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Nauji žmonės. 
Ką jie galvoja? 
Biznis tai biznis!

Sukako 20 metu

Kruvinos kovos eina Kubos respublika g a u n a

kai ten

Lietuvą

japonų sostinėje
Tokio. — Japonijos žmo-į žeistų virš 600 policininkų, i 

privedęs į nių masinės demonstraci-■ 
lės san-; jn< pasiekė sukilimo laips-1 partijos

Įnį. ) studentų organizacijos pa-
kad jeigu atvyks

Lie pagalbos iš kitų šalių
Darbininkų sir eika i 
ir teismų draudimai

ve m m as 
kiais greitais tempais, 
mūsų tėvu šalis ligi to 
v o mačiusi.

Per daugiau kaip 
kiekviena diena atm
nors naujo, didingo, netikėto. ! 
Miestuose, miesteliuose vvko i bombas, 
eisenos, 
rieše

Lietuveje gy- i 
nkuliavo to-i

Havana. — “Nuo 70 iki | pati galėtų juos pasistaty-1 
i 80 Tarybų Sąjungos inži-į ti. J 
merių, 1

. ... _ . , . . , . įvairiu specialistu dirbajginklų irDieną ir naktį Tokio gat-1 reiske, kad jeigu atvyks 1 ■
demonstrantų. Eisenhoweris, tai prieš jį 11 J ’

Socialistų ir Komunistų ’ 
darbo unijos ii

craft Corp, ir jos skyrius— 
Pratt & Whitney Aircraft 
Co. Teisėjai Hartforde ir 
New Havene išdavė draudi
mus prieš masinį pikietavi- 
mą ir grasina bausti po $5,- 
000 tuos, kurie sulaužys tei
sėjų patvarkymus.

Bet darbininkų unijos ieš
ko kelių apgynimui savo 
teisių streikuoti ir dirbtu
ves pikietuoti.

New Yorkas. — Dabarti
niu laiku mūsų šalyje vyks
ta visa eilė darbininkų 
streikų. Streikuoja lakūnai 
Eastern Air Lines lėktuvų. 
Streikas per dieną sulaiko 
apie 470 lėktuvų skridimų 
ir kompanija turi po 
$620,000 nuostolių. Jai at
sikreipus pas teisėją Joseph 
P Lieb, Mimai, Fla., jis iš
davė draudimą (injunction) 
prieš pikietavimus.

Streikuoja mašinistai 
Convair Astronautics Corp. 
Jų streikas sulaikė raketų 
šaudymus ir iš Cape Cana
veral, Fla. Teisėjas George 
Whitehurst išdavė ir prieš 
juos d r a u d i m ą . šiame 
streike dalyvauja apie 50,- 
000 mechaniku ir kitu dar
bininku nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno.

Connecticut vai s t i j o j e 
streikuoja apie 35,000 dar
bininkų prieš United Air

; inži-j ti. Jungtinės Valstijos iri 
kultūros veikėjų ir ’ Anglija atsisakė parduoti j 

• “jet” rūšies lėk-1 
” rašo Tad Szulc ’ tuvų. Sakoma, kad su liau-i 

Jo supratimu, tai tik pra-’dies respublikų inžinierių 
džia TSRS specialistų, ku- pagalba Kuba galės įrengti 
ne atvyks kartu su $100,-■ fabrikus, kurie gamins lėk- 
000,000 technikinės pagal-1 tuvus. 
bos, kurios Kuba gaus iš i 
TSRS.

Kultūrinei TSRS misijai i 
vadovauja Aleksandras 
Aleksiejevas, prekybos mi
sijai — Vasilius Merkulo
vas, fabrikų statybai ir 

tižios prašymu ir vizitą ati- gamtinių turtų tyrimui - 
Demonstrantai reikalavo,! dėjo. rgoiovas. . .

Maskva.—Tarybų Sajun-; Tarybimai geologai tyri- 
neja Kubos gamtinius tur- 

kaip tai nikelio, man- 
’ gano, geležies, aliumino ir 

Tarybiniai inži- 
De- imis Valstijomis ir iš Japo- i gėriai gelbsti įrengti fabri- 

- - • • kus, prieplaukas ir kitas
dys į TSRS teritoriją, tai įmones.

- - Kubos respublika padare
sutartis su-Lenkija ir Čeko- 

i Slovakija, o netrukus dar 
susitars su, Vokiečių De- 
m o k r a t ine Respublika ir 
Kinija. Pagal tas sutartis 
ji gaus industrinės pagal
bos ir iš tų Šalių.

Paveikus Wall stryto tur
čiams Kanada atsisakė 
parduoti Kubai prekybos 
laivus, kurių reikale jau bu
vo padaryta sutartis. Da
bar Kuba eina prie to, kad i

pilnos
š 20,000 žmonių šturmą- demonstruos 6,500,000 žmo- i

i vo parlamento rūmus. De-:nių.
m on st rantams priešinosi ■ Tokio. — Japonijos mi- į 

j apie 5,000 policininkų, ku-iiiistrai laikė specialų posė-, 
I rie vartojo gaisrinius vamz-' dį ir nutarė prašyti Eisen-; 

lazdas ir ašarines■ howerio, kad jis vizitą į Ja-;
Bet demonstran-! poniją atidėtų neribotam 

kė policiją, paėmė i laikui.
Manila.—Prezidentas Ei-

miesteliuose vykt
demonstracijos, k u 
tly vavo tūkstančiai

reiškiančių ; .-v ciį/k. uvuuv.vu | .. --------------------- -

pagaliau i darbininkų buvo per šešias! mu sutiko su Japonijos val- 
nidai atėjo valandas. j

darbo žinomu, 
džiaugsmą, kad

kad Lietuva žengia

į parlamento ritmus, kuriuo-1 ______ __
■'se apie 3,000 studentų ir. senhoweris su apgailestavi-

is Bulgarijos atvyko ke- 
’turi veikėjai priešakyje su 
! A. Lubomiru. Iš Čekoslova
kijos randasi devyni misi
jos nariai su jos užsienio

naują, šviesų rytojų. pacį prezidentas Eisenhowe-1 j
čiukuras buvo pasiektas I i'N nevažiuotų į Japoniją, j ga vėl pasiuntė Japonijai 

liepos 21 d., kai Liaudies sei- Į kad pasitrauktų Kiši 
mas vienbalsiai nutarė 
skelbti Lietuva tarybine 
cialistine respublika ir prašy
ti Tarybų Sąjungos, kad ji | monstrantai sudegino 16-ką Unijos JAV lėktuvai skrai-; { 
priimtų Lietuvą 
tautų šeimų. j nešama, kad yra užmuštų ir Japonija susilauks katas- ;

Visas tas birželio ir liepos apie 900 sužeistų. Tarp su- trofinio sunaikinimo, 
menesių dienomis vykęs Lie- 

> procesas buvo atliktas, 
tuomet šalyje veiku-

“JVCb“ _ \— ---------- -------------.  ' flicvai-j persergėjimo notą. Ji sako,;
Pa-|džia, kad būtų atmesta su-1 kad jeigu Japonija užgirs, .
so- tartis su JAW į karinę sutarti su Jungtinė- ‘Liejaus.so- tartis su JAV.

