuoti plaučius. Taipgi jis pa-

Du svarbūs parengimai vie- 
n a m e savaitgalyje. Vienas 
įvyks šeštadienio vaka
re. Tai bus mūsų gero veikė
jo Povilo Bėčio pagarbai. Ki
tas— sekmadienio popietyje. 
Worcesterio Aido Choras 
mums suvaidins operetę “Išei
vis.”

Labai svarbu, kad abu šie 
parengimai būtų sėkmingi. 
Mūsų laikraščio skaitytojai 
turėtų tai įsitėmyti: patys da
lyvauti abiejuose parengimuo
se ir kitus dar pakviesti, kad 
dalyvautų.

Pakistanas įteikė 
astrą protestą JAV

Karačis. — Pakistano 
prezidentas M. Ayub Khan 
įteikė aštrų protestą Jung
tinėms Valstijoms prieš tai, 
kad jų lėktuvas pakilo iš 
bazės Pakistane, kuris skri
do virš Tarybų Sąjungos.

Jis spaudos konferencijo
je sakė, kad reikalauja JAV 
idant panašūs įvykiai nepa
sikartotų. Toliau jis sakė, 
kad jeigu tas atvestų Tary
bų Sąjungą prie bombarda
vimo JAV bazių Pakistane, 
tai jau būtų pradžia pasau
linio karo.

Londonas. — Anglų spau
da palaiko Eisenhowerio 
poziciją, bet tarpe žmonių 
dide 1 i s nepasitenkinimas, 
kad viršūnių konferencija 
pakriko.

Paryžius. — “New York 
Timeso” kolumnistas C. L. 
Sulzberger mano, kad pa-

Tokio. — Padidėjo japo
nų protestai prieš JAV ka
ro bazes.

New Yorkas. —“Journal- 
American” redakcini,a m e 
rašo, kad jeigu prezidentas 
Eisenhoweris būtų anks
čiau pranešęs apie sulaiky
mą šnipavimo “U-2” lėktu
vų, tai viršūnių konferenci
ja būtų kitokioje dvasioje 
prasidėjus.

Dienraštis “New York 
Post” redakciniame rašo, 
kad pasiuntimas, -šnipavi- 
mui lėktuvo “U-2” buvo pa
matinė priežastis pakriki
mo viršūnių konferencijos. 
Taipgi jis rašo, jeigu JAV 
vyriausybė būtų anksčiau 
pranešus apie sulaikymą 
lėktuvų šnipavimo, tai ir 
Chruščiovas būtu kitokia- c
me ūpe atvykęs į Paryžių.

dideliu neaiškumą
Washingtonas. — Prezi

dento Eisenhowerio, vice
prezidento Niksono ir Vals
tybės sekretoriaus Herte- 
rio pareiškimai iššaukė ne
susipratimą.

Po to, kai TSRS nušovė 
JAV lėktuvą, Herteris sa
kė, kad tatai reikalinga 
“JAV saugumui”. Pirm Pa
ryžiuje susirinko valstybių 
vadai, tai viceprezidentas 
sakė, kad JAV lėktuvai 
vartos užsienyje bazes šni- 
pavimui virš TSRS. Gi Pa
ryžiuje prezidentas 
h owe ris sakė, kad 
nes. Valstijos jau 
šnipavimą iš oro.

žmonės ir taika
Maskva. — Dėl įvykių 

viršūnių konferencijoje Ta
rybų Sšjungoje žmonės vi
sai nenustebo, rašo ameri
kietis kovespondentas Max 
Frankel. Jis rašo, kad 
TSRS liaudis sutinka su 
Chruščiovo reikalavimais.

TSRS žmonės sako: “Męs 
nemaldaujame taikaus su
gyvenimo, bet jo reikalau
jame... Mes žinome, kad Va
karuose turčių klasė daro 
viską, kad nebūtų taikaus 
žmonių sugyvenimo”.

R f •

Vėliausios žinios
Paryžius. — Prezidentas 

Eisenhoweris ir TSRS 
premjeras Chruščiovas jau 
išvažiavo.

Tokio. — Japonijos par
lamente kilo muštynės. Opo
zicija reikalauja atmesti 
JAV ir Japonijos kari n ę 
sutartį.

Eisen- 
Jungti- 
sulaikė

ANGLIJA NUTYLI 
APIE JOS ŠNIPUS

Londonas. — Amerikiniai 
korespondentai klausė An
glijos orlaivyno ministro G. 
Ward ar jos ir JAV lėktu
vai, iš bazių Anglijoje, at
lieka šnipavimą Tarybų 
Sąjungoje. Ministras Ward 
jiems nedavė atsakymo.

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjunga pareikalavo Jung
tinių Tautų saugumo Tary
bos svarstyti JAV šnipavi- 
mo žygius lėktuvais. A. 
Gromyko, TSRS užsienio 
reikalų ministras atvyks į 
posėdį.

Japoną protestai 
prieš JAV bazes

Tokio. — Visoje Japoni
joje pasireikė masiniai pro
testai prieš Jungtinių Vals
tijų karines bazes, o ypatin
gai prieš ten buvimą “U-2” 
lėktuvų. “U-2” lėktuvai, 
tai tos rūšies, kurių vienas 
buvo nušautas Tarybų Są
jungoje.

Japonų organizacijos sa
ko, kad “U-2” gali pakilę iš 
Japonijoje bazių skristi 
šnipinėti virš TSRS. Tary
bų Sąjunga pareiškė, kad 
ji imsis atitinkamų žings
nių prieš tas bazes, iš kurių 
bus šnipavimas.

Dar apie T. Sąjungos 
didžiulį satelitą

Maskva. — Tarybų Są
jungos iššovimas virš pen
kių tonų “oro laivo” yra 
milžiniškas pasie k i m a s. 
Profesorius Dr. N. Sisaki- 
nas sako, kad “oro laivas” 
beveik 400 kartų didesnis 
už Jungtinių Valstijų di
džiausią satelitą.

Sisakinas sako, kad “oro 
laive” yra įrengta automa
tiškas radio-telefon a s ir 
daug kitų įrengimų.

Lon donas. —Anglijos mi
nisterial susirinko į posėdį. 
Jie susirūpino tarptautine 
padėtimi po nepavykusios 
viršūnių konferencijos.

Praga. — Čekoslovakijos 
respublika reikalauja Jung
tines Valstijas atsiprašyti. 
Herteris, JAV valstybės 
sekretorius, sakė, kad 1948 
metais dabartinė Čekoslo
vakijos santvarka buvo 
įsteigta jėga ir prieš liau
dies norą.

Altoona, Pa. — Žaibas 
užmušė šešerių metų ber
niuką D. Leonardą.

KAS DABAR BUS: 
“AR TAI KARAS?”

Paryžius. — Pakrikimas 
viršūnių konferencijos sle
giamai paveikė į Paryžiaus 
gyventojus. Anglijos Reu
ters žinių agentūra prane
ša, kad visur žmonės nusi
gandę ir klausia vieni kitų: 
“Kas bus? Ar tai jau bus 
naujas karas?”

POLICIJA SULAIKĖ 
NEGRŲ MARŠAVIMĄ 
Atlanta, Ga. — Apie 2,- 

000 negrų, daugumoje stu
dentų, maršavo iš plačios 
apylinkės linkui Atlanta 
miesto, kad užprotestavus 
prieš segregaciją. Virš 100 
policininkų, ginkluotų sau- 
tuvais, pastojo kelią ir jų 
į miestą neįleido.

Tuo kartu mieste apie 
1.000 vietinių negrų susi
rinko prie valstijos kapito- ? 
lio ir pradėjo demonstraci- / 
ją. Bet ir šiuos policija iš- ,. 
vaikė.

Paryžius. — Susirgo vy
riausias NATO karo jėgų 
komandįerius gener olas 
Lauris Norstadas.
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Kur link dabar?
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA Paryžiuje pakriko 

nė neprasidėjus. Negalima sakyti, jog tai buvo netikėta 
staigmena. Negalima sakyti, jog tai nebuvo galima nu
matyti iš anksto. Po to, kai gegužės 1 dieną tapo giliai 
Tarybų Sąjungoje pašautas Amerikos šnipinis lėktuvas 
ir išryškėjo Jungtinių Valstijų tuo reikalu politika, | 

' ypač joje prezidento Eisenhowerio vaidmuo, tarptauti- 
/ nė padėtis t

ma įmatyti, kad nebent vienos ar kitos pusės nusistaty
mas bus griežtai pakeistas, viršūnių konferencija yra 
pasmerkta nesėkmei. Valstybių galvų vykimas į Pary- ( 
žiu susidariusiose sąlygose buvo tiktai vykimas į “šer- j 
menis”. Niekas, žinoma, apie tai viešai neišdrįso pasisa- ; 
kyti, bet visi taip jautė. Jei konferencija būtų ir prasi- | 
dėjusi, aišku, kad ji nebūtų galėjusi privesti prie jokio I 
susitarimo tais reikalais, kuriems ji buvo sumanyta ir 
sušaukta.

Šiandien visame pasaulyje ieškoma konferencijos 
pakrikdymo kaltininkų. Kaip pirmiau, taip ir dabar pa
saulis pasidalinęs į dvi dalis. Vieniems kaltas Chruščio
vas, kitiems 
kurie kaltina abudu. Bet visa

, ir išsigandusi. Visi stato klausimą:

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Dr. J. J. Kaškiaučiaus laiškas
iš Tarybų Lietuvos

rikos kanibalai ir rasistUjsas pastangas paversti laik- 
niai biznieriai pajus, ką tai 
reiškia žmonijos neapykan
ta.”

Toliau
Ateis 

tų, aukso, 
tu i vaisių, 
dų, vilnų.

Po Verwoedo valdžios su
rengtų skerdynių ir masinių 
ablavų ant negrų, aukso kom
panijų Šerai nupuolė ant bi
lijono dolerių. Londono bir
žoje už galvos stvėrėsi visi, 
kurie turi investmentų PAS 
bizniuose. Finansininkų laik
raštis “London Economist” 

ri, . . . . J ta ! • ; rašo: “Tiktai bepročiai gali
Tai kaipgi to Deksnio pa-ipj^^ Afrikos serus.”

įeiškimas palietė šitą sme-j Afrikos fašistus pra-
_ _ / . Tegu įdeda purtyti drebulys. Dreba

jis pats pasisako. Raila ra-Hr Amerikos ir Anglijos mili- 
šo: įjonieriai, kurie sukišo di-

i džiausiąs krūvas pinigų į Af- 
Nėra reikalo veidmainiauti, i rįĮ<0S kompanijas.

Neabejojau, o šiandien po j žudynės, areštai, plakimas 
pasiteiravimų ir tikrai žinau, i rykštėmis, deportavimas į dy- 

Ikad Jono Deksnio pareiški- kūmą nesulaikys teisėtos neg- 
i mai jo buvusiems draugams ir i rų kovos už savo tėvynės iš- 
. kai kuriems kitiems tuos rei-' laisvinimą.
i kalus arčiau pažibusiems tau- 
. tiečiams buvo labai liūdni ir 
skau dus.

Neneigsiu, kad ta praėjusio
kovo 1 diena man buvo slo- je pasaulio organizuoti dar-

“BUVO LIŪDNI IR 
SKAUDŪS”

Tiktai dabar Clevelando 
smetonininkų laik r a š č i o 
bendradarbis Bronys Raila 
prabilo apie Jono Deksnio 
išpažintį apie fašis t i n i ų 
banditų veiklą Lietuvoje. 
Matyt, ilgai jam ėmė apsi
galvoti, nes pasisako, k a d 
jau kovo 1 d. matęs ir skai
tęs tą Deksnio išpažintį 
Vilniaus “Tiesoje.” Jis sa
kosi Deksnį gerai pažinęs 
ir ilgus metus stebėjęs jį 
veikloje.

“Vilnis” nurodo:
galas jų deiman- 
emeraldų, ekspor- 
kenuotų žuvų, grū-

atsidūrė didžiausioje krizėje. Tuoj buvo gali- tonjninkų orakulą?

kaltas Eisenhoweris. Yra, žinoma, ir tokių, 
monija lygiai pritrenkta 

Kas bus dabar?
>ar pakryps santykiai tarpe Tarybų Sąjun

gos ir Jungtinių Valstijų, nuo kurių, suprantama, pri
klausys ateitis ir likimas visos žmonijos? Ar šaltasis 
karas atsinaujins visu savo žiaurumu ir beprotiškumu?

Dabar sunku pasakyti. Vienas jau aišku: viršūnių 
• konferencijos pakrikimas reiškia didžiausią laimėjimą 

mūsų šalyje tų jėgų, kurios jos nenorėjo ir kurios jos 
bijojo,—tų, kurie kadaise sekr. Dulleso žodžiais pasakė, 
kad jeigu mes būsime priversti į tokią konferenciją eiti, 
tai eisime taip, kaip jautis eina varomas į skerdyklą. Jų 
pastangos prie sėkmingos- konferencijos neprileisti apsi
vainikavo didžiausia sėkme. Jos sustiprėjo. Jos nesitve
ria džiaugsmu. Netenka abejoti, jog jos naudosis “auk
sine” proga sukurti mūsų šalies žmonėse karščiausią 
neapykantos peklą prieš Tarybų Sąjungą ir visą socia
listinį pasaulį. Komercinė spauda jau atidarė ugnį iš pa
čių didžiausių kanuolių. Militaristai jau reikalauja dar 
didesnio ir smarkesnio ginklavimosi, dar energingesnio 
vystymo pačių pragariškiausių masinio žmonių naikini-

giai niūri, neapsakomai liūd
na, viena iš pačių skaudžiau
sių per daugelį metų. Ne ne
tikėta, ne nelaukta ir ne staig
mena... Bet kai ji pagaliau 
atėjo, — vis dėlto tai buvo 
skaudus smūgis...

< Jonas Deksnys susiprato, 
pamatė klaidą ir metė pik
tą užsiėmimą, kuris buvo 
nepateisinamas ir be galo 
lietuvių tautai žalingas. Už

1 tai jį galima pasveikinti, 
i Bet kaip su Raila? Ko jis 
i laukia ir tikisi? Nejaugi 
į jo sąžinė jo dar vis negyau- 
žia? Nejaugi jis ramia 
sąžine dar ir šiandien ga- 
li dalyvauti “laišyjnimo” 
rakete? O gal iš viso.ne
sąmonė • kalbėti apie sąžinę 
su žmonėmis, kurie kasdien 
pikčiausiais nuodais ap- 
spiaudo lietuvių tautą tik 
už tąi, kad jinai pasirinko 
socialistinį kelią į laimingą 
ir šviesų rytojų? Iš tikrų
jų, ar galima kalbėti apie 
sąžinę ir žmoniškumą su 
tais, kurie ištroškusiai te
belaukia į Lietuvą sugrįž- 

į tant smetonininkų viešpa- 
! tavimo? Žinoma, kol žmo
gus dar gyvas, jis dar ga
li pasitaisyti. Todėl gal ne
reikėtų visiškai išsižadėti 
ir Railos. Juk ir jis dar ga
li pasekti Jono Deksnio pė
domis. j

“BOIKOTUOT
SUŽVĖRĖJUSIUS

Iš kitos pusės, kaip tik dabar reikalingas sveikas ir 
blaivus protas iš pusės tų, kurie sėdi atsakingose vieto
se ir vairuoja mūsų valstybės laivą. Ar jie supras savo 
didžiąją atsakomybę prieš Ameriką ir prieš visą žmoni
ją? Ypač svarbi rolė ir atsakomybė priklauso tam pa
čiam mūsų prezidentui.

REIKALINGA NAUJA POLITIKA, naujas supra
timas atsakomybės. Senoji politika nedavė gero. Senoji 
politika atnešė nelaimę. Kiekvienas blaivus amerikietis 
šiandien pripažįsta, kad baisi klaida buvo siuntinėti 
šnipinėjimo lėktuvus į teritoriją šalies, su kuria taikoje 
gyvename, su kuria esame padarę visą eilę bendradarbia- 

‘vimo sutarčių, kurios premjerą buvome pasikvietę ir pa
vaišinome, į kurią mūsų prezidentas buvo pakviestas į 
svečius. Taip negalima, taip netoleruojama tarptauti
niuose santykiuose. Ir kai gegužės 1 dieną vienas tokių 
lėktuvų (lėktuvas “U-2”) tapo nušautas ir toji politi
ka tapo apnuoginta, ir kai pagaliau už viską atsakomy
bę pasiėmė pats prezidentas, pakviestas į svečius, ir kai FAŠISTUS 
paaiškėjo, kad tas buvo daroma nuo pirmos dienos jo ta
pimo prezidentu prieš aštuonerius metus, nesunku įsi
vaizduoti, kaip jautėsi Tarybų Sąjungos žmonės ir jų 
vadovybė. Teisūs tie, kurie sako: Ką mes būtume darę ir 
sakę, jei panašiai Tarybų Sąjungos vyriausybė būtų pa
sielgusi linkui mūsų? Mes irgi būtume nustebę ir užside
gę didžiausia neapykanta. Tad mes turime suprasti ir 
Tarybų Sąjungos žmonių ir premjero Chruščiovo nusi
teikimą ir nusistatymą.