Kova buvo žiauri.

i tarybinių i p0]icij0S sunkvežimių. Pra- 
i_______ i_ i___  .. .. x... :

tuvoji
einant 
siais įstatymais, atliktas be 
pralieto kraujo lašo!

Ant kiek tasai perversmas 
lietuvių tautai istoriškai buvo 
didelis, reikšmingas, ant tiek 

ramus ir drausminjis buvo 
g as:

Praėjo 20 metų . . .
Per tą laiką daug vandens 

patiltėmis nubėgo, daug krau
jo vokiškieji fašistai Lietuvo
je praliejo: apie 700,000 žmo
nių Lietuvos teritorijoje 
nužudyta. Ir fašistinis 
buvo parblokštas jo 
narve.

Tarybiniai organai, 
vokiškosios okupacijos me
tais Lietuvoje negalėjo veikti, 
vėl greit atsistojo lietuvių 
tautos priešakyje dar tuomet, 
kai priešas buvo vejamas ir 
mušamas Lietuvos žemėje.

Ir mūsų tauta pradėjo už
gydyti karo paliktas 
pradėjo statyti naują 
mą, kurį karas buvo 
kęs.

Haga. — Taip vadinamas 
Tarptautinis teismas svars
tė: ar gali kitų šalių laivų 
kompanijos operuoti savo 

i laivus po svetimų valstybių 
’vėliavomis. Teismas 9 bal
sais prieš 5 palaikė kompa- 

; nijas. Tai JAV kapitalistų 
i laimėjimas, kurie apie 10,- 
; 000,000 tonų savo laivų ope- 
i ruoja po Liberijos, ir Pana
mos vėliavomis, o darbinin
kams moka mažiau, negu 
pc JAV vėliava.

E. Guevara, Kubos ban- 
i ko ir ekonominių reikalų) 
j ministras, sakė, kad pašau-; 
lis platus. Jeigu Vakarai' 
nenori pagelbėti Kubai, tai 
ji pagalbos gaus iš socialis-1 
tiniu šalių. ic c I

1

Koresp o n d e n t a s Hart 
Phillips rašo, kad Kuba 
virto Lotynų Amerikos 
suvažiavimų centru. Kovo 
mėnesį įvyko taikos reika
lais suvažiavimas, o kitas 
lotynų tautų draugiško su- , 
gyvenimo reikalais. Balan
džio mėnesį buvo jaunimo 
suvažiavimas, o liepos mė
nesi bus kitas.

Dabartiniu laiku Kuboje 
didžiausias susidomėjimas 
tuo, kada atvyks TSRS 
premjeras Chruščiovas. 
Pakvietimą jis priėmė, bet 
laikas dar nenustatytas.

Kaip dabar yra su 
darbu mūsų šalyjePrezidento vizitas 

Tolimuose Rytuose 
Washingtonas. — Birže- čiang Kai-šeką į Formozos 

lio 12 dieną prezidentas Ei- salą. Po to trumpam lai- 
senhoweris išvyko į Toli- kui sustos ant Okinawa sa- 
muosius Rytus. Pirmiausiai | los, kur yra didžiausios 
jis apsistojo Alaskoje, o iš i JAV karo bazės, o sekma- 
ten nuvyko į JAV karinio I dienio popietyje, birželio 

19 dieną atvyks į Japoni
jos sostinę Tokio.

Kaip jau žinoma, Tokio 
gyventojai masinėmis - pro
testo demonstracijomis pa
sitiko Baltojo Namo pa
siuntinius James Hagerty 
ir Thomas Stephens. Japo
nijos vyriausybė deda pa
stangų, kad tas nepasikar
totų, kada atvyks JAV 
prezidentas. Ji mobilizavo 
25,000 policininkų jo apsau
gai.

Washingtonas. — Darbo i sirodo, kad jie beveik visi 
departamentas skelbia, kad'išbuvo tik apie pusmetį be 
dabartiniu laiku mūsų ša-j darbo, tai yra tiek laiko, 
lyje yra 67,208,000 dirban-1 per kurį gaudavo nedarbo 
cių žmonių, o bedarbių ran- japdraudą. Iš to viršininkai 
dasi tik 3,460,000. . įdaro išvadą, kad tų “bedar-

laivyno ir orlaivyno bazes 
ant Wake salos. Dabarti
niu laiku jis randasi Fili
pinų respublikoje. Filipi
nai per pusšimtį metų buvo 
JAV kolonija, o dabar yra 
nepriklausoma respublika. 
Bet ten JAV turčiai valdo 
industriją ir svarbiausius 
žaliosios medžiagos šalti
nius, o Jungtinių Valstijų 
armija, orlaivynas ir laivy
nas turi savo bazes.

i Iš Filipinų karo laivu Ei-
zaizc as, | s e n h o w e r i s plauks pas g y v e n i -1_________________ _________
nutrau-1 *

! Nepavykęs sukilimas 
kaTdi- ’ Argentinoje

Buenos Aires. — Šiauri- 
! nūje Argentinos dalyje, San 
_____j provincijoje,, buvo

bu v o 
žvėris 
paties

Vėliausios žinios
Pearl Harbor. — Įvyko 

sprogimas ant atominio 
submarine “Sargo.” Vieną 
jūrininką užmušė. Subma- 
rinas labai sugadintas ir 
dalinai nuskendo.

Roma. Italijos užsie
nio ministras Segni sako, 
kad JAV karo lėktuvas 
skraidė virš jos teritorijos. 
Tai jau buvo 106-tas toks 
JAV lėktuvų pasielgimas.

Pekinas. — Kinijos spau
da ir radijas sako, kad Ei- 
s e n h o w eris lankosi Toli
muosiuose Rytuose mobili
zuodamas karo jėgas.

Havana.—Kubos vyriau
sybė perėmė į savo rankas 
“National” ir “Havana Hil
ton” viešbučius, kurie pri
klausė JAV turčiams.

Darbo departamento vir-Įbių ir jų šeimų reikalai ne- 
šininkai sako, kad virš mi-1 galėjo būti labai blogi.” 
li.onas žmonių daugiau’Bet unijų vadai sako, kad 
dirba, kaip prieš metus | kitaip jaučiasi buvę ir esa- 
kiko dirbo. Imi bedarbiai, nes prie da-

Kas dėl bedarbių skai- ■ bartinio pragyvenimo bran- 
čiaus, tai jų kiekis sumažė- ’ gurno nėra jokios malonės 
jo 200,000 per vieną mene-’ gyventi iš nedarbo apdrau- 
sį Bet tai ne industrija ! dos.
suteikė jiems darbo, o fa,r- j Darbo unijų viršininkai 
mų, namų statyba bei kiti. nesutinka su Darbo depar- 
lauko darbai, kurių nebuvo; tamento nuomone nei be- 
žiemos metu. I (įarL)ių skaičiaus reikale, nei

Darbo departamento vir-: “neblogo gyvenimo.” Fak- 
šininkai tikrino apie milijo-1 tas žinomas? kad Darbo de- 
no bedarbių reikalus. Pa- Į partamentas bedarbių skai- 

............................... ' čiu skelbia tik pasiremiant

Daugelis Lietuvos 
jau nebeatsimena to, 
rėsi 1910 m. birželio ir liepos’ 
dienomis.

20—25 metų amžiaus Ta- | [ Įpg
rybų Lietuvos sūnūs ar dūk- j s u o r g anizuotas sukilimas 

prieš dabartinę vyriausybę. 
Bet jis pat pradžioje nepa-

ra kitokio gyvenimo nežino, 
kaip tarybinis.

Kai tu jiems pasakai, 
Amerikoje yra tokių 
drių vyrų”, kurie nori net Lie
tuvą “išvaduoti”, jie tuojau 
klausia.

— Tai kas jiems pasidarė 
— išprotėjo?.L.

■l°g vyko.

Tie jauni žmonės, 
naujomis sąlygomis,

augę
•nežino

“amerikinio gyvenimo būdo” 
— nežino, kad iš “vadavimo”, 
politiniai raketieriai daro to
kį biznį, kokio jie niekad ne
sitikėjo.

Kiek čia tie “vaduotojai”, 
jokio visuomeniškai naudingo

(Tąsa 6-tam pusi.)

Sakoma, kad dalyvavo tik 
apie 500 suokalb i n i n k ų . 
Prieš juos išstojus armijos 
daliniams kai kurie sukilė
liai pabėgo į Čilę, kitus su
ėmė, o kiti dar pra apsupti 
kalnuose.

Nepaisant to Argentinos

Ispanijos kunigai prieš 
Franco terorą

Madridas. Iš keturių 
Basko provincijų, šiaurinė
je Ispanijoje, susirašė 342 
katalikų kunigai ir pasiuntė 
protestą prieš žiaurų Fran
co fašistų valdžios terorą.

Kunigai sako, kad fašistų 
teroras nėra suderinamas 
su katalikų bažnyčios moks
lu, nes frankistai paneigė 
visas žmonių teises. Jie sa
vo protesto kopijas išsiun
tinėjo ir kitiems kunigams.

New Yorkas. — Argenti
na davė skundą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
prieš Izraelį. Ji reikalauja 
grąžinti nacį Adolfą Eich- 
maną, kurį Izraelio agentai 
išvogė iš Argentinos.

Havana. —- Kubos vyriau
sybė sušaudė tris karinin
kus, kurie suokalbiavo prieš 
liaudies valdžią.

Washingtonas. — C. W. 
Powers gavo JAV ir TSRS 
leidimus, ir vyks į Maskvą 
pamatyti savo sūnų Fran
cis.

prezidentas Arthuro Fron- 
dizi išskrido į Europą. Jis 
pasitiki, kad išsilaikys jo 
vyriausybė.

New Delhi, Indija.'—Nuo 
karščio mirė 69 žmonės. 
Karštis siekė 117 laipsnių.

Berlynas.—Vokiečių De
mokratinė Respublika už
protestavo Anglijai, Fran- 
cūzijai ir Jungtinėms Vals
tijoms, kad su jų pagalba 
Vakarų Vokietija mobili
zuoja į armiją vakarinio 
Berlyno vyrus.

Londonas. — Sulaukęs 83 
metų mirė istorikas Chas. 
Singer.

Mexico City. — Meksikos 
Komunistų partija ragina 
vyriausybę remti TSRS nu
siginklavimo planą.

Washingtonas. — Atskri
do Anglijos karo reikalų 
viršininkas Earl Mountbat- 
ten.

Manila. — Filipinų sosti- 
n ė j e iškilmingai pasitiko 
Eisenhowerj. Sakoma, kad 
dalyvavo virš milijonas 
žmonių.

Belgradas.—Praneša, kad 
buvusi rumunų komunistų 
veikėja Anna Pauker mirė.

Paryžius. ...  Anglies ka
syklų sprogime žuvo trys 
mainieriai.

Havana. — Liaudies teis
mas nutarė sušaudyti tris 
oficierius, kurie suokalbia
vo prieš dabartinę valdžią.

Gibbstown, N. J. — Auto 
nelaimėje keturis žmones 
užmušė ir tris sužeidė.

Laivai bus geri 
bizniui ir karui

New Yorkas.. — H. B. 
Cantor, daugybės viešbučių 
savininkas, yra įsteigęs Sea 
Coach Trans-Atlantic Lines, 
Inc., kuri stato Vakarų Vo
kietijoje du milžiniškus lai
vus po 80,000 tonų įtalpos. 
Sekamais metais jie bus ga
tavi. Vienu kartu kiekvie
nas galės vežti po 6,000 ke
liauninkų, o per Atlantą į 
vieną pusę kelionė bus tik 
$50 asmeniui. Maistą kelei
viai turės skyrium pirkti.

Dabar Cantor sako, kad 
kai šie laivai bus gatavi, tai 
jis dar du statys. Taikos 
laiku jie gabens keleivius, o 
iškilus karui armijos dali
nius. Laivai bus greiti, da
rys apie 40 mylių per va
landą.

tais, kurie gauna nedarbo 
apdraudą. Gi nemažai yra 
tokių bedarbių, kurie ne
darbo apdraudą jau visą 
gavo ir tame, skaičiuje jų 
nėra. Darbo unijos nesu
tinka ir tame, kad darbinin
kų tik algos pakilo, d pra
gyvenimo kainos būk. “to
kios pačios, kaip buvo.”