MUMS ATRODO, kad mūsų prezidentas ir jo padė
jėjai bei patarėjai galėjo išgelbėti viršūnių konferenci
ją. Chruščiovo reikalavimai nebuvo nenugalimi. Tiesa, 
prezidentas Paryžiuje pasakė, kad siuntinėjimas į Ta
rybų teritoriją šnipinėjimo lėktuvų sulaikomas ir nebus 
atnaujintas. Bet kodėl toks pareiškimas nebuvo padary
tas kelios dienos prieš konferenciją? Kodėl buvo laukta

• paskutinės minutės? Daugelis žmonių stato tokius klau
simus. Arba, jeigu mūsų vyriausybė galėjo atsiprašyti

• tokios mažytės Kubos už tai, kad mūsų lėktuvas ten ne
autorizuotai buvo nuskridęs, tai kodėl nebuvo galima 
atsiprašyti Tarybų Sąjungos?

Dar svarbiau: kaip tik tą pačią dieną, kai preziden
tas Eisenhoweris Paryžiuje sakė, kad lėktuvų siuntinė- 

. jimas suspenduojamas ir nebebus atnaujintas, jo pagalbi- 
" hinkas ir pavaduotojas, viceprezidentas Niksonas mūsų 
; sostinėje-Washingtone pareiškė, kad viskas rodo, jog 

“šitie veiksmai turės būti tęsiami ir ateityje”. Na, o 
Niksonas yra geriausias prezidento kolega., Prezidentas 
he kartą yra pareiškęs pilniausią pasitikėjimą Niksonu. 
Be to, Niksonas yra Respublikonų partijos kandidatas į 

..'prezidentus. Vadinasi, Niksonas gali būti mūsų krašto 
politikos vairm»t»»pi. Tam tikra prasme Niksonas turi

Dienraštis “Vilnis” nuo
širdžiai sveikina įvairiose 
šalyse prasidėjusį boikotą 
prieš Pietų Afriką. Laik
raštis teisingai pastebi : 
“Jei tik boikoto darbas bus 
nuosekliai vystomas ir ap
ims visą pasaulį, Pietų Af-

Reikia į tą boikotą kuo 
plačiausiai įsitraukti darbo 
žmonėms, o pirmoje vieto-

bininkai. Prieš pasiutusius 
rasistus reikia visur ko
voti.

GRAžIAI PAMINĖTAS
Įžymusis Tarybų Lietu

vos rašytojas Jonas Šim
kus šitaip išsireiškia apie 
drg. Vincą Andrulį, kuris 
nelabai seniai minėjo savo 
gyvenimo 70-tąją sukaktį:

Maždaug prieš 50 metų 
jaunas dzūkas Vincas Andru
lis (gimęs. 1890 m:. Gripiškio 
kaime, Jiezno rajone), trokš
damas mokytis "ir geriau gy
venti, norėdąjnas išvengti tar
nybos carinėję įkrmįjęje, Išvy
ko į Ameriką. ^Sunkiai dirb
damas Pennsylvanijos valsti
jos antracitp kasyklose, V. 
Andrulis surasdavo laiko pa
imti plunksną į rankas — jis 
siuntinėjo kbrespondenc i j a s 
“Lietuvos ūkininkui.”

Nuo pat savo sąmoningo 
gyvenimo pradžios Vincas 
linko prie pažangiųjų organi
zacijų. Amerikoje priklausė 
socialistų sąjungai. Susidėjęs 

’kiek pinigų, 1916 m. Andru
lis nuvyksta į Valparaisą (In
dianos valstijoje) ir ten įsto
ja universitetan. Mokslas se
kasi gerai, bet trūksta lėšų. 
Jis gyvena pusbadžiu ir mo
kosi. Tuo pat laiku Andrulis 
bendradarbiauja spaudoje ir 
dirba pažangiose organizaci
jose. 1919 m. Andrulis akty
viai organizuoja socialistų 

■ kuopas, jaunuosius Amerikos 
! lietuvius moko lietuvių kalbos.

Būrelis pažangių lietuvių 
nutaria išleisti Čikagoje lie
tuvišką laikraštį. Prie šio laik
raščio steigimo labai aktyviai 
prisideda ir Andrulis. Ir taip 
prieš keturiasdešimt met ų , 
1920 m. balandžio 8 d., V. 
Andrulio redaguojamas, išei
na pirmasis “Vilnies’ numeris.

1921 m. V. Andrulis pa
kviečiamas į Niujorką, į 
“Laisvės” redakciją. Po po
ros metų Vincas vėl grįžta į 
“Vilnies” redakciją, deda vi-

daugiau teisės kalbėti apie ateities politiką, negu Eisen
howeris, kuris už kelių mėnesių jau nebeatstovaus Ame- 

i rikos.
Kitais žodžiais, viskas rodo, kad nebuvo per daug 

didelio noro ir iš mūsų pusės Paryžiaus konferenciją 
išgelbėti.

Bet, kaip jau sakėme, konferencija neįvyko. Tokio
se sąlygose negalėjo įvykti. Dabar reikia visiems suši
lus ieškoti išeities. Reikia stengtis, kad padangė išsiblai
vytų ir susidarytų sąlygos dėl kitos viršūnių konferen
cijos kuo trumpiausioje ateityje.

Šiandien dar garsiau visur reikia kelti taikaus sam
būvio šūkį.

Šiandien dar garsiau reikia kalbėti Už atominių 
ginklų uždraudimą, už nusiginklavimą.

Šiandien reikia visais būdais kovoti prieš atnaujini
mą šaltojo karo siautėjimo.

Šiandien reikia dar energingiau plėsti taip gražiai 
prasidėjusį kultūrinį bendradarbiavimą tarpe Jungtiniu 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos. . '

Tegu gyvuoja taika!
Tegu gyvuoja taikus sambūvis tarpe t$utų, valsty

bių ir žmonių visame pasaulyje! •'

raštį dienraščiu, kas jam ir 
pasiseka 1926 metais. Nuo to 
laiko iki šios dienos dienraš
tis “Vilnis” tebeina Čikagoje.

Labai daug darbo ir šir
dies karščio "Vilnies” redaga
vimui atidavė ir dabar ati
duoda V. Andrulis, nors šalia 
jo ir yra tokie puikūs drau
gai žurnalistai, kaip L. Prū- 
seika ir J. Jokubka. V. And
rulis turi aštrią žurnalisto 
plunksną, jis—puikus publi
cistas, kovingas polemikas, 
aistringai kovojąs prieš viso
kius tamsos ir reakcijos apaš
talus. Jis—aktyvus ateistas, 
tais klausimais jau išleidęs 
keletą brošiūrų.

Keturiasdešimt 
žiaus metų Vincas 
atidavė pažangių 
lietuvių judėjimui. 
70 metų, jis gali bent tuo pa
sididžiuoti, kad jo tėvynė 
Lietuva nuėjo tuo keliu, 
riam jis skyrė visą savo 
venimą.

Vilnius. 1960. IV. 25 
mano Taduk

savo am-
Andrulis

Amerikos
Sulaukęs

ku- 
gy-

NĖ NEGALI PATIKTI
Chicagos marijonų laik

raštis (geg. 12 d.) dejuoja:
Lietuvis, paėmęs į savo ran

kas bet kurį Lietuvos komu
nistinį laikraštį, tikrai negali 
nesinervinti Ten retai kada 
suras tai, kas lietuviui būtų 
miela, pagaliau, ir bent kiek 
įdomu.

Aišku, mūsų kunigėliams 
dabartinė Lietuvos spauda 
negali patikti. Joje nebesi
mato nei žinių, nei straips
nių, liaupsinančių kunigus, 
dvarininkus ir kapitalistus.. 
Tie sutvėrimai jau seniai 
išėję iš mados. Tarybų Lie
tuvos spaudoje pilna žinių 
apie darbo žmones. Jie pa
giriami ir apdovanojami už 
gerus darbus ir raginami 
dar energingiau įsitraukti į 
pastangas susikurti gerbu
si ngą Jh ^šviesią Ątėįtį. j, ■..

Visaip išplūdę Lietuvos 
spaudą, kunigai pasmerkia 
tuos, kurie “užsienyje gy
venančius lietuvius nori įti
kinti, kad jau, girdi, laikas 
pradėti bendradarbiauti su 
sovietinės Lietuvos reži
mu.” Jie patys niekados 
n e s i s t e n gsią bendradar
biauti.

Betgi mes niekur nesa
me pastebėję, kad kas nors 
Lietuvoje norėtų bendra
darbiauti su parsidavusiais 
jėzuitais iš Chicagos kunigų 
organo. Tai kam sielotis su 
tais, kurie kalba apie bend
radarbiavimą ir kurie ga
lėtų bendradarbiauti ? Mū
sų kunigėliai prašomi tuos 
lietuvius palikti ramybėje.

pavalgę, apsitaisę. St a t o 
namus, karvides, kultūros 
centrus rengia. Smarkiau 
padirbėja, daugiau ir turi. 
Teko pasikalbėti su Petru 
Gabrusiu, su Dainiais, su 
Stankiaučiais, Giedraičiais, 
su brolėnu Vladu. Kaškiau- 
čium. Visi persiunčia tau 
savo gerus linkėjimus.

O, kad matytum, kuo vir
to Astraučyznos dvaras. 
Puikų padarė kultūros 
centrą. Kokio gražaus ten 
jaunimo, moksleivų. Kokia 
šauni Šniukštų septynmetė 
mokykla, dviaukštis pasta
tas, su kambariais pamo
koms ir dainoms ir šokiams. 
Gėlių kliombos, pievos žais
mams. Dailės muziejus Vo- 
lungiuose! Didėjoj gražių 
namų statoma. Žmonės to
kie vaišingi, malonūs. Mū
siškio V. Kudirkos vardo > 
kolūkio pirmininkas, diJg. 
A. Bagdonas aprodė daug

Mieli 
ii’ Olgute!

Dėkui už laišką ir tą gra
žią spalvotą nuotraukėlę. 
Šauniai, bra, jūs ten visi 
atrodot. Oho! Yra ko įsi- 
žiūrėt. Vyrai taip išsimitri- 
nę, kad ir atpažinti neleng
va. Na, o jau mergaitės! 
tai ir akių atitraukti nega
lima. Tai tau ir bruklyniš- 
kis Aido choras, “Silvijos” 
operetės vaidintojai daini
ninkai. Nešuos parodysiu 
čionai draugams ir drau
gėms: tai bus žiūrėjimo ir 
klausinėjimo!

Labai, labai dėkui Aido 
chorui už gerus linkėjimus. 
Aš, savo ruožtu, irgi siun
čiu visoms šaunuolėms ai- 
dietėmsir visiems švitriems 
kavalieriams nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus 
sveikatos, sėkmių ir pava
sariškos nuotaikos su mu- j ką aplinkui, apvežiojo. Te

ko pakalbėti kultūros cent
re, kur buvo atvykusių sve
čių net iš Kretingos, — vis 
smalsūs, gyvybingi tokie 
moksleiviai viešėjo pas An
tazavės, Obeliu abiturien- z 4.

tus.
Sutartis su grožinės lite

ratūros leidykla padaryta. 
Mano knyga “kovų sūku
riai” gal pasirodys gegužes 
ar birželio mėn. Esu svei
kas, darbo turiu su kny
gom, su raštais, suspėt vis
ką negaliu.

Tai taip, kaip ir tu rašai: 
laikas taip greit skrenda, 
kad tik spėk pribūt ir ten 
ir ten. Mano draugai ir bi
čiuliai siunčia tau savo ge
rus linkėjimus ■— svekatos 
ir kuogeriausios sėkmės^ 

.Ljmkjiu. vėl gerų žinilfę 
Pasistengsiu Laisvei para-',, 
šyt apie sveikatos dalykus.

Tai ir būk sveikutis/mie- 
lasis Taduk ir tavo dukrai
tė Olgutė! Spaudžiu ir bu
čiuoju—

Jonas Kaškaitis

VERKIA IR GĄSDINA
Klerikalų spauda vėl 

vėl grįžta prie gąsdinimo 
tų, kurie norėtų santykiau
ti su Tarybų Lietuva. Chi
cagos marijonų kunigų or
ganas muša trivogą. Pavo
jus iš norinčiųjų bendra
darbiauti su Lietuva esąs 
didelis. Tiesiog nebegalima 
esą apsiginti “brukamų ko
munistinių bakterijų.” Pa
dėtis jau tokia “baisi,” jog 
net pats popiežius neseniai 
pasakęs, kad ir “jo širdis 
verkia, išgirdus apie bend
radarbiavimą su komuniz
mu.”

Todėl kunigų laikraštis 
šaukia: “Mes klystame ir 
klaidiname kitus, kalbėda
mi apie bendradarbiavimą 
su Lietuva.” Vadinasi, ne
valia nė kalbėti apie bend
radarbiavimą!

Argi tąi visa neparodo, 
kad vis daugiau ir daugiau 
net ir tikinčiųjų lietuvių, 
vis daugiau ir daugiau net 
ir klerikalinės spaudos 
skaitytojų persiima taikaus 

i sugyvenimo idėja, nori ry-

ir

zika, su daina — harmonin
ga, skardžia!

Tadukas rašai —smar
kiai rengiatės prie Aido 
koncerto. Vadinas, tas kon
certas jau bus įvykęs, kaip 
tik vakar, balandžio 24 d. 
Esu tikras, kad koncertas 
buvo sėkmingas. Dabar 
lauksime “Laisvės” aprašy
mo.

Iš visko matyt, kad turi
te smag i a i pasidarbuot, i 
nuobodžiaut nėr kada. Taip 
ir reikia.

O pas mus Lietuvoj irgi 
ūžia darbai, irgi su entuzi-| 
azmu, su daina, su plačiau
siais užmojais. Turėjom di
delius, skambius Lenino 90 i 
metinėms minėti. Teatrai, 
kino^ilrpąL -radijo ir tejevį- 
zijbš1 'pi’ihešiiiiai; !1 dėmonJ 
stracijos, muziejiniai pa
minklai, o jau laikraščiai, 
žurnalai ir dabar tebėra 
kupini tokių įdomių, vaiz
dingų aprašymų apie didįjį 
pasaulio gerovės kūrėją. '

Pas mus gyva ir smagu. 
Žmonės dirba ir džiaugiasi 
savo darbais ir gyvenimu. 
Jau keli mėnesiai, kaip 
vyksta prisirengimai prie 
20 metinio Tarybų Lietuvos 
jubiliejaus. Bus kas tai to
kio didingo, grandioziško 
šią vasarą, liepos mėn.

Gyvenimas darosi vis įdo
mesnis ir smagesnis. Susi
pažinau su keliais gydyto
jais, labai mielais draugais, 
sveikatos ir kultūros dar
buotojais. Tik gyvenk, kru
tėk, darbuokis ir džiaukis 
smagiais išvaizdžiais. Kaip 
nuostabiai pasidarbavo ir 
tebesidarbuoja draugas 
Chruščiovas! Tai tikrai gi
gantiški žygiai, draugystės 
ir taikos ryšiai, žygiai prieš 
karą, žygiai už pilnutinį nu
siginklavimą...

Rudeniop buvau mūsų 
kaime ir apylinkėj. Vis ko
lūkiai, kolūkiai. Tai ne taip, 
kaip būdavo mūsų jaunys
tės metais. Nebėr dabar vy- 
žočių, kapstančių dirvonus I 
su žagrėm, su .

i
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PROF. J. BALČIKONIUI 
75 METAI

VILNIUS. — Sukako 75 
metai įžymiam lietuvių kal
bininkui, daugelio moksli
niu darbu autoriui ir ver
tėjui, pedagogui J. Balčiko
niui. Per 45 savo pedagogi
nio darbo metus J. Balčiko
nis paruošė daug lietuvių 
kalbos mokytojų, rūpinosi 
lietuviu kalbos kultūros kė
limu. Jis įneįšė didelį indė
lį ruošiant didįjį lietuvių 
kalbos žodyną, redagavo ir 
išleido nemaža raštų, svar
bių lietuvių kalbos istorijai 
bei praktiniu m kalbos / 
mokslui. I

Prof. J. Balčikonis ,/u^ 
mokslinę bei pedagoginę 
veiklą ir nuopelnus lietuvių 
kultūrai apdovanotas Dar
bo Raudonosios Vėliavos 
ordinu, jam suteiktas LTSR 
nusipelniusio mokslo veikė
jo vardas.

Minėdamas savo 75 metų 
akėčiom, sukaktį, prof. J. Balčikonis 

Traktoriai dabar pyškina, tebėra pilnas energijos, da- 
kombainai. Žmonės sotūs, lyvauja įvairiuose kalbinin-

šių su senąja tėvyne ir ne
betiki klerikalinės spaudos 
melams apie Lietuvą. Ir 
mums atrodo, kad jokios 
pastangos iš tos spaudos 
redaktorių pusės amžinai 
išlaikyti savo pas e k ė j u s 
tamsoje jiems daug nebe
padės. Žmonės juk šviečia
si, žmonės juk progresuoja. 
Nuo to jų ' nebesulaikys nei 
popiežiaus veidmaini n g o s 
ašaros, nei prelato B alkū
ne “peklos vartai.”

Jkų pasitarimuose. J. Bal
čikonis nemaža darbuojasi 
ir kaip vertėjas.

! Kauno Respublikinėje bib
liotekoje atidalyta paroda, 
skirta J. S. Bacho 275- 
osioms gimimo metinėms 
pažymėti. Centr i n i a m e 
stende eksponuojami J. S? 
Bacho kūriniai, išleisti miL 
su šalyje, literatūra apįe 
didžiojo kompozitoriaus gy
venimą ir kūrybą.

E. Juodis
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Ruze de Lilis
200 metų. gimimo 

si (ka k tu v ėms atžymėti

' Sveikatos apdraudimas 
senesnio amžiaus žmonėms

Unija, daugybė “ Aukso 
Amžiaus Klubų”, ir pana-, 
šios senesnio amžiaus žmo
nių organizacijos. Ameri-

Kaip buvo nušautas 
J. Valstijų lėktuvas

Bendravardžiai 1
Žemėje yra dvi salos, tu

rinčios Kubos vardą. \ ie
na jų Karaibų jūroje, kita 1 
—Laptevų jūroje, ties Le
nos žiotimis. Pirmojoje au
ga ananasai, antrojoje — 
poliarinės kerpės ir s 
nos. 1 
TSR ir Kabardijos ATSR 
yra miestai, turintieji taip 
pat Kubos vardą.

Nica — miestas Prancū
zijoje ir upė Sverdlov s k o 
srityje.

Karakasas — Venezuelos 
sostinė. Kitas tokio pat pa
vadinimo miestas yra Ka
zachstane, Zaisano e ž e r o 
pakrantėje.

Egipte yra miestas Alek
sandrija. Dar dvi Aleksan-

Revoliucinės kovos ir per-; JAV-ėse yra palyginus yra nepakankami. Tik 20% 
“Marseljėtė” ; nedaug šeinių, nežinančių, su įplaukomis mažiau kaip 

Įvairiose šalies vietose yra j autorius^ buvo prancūzų re- kaip greit ir be pasigailė- 1,200 dolerių į metus turi

. keletas miestu, kurie turi V 7
1 vienodus pava d i n i m u s . i gales . dainos

po 6 Andrejevkas, Voskre-įvcliucinės armijos inžinie- jimo katastrofiška liga ga- bent kokius apsidraudimus, 
i ~ m ................... 11 - -x-q cju trečdaliai turi indivi-
; lentą kaip poetas ir ko m po- pytą centą. Į tokią padėtį dualinius apsidr audimus, j 
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senskoje, Znamenkas, Ok-1 rius. Turėdamas įgimtą ta- Ii išspausti paskutinį sutau- 
tiabrskoje, po 7 Gorodišče 1 1
Michailovkas, Petrovskoje. | 
Pokrovkas, Sosnovkas, po 8 i eilę kovingų eilėraščių,

sama-, Aleksejevkas, I v a n ovkas,' manų, libretų operoms. To-j Mediciniškos priežiūros rei-į 
Be to, Azerbaidžano • pervomaiskoje, po 9 Per-; kiliose savo poezijos kuri-! kalingumas seniems ir pa-' 

~~ vomaiskij, Nikolajevkas, 11 niuose, _k. t. “Himnas Pro-! bėgusiems
Troickoje, 13 Kamenkų, 14 
Oktiabrskij.

Lietuvos TSR vra trys 
geografinės vietos, turin
čios Šventosios vardą. Tai' 
upė, įtekanti į Baltijos jū
rą. Neries dešinysis inta- vo jo daina (1792) 
kas ir Lietuvos pajūrio nė Reino 
miestas. Širvintos vardą 
turi taip pat dvi upės. Vie
na jų yra Suvalkijoje (Šeš
upės 
vintu 
tąją.

Nemaža Lietuvoje gyve
namų vietų, turinčių vieno
dus pavadinimus. Skirtim ■ ryžių atnešė Marselio bata- 

A triko- , gose respublikos vietose yra lijono savanoriai, kur ji 
mažiausia 14. Tai Butri-|buvo pavadinta “Marseljė- 
monys, Degučiai, Gudeliai, te.” Marseljėtė — tai re- 
Joniškis, Leliūnai, Linkai-i voliucinės kovos simbolis,— 
čiai, Naumiestis, Onuškis, j ji skambėjo imant kara- 
Paberžė, Pašilė, Rudamina, liaus dvarą, 1830 ir 1848 
Upyna, Varėna ir Žarėnai. • metų vasario revoliucijose. 

--------------------------- i ši daina šaukė prancūzu 
! PAŽINO SAVO “VAIKĄ” liaudį į barikadų kova. J: 
! Burbank, Calif. — C. L/suvaidino

kuris keliant prancūzų tautos ko 
pagamino JAV lėktuvui, i vingą dvasią, laisvės tros- 
nušautam Tarybų Sąjungo- i kimą ir žiaurios hitlerinė: 
je, planus, jau sutiko, kad! okupacijos metais.

: liekanos yra jo pagaminto 
j lėktuvo. Pirmiau jis sakė, 
kad tai “rusų bomberio”. 
Bet kada JAV valdžia pri
pažino šnipavimą, tai ir in
žinierius pripažino, kad jo 
lėktuvas.

o du trečdaliai turi indivi-

Maskva., — “Krasnaja 
Zvezda” smulkmeniškai ap-

intakas), kita — Šir- 
rajone įteka į Šven-

goję — viena Kirovogrado 
.srityje, kita—Rovnų srity-; 
je.

Čadas —
je ir miestas Tarybų Są-,
jungoje, Sverdlovsko srity- , 
j e.

Chartumo vardu pava
dinti du miestai žemėje. 
Vienas ju Sudane, kitas— 
Uzbekijos TSR.

Balkanai — žinomo Eu
ropos pusiasalio pavadini
mas. Tačiau tokį pat vardą ; Johnson, inžinierius, 
turi ir miestas, esantis ne
toli Magni togorsko.

Tarybų Sąjungoje yra 
dvi Rygos, viena jų—Lat
vijos TSR sostinė, kita — 
Irkutsko srities miestas.

Okos vardu vadinamos 
dvi upės. Viena jų įteka į 
Volgą, kita—į Angarą.

Tarybų Sąjungoje yra

kos Medicinos Draugijos di
džiausi sąjungininkai yra į 
draudimo kompanijos, biz- į rašė, kaip buvo nušautas 
nio draugijos ir ūkių orga-lJAV lėktuvas. Jis rašo, kad 
nizacijos. * ' (kada gavo įsakymą iš

Administracija išėjo prieš ; Maskvos, tai komandą paė- 
bilių, tačiau ji mė majoras Voronovas ir 

stovi po vis stiprėjančiu1 buvo paleista raketa, 
spaudimu, pakeisti savoj Lėktuvas skrido 65,000 
planą. Kaip reikalai stovi į pėdų aukštyje. Už minutės 
dabar, yra stipriai disku-; j0 vietoje buvo sprogimas, 
suojamos dvi gal i m y b ė s! Dar už kitos minutės pasi- 
(privačios valdžios kiek 'rodė — jis puola žemyn, o 
paremtos sveikatos apdrau-; netolimai ir lakūnas lei
dimo programos), bet pla- dosi parašiutu.

zitorius R. de Lilis sukūrė j senesni, į pensiją išėję žmo- jkurie jokios, naudos jiems i Poian<^°
ro-1 nės dar greičiau patenka J neduoda.

I -ft fp 1 • • • Y 1 • v • — •

Atsižvelgiant į šią padėtį, 
i Forand’o bilius pasidaro la-
I bai reikšmingas. Įvestas 
j Kongrese Aime J. Forand, 
j demokrato iš Rhode Island,
! šis bilus (H. R. 4700) iš-
i plėstų Socialinės Apsaugos j nas dar nėra išryškėjęs. ! 

Tuo tarpu, balandžio mė-; 
nėšio pradžioje, a š t u o n i 

sulaukusių | kas ir chirurgines išlaidas respublikonai senatoriai

žmonėms yra l 
tui,” “Himnas Laisvei” ir į viena iš rimčiausių sociali-! 
kt. poetas išreiškia savo | nių problemų Amerikos šei- i 
gilius neapykantos jausmus i mose ir ji bus rišama I960! 
atgyvenusiam pašau 1 i u i .' 

Kūrinys, kuris jį išgar-| 
sino visame pasaulyje, bu-!

* “Kovi- i 
armijos daina,1 ; 

kuriai jis parašė žodžius! 
ir muziką. Šios dainos he
rojinė muzika išreiš___ 
prancūzų liaudies didelį 
patriotinį pakilimą, kovoje 
prieš kontrevoliucinės už
sienio valstybių karinome-; 
nės jėgas. Šią dainą į Pa

motais.
Šio šimtmečio pradžioje | programą ir padengtų ligo-

- | Amerikoje buvo tik 3 mili-lninėse gulėjimo, mediciniš- 
b ! jonai žmonių, :

j 65 ar daugiau metų am-! ir išlaidas už senų ligonių 
J žiaus. 1960 m. šio amžiaus priežiūrą

Rk-j grupė siekia 16 milijonų, tai būtų finansuojama pa-1 planą, stovintį šalia Sočia-; -
namuose. Visa

Afganistane jau 
sujungtai remia savanoris- SUFado dllCJdUS 
ką sveikatos apdraudimo Kabulas. _ Tarybų Są- 
.. _ . j jungos technikai surado
bnes Apsaugos sistemos. j-urtjngUS aliejaus plotus 
Pa?aLsi planą kiek\ ienas I Afganistane. Jie yra Hindu 
virs 65 metų amžiaus galo- j^usp kalnų ir Okus upės 
tų apdrauda naudotis. Se- sfjtyje .Numatoma, kad ten 
nato bilius duotų tą pačią ; randasi apie 300,000,000 
piniginę paramą, kaip ir iwkų aliejaus. 
Forando bilius. Premiumų ' 
dydis būtų nustatytas pa-; 
gal šio amžiaus grupės; 
žmonių .... ................ ™f., . _ . . . L .
Skirtumą tarp premiumų ' ahejaus.. Tuojau bus imtasi 
ir apsidraudimo kainos pa- l)riemonJU aliejaus gavybai, 
sidalintu Federalinės n-i^e gamtos tuitai daug pa- 
Valstybinės valdžios. Ap- ištarnaus sal.es industna- 
drauda butų parduodama ;nzacijai. 
privačių kompanijų ir ne-| 
profitiniu grupių.

Common Council

C ' *• v i

j įskaitant ir 5 milijonus i keliant Socialinės Apsau-1 
virš 75 metų amžiaus žmo- gos mokesčius, kurie būtų 
nių. Už dešimties metų šis mokami dirbančio ir darb- 

; skaičius pasieks beveik 20 davio.
i milijonų. Pagal neseniai j kontroliuotų mediciniškos 
New York Times pasiro
džiusius davinius 74% se
nesnio amžiaus asmenų tu
ri mažiau kaip 1,000 dole
rių metinių įplaukų, 11% 
gauna 1,000 ligi 2,000 do
lerių į metus ir 15% 2,000 
ar daugiau dolerių.

Kadangi išėję į pensijas d i m o k la u s i m ą pirmu 
! vyrai ir moterys turi žemas punktu šiais rinkimų me- 

didelį vaidmer'i įplaukas ir dviem ar trim tais. Forand’o bilių palai- 
kitus ko AFL-CIO, o prieš jį ei- 

serga chroniškomis ligomis, na Amerikos Medicinos 
kokias gi jie turi mediciniš- Draugija, 
kas apdraudas, kaip apsau- yra pagrindiniai priešinin
gą nuo ilgų ligų ir gulėji-lkai šiuo klausimu. Kartu 
mo ligoninėse? Michigan, su darbo organizacijomis 
Universiteto paruošta stu- į eina didesnės soči alinių 
dija nurodo, kad tik 35% : darbuotojų draugijos, libe- 
žmonių virš 65 metų am-1 ralinės grupės, kaip Ameri- 
žiaus turi ligoninių ap- i kiečiai už Demokratišką vo amžių dirbo. Pirm mir-j gynybos departamentai su- 
draudimus ir jų dauguma i Akciją, Tautinė Ūkininkų 1 ties sirgo tik vieną savaitę.1 tiko su prašymu.

Dabar 
“Marseljėtė” yra Prancū
zijos respublikos valstybi
nis himnas.

Šioje dainoje puikiai yra 
išreikšta prancūzų liaudies 
mintys ir jausmai kovoje 
už naują gyvenimą. Dauba.

Valdžia šiuo būdu

priežiūros išlaidų dydį ir 
ligoniai vistiek turėtų lais
vę pasirinkti savo gydyto
ją-

Daugybė laiškų Kongre
sui ir didelis įvairių gru
pių žmonių spaudimas pa
darė mediciniško apsidrau-

TSRS technikai mano, 
kad ir kituose Afganistano 

ių galimybės mokestį.! Patuose ^us . dai surasta

kartais daugiau už

Šios dvi grupes IŠGYVENO 114 METŲ 
IR VISADA DIRBO

J. VALSTIJOS PARDUOS 
GINKLŲ IZRAELIUI
Washingtonas. — Izrae

lio nepriklausomybės minė
jimo dieną Amerikos žydų

Pinar del Rio, Kuba. — delegacijos lankėsi Wash- 
Čionai mirė žemd i r b y s! ingtone ir prašė, kad JAV 
Miguel Hernandez. Jis iš-' daugiau ginklų parduotų Iz- 
gyveno 114 metų ir visą sa-! raeliui. JAV Valstybės ir

<

Ką mes radome ‘’prakeiktųjų brolių karalystėje
Legenda, kurią trumpai 

papasakosime, charakterin
ga daugeliui padavimų 
apie Vilniaus požemius. Ta-I 
čiau, ieškodami jos kilmės, i 
mes priėjome gana netikė
tų išvadų. Bet apie tai vė
liau. •

...Prieš keletą šimtu me-;
• • • • v \ tų Vilniuje mirė turtingas, 

miestietis. Giminės, nore-; 
darni surengti iškilmingas 
laidotuves, pašarvojo jį tuo1 
metu puošniausioje Jono 
bažnyčioje. Numirėlis gu
lėjo karste su brangiais žie
dais ant rankų. Lankyto
jų tarpe buvo pora apsuk-i

vėl pradėjo tempti viską po 
vargonais. Tačiau užgiedo
jo gaidys . . .

Rytą, atidarius bažnyčią, 
ant vargonų buvo surastas 
leisgyvis iš baimės berniu
kas, o bažnyčia—pilna kau
lų, karstų lentų ir biaurios 
smarvės. Visi karstai, ku
riuose gulėjo turtuoliai, 
magnatai, senatoriai, gar
bingi riteriai ir net kuni
gai, bei sarkofabai pože
miuose buvo suirę, skeletai 
išmėtyti. Tik keletas kars
tų išlikę sveiki, neliesti: 
juose amžinu miegu ramiai 
miegojo tėvai jėzuitai . . .

nių pakviestiems jėzuitams. 
Mat, Vakarų Europoje ir 
Lietuvoje XVI a. sparčiai 
plito reformacinis judėji
mas, nukreiptas prieš kata
likų bažnyčią. Jėzuitai tuo 
metu jau buvo pagarsėję 
savo žiaurumu ir klastin
gumu religinėse kovose. 
Jie ėmėsi įvairių naujų 
priemonių bažnyčios auto
ritetui stipinti. 1969 m. 
atvykę į Vilnių, j ė z u t a i 
skubiai atnaujino bažnyčią.