Hillside, N. J.
Antradienio vakare stai

ga nuo širdies smūgio mirė 
laisvietis Jonas Gasparaitis. 
Lavonas pašarvotas Mat
thew A. Buvus (Bujausko) 
šei minėje, 426 Laf a y et t e 
St., Newarke. Bus laidoja
mas penktadienį, birželio 17 
d., 10 vai. ryto.

ši liūdna žinia “Laisvei*1 
pranešta tiesiai iš šermeni
nės. . •
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Jos balsas lures būti išgirstas!
JAU KELINTU KARTU KINIJA visiems pasako, 

kad joks nusiginklavimo susitarimas, padarytas be jos 
dalyvavimo, jai nebus privalomas. Tai turėtų rimtai su
sirūpinti kitos didžiosios valstybės. Apie tai turėtų rim
tai pagalvoti dabartinė Ženevoje nusiginklavimo konfe
rencija.

Kinijos balsas yra teisingas balsas. Ženevos konfe
rencijoje nesiranda nė vieno atstovo nei iš Azijos, nei iš 
Afrikos. Daugiau kaip du trečdaliai visos žmonijos nė
ra atstovaujami.

Kodėl Kinija neturi atstovo Ženevos pasitarimuo
se? Tik todėl, kad mūsų vyriausybė Kinijos nepripažįs-

politika. Jos pikumą jau ryškiausiai įrodė visa ] 
nių kelerių metų istorija. Tuo savo užsispyrimu mūsų i

nusiginklavimą nesiruošia eiti prie darbų. Įvykd 
bet kokios nusiginklavimo sutarties, be aktyvaus 
jos, Indijos ir kitų didžiulių valstybių dallyvavimo 
manomas. Kinija, kaipo didžiai save gerbianti tauta, ne
sutiks tik savo paraša pridėti prie susitarimo. Arba ji

Kini- 
nei-

ginklavimo'

Nesupranta ir nenori suprasti
GANA SKAITLINGOS PROTESTANTIŠKOS Bap- 

tistų sektos kunigai nutarė visose parapijose pradėti 
“studijuoti” komunizmą. Tuoj būsią pradėti specialūs 
kursai.

Protingi žmonės galėtų už tai baptistus tik nuošir
džiai pasveikinti, jeigu jie iš tikrųjų ruoštųsi per tą stu
dijavimą komunizmą suprasti. Deja, jie taip negalvoja. 
Jie komunizmą studijuosią tik tam, kad jie galėtų 
mingiau prieš jį kovoti. •

Todėl iš jo studijavimo naudos niekam nebus, 
patys apsigaudinės ir apgaudinės kitus. Jie nenori 
munizmą suprasti.

TIKRAI TURĖTŲ ŠOKTI 
PAGAL VATIKANO

MUŽIKĄ
Galima sakyti, kad popie

žius pats užbaigė visas dis
kusijas apie tai, ką turėtų 
daryti praktikuojantis ka
talikas, tapęs Amerikos 
prezidentu.

Popiežiaus organas “L’- 
Osservatore Romano” ge
gužės 18 d. paskelbė kata
likų bažnyčios nusistaty
mą. Tai nedvejojantis įsa
kymas visiems katalikams.

Popiežiaus organas pa
smerkia tuos, kurie nori 
“atskirti kataliką nuo baž
nytinės hierarchijos, jų tar
pusavio santykius apribo
jant grynai religine sriti
mi ir skelbiant pilną tikin
čiojo autonomiją pilietinia
me gyvenime”.

Laikraštis griežčiausiai 
teigia, kad katalikų bažny
čia “su savo hierarchija 
turi pilną tikros jurisdik
cijos galią į visus tikinčiuo
sius”. Vadinasi, katalikas 
negali nė pasijudinti be 
dvasininkų leidimo.

Popiežiaus organas be
veik šaukte šaukia, kad 
“Bažnyčia negali pasilikti 
abejinga ypač tada, kaipo- 

\litika paliečia altorių” (ši- 
ftie žodžiai paties laikraščio

Bažnyčios išores sitlius yra

PAKVAIŠĘS 
PLŪDIMASIS

So. Bostono “Keleiviui” 
nepatinka, kad Amerikos 
pažangūs žmonės neprita
ria šnipinėjimui, ir teigia, 
kad jauni 
Julius R 
nekaltai nužudyti, 
juos “K.” vadina 
gaiš krokodilais.”

Menševizmas nesuderina
mas su šaltu, rimtu prota
vimu. “Keleivio” redakto
riai tą šventą tiesą dar 
kartą patvirtino. Prieš ar
gumentus jie bepajėgia pa
statyti krokodilus!

Ipąs.ąpie politiką Kennedy 
kandidatūroj. ^nepagelbės.

pa rupijose 
pradėti

sek

Jie

Didžiausias visiems pavojus

tėvai Ethelė ir 
buvo 

Visus 
“drau-

DIEVUI NEI SU LŪŠNE- 
1 LE, NEI SU TVARTU 
’ NEPASIRODYSI!

Chicago j ant kampo State 
• ir 108 Sts. pakilo dar vie- 
; nas didžiulis “lietuviškas” 
J pastatas—Visų šventų baž
nyčia, tai yra lietuvių pa
rapijom] sudėtais doleriais 
pastatytas popiežiaus biz
nio židinys. Tik pastato 
sienos atsiėjo 400,000 dole-

AR JAU VISAI 
PAKVAIŠO?

Apibūdindamos Japoni
jos žmonių sąjūdį prieš su
tartį su Amerika ir prieš 
prezidento Eisenhowerio 
vizitą, menševikų “Naujie
nos” šaukia: “Fanatikų 
gaujas organizuoja ir kur
sto specialiai tam chuliga
niškam darbui paruošti 
Sovietų Rusijos agentai ir 
Kūnijos komunistų ‘spe- 
cai’.” (“N., birželio 11 d.).

Betgi faktas yra, kad vy
riausia tame sąjūdyje jėga 
yra Japonijos Socialistų 
partija, kuri parlamente 
turi net 125 deputatus. Ne
jaugi tie visi Japonijos so
cialistai yra “Sovietų Ru
sijos agentai” bei Kinijos 
komunistų “specai”?