Puošniai atrodė jėzuitų 
bažnyčia, tačiau jos pože
miai buvo pilni: keletą šim
tų metų po ja laidojo tur-

mi į duobę prie Stepono 
bažnyčios. Kaip matome, ši 
legenda neblogai • pasitar
navo jos išgalvoto jams — 
nuo to laiko po Jono baž
nyčia amžinu miegu ramiai 
miegojo tik tėvai jėzuitai 
ir jiems ypač palankūs as
menys.

Įdomi ir tolesnė bažny
čios istorija. Joje buvo iš
kilmingai priimami didieji 
Lietuvos kunigaikščiai: Ste- ! 
ponas Batoras, Žygimantas 
ir Vladislovas Vazos, Jo
nas, Kazimieras, o taip pat 
į Vilnių atvykęs caras Pet
ras I.

ito Radvilos mirties data 
(1609 m.) ir jo mirimo ap
linkybės maro metu. Dar 
įdomesni bažnytiniai ir dar 
kažkokie rakandai, saugo
mi sausuose rūsiuose. Da
lis jų priminė teatro deko
racijas. Nors jie ir iki 
mūsų dienų neišliko, tačiau 
galima daryti išvadą, kad 
tai jėzuitų laikais bažny
čioje rengtų teatro vaidini
mų likučiai. Mat, jėzuitai 
švenčių progomis rengdavo 
iškilmingas eisenas, vaidi
nimus ir disputus, siekda
mi atitraukti žmones nuo 
protestantų įsigalėjimo.

Jėzuitų veikla neapsiri
bodavo vien nekaltomis te
atrinėmis scenomis. Su di-

rių plėšikų, kurie nutarė 
pavogti brangenybes. Ta
čiau nakčiai durys buvo 
sandariai uždarytos, o prie j 
numirėlio liko budėti ber- 
niukas, kuris visados sau-; 
godavo bažnyčią. Plėšikai, į 
pasišaukę berniuką, grasi-1 
nimais privertė jį numauti Į 
žiedus nuo mirusiojo pirštų 
ir paduoti jiems pro langą. 
Kai tik berniukas palietė 
lavono ranką, šis pašoko 
karste, išplėtė akis ir, čiu
pęs vaiką už rankos, su
riko:

— Prakeiktieji broliai, 
gelbėkite mane!

Pakilo baisus triukšmas: 
trūkinėjo akmeniniai ant
kapiai, atsivėrė požemių 
dangčiai, karstai, ir šimtai 
vaiduoklių pripildė bažny
čią. Berniukas, ištraukęs 
ranką iš numirėlio plašta
kos, užbėgo laiptais ant 
viškų ir užsitrenkė duris. 
Skeletai ji vijosi, tačiau 
durų išlaužti nepajėgė. 
Tuomet “prakeiktieji bro
liai” pradėjo vilkti suspro
gusių sarkofagų nuolaužas, 
suirusių karstų lentas ir 
krovė į krūvą po vargonų 
balkonu. Berniukas užlipo 
ant vargonų. Persekiotojai

Kas gi atsitiko, kad šį 
kartą legendoje į “prakeik
tųjų brolių” tarpą pakliu
vo ne tik magnatai, bet ir 
kunigai? Matyt, tokia le
genda apie Jono bažnyčios 
požemius kam nors buvo 
reikalinga ir naudinga. Iš 
“prakeiktųjų brolių” tarpo 
tėvai jėzuitai taip pat ne
atsitiktinai buvo išskirti.

Jono bažnyčia ir jos 
šeimininkai

Šios bažnyčios praeitis 
surišta su katalikybės įve
dimu Lietuvoje. Kalbama, 
kad šioje vietoje anksčiau 
stovėjusi senovės lietuvių 
šventykla. 1387 m. Jogaila 
jos vietoje įkūrė bažnyčią. 
Ji buvusi medinė, ir jos li
kimas neaiškus. Senuose 
raštuose minima, kad 1427 
m. čia jau stovėjusi mies
tiečių lėšomis past a t y t a 
nauja mūrinė bažnyčia. Vė
liau ir ji ne kartą buvo tai
soma. Sunku dabar pasa
kyti, kaip ji atrodė.

XVI a. viduryje po karų 
ir gaisrų bažnyčia buvo 
smarkiai apgriuvusi ir ap
leista. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Žygijna n t a s 
Augustas ją atidavė į Vil

tingus miestiečius ir didi
kus, magnatus ir kunigus. 
O jėzuitai nemėgo, kad jų 
valdose "būtų pašaliniai, 
nors ir numirėliai. Juk pa
čių tėvų jėzuitų ordinas 
augo, plėtėsi, lyg voratink
liu apraizgydamas ne tik 
Vilnių, bet ir kitus Lietu- 

j vos miestus, ir Jono bažny
čios požemiai jiems būvo 
reikalingi. Remontuodami 
bažnyčią, jie norėjo ištuš
tinti ir požemius.

Tada ir buvo sukurta mi
nėtoji legenda.

Atsitikimas su “prakeik
taisiais broliais” Jono baž
nyčioje buvo plačiai pa
skleistas, žinoma, ne kaip 
legenda, o kaip tikras įvy
kis, net nurodant įvykio 
datą (1600-sius metus) 
daugelio laidų susilauku
sioje jėzuitų istoriko kuni
go Naramovskio knygoje 
“Facies rerum sarmatica- 
rum et lituanorium.” Po 
tokios versijos jėzuitams 
pavyko be didelio vargo pa
teisinti “prakeiktųjų bro
lių” kaulų išgabenimą iš 
požemių.

Dvi savaites mirusiųjų 
palaikai buvo vežiojami už 
Rūdninkų vartų ir verčia-

Vėliau, XVII-XVIII a. 
karų metu, bažnyčia buvo 
išplėšta, pagaliau 1737 m. 
sudegė. Po keleto metų, at
statant bažnyčią, buvo pri
statytas šiandien iš uni
versiteto kiemo matomas 
rokoko stiliaus fasadas, vi
duje įrengti nauji altoriai. 
Ir po to Jono bažnyčia bu
vo daug kartų remontuoja
ma, puošiama. Jos pože
miuose ir kriptuose palai
dota daug žymių jėzuitų ir 
senojo universiteto dar
buotojų.
Tolesnis požiemių likimas

Jono bažnyčios požemių 
būta didelių: apie juos pa
sakoja žinomas Vilniaus is
torikas Zahorskis. Jis lan
kėsi šiuose po ž e m i u o s e 
prieš 1910-sius metus ir 
paminėjo net 20 atskirų 
rūsių, kurie nusitęsę po na
mais kitoje gatvės pusėje. 
Vietomis požemių grindys 
dusliai skambėjusios, o tai 
leido spėti, kad po jais taip 
pat yra tuštumos.

Zahorskis taip pat apra
šinėja gerai išsilaikiusius 
žymių jėzuitų karstus su 
senais įrašais. Pvz., misin
ginėje lentoje įrašyta jėzu-

delėmis iškilmėmis jie vie
šai degi n d a v o bažnyčios 
uždraustas knygas, su savo 
mušeikomis terorizuodavo 
ramius miesto gyventojus 
nekatalikus, užpuldavo, iš
niekindavo jų maldyklas ir 
net kapines. Gali būti, kad 
ir jėzuitų išplėšti bažny
čios požemiai matė ne vie
no žmogaus šiurpią trage
diją...

Apie požemių, esančių po 
bažnyčia, diduma liudija ir 
žinomas faktas iš 1886 me
tų, kai kieme prie Jono 
bažnyčios įgriuvo žemė ir 
atsivėrė įėjimas i vieną ne
žinomą rūsį. Tuo metu 
universiteto rūmuose buvo 
Vilniaus I gimnazija, ir 
keliolika jos mokinių tuo
jau nusileido į šią angą. 
Prižiūrėtojai ir sargas mo
kinius iš ten išvijo, bijoda
mi, kad jiems kas nors ne
atsitiktų. Anga buvo tuo
jau užmūryta ir užversta 
žemėmis. Mokiniai suspė
jo tik pastebėti, kad jie pa
kliuvo į skliautuotą kori
dorių, kurio gale buvo ma
tyti kažkokios durys su di
deliais užraktais. Korido
rius buvęs apie 2 metrų 
aukščio ir pločio, ėjęs išil

gai bažnyčios sienos. Deja, 
dabar jau net nežinoma 
tiksli šio įgriuvimo vieta.'

Mes patekome į požemį 
kitokiu keliu: bažnyčios vi
duje atkėlėme sunkų gele
žinį kvadratinės formos 
dangtį. Apirę senų plytų 
laiptai vedė žemyn. Sura
dome nedidelę T formos po
žeminę patalpą, visiškai 
tuščią, jei neskaityti plytų 
nuolaužų ir iš kažkur pri
mestų akmenų. Vienoje 
vietoje storoje sienoje yra 
kažkieno pramušta siaura 
anga, vedanti į kitą pože
mį. Požemis tęsiasi sker
sai visą bažnyčią. Jis pri
pildytas kažkieno čia su
verstų skeletų daliniais. 
Panašių vaizdų teko matyti 
ir kituose požemiuose, ta
čiau tenai pasitaikydavo 
sulūžę ar apysveikiai kars
tai, lentos, o čia — tik kau
lai, kaukolės ir rūbų liku
čiai. Ar nebus tik tėvai jė
zuitai taupumo sumetimais 
dalį “prakeiktųjų brolių” 
skeletų suvertę į šį požemį 
ir užmūriję, kad nereikėtu 
transportuoti už miesto? 
Apėję visą požemį, įsitiki
nome, kad kito išėjimo nė
ra. Tačiau požemio sienose 
ir skliautuose užtikome 
daug seniai užmūrytų nišų. 
Sunku dabar pasakyti, ar 
tai sarkofagai, ar buvę 
praėjimai į kitus požemius.

Ieškodami likusių pože
mių, vienoje koplyčioje su
radome grindyse ketvirtai
nę ketaus plytą su ketu
riais žiedais k a m p u o se. 
Atidžiau apžiūrėję, net ne
bandėme pajudinti — virš 
grindų esanti dangčio masė 
gali sverti net pusę tonos! 
Be krano čia neapsieisi •. . .

Keletoje šalutinių pože
mių suradome 1 aiptus — 
mūrinius ir medinius, ve
dančius aukštyn. Nedide

lės angos buvo pridengtos 
medinėmis durimis, pro1 ku- 

•rių plyšius buvo matyti 
bažnyčios vidus. Tačiau iš 

| vidaus tų įėjimų taip ir ne
suradome.

Vienas požemis mus ne
tikėtai sudomino savo ar
chitektūra. Gotikinių 
skliautų vidus (nišos) bu
vo užmūrytas tokiais pat 
skydais su atbraila, kaip 
gotikiniuose požemiuose po 
Paveikslų galerija. Matyt,, 
tai kažkada čia stovėjusios 
gotikinio stiliaus bažnyčios 
liekana, šiame požemyje 
suradome dar vieną įdomų 
dalyką: prie pat žemės bu
vo matyti abiejose pusėse 
simetriškai išdėstytos nedi
delės ir palyginti negilios 
nišos, į kurias vos galima 
įlįsti. Visos jos tuščios. Tik 
vienos nišos gale gulėjo ke
letas plytų. Iš kur jos? 
Atidžiau apžiūrėję, pama
tėme, kad nišos gilumoje 
viršutinėje dalyje yra an
ga į viršų. Įlindus į nišą, 
pavyko atsistoti siauroje 
šachtoje, žmogaus galvos 
aukštyje niša pasisuka iš
ilgai sienos virš gotikinio 
skliauto ir sudaro savotiš
ką s a r k o fagą, apdengtą' 
įkypai sumūrytų plytų sto
geliu.

Pats Jono bažnyčios pa
statas išsilaikęs gerai., 
Centre, šoninėse navose ir. 
koplyčiose, išlikę nemaža 
meno vertybių: S m ugi e vi-' 
Čiaus piešiniai, Stanislovo 
Moniuškos, kuris čia grojo 
vargonais, biustas, Liudvi
ko Kondratavičiaus - Syro- 
komlės biustas - paminklas 
ir Tado Koše i u š k o s pa
minklinė lenta. Taip pat 
įdomūs Vilniaus meistrų 
atlikti medžio drožiniai ir 
raižiniai.

J. Bulota, R. Šalūga 
(Moksleivis Nr. 3, 1960),

3 pusi. Laisve (Liberty). Penkt., (gegužes (May) 1960



V. VILENSKIS

KOVOS DRAUGAI
(iy Philadelphia, Pa.

Jeigu jums kada nors teks apsilankyti 
Šiauliuose, jūs, be abejonės, užsuksite į 
centrinę aikštę, kur stovi Pergalės pa
minklas, kur kukliuose granito antka
piuose įkirsti žuvusių karių vardai. Vie
name iš jų surasite ir Tarybų Sųjungos 
Didvyrio pulkininko Fiodoro Lisenkos 
pavardę. Apie jį šiandien aš ir noriu 
su jumis pakalbėti, nesilaikydamas se
nos lotyniškos patarlės “De niortuis aut 
bene, aut nihil/’ nes aš kalbėsiu apie va
dų ir didvyrį, apie žmogų, kuris gyveno 
sunkų, bet pilnakraujį gyvenimų, kurio 
gyslomis tekėjo karštas kraujas, iš ku
rio lūpų, ne karta vietoj malonios frazės, 
pasigirsdavo šiurkštus kareiviškas keiks
mas. Bet palaukite... Aš kartu noriu 
papasakoti jums ir apie nuostabia dvie
jų žmonių draugystę, apie draugystę, 
kuri galima tik mūsų tarybiniame gy
venime, kuri puošia žmogų, darydama jį 
didelį ir kilnų. Taip, draugai, aš papa-, 
šakosiu jums apie ukrainiečio Lisenkos 
ir lietuvio Tolkevičiaus draugystę, kuri 
buvo šviesiausios draugystės simbolis.

1943 metai... Buvo drėgnas ir šaltas 
ruduo. Mūsų pulkas jau kuris laikas 
neturėjo vado, ir mes labai apsidžiaugė
me, kai pas mus atvyko Fiodoras Lisen- 
kn

Naujasis pulko vadas neilgai sėdėjo 
štabe, bet tuojau išvyko į batalionus, ku
rie tuo metu buvo užėmę gynybines po
zicijas ir jau kelias savaites atmušinėjo 
įnirtingas vokiečių atakas.

Trumpas skambutis iš pulko štabo 
įspėjo mane:

—Pas tave išėjo šeimininkas... Sutik.
Į mano klausima, kokį įspūdį jis pa

darė štabe, buvo trumpai atsakyta:
—Pamatysi pats.
Laukdamas susitikimo su nauju pulko 

vadu, aš pasiruošiau detaliam raportui 
apie padėtį bataliono gynybos bare, tiks
liai formuluodamas esančius sunkumus 
ir reikalingų pagalba. Aš laukiau vado 
žeminėje, savo bataliono sakykloje, kuri 
buvo nuo mūsų priešakinės linijos už ke
lių šimtų metrų. Apie vykimų dienos 
metu į priešakinę linijų negalėjo būti 
jokios kalbos. Šiame ruože mūsų prieš- 

; akinę tranšėją ir prieigas prie jos vo
kiečiai apšaudinėjo be perstojo, nukreip
dami artilerijos ir kulkosvaidžių ugnį 
net į paskirų kareivį. J priešakinę lini
jų mes galėdavome patekti tiktai naktį. 
Dienos metu bet koks judėjimas nutruk- 
davo.

Naujo pulko vado atvykimo aš lau
kiau, gerokai susijaudinęs. Šiaip ar taip 
tai buvo žmogus, nuo kurio ateityje dau
geliu atvejų priklausys viso pulko liki
mas.

“Kas jis? Kiek metų? Koks kovinis 
jo patyrimas?,” — štai kokie klausimai 
sukosi mano galvoje.

Dar kartų peržvelgiau savo žeminę, 
kuri, kaip atrodė man, buvo visai tinka
mai paruošta. Bet... mes laukėme svečio.

—Pulko vadas laukia jūsų,—išgirdau 
aš adjutanto balsų ir, pakėlęs galvų, pa
mačiau prieš save pažįstamų pulko kari
ninkų. Į mano nebylų klausima, kurgi 
pulko vadas, karininkas akimis parodė į 
išėjimų. Aš nustebau, bet paskubėjau 
išeiti.

SUSITIKIMAS
Prie įėjimo į žeminę stovėjo neaukšto 

ūgio, vidutinio amžiaus karininkas su 
papulkininkio antpečiais. Nugairintas 
veidas, kietai suspaustos lūpos, tvirtas 
smakras ir pilkos šiek tiek ironiškos 
akys po šviesiais antakiais kalbėjo apie 

, stiprių valių, tvirtų charakterį ir, jeigu 
norite, apie užsispyrima. Jo akių žvilgs
nis buvo šiltas, nors tai jis stengėsi pa
slėpti po surauktais antakiais. Dėmesį 
patraukė savitai uždėta kepurė. Ji buvo 
giliai užtraukta ant kaktos ir atrodė 
kaip specialus snapelis, dengiantis akis. 
Dvi eilės ordinų juostelių kalbėjo ne tik 
apie karinius apdvanojimus, bet ir apie 
turtingų kovinę patirtį.

—Sveikas, kombate!—trumpai ištarė 
jis, pratiesdamas rankų.

Tai buvo tvirta ranka.
Aš prisistačiau ir pradėjau savo ap

galvotą raportų, tačiau papulkininkis 
susiraukė, nekantriai mostelėjo ranka ir 
paklausė:

—Kaip patekti į priešakines?
—Dabar ten nueiti negalima, drau

gas papulkininki, — atsakiau aš ir nu
tilau nuo rūstaus pulko vado žvilgsnio.

—O ką, vokiečiai šaudo? — ironiškai 
paklausė jis.

—Tikrai taip! Visos prieigos į prieš
akinę linijų be perstojo apšaudomos.

—Na, tam jie ir šovinius gauna! Vie
nu žodžiu—einam!—užbaigė pokalbį Li- 
senka.

Man pasidarė nejauku. Aš pajutau, 
jog esu nepatenkintas, kad būtent šis 
žmogus bus mano viršininkas.

Tuo tarpu Lisenka jau atsuko man 
nugara ir nužygiavo į priekį.

“Pozuoja!” — piktai pagalvojau aš 
ir, aplenkęs pulko vadų, ėmiau eiti prie
kyje. Juk aš geriau už jį žinojau pri
eigas į mūsų priešakines linijas, ir, be 
to, įžeidimas privertė mane parodyti, 
kad aš ne toks jau bailys, kaip jis tik
riausiai galvoja.

O tuo tarpu Lisenka visai ir nemanė 
pozuoti. Tai buvo, kaip mes po to įsi
tikinome, jo įprastinė maniera mokyti 
žmones nebijoti. Ir už tai, kad jis ga
lėtų šito mokyti kitus, jis pats rodydavo 
pavyzdį.

Mes ėjome, ir aš kiekvienų sekundę 
laukiau vokiečių artilerijos antpuolio ar 
kulkosvaidžių ugnies. Juk mes ėjome 
visiškai atviru lauku, ir priešas mus 
matė kaip ant delno.

Tačiau įvyko stebuklas! Iš priešo pu
sės nepasigirdo nė vieno šūvio, ir mes 
ramiausiai pasiekėme savo apkasus. Li
senka ironiškai pažvelgė į mano pusę ir 
draugiškai šyptelėjo:

—Matyt, fricai šiuo metu pietauja, ir 
mes jiems nerūpime.

Aš tai supratau kaip nepakankamai 
sąmojinga pokštą ir pagalvojau, kad ga
lutinai praradau autoritetą naujojo pul
ko vado akyse.

Tačiau, kaip vėliau pasirodė, Lisen
ko buvo teisus: vokiečiai tikrai tuo me
tu pietaudavo ir nešaudydavo. Matyti, 
savo blaivia pastaba pulko vadas nieko 
įžeisti nesirengė.

Tuo metu jis jau atidžiai apžiūrinėjo 
bataliono gynybos ruožą. Vienoje vietoje 
jam nepatiko sunkiojo kulkosvaidžio po
zicija, ir jis pasakė, kad kulkosvaidis 
pastatytas negerai. Tuo tarpu mes jau 
visą savaitę atmušįnėjome priešo ata
kas, ir esminę pagalbų suteikdavo kaip 
tik šis kulkosvaidis. Tiesa, naujam žmo
gui tai buvo nelengva numatyti, bet mes 
mūšio eigoje tuo akivaizdžiai įsitikino
me. Kulkosvaidininkas, linksmas jefrei- 
torius Juodkazis, vylingai pažvelgė į 
mane ir lietuviškai pasakė:

—Štabo karininkai klysta. Reikia 
įtikinti papulkininį, kad kulkosvaidis 
tikrai savo vietoje.

Juodkazis aiškiai naująjį pulko vadų 
palaikė vienu iš daugelio komisijų narių, 
kurie dažnai mus tikrindavo. Matyt, jef- 
reitorius buvo taip pat nelabai geros 
nuomonės apie štabistus.

MOKĖJO MOKYTIS
Lisenka kantriai laukė, kol baigs kal

bėti kulkosvaidininkas, ir įsakė perkelti 
kulkosvaidį į naują vietų. Aš paprašiau 
palikti kulkosvaidį senoje vietoje, bet 
Lisenka tylėjo. Tylėjimas reiškė įsaky
mų. Po kiek laiko jis paklausė manęs, 
apie ką kalbėjo jefreitorius.

Aš sumišau... bet paskui pažodžiui iš
verčiau kulkosvaidininko žodžius.

Pasirodė dvi eilės baltų, stiprių dantų, 
ir Lisenka taip skambiai nusikvatojo, 
jog buvo sunku patikėti, kad šitas žmo
gus iš šviso gali pykti.

(Bus daugiau)

SVEČIAS IŠ VOKIETIJOS
DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS

Vilniuje koncertavęs vokiečių diri
gentas Kurtas Mazūras susitiko su Pa
saulinio jaunimo ir studentų festivalio 
Vienoje laureatu -r- Vilniaus liaudies 
instrumentų sekstetu. Vokiečių muzi
kantas labai domėjosi lietuviškomis 
birbynėmis, kanklėmis, lumzdeliais.

, Nuotraukoje matome seksteto vado
vą, Lietuvos nusipelniusį artistą Vladą 
Bartusevičių (vidury), pasak oja n t j 
Kurtui Mazutui (kairėje/ apie1 birby
nės kilmę.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Šį šeštadienį, įsitėmykite, 
įvyks filmo /‘Julius Jano
nis” rodymas. Visus kitus 
išėjimus atlikite anksčiau 
ir 7:30 vai. vakare būkite 
Republikonų klube, 2530 
North 4th Street. Čia 
praleisime vakarų kultū
ringai, pasigėrėsime Ju
liaus Janonio gyvenimu ir 
jo nuveiktais darbo žmonių 
naudai darbais. Tai bus 
nepamirštamas įvykis mū
sų gyvenime. Taigi, nepa
mirškite šio sekmadienio 
vakaro.

” • * ■JL ■“
O gegužės 29-tų d. visi 

keliai ves į Avalon, N. J., 
pas draugus B e k a mpius. 
Šis parengimas ne tik fila- 
delfiečių, bet ir artimų ir 
tolimų Pennsylvanijos vals
tijos p a ž a n giečių. Kaip 
k i e k v i e n e r iais metais, 
taip ir šiemet atvykę 
svečiai bus tinkamai priim
ti ir pavaišinti. Likusis pel
nas, jeigu jo turėsime, bus 
sunaudotas geriems visuo- 
meniškiems reikalams- 
Nors jūrų vanduo dar nė
ra šiltas, bet kurie norėsi
te, galėsite ir pasimaudyti.

Gi sekmadienį, birželio 
5-tų d., filadelfiečių kaimy
nai kamdeniečiai, jų Lite
ratūros Draugijos 133-čia 
kuopa, rengia išvažiavimų 
pas draugus W. ir M. Pat- 
tenus, 24 Cornell Avenue, 
Gloucester Heights, N. J. 
Jie kviečia ne tik vietinius, 
bet ir tolesnius. Kamdenie
čiai per ilgų laikų neturėjo 
jokio parengimo, ir čia bus 
jų pastanga praplėsti savo 
kolonijos veiklų- Paremki
me jų gražų tikslų, atsilan
kydami į jų sąskrydį.

w •
Pažangieji Philadelphijos 

lietuviai, mylinti gražių 
kelionę į Baltimorės Lite
ratūros Draugijos 25-tos 
kuopos rengiamų piknikų 
birželio 12-tų d., vyks di
deliu busu. Būtų malonu, 
kad užsisakytumėt vietas 
buse pas draugus bei drau
ges, pašaukdami telefou. 
Mulokaitės telefonas N E 
4-1463, Tureikienės DE 4- 
4026, Puodžio PO 5-3954. 
Šie draugai bei draugės 
jums suteiks informacijas 
ir parūpins bilietų. Reikia 
žinoti anksčiau norinčių 
vaižuoti skaičių, kad, reika
lui esant, būtų galima pa
rūpinti kitų busų. Pikni
kas rengiamas geram tiks
lui — “Laisvės” paramai. 
Busas išeis nuo 4th St ir 
Girard Ave- 9-tų vai. ryte; 
nuo Pierce St. 9.30 vai.

•
Ir prisiminkime mūsų 

organizacijų suvažiavimus, 
kurie įvyks liepos 1, 2 ir 3 
dienomis. Liepos 2-rų bus 
gera vakarienė viešbutyje 
Broad wood. Vakarienės 
laiku bus meninė progra
ma. Gi sekmadienį, liepos 
3-čią, bus gražus kon
certas. Dainuos mūsų po
puliarieji solistai. Brook- 
lyno Aido choras sudainuos 
vėliausias iš Lietuvos par
vežtas dainas, -

Gegužės 13-tą dieną įvyko 
Literatūros Draugijos 10- 
tos kuopos susirinkimas. 
Jame dalyvavo didesnė na
rių dalis. Reikia padėkoti 
visiems, kurie. domisi orga
nizacija, rūpinasi apšvieta, 
kultūra.

Seimo rengimo komisijos 
raportas užgirtas.. Seimas 
bus pasveikintas/su skelbi
mu. Draugar Valentai pri

sidėjo su sveikinimu atski
rai. Drg. Kazlauskas dar
buojasi rinkdamas biznie
rių skelbimus. Jam padės 
kiti. Išrinkti penki dele
gatai ir trys alternatai.

Sergantieji draugai bei 
draugės eina geryn. Drau
gė Žalnieraitienė jau da
lyvavo susirinkime.

Draugas Bekampis atsi- 
kreipėsi į kuopiečius, kvies
damas dalyvauti pas jį 
rengiamame piknike geram 
tikslui. Kvietimas priim
tas. Tikimasi, kad gegužės 
29-tų d. bus gražus skaičius 
filadelfiečių tame pokylyje.

Vietinės -LDS kuopos ir
gi išrinko delegatus į LDS 
suvažiavimų. Kuopos ilgai 
nebuvo prisidėję su darbu; 
dabar dalykus pataisė. Ačiū 
jiems.

Esant gražiam narių 
skaičiui susirinkime, padis- 
kusuotas mūsų organizaci
jų stovis. Mano suprati
mu, tai yra geras dalykas, 
tik visada reikia vengti as
meniškumų.

•
Philco darbininkai laimė

jo pakėlimų algos 11 cen
tų valandai. Jie priklauso 
Electrical Workers unijos 
lokalui 101. Jie iškovojo 
ir kitus pagerinimus.

Westinghouse darbinin
kai, skaičiuje 6,500, gegu
žės 13-tų dienų, paskelbė 
streikų. Priežastys — ne
išsprendimas kelių klausi
mų ir atleidimas kelių dar
bininkų be pateisinamos 
priežasties. Pilietis

Worcester, Mass.
Aidas į Gastroles

Aidiečiai po pastatymo 
čia “Išeivio” gegužės 1 d. 
dar vis jį praktikuojasi ir 
rengiasi kelionei į Niujor
ku. Manoma į keturias au
to mašinas po šešis susital
pinti ne taip jau tolimai ke
lionei, tik pustrečio šimto 
mylių.

Kaip žinia, woresteriskis 
Aido choras, vadovybėje Jo
no Dirvelio, suvaidins “Išei
vį” gegužės 22 d., 3 vai. 
popiet, Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave., Brook
lyn, N. Y.

Worcesterieciai didžiuoja
mės turėdami tokius talen
tingus saviveiklininkus ir 
linkime jiems geriausio pa
sisekimo svetur, garsiame 
pasauliniam mieste Niujor
ke. Taipgi noriai pakuždė
ti Niujorko ir jo apylinkės 
lietuviams: neprale i s k i t e 
tos vienintelės progos pa
matyti “Išeivį.”

PATAISA
Praėjusioje koresponden

cijoje buvo pasakyta, kad 
J. Norvaiša chorui aukojo 
$4.50, o turėjo būti $10. At
siprašome. D. J.

Gegužės 30 dienų visoje 
salyje yra legališka šventė, 
tai kapų puošimo diena; Tų 
dienų žmonės aplanko ka
pus, kur ilsisi jų tėvai, 
motinos, broliai, seserys ir 
artimi draugai. Papuošia 
juos gėlėmis.

Bet, pagerbus mirusiuo
sius, gyviesiems reikia pasi
maitinti ir susitikti su ki
tais savo draugais, ir drau- i 
gėmis. Lietuvos Sūnų ir: 
Dukterų Draugija ruošia 
Olympia Parko atidarymų. 
Jis įvyks gegužės 28-30 die
nomis. Bus skanių. valgių, 
įsigėrimo ir J. Dirvelio or
kestro muzikos. Prašo vi
sus ir visas atsilankyti į 
Olympia Park^, susitikti su 
draugais, gražiai laikų pra- j

leisti tyrame ore ir gražia
me parke.

Mirė Alex Vilčiauskas, su
laukęs 66 metų amžiaus. 
Paliko liūdesy savo žmonų 
Julijų, giminių ir draugų. 
Kūnas buvo sudegintas Ru
ral kapinėse. Draugija iš
reiškia velionio žmonai ir 
giminėms užuojautų.

L. S. ir D. Draugijos se
kamas susirinkimas įvyks 
birželio 7 d., 7:30 vai. va
kare, 29 Endicott St. Na
riai prašomi dalyvauti.

Rep.

New Haven, Conn.
Tėvų pagerbimo pietūs 

jau visai netoli. Jie įvyks 
birželio 19 d., 1 vai. dienos. 
Turėsime ne tik skanaus 
maisto, bet ir gerų progra
mų. Pasižadėjo dalyvauti 
Laisvės choras iš Hartfor
do.

. - ■ •

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 32 kuopa įtrauk
ta į garbės kuopų sųrašų, 
nes visi jos nariai pasimo
kė jo 1960 metų duokles. 
Tas turėtų paraginti ir ki
tas LLD kuopas. Mūsų 
kuopa siųs delegatus į LLD 
suvažiavimų, kuris įvyks 
liepos 3 dienų Philadelphi- 
joje.

•

Iš jaunesnių žmonių vė
lesniu laiku du serga. Ser
ga Marė Bakšas. Ji susir
go gegužės 6 dienų. Taipgi 
jau antru kartu į ligoninę 
pasidavė Antanas Valiukas 
—serga širdies negalavimu. 
Linkime jiems greitai pa
sveikti.

LDS 16 kuopa siunčia du 
delegatus į LDS seimų, ku
ris įvyks liepos 1-2 dienomis, 
Philadelphijoje. Labai ge
rai, kad New Haveno LLD 
ir LDS siunčia delegatus į 
suvažiavimus.

J. S. K. ..

APGAULE DIEVŲ GARBEI
LYTIES GARBINIMAS. 144 psl. Kaina $1.50.

Istoriški faktai dievo sūnų, nekaltų mergelių ir kryžiaus 
išvystymas iš lyties meilės.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE (Numaskuota Biblija). 156 psl. $1.50 
Nurodo biblijos dievo platinimą karų, nemoralybę, apgaulę, 
apiplėšimą ir t. t.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ. 204 pusi. $1.50.
Istoriški įrodymai, kunigai vedė po kelias moteris ir 
priedui turėjo suguloves dėl pasigerinimo Dievui.

Imant visas knygas sykiu ................................................................... $8.00.

Gaunama pas autorių: ’
T. KUČINSKAS, 74Q W. 34th St., Chicago 16, Ill.

KNYGAS GALIMA SIŲST LIETUVON

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmų, į Kurių Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ I U.S.S.R
Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimų, 

išsiuntimų ir priruošimų dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?

1 5.
6.

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekanti skvrių, priklausanti
GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.
WAlnut 5-3455

’ 4102 Archer Ave.
1 CHICAGO 32, ILL,

FRontier 6-6399
1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.

1991 Broadway
NEW YORK 28, N. Y. 
LYceum 5-0900 
6446 Michigan Ave.
DETROIT IO, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshnjoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y.