Tokiais Japonijos kovo
jančius žmones perstatyti 
savo skaitytojams gali 
tai visiškai pakvaišęs 
daktorius.

tik-
re-

rūsyjedynių, 
su 400 vietų. Chicagos ma
rijonų “Draugas” patiekia 
tokį naujosios bažnyčios

d<as, meniškas, bokšto 
papu o.št as 1 i e t u v i š k o m

tulpem
pėdu aukštumoje
linga vaizda ir

BIRŽELIO 7 I). NEW JERSEY valstijos karinėje 
lėktuvų bazėje nelaiku ir ne vietoje įvyko atominės ra
ketos susprogimas. Nelaimė buvo didelė ir labai pavo
jinga, nors, tiesa, valdžia sako, kad sprogimas nepalie
tė atominės 
nebuvo.

Gal taip, gal teisybė. Bet tai, ką šita nelaimė pasa
ko ir parodo, yra didžiausios svarbos reikalas. Reiškia, 
“žaidimas” su atominiais 
mė gali įvykti bet kada ir bet kur. Gerai, šį kartą nelai
mė buvo “laiminga”. Bet kur garantija, kad kita panaši > 
nelaimė nepasibaigs didžiausia tragedija? Jokios garan-1 
tijos nėra ir negali būti.

Tai dar vienas argumentas rankose tų, kurie rei
kalauja, kad su atominiais ir hidrogeniniais pabūklais 
“žaidimas” turi baigtis. Dar vieną argumentą turi tie, 
kurie reikalauja visuotinio nusiginklavimo.

ir todėl radiacijos pavojaus

sud aro
yra matomas gana toli.' Baž
nyčios ilgis 138 pėdos, plotis 

■51 pėda. Pamatai ir sienos 
' padarytos gelžbetoninės, tam 
į reikalui .panaudota .145. tonos 
į geležies, išorinės sienos yra 
i rausvos plytų spalvos, stogas 
; padarytas iš juodo' akmens 
plokščių. Viduje aukščiausia 

j vieta turi 45 pėdas. P.enkios 
išlenktos arkos ir netiesiogi
nis apšvietimas iškelia bažny
čios jaukumą ir subtilumą.

žaliojo 
atvežto 
nors ir 

moderniais pagrindais daryti, 
su k tirti 
statybos

jaukumą ir 
'Altoriai padaryti 
Poicevera marmuro 
iš Italijos. Altoriai,

senovės bažnytinės 
dvasioje, primena 

amžių katakombose 
akmeninius kars-

pabuklais nėra saugus. Nelai- pirmųjų 
į vartojamus 
tus.

Jos pašventinimas įvyko 
| birželio 16 dieną. Ją šven
tino pats kardinolas Meyer. 
'Jo vardu bažnyčia ir užra
šyta. Lietuviai į ją turėjo 
i teisę tik taip ilgai, kol ją 
j pastatė. Dabar ji priklau- 
|so kardinolui ar kuriai ki
ltai Romos trusto galvai 
Chicago je.

Bažnyčios statymo suma
nymas gimęs dar 1942 me
tais, bet tik 1957 m. tikrai 
prasidėjęs darbas, kai kun. 
Šaulinskas pareiškęs, kad 
“Dievo namai turi būti pa
našūs į Dievo namus”. Gal 
kada tam dievui ir užteko 
mažos lūšnelės arba papra
sto tvarto, kur ir sūnus gi
mė, bet šiais laikais jo nė 
su baranka neįviliosi į to
kias vietas. Šiandien jam 
reikia didžiausių, puošniau-

“Šventoji” ramybė subyrėjo
REIKIA PRIPAŽINTI, kad iki šiol Respubl ikonų 

partijos fronte viešpatavo “švenčiausia” ramybė. Visas 
pasaulis jau žino, kad ji jau turi gatavą kandidatą pre
zidento vietai. Juomi yra dabartinis viceprezidentas Nik- 
sonas. Tiesa, pradžioje metų buvo galvą iškišęs N. Y. 
valstijos gubernatorius Nelsonas Rockefelleris, bet 
tuoj “nudegė nagus” ir nutilo. Todėl buvo manyta, kad 
niekas daugiau nebeišdrįs pasirodyti prieš poną Nikso- 
ną.

Bet šiomis dienomis vėl pasirodo tas pats guberna
torius Rockefelleris. Jis prabyla garsiai ir smarkiai. 
Jam nepatinkanti arba nevisai patinkanti dabartines 
respublikonų vyriausybės politika. Jis tiesiog pirštu ro
do į N.iksoną ir reikalauja, kad jis jau dabar visiems 

įvairiausių, tiesiog

labai apgai- 
kurie,

viešai parodytų savo “kailį”.
degančių naminių ir tarptautinių klausimų, kurie reika
lauja iš kiekvieno politiko, ypač iš kiekvieno vado, sie
kiančio prezidento vietos, gairių, pasisakymo. Na, o 
mūsų viceprezidentas tyli. Jis žada prabilti tik tada, 
kai jis jau bus oficiališkai respublikonų nominuotas į 
Amerikos prezidentus. Tai negerai, tai negalima—pa
stebi Rockefelleris. Mes, girdi, turime žinoti ne tik žmo
gų,, kurį nominuosime, bet ir to žmogaus nusistatymą, 
poziciją, pažiūras visais svarbiais dienos ir rytdienos 
klausimais.

Rockefellerio pasisakymas, pastatė ant kojų visus res
publikonus. Dauguma jį smerkia. Jis taip kalbėdamas •! 
tik padedąs demokratams laimėti rinkimus.

Kaip ten nebūtų, keletą mėnesių patylėjęs ir dabar 
gana aštriai prabildamas, Mr. Rockefelleris atnaujino 
reikalavimą, kad Respublikonų partijos konvencija ir jo 
jappamirštų. Jeigu jai nepatiks Mr. Niksonas, ji gali no
minuoti Mr. Rock»4elleri.

a-

ne
ne-

Jei tikėti kunigų “Drau
gui”, tai šiuos dievo palo
vius pasistatė pats dievas, 
“panaudodamas tikinčiųjų 
tarpe žmogaus galias”, 
meri kūniškai—dolerius.

Bet, žinoma, čia dar 
galas. Pranešime nieko
sakoma apie kunigui Luko- 

įšiui, jo padėjėjui ir jų gas- 
padinėms kleboniją. Dau
giau reikės aukų. Roselan- 
do vargšai tikintieji turi 
suprasti, kad bažnyčia be 
klebonijos kaip klebonas be 
gaspadinės.