CLEVELAND 3, OHIO BAker 5-5923
UTah 1-0807

851 Hollins. St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlberry 5-5787
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085 

Greitai'Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

Waterbury, Conn.
TEKO SUTIKTI KETU

RIS JAUNUOLIUS t
Iš USSR

Gegužės 10 d. buvo atvy
kę keturi jaunuoliai į 
YMCA kaip delegatai nuo 
Tarybų Sųjungos jaunuolių 
organizacijų: Jurgis Dub
rova, Aleksandras Česnavi- 
čius, Lev Mi t r o k h i m ir 
Viktor Kuzmin — trys ru
sai, o A. česnavičius lietu
vis, kuris atstovavo Lietu
vos jaunuolių organizaci
jas.

Jie aplankė tų vietų, kur 
lošia bolę Huntingdon 
Field. Ant rytojaus buvo 
nuvesti į Scovill dirbtuvę 
ir pas majorų Edward Ber
gin. Aplankė Chase Metai 
Works, Clydel Mfg. Co. Per 
dvi valandas turėjo su dirb
tuvių viršininkais ir 'dar
bininkais pasikalbėjimų. 
Aplankė mokyklas, parkus 
ir kitas pasilinksm i n i m o 
vietas. Vienų vakarų, nub 
8 iki 10 valandos buvo 
diskusijos, kur ir man teko 
dalyvauti. Buvo įdomu pa
siklausyti.

Turiu pasakyti, k a d G. 
Dubrava geras kalbėtojas 
ir gudrus politikas. Taipgi 
Aleksandras Česnav i č i u s 
turi gražų balsų, gražių iš
vaizdų, moka gražiai atsa
kinėti į klausimus. Atrodo, 
jis gali būti dainininkas, 
kadangi į keletu minučių 
sutaisė chorų ir sudainavo 
daina. Labai linksmo bū
do vyras. Gal daugeliui 
Water būrio lietuvių yra 
žinomas M. Paugys. Taigi 
jo sesutės sūnus, kurį ne
tikėtai teko susitikti.

J. Strižaiiskcts

>Wąshįngtonas. — Vieni ■- 
senatoriai nori palaikyti Iz
raelį Suezo kanalo reikale, 
bet kiti bijosi erzinti ara
bus.

263 Market St. 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.
PITTSBURGH 22, PA.
GRant 1-3712

4 p.- Laisvė (Liberty)—Penkt., gegužės (May) 20, 1960
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ALDLD REIKALAI
DĖL SUVAŽIAVIMO

*

Liet. Literatūros Drau
gijos visuotinis suvažiavi- i 
mas visai netoli. Visi geros į 
valios Draugijos n a r i a i j 
pradeda rūpintis, kad šis 
suvažiavimas būtų gerai 
prirengtas ir gerais dar
bais apvainikuotas.

Kokia yra mūsų pirmiau
sia ir svarbiausia užduotis? 
Mums reikia pasir o d y t i 
darbštumu ir meile šiai or
ganizacijai, gaunant kuo 
daugiausia naujų narių ir 
tuomi padidinant Drau
gijos gretas.

Ką sakote, kuopų ir ap
skričių veikėjai? Subrus- 
kime, nauda užtikrinta!

moterų ansamblį, šitas an
samblis žada kada nors ir 
Ameriką aplankyti. Lauk
sime !

Matome vaizdus jaunimo, 
'paraduojančio Vilniaus 
gatvėmis. Jų veidai kupi
ni džiaugsmo. O ten gatvė
je vaikučiai susitinka iš
auštantį pavasarį.

Gerbiamas J. Paleckis, 
Lietuvos prezidentas, spar
čiai dalina •—------------
ordinus ir medalius.

čiantį pilnos'ir pusės'pašal
pos laiką, ir kad centras 
apmokėtų kuopų finansų 
sekretoriams algas.

Pakeltas suman y m a s , 
kad prie LDS 35 kuopos 
sutverti Pensininku klubą.

k. G

Apkalbėjus, sum a n y m a s 
nariuose nerado pritarimo. 
Įvykdytas balsavimas cent
ro valdybos.

Sekė LLD 145 kuopos 
veikla ir tarimai. Finansų' 
sekretorius J. A. Dementis 

darbininkėms raportavo, kad beveik visi 
nariai užsimokėjo duokles

Matote, tie ir kiti darbai už 1960 metus »’ pateikė
Lietuvoje žydėte žydi.

MIAMI, FLA

Atrodo, kad dabar mums 
yra kuo pasididžiuoti, nes 
mūsų senasis gimtinis kraš
tas labai aukštai įvertina 
daugelio metų mūsų darbą, 
skleidžiant apšvietą tarp 
Amerikos lietuvių, 
irgi reikia turėti mintyje 
didelius, milžiniškus dar
bus, nudirbtus ir dirbamus 
Lietuvoje. Atsimenate, dar 
jauni būdami kai kurie mū
sų svajojome apie socialis
tinę santvarką. Dabargi to
ji svajonė išsipildė mūsų 
senojoje tėvynėje.

Dabar klausimas, kaip 
Amerikos pažangieji lietu
viai galėtų prisidėti prie 
šių didelių darbų? Ogi štai 
kaip: Tuojau stok į Lie
tuvių Literatūros Draugi
ją. . Būdamas šios garbin
gos organizacijos nariu, tu 
dirbi didelį apšvietos ir 
kultūros darbą. Nedaro 

Mums I s^rtumo, kaip pažangus tu 
•o būtum, bet jeigu nepriklau

sai organizacijai, kuri at
lieka kultūrinius darbus, tu 
pasilieki tik savo asmens 
reikalų žiūrėtoju. Todėl 
nepasilik už LLD durų!

Pažiūrėk, “Laisvės“ nr. | 
36-tam visas puslapis nuo
traukų iš Lietuvos. Ten ra
site 14 skirtingų nuotrau
kų. Štai koksai didelis ir 
gražus Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto choras. Žiūrėk ir 
džiaukis.

Arb štai matome per 20 
metų gražiai išaugusį į pa-Į 
saulinio garso kolektyvą!

“Laisvės” nr. 35-tam 
Centro Komiteto pirminin
kė K. Petrikienė kalba apie 
“Šviesa” ir suvažiavimu. 
Girdi, suvažiavimas turės 
tą klausimą apkalbėti. Man 
gi atrodo, kad nebėra rei
kalo tą klausimą vėl kelti 
suvažiavime, kuomet 1958 
m. Pittsburgh o suvažiavi
mas “Šviesos” likimo reika- i 
lą paliko Centro Komiteto; 
nuožiūrai.

. K. B. Dcpsas,
CK narys

Los Angeles, Calif
SVARBIEJI ĮVYKIAI

I
Daug lemiantis Gegužės i

Pirmosios atžymėjimas įvy- j

LOSANGELIEČIŲ 
DĖMESIUI

Birželio (June) 12
ko balandžio 30 d. Embassy įvyks išvažiavimas su 
Auditorium.
100 žmonių.

cl., 
ne

Susirinko 1,- paprastais pietumis Arojo 
Buvo 3 kalbė- Seco parke, kur ant žalios 

tojai. Vyriausias—tai naci- pievos tarp lapotų medžių, 
onalinis KP sekre torius' pasisotinus sveiku maistu, 
Benjamin Davis. Savo ug-y . bus proga pakvėpuoti tyru
ningoj kalboj įvertino jau- oru kitaip smagiai pra- 

kurios drebina leisti laiką. Rengia ir kvienimo kovas
JAV imperializmą. Aiški
no ir kitus gyvybinius pa
saulio įvykius. Tarp kitko 
pareiškė: JAV savo m i Ii ta
riniais šūkavimais ir grū
mojimais branduol i n i a i s 
ginklais nenugązdina Tary
bų Sąjungos ir Liaudies 
Kinijos, bet mirtinai gąz- 
dina savo šalies gyvento
jus.

Ben Dubbs, pietinės Ka
lifornijos KP sekretorius, 
apibūdino svarbiuosius vie- 

Ptinius įvykius, ypač dabar
tinių rinkimų svarbą. 
James Forest, kaip ap- 
vaikščiojimo pirmininkas, 
vaizdingai nupiešė Gegužės 
Pirmosios istoriją ir kovas 
dėl 8 valandų darbo dienos. 
Buvo tarpais ir meninės 
programos su kovingomis 
dainomis ir muzika.

čia LLD 145 kuopos komi
sija.

Gegužės 8 d. įvyko LDS 
35 ir LLD 145 kuopų susi
rinkimai, kuriuose nariai 
skaitlingai dalyvavo ir do
mėjosi susirinkimų eiga.

Iš LDS kuopos valdybos 
raportų pasirodė, kad yra 
viena ligonė—Emilija Pie- 
lis. Linkiu jai greitai ir 
sėkmingai pasveikti. Ilgo
kai sirgęs taurusis draugas 
A. Bushas laimingai su- 
sveiko, ir džiugu buvo jį 
matyti susirinkime. Žymė
ta, kad velionis V. O k s a s 
pomirtinę paliko kuopai.

ūmu r i uw i inu i mirų muflni tęj

platų finansinį r a p o r tą. 
Valdyba pranešė, kad ne
sant susirinkimo laiku, nu
tarė pasveikinti G e g u žės 
Pirmosios atžymėjimą su 
$15 ir “Vilnies” suvažiavi
mą su $10. Tai apdairus 
ir girtinas valdybos žygis. 
Negalint pasiųsti delegato 
į įvyksiantį liepos 3 L L D 
suvažiavimą, nutarta pa
sveikinti jį su $15. Išduo
ti platūs raportai per A. 
Dementį ir G. Lapinską iš 
Sveturgimių Gynimo Ko
miteto įvykusios konvenci
jos, kuri buvo pasveikinta 
su $25. Prie to, duotas su
manymas, kad kuopa įsi-į 
pareigotų mokėti <'

Mūsų naujienos
Dabartiniu laiku jau ma

žai yra turistų, ypatingai 
lietuvių. Beveik visi jau iš
važinėjo į nortus, tai dabar 
mes lauksim kitos žiemos, 
tai ir vėl turėsim progą su
sipažinti su gerais drau
gais -bičiuliais iš kitų mies
tų. Pereitą žiemą buvo at
važiavę daug draugų iš vi
sur, su kuriais turėjome 
progą susipažinti, daugiau
sia Miamės Lietuviu Socia- 
lio Klubo parengimuose. 
Dabar, vasaros laiku, mūsų 
parengimai suretės, nes 
oras bus daug šiltesnis ir 
mūsų darbčiosios moterys 
jau nori pailsėti. Mat, žie
mą buvo parengimai kas

dabar 'Tarybų Sąjungoje 
yra daug projektų ruošia
ma Albruz kalnuose ir Juo
dosios jūros srityse, bet jie 
bus dėl dirbančiosios kla
sės.

Segregacija
Čia yra nemažai juodvei- 

džių ir segregacija veikia 
pilnoj to žodžio prasmėj. 
Jie visur yra atskirti, su 
baltais jiems niekur neva
lia maišytis, išskiriant dar
bą. Jųjų gyvenimas yra ap
gailėtinas, gyvena prasčiau- 
siose vietose, daugiausia 
kur prie geležinkelio. Stu
bos tiesiog nepanašios į 
subas, daugiausia medinės 
lūšnelės, langai išdaužyti, 
didžiumoj irdurų nėra. Gat-

plauką laivams ant Dodge 
Island už 17 milijonų 
dolerių. Miamėje po pas- 
kutinio “census”, ma
noma, bus beveik milijonas 
gyventojų. Ir kas metai vis 
daugiau žmonių atvažiuoja, 
daugi a u s i a pensininkai. 
Pristatė tūkstančius naujų 
namų ir nemažai yra nedi
delių išdirbysčių, kaip tai 
“plastic”, rakandų, ir daug 
kitokių. Bet darbininkai 
yra apmokami daug pigiau 
negu noriuose. Laisvietis

gi jų. Paliko šeimą liūdesy.
Serga

Kelis kartu aplankiau li
goninėj mūsų veikėją Juliją 
Stigienę. Jos sveikata ge
rėja. Ji turi daug lanky
tojų ir gauna užuojautos 
atvirukų.

Ji ir ligoninėje iš.laikraš
čių seka pasaulinius įvy
kius, įdomauja ir klausinė
ja apie mūsų veiklą. Daž
niausiai ją aplanko jos duk
ra Agnes ir atveža namie 
gaminto maisto. Atrodo, 
kad netrukus ji grįš į na
mus. Jos namų antrašas 
88 Vine St., Brockton.
Sunkiai susirgo 
Juozas Šimaitis

Juozas Šimaitis, gyvenąs 
Great Neck, N. Y., sunkiai 
susirgo. Tai mano brolis. 
Jį parsivežiau į Brocktoną. 
Daktarų patarimu jis pasi
davė į ligoninę. Jam sim
patijos laiškus ir kortas ga
lima siųsti sekamu antra
šu: Joe Shimaitis, Foxbo- 
ro State Hospital, Foxboro, 
Mass. Geo. Shimaitis

Brockton, Mass.
Mirimai

1960 metais pas mus jau 
daug mirė senesnio amžiaus 
lietuvių. Pereitą mėnesį 
mirė Povilas Repšys. Ve
lionis priklausė priešv.Ro-

, A HXVVX^ XX AXXV^. ^vvmlaxjvx’ 

nių draugijų. Paliko šeimą 
liūdesy.

Žmogus dar ruošėsi eiti į 
darbą ir staigiai mirė.

kas nedeldienis, o prie pa- j Ves necementuotos, šalygat- piliečių ir kitų pašalpi-
rengimo yra daug darbo.jvių visai nėra. Kaip prava- 
Visada būdavo pagaminti- giuoji pro jų apgyventas 
pietūs. O tokius pietus mo- vietas, tai net šiurpas pa
te rys pagamina namie ir krato. O jau tų vaikučių 
nuvežusios į pikniką visus1 j - --1-- 1----- ----------------
aprūpina. Darbas yra sun
kus ir reikalaujantis daug 
energijos. Taigi, varde klu
bo visoms dirbusioms mo
terims širdingas ačiū.

Paskutiniama klubo susi- 
pareigotų mokėti duokles į rinkime buvo nutarta pa
po $5 kas du mėnesiai mi
nimam komitetui. Apkal- jautos laišką ir prie to $10 
bėjus, palikta po senovei, iš klubo, 
kad prie progos paaukoti Brooklyn, N. Y., pridėjo $5, 
pagal kuopos finansinį sto-1 tai pasiųsta viso $15. Perei

name susirinkime buvo at
sekantis susirin k imas siliankęs draugas Žebraitis

siusti Senam Vincui užuo- v-

tai pilni kampai, didžiumo
je pusnuogiai ir basi, tik 
akutės žybčioja. Jųjų lūšne
les turi trustai - sindikatai, 
ir rendas jie kolektuoja kas 
savaitė. Bet ir juodveidžiai 
jau pradeda reikalauti ly
gių teisių, bet kada jie jas 
gaus, tai tik ateitis paro
dys.

Mirė Juozas Jančiūnas.
Priklausė prie šv. Roko, Pi-

ir Simans, iš
kad prie

vį.

įvyks liepos (July) 10, 11 
vai. ryte, toje pačioje vie
toje. Šakalių Žemaitis

Baltimore, Md.
IŠ MŪSŲ VEIKIMO

Kai kas nors veikiama, 
ne tik ūpas pas narius bei I 
nares esti geresnis, bet ir 
energijos. daugiau visur 
matosi. Tą pilnai patvirti
no LLD 25-os kuopos mė
nesinis susirinkimas, kuris 
įvyko gegužės 14 d.

Tai “Laisvės” pikniko 
rengimo pasekmės. Juk jis 
įvyksta sekančio mėnesio 
12-tą dieną. Mūsų nariai | 
ir narės pilnai rengiasi 
prie to.

Plačiai apkalbėtas VI-tos 
apskrities veikiančiojo ko
miteto raportas, kurį pla
čiai apibūdino drg. A. Že
maitis. Kalbėta ir apie Li
teratūros Draugijos sekan
tį suvažiavimą. Kad jam 
pagelbėjus, iš iždo aukota 
$10 ir renkamos aukos 
tarp pavienių draugų bei 
draugių.

Padarykime, draugai ir 
draugės, ir sekančio mėne
sio susirinkimą tokiu pat 
sėkmingu. Sekretorė

Washingtonas. — JAV 
užsienio šnipų galva Allen 
Dulles sako, kad amerikie
tis lakūnas Powers buvo 

Kalbėta siusti dele g a t a į įgalintas prisipažinti šnipą- 
vime, jeigu jis pateks j 
TSRS nelaisvę.LDS seimą, tačiau didžiu

ma balsų pasisakė prieš.
Nutarta pasiųsti seimui 

proponaciją pataisyti kon
stitucijos paragrafą, lie-

iš Chicogo, Ill.. Rodos, pri
sirašė ir prie Klubo. Tai 
yra malonus draugas, ir 
dar pasakė keletą žodžių 

i laike susidinkimo.
Gegužės 8 d. turėjome 

pikniką Motinos dienos at
žymoj imui, kuriame vyrai- 
viską pagamino ir stalus 

i aptarnavo. O moterys tik 
turėjo “good time” ir nieko 
nedirbo. Pagerbiant moti
nas, buvo keletui suteikta 
gėlių, ir po; dėžutę saldai
nių. Buvo viena motina, ku- 
ri tu re j o progą turėti 14 
vaikų,, ir daug anūkų. Ch. 
Tamošiūnas pasakė atitin
kamą prakalbėlę. M. Vali- 

I nionė perskaitė tinkamas 
eiles, o motinos Paukštienė, 
Birštonienė, Litvinienė ir 
Skeberdienė pasakė po ke
letą žodžių.

Keletas savaičių atgal Čia 
lankėsi 12 tarybinių inžinie
rių ir architektų, per dvi 
dienas čia jiems buvo paro
dyta susirinkimų svetainės, 
rezidencijos, aeroplanų sto
tys, mokyklos ir “Swim
ming pools”. Grupės pir
mininku buvo konstrukci
jos ministras Vladimir Ku
cherenko. Per tris valandas 
apžiūrinėjo didžiasią vieš
butį Founaanebleu, nuo vir
tuvės 
vak’s 
site”, 
buvo 
valdžia mano statyti page
rintus budinkus kitų šalių 
turistams? Ne, atsakė Ku- 
Cherenko. Jisai sakė, kad

Lietuvis Vaidyla
Čia pereitą žiemą gastro

liavo lietuvis su savo žmo
na viename iš didžiųjų vieš
bučių Hotel Deauville, Mi
mi Beach. Zig and Vivian 
Baker, iš Chicago, Ill. Jisai 
su smuiku, o jinai su gitara.

ro,

Filmai iš Lietuvos po JAV 
lietuvių kolonijas

PHILADELPHIA, PA. — gegužės 21 d., 7.30 vaka- 
Lietuvių Republikonų Name, 2530 N. 4th St.
BALTIMORE, MD. — gegužės 22 d., Lietuvių Salė

je, 851-853 Hollins St. Bus du rodymai: 2-rą valandą ir 
7-tą valandą vakare.

WORCESTER, MASS. — gegužės 27 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Klube, 29 Endicott St.

LAWRENCE, MASS. — gegužės 29 d., Maple Park, 
Bus rodomi “Julius Janonis” ir kiti nauji filmai iš 

Lietuvos.

Pokylis pas Bekampius
Vasaros sezono atidarymo proga rengiamas sąskry

dis, kuris įvyks sekmadienį, gegužės 29 d., 147 13 St., 
Avalon, N. J. Kviečiame draugus ir drauges iš visu 
apylinkių dalyvauti šiame parengime. Visus užtikrina
me, kad būsite patenkinti, pasigrožėsite gamtos gražu
mu, linksmai praleisite laiką ir paremsite naudingą 
tikslą. Ant stalų bus prikrauta lietuviškų dešrų, viš
tienos ir kumpio. Valgio užteks visiems. Gėrimų taip 
pat nestok uos.

širdingai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly
vauti. Norintieji turėti nakvynę praneškite iŠ anksto.

Jos. ir Elzbieta Bekampiai

ikisavininko Ben No-
“luxurious penthouse

Po apžiūrėjimo jie 
užklausti, ar Sovietų

Du miestai
Kaip atvažiuoja čionai, 

tai visi važiuoja į Miami. 
Bet čia yra du miestai — 
Miami ir Miami Beach. Į M. 
Beach iš Miamės reikia va
žiuoti 5—10 mylių, priklau
so iš kur važiuoji. Į Bea- 
chus reikia važiuoti per til
tus, vadinamus “causeway” 
—yra 5 tiltai, 2 apmokami, 
o 3 veltui. M. Beach mažai 
lietuvių gyvena, didžiumoj 
apsigyvena Miami. Mat, 
Miami ir žemė ir stubos 
yra daug pigesnės. M. 
Beach turi virš 54 tūkstan
čių nuolatinių gyventojų, o 
žiemos laiku būna apie 140,- 
000. Namai ir viešbučiai 
apsodinti palmėmis ir kito
kiais vaismedžiais, kurie 
sudaro gana gražią išvaiz
dą. Yra 376 viešbučiai ir 
2551 apartmentinis namas, 
ir apie 600 privatiškų stu- 
bų. Viešbučiuose kambarių 
nuoma žiemos laiku nuo $5 
iki $50 už vieną dieną. Va
sarą per pusę arba pigiau.

Miamėje po paskutinio 
karo viskas paaugo dvigu
bai. Dabar tik viską stato— 
kelius, mokyklas ir gyvent 
stubas. Gegužės 3 d. nuosa
vybės savininkai nubalsavo 
išleisti “bonds” dėl naujų 
kelių — “superhighways”— 
už 46 milijonus dol. Taipgi 
miestas nutarė statyti prie-

J. Grybas ir Cl. Bneady 
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park 17, N. Y.

LAWRENCE, MASS., FILMAI IŠ LIETUVOS

Pietūs — Skanūs Valgiai
BUS RODOMI FILMAI “JULIUS JANONIS” ir KITI . č

Gegužės 29 May, 2 Vai. Dieną
Maple Park, Methuen, Mass.

Paveikslus rodys Jonas Grybas ir K. Briedis

Širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

Brockton, Mass
3 aktui operetė “Išeivis,” stato scenon Literatūros 

Draugijos 6-ta kuopa, gegužės (May) 28 d., suvai
dins Worcester!© Aido Choras, vadovaujant Jonui Dir- 
veliui. Bus Liet. Taut. Namo salėje, 668 No. Main St., 
Montello. Salės durys bus atdaros 6:30, vaidinimas 
prasidės 7-tą valandą vakare.

Kviečiame iš visos apylinkės atsilankyti ir pama

tyti šj gražų veikalą, nes negreit kitą tokį matysite.

Rengimo Komitetas

I

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583\

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6;
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINfcS:

859 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
Telephone: ANdrcw 8-5040

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio
Tel. TOwer 1-1461

3216 Sunset Boulevard,

2134 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III.
Tel.: Dickens 2-8282
39 Raymond Plaza W.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

sekmadieniais 9-4.

332 Filmorc Avė. 
Buffalo 6, N. 1. 
Tel. MOhawk 2674

182 Franklin Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 6-4724

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

Campau11889 Jos.
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

LOS ANGELES 26, Calif. NOnnandy 5-9887
Mūsų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. 
Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasąs medžiagų.
Klauskit pilne katalogo, rodančio kainay dėl muito Ir patarnavimo. Katalogas veltui.

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

1. LIETUVA ŠIANDIEN—tai nedidelė knyga puslapiais, bet labai 
didelė ir stipri savo turiniu, nes joje labai teisingai pasako
ma ir daugybe nuotraukų 'parodoma, kaip atrodo socialistinė 
Lietuva, jos žmonės ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską matė savo akimis, 
jautė savo širdimi ir patyrė savo objektyviu protu. Kiekvienas 
lietuvis turi šitą knygą įsigyti ir platinti — juo labiau platinti 
tarpe tų, kurie yra suklaidinti atžagareivių spaudos melais. • 
95 pusi. Kaina $1.00.

2. AMERIKOS LIETUVIAI fr ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS—Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų, 
kalbos ir kultūros labai įdomus aprašymas. 366 pšl. Kaina $2.00. 
ŠIRDIES RŪMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie Širdį.
449 psl. Kaina $2.00/ • '• ’ ' ’’ 1 *■
ŠLIUPTARNIAI — didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. 
652 psl. Kaina $2.00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psL.1 

Visos 5 knygos sykiu tik $5.00 Čia arba ir į Lietuvą.
Persiuntimo kaštus apmokame.

Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, UI.

3.

4.

5.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., (gegužes (May) 20, 1960

y
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Anna Maria Island, Fla.
| sisveikinome Uršulę, pali- 
l kome ją ramiai ilsėtis am- j 

sukrA |'^mah ° mes’ Uršulės idė-1
įjos draugai ir draugės, . Worcester io 

į ve mintimis pasižadėjome, i atVyksta į *i

._, kad mes jos idėjų ir darot) | gohwaben salėje suvaidins
I prakilniems darbininkų! g-arsjąj^. operetę “Išeivis”.
i klases reikalams visą savo! vieną sykį minimas 
likusį gyvenimą neilz^lrs1-j choras mus linksmino. Gir

inio, bet dar su didesne | ciejome įr gėrėjomės jo ža- 
i energija jos idealus vykin-1 vejančiomis dainomis, jo 

solistais ir duetais. Kiek
vienas pas mus. atsilanky
mas palikdavo didelį įspūdį. 

Tad ir šio sekmadienio 
» atsilankiusiems 

bus labai naudingai pra
leistas. Šį kartą worceste-

Mire
Liūdna žinia apie mirti ;^{ 

Uršulės Valinčienės i _ 
tone tik jos šeimos narius, i 
draugus, gimines, o ir pa
žįstamus — tuos, kurie Ur
šulę pažino.

\ Sime.
: Uršulės Valinčienės pa-
' laikai tapo sukremuoti Sa
rasota krematerijoj.

Keli bruožai apie Uršulę ! popietis 
i Valinčienę (Lapelytę po te- (
jvais). Gimusi 1890 metų 
( gegužės 15 d. Stankūnų kai- 
' me, Pandėlio rajone. Į 
. Amerika atvyko laimės ieš- 
; koti 1914 m. ir apsigyve- 
: no Bridgeporte, Conn.
i . . . ...i Kaip visi jaunuoliai, pri- 
i buvę į šią šalį, reikalaujan-' 
' čia jaunų jėgų šalį, taip ir 
j mūsų Uršulė dirbo įvai
rius darbus dėl pragyveni
mo. Vėliau susipažino su

Worcesterio Aido Choras 
bus su mumis selonadienj

šį sekmadienį, geg. 22, riečiai kefina dar geriau 
Aido Choras pasirodyti. Jų mokytojas 

į Brookiyną ir Jonas Dirvelis visada gerai 
choristus sumoko, bet šį 
sykį jis dar daugiau darbo 
ir energijos įdėjo, kad cho
ristus geriausia sumokyti.

Aidiečiai kviečia vietos 
ir apylinkės lietuvius daly
vauti šiame parengime ir 
pamatyti vaidinant operetę //•v • • 99išeivis .

Atsiminkite adresą: 474 
Knickerbocker Ave. Pra
džia 3 vai. po pietų.

LLD 185 kuopa gavo LLD 1 kuopos žinios 
12 nauju nariu Gegužės 13 d. Literatū- 

I ros pirmosios kuopos susi- 
Gegužės 11 dieną įvykęs | rinkimas praėjo sėkmingai. 

LLD 185 kuopos susirinki-■ Dalyvavo gerokas skaičius 
mas Kultūriniame Centre | narių. Vienas naujas narys 
buvo skaitlingiausias iš vi- įstojo, 
su pirmesnių susirinkimų. 
Būtų smagu, kad ir 
s u s i r i n kimai būtų 
skaitlingi ir tarimais 
šūs.

Kuopos sekretoriaus 
Briedžio raportas buvo 
tuziastingai priimtas, 
bai smagu buvo girdėti

Valdyba sakė, kad gera 
kiti dalis narių moka rūpestin- 
toki gai metines. Tačiau yra na- 
na-lrių, kad metinių' reikalus

Sveiksta
Trečiadienį atlankiau 

Rojų Mizarą. Radau jį 'ge
rame ūpe. Papasakojo apie 
savo ligą. Daktaras sakęs, 
kad jis geg. 20 d. galės ap
leisti ligoninę.

Tai linksma žinia. Linki
me Rojui greitai visai pa
sveikti.

vvkusiu iš 
Valinčium. 
pamilsta viens antrą ir su-i 
situokia 1916 m. birželio 5 j 
dieną.

Uršulė su Jonu, meilėje 
, susilaukia -ir 

augina šeimą — dukrą Ber
nice ir sūnų Alfredą. Jau-] 

mano telefo-'ni tėvai stengėsi savo vai- 
Atsiliepiu ir klausau. | kams duoti mokslą ir pa

juos išauklėti.
Bernice išleido į 

aukšto mokslo mokyklą -— 
New Haveno Yale universi
tetą.

Abu vaikus išauklėjo pa
vyzdingai ir 
mokslą 

tiek daug| darni Bridgeporte, 
draugę dirbo prie namų statybos. 

Uršulę ir atiduoti jai pas- Nors Jonas buvo namų sta- 
kutinį draugišką patarna- tymo kontraktorius, 
vimą ir paskutinį kartą pa- sunkiai turėjo verstis su to- 
žvelgti į savo mielos drūti- ( kiu bizniu. Išauklėję ir iš- 
gės išblyškusį šaltą veidą.; mokslinę vaikus, tėvai nusi- 
Tuojau susisiekiam su ma- taria važiuoti į pietines 
no ir Uršulės draugais., gy- valstijas pasilsėti. Čia apsi- 
venančiais Hollywood, Fla., stoję išsibudavojo sau pui- 
Sam ir Anna Kraulaičiais I kius namus ant Anna Ma- 
Susitarėme važiuoti į Uršu-1 ria Island, rodos, prieš 6 
lės šermenis Kraulaičių au-; metus.. Manė čia jiedu lai- 
tomobiliu, nes mano Anta- j mingai ir laisvai, be triukš- 
nas nesuspėjo savo automo-; mo ir rūpesčių pagyventi, 
bilį priruošti apie 300 my-! Bet, ot, įsikraustė į Uršu- 
lių kelionei. | les vidurius nelaboji vėžio

Pribuvus į vietą, kur gy-1 liga ir ją pasmaugė.
jau buvo j Pažinau Uršulę ir Joną 

žmonių susirinkę.; nuo 1920 metų Bridgepor- 
.... Zj pirmi a u s i a Į te ir per tą visą laiką tu- 
ršulės dukra, kūrinėjome ir palaikėme drau- 

apsiašaroju- > giškus susiėjimus.
Draugė Valinčienė paliko 

liūdinčius: vyrą Joną, su

Uršulė Valinčienė-Walins 
mirė gegužės 8 d., 2 vai. po- į 
piet, sulaukus vos 63 metų | gyvendami, 
amžiaus.

Gegužės 9-tą d. pietų lai
ku suskamba 
nas.
Girdžiu pro ašaras skam-; vyzdingai 
bančius žodžius, tariamus i Dukrą

Valinčiūtės, pra- 
kad mirė josnešančius, 

mylima motina Motinu Die
noje. Žinia skaudžiai su
krėtė mane, ir nežinau, kur 
ir kaip 
aplankyti 
metu L

surasti galimybę 
per 

miela savo

LLD 2 Apskr. banketas 
įvyks gegužės 21 d.

Bankete pagerbsime 
Povilą Bėčj

Lietuviu Lite r a t ū r o s 
i Draugijos Antrosios. Ap- 
I skrities banketas įvyks jau 
! šį šeštadienį, gegužės 21 d.,

Lietuvos Jonu kultūriniame Centre, Li
po kiek laiko berty Avė. ir 102 St., Ozone 

i Park, N. Y. Pradžia 7 vai. 
j vakare.

Šiame bankete pagerbsi
me Povilą Bėčį, ilgametį 
LLD CK iždininką.

Šeimininkės pagamins 
skanių valgių. Aido choro 
kvartetas — N. Ventienė, 
N. Buknienė, O. Čepulienė, 
K. Rušinskienė — ir solistė 
E. Brazauskienė mums pa
dainuos, vad. Mildred 
Stensler. Viskas už $2.50.

Galėsime visi kartu sma
giai pasilinksminti. 1

pamiršta. Pasispausk i m e 
visi, kad garbingai šią ma- i 
žr užduoti atlikti dabar—!

' . *■ . iper pirmą pusmeti.
Parengimų komisija 

kad kuopa finansiškai la-lportavo, kad parengimas 
bai gerai stovi, taipgi gavo | balandžio 10-tą dieną visa- 
12 naujų narių. Pats sek-1 pasiukai nusisekė. Valdy- 
retorius daugiausia pasi
darbavo. Tai dabar mūsų 
kuopa turi arti 70 narių.