Pavyzdžiui, praktikuojan
tis katalikas tampa šalies 
prezidentu, valstijos guber
natoriumi bei miesto majo
ru. Ar turi jis teisę pasi
skirti bei pasirinkti sau pa
galbininkais tokius žmones, 
kurie jam patinka, kuriuos 
jis. laiko naudingais valsty
bei ir kraštui?

Pabal “L’OssėrvatoFe Ro
mano,” ne, neturi teišės. 
Laikraštis sako': “Šiuo at
veju ne atskiri tikintieji, 
bet bažnyčios autoritetas 
yra kompetetingas spręsti, 
ar toks bendradabiavimas 
moraliai leistinas ar neleis
tinas.” Vadinasi, faktinai 
katalikui pareigūnui minis
trus. paskirs popiežius, ar
ba jo įgaliotiniai! Kad tai 
pas nieką neliktų jokios 
abejonės, jog taip yra, laik
raštis priduria: “Kiekvie
nu atveju turi išsispręsti 
paklusnumu bažnyčiai, ku
ri yra tiesos saugotoja.”

Popiežiaus organas dar 
kartą išbara taip vadina
mus “šiaudinius katalikus. 
Reikia, girdi,
lestauti, kad kai 
skelbdamiesi esą katalikai, 
ne tik drįsta savo politinė
je ir socialinėje veikloje 
elgtis priešingai bažnyčios 
nuostatams, bet net savina- 
si teisę bažnyčios paskelb
tus dėsnius bei nuostatus 
savaip interpretuoti bei 
vertinti, parodydami aiškų 
paviršutiniškumą bei leng
va b ū diškumą.” Vadinasi, 
katalikui nevalia vadovau
tis savo protu, supratimu 
bei pojūčiais. Jis privalo 
vadovautis tiktai katalikų 
bažnyčios hierarchijos po
tvarkiais bei nurodymais. 
“Kiekvieno tikinčiojo parei
ga yra,” šaukia “L’Osser- 
vatore Romano,” “priside
rinti prie tų direktyvų ir 
sprendimų taip pat ir poli
tinėje srityje” (pabrėžimas 
ir vėl paties laikraščio).

Kaip žinia, šis popiežiaus 
dienraščio pareiškimas tai
komas pirmoje vietoje A- 
merikai. Čionai, mat, sena
torius Kennedy, katalikas, 
nori būti Demokratų par
tijos nominuotas. į prezi
dento vietą. Netenka abe
joti, šis Vatikano laikraš
čio arogantiškas pasisaky-

Pigiausia mokestis. —$10 
parai už vieną asmenį. Va- ’ 
dinasi, tiek užsimokėjęs, tu 
vyksti su grupe kitų turis
tų: gali prisieiti nakvoti 
dviem viename viešbučio 
kambary. Gidas padės vi
sai grupei, su kuria vyksti, 
taigi padės ir tau.

1931 metais, būdamas Ta- 
Inturistas susiorganizavo ' rybų Sąjungoje, per kurį 

kur kas prieš karą. Iš kar-1 ]aiką aš buvau Intūristo 
to jis buvo silpnokas, bet svečiu. Aišku, užsimokėjau 
palaipsniui vis augo ir plė- pigiausią kainą, bet mais- 
tojosi. Šiandien Inturistas tas buvo geras, aptarnavi- 
vaidina svarbų vaidmenį mas taipgi. Vėliau mane 
Tarybų Sąjungoje. Didės- Tarybų Sąjungos darbo uni- 
niuose miestuose jis turi jos prijungė prie Anglų de- 
savo žinioje didelius viešbu- legacijos, plačiai keliavu
sius, turi šimtus gidų iiųsios po Tarybų Sąjungą, 
vertėjų, turi daug automo-1 
bilių, autobusų; žodžiu, tu-' 

aptar-

Manęs ______
—Kas ta per įstaiga In

turistas 7
Tai organizacija, veikian

ti Tarybų Sąjungoje, užsie
niniams turistams priimti, 
aprūpinti juos nakvyne, 
maistu, gidais ir kt. daly
kais.

-Ar Lietuvoje veikia In
tu ristas?

Man esant Tarybų Lietu- 
kalbama,

Prieš apgaudinėjimą ir 
išnaudojimą Amerikos 
ir Kanados lietuvių

Labai teisingai BALFo 
veiklą supranta ir apibūdi
na kanadiškių “Liaudies 
balsas”, kai jis rašo:

BALFas, norėdamas gauti 
daugiau aukų, atspausdino 
veiksnių spaudoje labai grau
dinantį atsišaukimą. Kaip 
jiems priprasta, ima bevardę 
“šeimą”, kuri baisiai nuken
tėjusi nuo bolševikų. Bet Bal
tas neužsimena apie tuos, ku
rie tikrai nukentėjo. Pavyz
džiui,, iš 700,000 nužudytų j tuką ir dui! 
Lietuvoj, btiVO' 400,000 Lietu
vos gyventojų. Likb našlaičių 
ir kitokių aukų.

Balfui ne šalpa rūpi. Jam 
rūpi savo kišenė ir politinis 
kromelis. Jis purvais drabsto 
tuos, kurie savo sunkiu dar
bu stengiasi pašalinti visas 
karo paliktas sunkenybes. Jo 
lyderiai, tikrumoje, džiaugia
si bent kokiu nepasisekimu. 
Jie norėtų matyti dar viena 
karą, kadangi jie tikisi, jog 
karas sunkaikintų dabartinę 
valdžią ir atiduotų galią bu
vusiems išnaudotojams.

Balfo kaulijimas aukų, 
va sušelpimui vargstančių, yra 
begėdiškas. Tiesiog biauru, 
kada kreivos politikos tiks
lams naudojamas toks daly
kas. Ne supuolimas, kad Bal
tui reikia taip graudinti žmo
nes. Matyti žmonės pradeda 
permatyti Balfo ponų 
mainystę.

n nemažį armiją 
nautoni.

Tu n.J šiandien, sakysi- voje tik tebuvo 
me, vykti į Tarybų Sąjun- kad būtinai reikia Inturis- 
gą. Pas ką tu vyksi? Kas į to skyrių įsteigti ir Lietu-' 
tave aprūpins nakvyne? 
Kas parūpins tau kelionę, 
daleiskime, iš vieno tarybi
nio miesto į kitą, iš vienos 
tarybinės respublikos į ki
ta? Tik Inturistas. v t

Tu eini pas kelionių or
ganizavimo agentūrą, 
kyšime, Niujorke, ir pareiš- 
ki, kad nori vykti į Mask
vą, ten pabūti keletą dienų, 
iš ten į Leningradą, paskui 
į Rygą, dar paskui — į Vil
nių. Tu pasakai agentui, 
kiek dienų, kuriame mieste 
nori pabūti. Tada jis pa
klaus tavęs, kokia “katego
rija” tu nori vykti—piges
ne ar brangesne?