Plačiai kalbėta apie LLD 
j suvažiavimą, kuris įvyks 
| Philadelphijoje liepos 3 d. 
Išrinkti net šeši delegatai. 
Tūli kuopiečiai, nors ir ne- 
delegatai, pasižadėjo nu
vykti suvažiaviman kaip 
svečiai.

Pakeltas žurnalo “Švie
sos” klausimas. Kuopos 
susirinkimas pasisakė, kad 
“Šviesa” ir toliau išeidinė-

NAUJAGIMI IŠMETĖi.

en-

davė jiems
Valinčiai, gyven-

sunkiai

bet

vena Valinčiai, 
daug : 
Sveikinamės 
su Uršulės 
pasitiko mus 
Šiomis akimis; sveikina-! 
me kitus šeimos narius; bet ! 
mūsų draugės Uršulės ne-| kuriuo išgyveno 44 metus 
matome—jos gyvųjų tarpe i vedybiniame gyvenime; du- 
jau nėra. I krą Bernice, sūnų Alfredą,

Po kiek laiko važiuojame | marčią Birutą ir 3 anūkus; 
į Griffith-Cline Island Cha-! brolį Rapolą Lapelį ir sese- 

Uršulės palaikai yį R. Stumbrienę, gyvenan-
Mūsų visų mie-Įjius Bridgeport, Conn.; vie- 

' ną seserį Lietuvoje — Ane-
Sesuo ir 

nėję radome daug lietuvių,: brolis laidotuvėse nedalyva- 
suvažiavusių iš St. Peters-■ vo. 
burgo ir Tampos.
Valinčių draugai; vieni jų 
buvo draugai nuo jaunų 
dienų, o kiti jau čia Flori
doje su jais, susidraugavę. 
Visai po trumpo laiko pra
sideda apeigos. Jau nuo 
jaunystės dienų draugų Va
linčių draugai yra A. ir A. 
Jociai, visi kartu gyvenę 
Bridgeport, Conn. Tai jau
nas Jocių sūnus John uži
ma vietą prie pirmininko 
pastolio ir atsidaro apeigų 
pradžia. Taria kelis žo
džius į velionės Uršulės šei
mos narius., o vėliau į susi
rinkusią šermeninėj publiką 
ir pakviečia Antaną Mete- 
lionį sakyti kalbą, pritaiky
tą šermenų apeigoms ir ve
lionės Uršulės gyvenimo 
nuotykiams. A. Metelionis 
sklandžiai pakalbėjo — nu
švietė gyvenimo bruožus. 
Dar prieš 4 vai. vakaro at

pel, kur
pašarvoti.
la draugė sau ramiai mie- h
ga amžinu miegu. Šermeni-Į lę Varkalienę.

Nuo sesers K. Stumb-
Tai visi' pienės buvo prisiųstas gėlių

briketas.
Uršulė Valinčienė pri

klausė prie LDS, LLD 45 
kuopos, ir prie West Coast 
Citizens’ klubo, Tampoje.

Gėlės puošė jos karstą, 
kurių buvo labai daug.

Uršulė buvo stambi spau
dos rėmėja ir skaitytoja. 
Skaitė “Laisvę” ir ją rėmė. 
Prieš pat mirtį paskutinė
mis valandomis paskyrė ir 
savo gyvenimo draugą Jo
ną prašė, kad pasiųstų “L.” 
reikalams nuo jos auką — 
$150.

Uršulės Valinčienės kū
nas buvo sudegintas gegu
žės 10 d.

Velionės Uršulės Valin
čienės atminčiai josios šei
ma buvo pakvietusi visus 
laidotuvėse dalyvavusius į 
puošnų restoraną ir gausiai 
pavaišino. Stephie Mason

ti

Moterys turėjo labai 
geras užbaigtuves

Brooklyno klubietės gy
vena visuomenei naudingai. 
Veik kiekviename klubo su
sirinkime būna kas nors 
naujo nutarta ar bent pa
sidžiaugiame jau nudirbto 
gero darbo pasėkomis.. O 
po darbo dažnai būna ir 
vaišių. Narės savo šeimos 
šventės proga atsimena sa
vo drauges Apšvietos klu- tų, kol dar jėgos ir finan- 
be, joms paruošia vaišes.

Sezono užbaigos susirin
kimą geg. 11 d. jos įvykdė 
dar šaunesnį. Narės atvyko 
tiesiog iš darbų, nes valdy
ba iš anksto užtikrino va
karienę Kultūriniame Cent
re. Pirmininkė K. Petrikie-1 
nė ir sekretorė E. Kasmo-! 
čienė atvežė gatavus pa
grindinius valgius, o jų tal
kininkės — M. Jakštienė, 
D. Galinauskienė, F. Mažy-

sai leidžia.
Nutarta rugpiūčio nūn. 

suruošti pikniką bendrai su 
kita kuopa. Tam darbui 
išrinkta komisija.

Taipgi nusitarta birželio 
3 d. turėti iš Lietuvos fil
mų rodymą Kultūriniame 
Centre, 102 -02 Liberty 
Ave„ Ozone Parke. Kuopa 
kviečia šios apylinkės lie
tuvius dalyvauti.

J. Grybas paprašė bent 
kitos) pagarųino priedus, poros darbininkų LLD Ap-

ai LjaollllHYoIIllllVl. 9 - Z-X • — / 1 • I

Kviečiame visus dalyvau- ?^ne\ ’ 1 a 11 I_ IrirrYc*! norroYYiinn vi n H n c? !

freiriižės 21 d _ _
LLD 2 Apskrities t^ra Pu°ta. Šiuo tuo skrities banketui. Apsiėmė

Komitetas

CHULIGANIZMAS i
Kubos konsulatas, Man- 

hattane, paskelbė kubiečių 
registraciją. Ten- susirinko 
apie 200 kubiečių. Lauko 
pusėje atsirado 8 vyrai ir 
viena moteris ginkluoti di
deliais peiliais ir užpuolė 
kubiečius.

Policininkų buvo apie 50, 
jie “negalėjo suvaldyti chu
liganų”. Bet jie jų ir neval
dė. Štai sekmadienio “Daily 
News” patai Dino paveikslą: 
guli parmuš'as Jorge Ori- 
huela prie policininko veži
mo, o policininkas laiko ko
ja prispaudęs io kaklą.

Kas gi tas Orihuola? Tai 
Kubos konsulato darbinin
kas. Jis reporteriui sakė: 
“Kai tik iš konsulato išė
jau, tuoj jie mane užpuolė 
ir pradėjo mušti”.

žmogų parmušė, sužeidė 
galvą, bet policininkas ne 
chuliganus valdė, o jį dar 
batu prispaudęs laikė.

Pirmadienį anksti atsi
lankė į “Laisvės” įstaigą 
vietos veikėjas Titanis ir 
kartu svečiai iš Johnson Ci
ty, N. Y. Tai buvo P. Ma-

jos pavaišino įr čia pasitai- Vinikaitis ir Višniauskas. 
kiusius svečiu^. Banketas įvyks gegužės 21

Pirmininkę priminė svar- d
bą Lietuvių Literatu ros 
Draugijos. Kvįetė priklau
sančias tik klubui persikel
ti į Literątūros skyrių. Sa
kė, jog šiemet.draugija na
riams duos dvi.knygas, gre
ta į namus ąįpųčiamo žur
nalo Šviesos. Knygomis su
sidomėjimą pastiprino ką 
tik gauta iš pašto R. Miza-1 
ros parašyta, Mizarienės 
Čion atsinešta, nauja kny
ga. Į LLD persikėlė 3 klu
bietės, viena jau esanti 
draugijos eilėse, persikėlė 
į aukštąjį skyrių ir viena 
dar nebuvusi klube įstojo.

Čia pat buvo prisiminta, 
kad mūsų gausimosios nau
jos knygos autorius Rojus 
Mizara pirmą kartą savo 
gimtadienį (geg. 15) minės 
ligoninėje. Klubietės nuta
rė su gimtadieniu palinkėti 
sveikatos. Sekr. Suzanna 
Kazokaitė greit apsisuko su 
atviruku narėms pasirašyti. 
Atviruką su narių dovanė
lėmis ir gėlėmis pasiuntė į 
ligoninę.

Nutarė pagerbti ir visuo
menei priminti mirusias sa
vo nares, kaip kas metai, 
išspausdinti “Laisvėje joms

., Kultūriniame Centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Šiame bankete bus 
pagerbtas ilgametis L L D 
centro iždininkas Pov. Be
eis. Banketo bilietai, atro
do, gerai platinasi. Tiki
masi nemažai publikos. Ke
letas kuopiečių susirinki
me įsigijo bilietus.

Kadangi Liet. Moterų 
Klubas su savo susirinkimu 
užėmė mūsų kuopos vietą, 
tai mums teko laikyti su
sirinkimą mažame kamba
rėlyje, labai susispaudus. 
Bet už tai moterys skanio
mis vaišėmis su mumis at
silygino. Žinoma, tai pasi
taikė pirmu sykiu, kad to
kie du susirinkimai įvyko 
tuo pačiu laiku ir toje pa
čioje salėje.

LLD narys

čiukas ir jo žmona. Svečiai skirtą atminimo kampelį, 
apžiūrėjo mūsų naują įstai- “ 
gą ir pagyrė.

Draugiškai ir gražiai bai
gėme sezoną. x Narė

KUBIEČIŲ PARADAS
Sekmadienį virš 5,000 

kubiečių maršavo Madison 
Ave. nuo 26th iki 70th St. 
reikšdami pritarimą dabar
tinei Kubos vyriausybei. Jie 
nešė dideles vėliavas su 
obalsiais: “Viva Castro... 
Down With Yankees Impe
rialism!” Kai kur kubiečių 
liaudies priešai apmėtė pa
raduojančius kiaušiniais.

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus

®
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kąmp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai?, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašaš. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas. 
Mūsų klientų patogumui, mes turime (vairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

1900 Fleet St, cor. S. Wolfe St. 397A West Broadway 
Baltimore 31, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718 H

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVfcR,
126 Tllghman St , ALLENTO^^ I

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y. 
ORegon 4-1540

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, III. 
HUmboldt 6-2818

11601 Jos. Campa u Avė.
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

N J. Tel. CLiford 7-6320 
PA. Del. HEmlock 1-0415

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnklrk 5-6550

ba dėkinga programą pil
džiusiems ir atėjusiems ją 
išgirsti klausovams.

Kuopa deda daug pastan
gų, kad gegužės 21-mos va
karą parengimas P. Bečio

Charlotte Cox, pagim
džiusi kūdikį, išmetė jį pro 
langą nuo ketvirto aukšto. 
Motina areštuota ir kalti
nama savo vaiko užmuši
mu.

1,500 pasmerkė Pietų
Afrikos terorą

1,500 žmonių, susirinkę į 
Town Hali masinį mitingą,

pagarbai, ruošiamas Kultu-' vienbalsiai pasmerkė Pietų 
riniame Centre, gerai nusi-1 Afrikos valdžios terorą 
sektų. Tikietų geras skai-l prieš negrus ir kviečia

i amerikiečius nepirkti Pietų 
suvažiavimą Afrikos produktų. <

čius parduota.
Literatūros 

prisiminus, kuopa išrinko į------------------
suvažiavimą 6 delegatus, j New Yorko valstijos svei- 
Pasisakė Šviesos, knygų lei
dimo reikalais; narių mintis 
bus išdėstyta suvažiavime. 
Kuopa sveikins suvažiavi
mą ir įteiks dešimkę jo rei
kalams.

Kitas kuopos susirinki
mas įvyks 10-tą d. birželio. 
Visi nariai ateikite. Pasi
tarsime suvažiavimo reika
lais. Narys

katos viršininkai sako, kad 
žymiai padidėjo lytinės li
gos jaunimo tarpe.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Mūsų Parengimai
3-.ii) akių operetė IŠEIVIS, įvyks 

gegužės 28 d.. suvaidins Worces- 
terio Aido Choras, vad. J. Dirve- 
lio. Stalo LLD 6 kuopa Lietuvių 
Tautiško Namo salėje, C>G8 North 
Main St., 7

Gegužinis 
gegužės 29 
nėję salėje, 
ną.

Po miestą pasidairius
Miesto pašonėje yra dide

li orlaukiai •— LaGuardia, 
International ir kiti. Ypa-i 
tingai iš šių dviejų lėktų-1 
vai sukelia daug triukšmo.1 Pildys, ,dainlJ 
Jie nusileisdami skrenda 
mylių mylias per namus, Į Užsirašykite pas Dailės Grupės na- 
u * A nnirJom; rius. Geo. Shimaitis. (40-44

vai. va k.
piknikas po slogu įvyks 
ir 30 dd. LTN apati- 
8 Virti* St., 1 vai. die- 

Bus muziką, namie gamintų
valgių, įvairių gėrimų. Kviečia vi
sus Montello Vyri) Dailės Choras. 

LLD 7 Apskrities piknikas įvyks 
birželio 19 d., Maple Parke, Law-

I rence, Mass. Moniello Dailės Gru- 
' pė, vad. Al Potsus, rengia busą ir 

I programą. No-
1 Tintiems dalyvauti piknike yra vie- 
I tos su Grupe važiuoti. Kaina $2.

beveik kaminus siekdami. 
Tas patsai lėktuvams ir pa
kylant.

Žmonės protestavo, bet 
kas to paiso. Bet dabar ir 
vėl miesto “tėvai” ramina, 
būk iš International lėktu
vai dažniau pakils linkui 
Jamaica Bay užlajos, linkui 
jūros ir mažiau bus triukš
mo. Pamatysime kiek bus 
tiesos.

ROCHESTER, N. Y. (
Gedemjno Draugystės piknikas 

įvyks gegužės 21 d., 575 Joseph 
Ave., pradžia 7 vai. vak. Bus ska
nių valgių, gėrimų ir muzika šo
kiams. Nariai ar eis ar ne, visvien 
turės užsimokėt įžangos tikietą. 
Kviečiame vietinius ir iš toliau da- 
lyvauti šiame piknike. Rengėjai.

(40-41)

i

Kiek seniau lankėsi iš to 
pat miesto kitos , dalies — 
Bingham tono— viešnia Ur
sula Šimoliūnienė. Ji viešė
jo pas woodhaveniecius Lie
pus ir brooklyniečius Ker- 
šulius. (Viešnios dovana 
laikraščiui skelbiama dova
nų skyriuje.)

N. Y. International or- 
laukyje areštavo Joseph 
Rosenbergą, 42 metų am
žiaus vyrą. Jis ėmė pasa
koti, kad lėktuvas, išskren- 
dąs į Bermudą, kaip tik iš
kils 25,000 pėdų, 
sprogs bomba.

Lėktuvo pakilimas
sulaikytas per 45 minutes. 
Jame padarė smulkmenišką 
kratą. Bombos nesurado, o 
Rosenbergą policija išsiga
beno.

jame'

buvo

BROOKLYNO
KRIAUČIŲ SUSIRINKIMAS

Trečiadienį, gegužės 25 d., įvyks 
Lietuvių Kriaučių (54 lokalo) su
sirinkimas, 5:30 vai. 
Arion PI., Brooklyne.
Amalgamated Unijos lietuvių kriau- 
čiai dalyvautų, nes bus viršininkų 
rinkimas. (40-42)

Netrukus bus atidarytas 
naujas automobilių vieške
lis šalimai New Yorko. Jis 
eina nuo Long Island Sound ;; 
iki Hudson upės. Prie ;; 
Sound prasideda tarp Port B 
Chester ir Rye, o prie Hud- < ■ 
son upės siekia Elmsford];; 
miestelį. B

Naujas vieškelis vadina- “ 
si Cross Westchester Ex- B 
pressway. Jis eina skersai B 
visus vieškelius, kurie veda ;; 
į Naująją Angliją. B

Šis vieškelis suteiks pro- B 
gą aplenkti New Yorko B 
miestą tiems, kurie nenorės B 
j jį važiuoti, vykdami iš ;; 
Naujosios Anglijos. 1

11-27,-.

Dabar jūs galite aplankyti
SAVO GIMINES

ir kitas U.S.S.R. vietas.
PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą 
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

Inc., New Yorke, 
kuris tvarkė jų keliones į įvairias 

Sovietų Sąjungos dalis.
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS. _ 

Informacijų dėl vizų rcikalavrrtųf 
ir rezervacijų, prašome rašykite'1 

arba kreipkitės:

COSMOS ,
TRAVEL BUREAU, Inc.

45 West 45th Street
New York 36, N. Y.

' Tel. Circle 5-7711

COSMOS... padeda keliautojams 
jau nuo 1898.

MATTHEW A 
BUVUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

6 p.—Laisve (Liberty)—Peak t., gegužes (May) 20, 1960