Tu čia pat iš anksto ap
moki jam ūž viską—už kam
barį, už maištą, už važinė
jimą, ir už kitokias būsi
ma^ paslaugas, jei tokių ti- 
kieši. Na, tuomet sėdi’į lėk-

voje. Tenka priminti, kad 
Lietuva dar vis tebėra “už
daras turizmui kraštas,” — 
tik Vilnius oficialiai atda-

ne-

veid-

sa-

Ne visur Lietuvoje su
spėta pristatyti svetimša
liams turistams ir viešbu
čių. Bet ta problema spren
džiama ir greit bus išspręs
ta. Pavyzdžiui, Druskinin
kuose, — mieste, kuris vi
suomet trauks turisto akį 
— pernai buvo baigtas pa
statyti dailus, moderniškas 
100 vietų viešbutis, “Turis
tu” pavadintas.

dar- 
ruošia-

Nauji viešbučiai pernai 
buvo statomi Telšiuose, ro
dosi, Palangoje ir kituose 
miestuose. Vilniuje, 
buotojai man sakė,
iras specialus nedid e 1 i s 
viešbutis, skiriamas vyriau
siai turistams. ,

Į Vilnių turistai jau pra
dėjot plaukti. Jų atvyksta 
vis dakiglati ir daugiau, bet 
į Lietuvos gilumą ne visi 
dar leidžiami. •

—Kas tvarkė pernai JAV 
lietuvius turistus Lietu- 

I voje?
Pernai JAV lietuviai tu

ristai buvo kviesti Draugi
jos kultūriniams ryšiams 
palaikyti su užsieniu, ku- 

' rios pirmininko pareigas ei- 
. na P. Rotomskis. Jie buvo 
t tos draugijos svečiai, tuo 
būdu jie turėjo speciales 

i teises: galėjo laisvai važinė- 
! ti po Lietuvą.

—Ar šiemet JAV lietu
viams, kurie pasieks Vilnių, 

kategorijų, bus leista važinėti po Lie-

“The
Hears-

Mokina turistus 
negarbės elgesio

New Yorkas. - 
Journal-American”,
to laikraštyje, rašo W. Ba
zar. Jis duoda amerikie
čiams turistams patarimų, 
kaip jie užsienyje turi elg
tis. Sako, kad jie turi būti 
“JAV atstovai”.

Bet kaip? Turi išmokti 
tų šalių kalbas, į kuris 
vyks. Ten nuvykę “viską 
matyti”, ypatingai gynybos 
pasiruošimus. Turėti su sa
vimi aparatus paveikslų 
traukimui. Traukti orlau- 
kių, prieplaukų ir kitokių 
įstaigų paveikslus. Nepa
miršti traukti paveikslus, 
ubagų ir namų lūšnynų, nes 
jie bus geri parodyti ameri
kiečiams, kaip “užsienie
čiai gyvena”.

Londonas. — Anglija pa
sistatė naują karo laivą- 
naikintuvą 5,000 tonų įtal
pos, kuris bus ginkluotas 
raketomis.

1 Kaip įr4it '’hūvykįi 1 i 
Maskvą, taip'greit’tave dė- 
rodrome sutiki Intūristo 
žmogus, nuveš į' viešbutį, 
į restoraną, ir tt. Nuveš jis 
tave ir į teatrą, jei norėsi, 
nuveš, lydės į muziejus, bei 
kitokias įstaigas. Paskui jis 
tave palydės į geležinkelio 
stotį, sutvarkys tavo kelio- • 
nę į Leningradą, na, ir iš
leis. O ten tu ir vėl būsi su- • 
tiktas Intūristo atstovo,' 
kalbančio ta kalba, kuria' 
pats kalbi, na, ir vėl jis tau ! 
viskuo padės, kaip Maskvo
je.

—Kaip brangios tokios 
kelionės ?

Yra visokių 1 
brangesnių ir pigesnių. Su- tuvą? 
minėsiu čia kelias. Negaliu pasak

Pirmoji kategorija —$30 tiems, kurie bus minėtos 
parai už vieną asmenį. Ši Draugijos kviesti (jei tokių 
kategorija skaitosi nepa-'iš viso bus), leis, o tiems, 
prasta — labai ištaiginga, > kurie vyks tik kaip turis- 
liuksusinė. Tiek užmokėjęs i tai, gal būt toliau Vilniaus, 
už parą, asmuo esti aprū- neleis. Tikrai nežinau, 
pintas geriausiu, ištaigin
giausiu kambariu viešbuty
je; maistas rinktiniausiąs. 
Jis vežiojamas tik automo- 
biliumi; per šešias valandas 
per dieną jį aptarnauja gi- 
das-vertėjas. šia kategori
ja, aišku, naudojasi tik tur
čiai, atvykę į Tarybų Są
jungą turistais.

Antroji kategorija — $16 
parai vienam asmeniui. Tau 
užtikrintas geras viešbuty 
kambarys su vonia, geras 
maistas, bet asmeninio gido 
ir vertėjo tu jau negausi. 
Taipgi negausi automobi
lio su šoferiu; pats vienas 
turėsi verstis kaip išmanai.

Jei tu vyksti su grupe, 
tai, užsimokėjęs parai 
$17.50, gausi gerą kambarį 
su vonia, maistą gali indi
vidualiai pasirinkti, kokio 
nori,

G ai

Tikrai nežinau.
Turime suprasti, kad Ta

rybų Sąjungoje yra tam 
tikrų sričių, į kurias, kaip 
minėjau, svetimšalių nelei
džia, panašiai, kaip Ameri
koje neleidžia tarybiniams 
piliečiams laisvai visur va
žinėti. Pavyzdžiui, tarybi
nis turistas, atvykęs į Niu
jorką, neturi teisės kojos 
įkelti i Brooklvną, nors 
Brooklynas yra Niujorko 
miesto dalis.

—O kaip Jokūbas Stukas 
buvo nuvykęs į Vilnių?

Nežinau. Spėju, kad jis 
buvo nuvykęs (jį ten nuve
žė vienas biznierius) kaip 
eilinis turistas.

Matyt, nujausdami, kad 
Stukas, grįžęs į JAV, labai ' 
daug apie Lietuvą meluos; 
darbuotojai neleido jo į 
Lietuvos provinciją.

Rojus Mizara

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., birž. (June) 17, 1960



Birželio, mėnesio istorinės dienos: 
džiaugsmo ar liūdesio?

smeto-Įstas ir Vilniaus kraštas ir šia ir reikalavo nuoširdaus 
taikaus Lietuvos sambūvio 

i. Pa
vyzdžiui, mūsų “Laisvėje” 
1940 m. vasario 14 dieną 
tilpo apie tai koresponden
cija iš Kauno. Joje, tarp 
kitko, buvo sakoma:

“Dabartiniu metu Lietu
vos liaudis pergyvena juo- prasidėję 
dasias fašistinio teroro 
dienas. Kai buvo sužinota, i

Mūsų klerikalai, 
nininkai ir menševikai kas-1šiandien 
met daug prirašo ir priver-įsudėtinė dalis, 
kia dėl įvykių Lietuvoje Sutarties skyrius II sa- 
birželio mėnesio dienomis'ko:
1940 metais. Tai buvusios “Tarybų Sąjunga ir Lie- 
“baisios” dienos. Tai buvu-|tuvos Respublika pasižada 
sios lietuvių tautai “liūde- j teikti viena kitai visokios 
šio” dienos. Kasmet jie per i pagalbos, taip pat ir kari- 
birželį pagalba tų ašarų |nės pagalbos, jeigu bet ku- 
prisirenka daug tūkstančių I ri Europos valstybė užpuls 
dolerių iš Amerikos • lietu-1 Lietuvą arba gfūmos ją 
vių, kurie juos seka ir jais|užpulti, lygiai kaip ir to- 
tiki. įkiame atsitikime, jeigu bet

.kuri Europos valstybė už- 
! puls Tarybų Sąjungą arba 
I grūmos ją užpulti”.

Skyriuje IV-me sakoma: 
“Tarybų Sąjunga ir Lie

tuvos Respublika pasižada 
jiems josįjšvjen saugoti Lietuvos ru- 

kad, bežius, ir tuo tikslu Tary-

tebėra Lietuvos
su Tarybų Sąjunga
I_____ i * • : __-___ u t .

Lietuvos prezidento nuomonė i&tųdnegt!iTpasaSuTbeSr 
kituose kraštuose panaikin
ti mokesčius (taksus, kaip 
jūs vadinate). Tada tai 
prapūstų turizmas visur ir 
visais keliais.

Vakar buvau Varėnoj, |

įvairiais klausimais
“Tai matote, kaip savo

tiškai išėjo su ilgai lauktuo
ju viršūnių pasitarimu Pa
ryžiuje,” rašo Justas Pa
leckis. “Labai gaila, kad 
jūsų šalies didžiojo biznio 
viešpačiai turi tokią didelę 
įtaką ir trukdo tarptauti
nio įtempimo sumažinimą, 
kuris taip sėkmingai buvo

!S.”

savaites pabuvo Vilniuje, o 
taip pat apsilankė savo tė
viškėje apie Leipalingį, pa
buvo Druskininkuose.
sakėsi kelione labai paten
kinti ir nustebę, kad i

Vytautas
Jurkūnas

metų gimimo sukaktį 
minint)

—Kokios puikios iliustra-

(50

Jie aplankiau šio dzūku krašto C1J°ST- —T gerįm®?> skaltyda’ 
• Dainų Šventę. H 

runu ii nusucuę, pas vo matyti šio, kadaise taip, . .
mus esą pragyvenimas daug atsilikusio, dalinai po len-! gdmu suprasti nemi t ng 
pigesnis, negu Amerikoje kų ponais skurdusio kraš- H btpmtnro. klosi! 
Pavyzdžiui, “Vilniaus” res-|to kultūrinį pakilimą. Dai- kūrini.
pigesnis, negu Amerikoje

Dainų Šventę. Malonu bu- mi K. Donelaičio poemą 
‘Metai. —< Jos padeda dar

kų ponais skurdusio kraš-1 niusM literatūros klasiko

Tačiau jis, kaip ir visi 
nenusi-kad Tarybų Sąjunga ati- tarybiniai žmones,

Kas gi iš tikrųjų Lietu-į 
voje atsitiko 
mis? Kodėl gi 
baisios visiems 
tautos priešams?

Pirmučiausia 
baisios buvo todėl, 
kaip žinia, kaip tik tomis bų Sąjunga gauna teisę už-

tomis diena-
jos tokios!

lietuviu i

mena. Jis sako:
u

tiek siekia ir sieks.,

duoda Lietuvai Vilnių,
žmonės išsipylė į gatves,
rinkosi prie Tarybų Sąjun
gos atstovybės, šaukė: ‘Va- būtų išvengta karo bepro- 

Minios žmonių nuėjo tybės.lio!’
taipgi prie kalėjimo ir rei
kalavo

Bet musų valstybe vis- 
kad

navo apie 1,000 žmonių cho
ras ir keli šimtai šokėjų. 
Labai energingi saviveikli- šą ' baudžiauninką, traukia 
ninkai iš Marcinkonių, to|savo dainą varnėnas... Tin- 
tolimojo Lietuvos kampelio. į ginys Slunkius, rišdamas 
Įdomu, kad juos suorgani- vyža, dejuoja, kad prabėgo 
zavo buvęs vargonininkas žiema ir jis negalės miego-

Štai, skelbdamas pavasa
rėli ir linksmindamas varg-

birželio dienomis tapo nu-ilaikytį savo kaštais tam ti- 
versta kruvinoji fašistinė j kruose punktuose Lietuvos 

Kaip tik tomis: Respublikoje, nustatytuose 
[per bendrą susitarimą, gin
kluotas Tarybines sausže- 
mio ir oro jėgas griežtai 

j apriboto stiprumo.”
! Skyrius VI:

“Abidvi susitariančios ša-

diktatūra.
dienomis Lietuvoje įsikūrei 
liaudies vyriausybe su Jus
tu Paleckiu priešakyje. 
Kaip tik tomis birželio die
nomis diiktatorius Smetona! 
su savo klika “per beržyną” ’ 
pabėgo i Berlyną. Kaip tik
tomis birželio dienomis ta-i lys pasižada nedaryti jokių 
oo visiems laikams padary-( sąjungų (su kitomis vaisty
tas galas Lietuvoje kapita-1 bėmis) ir nedalyvauti jo- 
listų, dvarininkų, buožių irjkiose sąjungose, atkreipto- 
kunigų viešpatavimui. Kaip se prieš vieną ar antrą iš 
tik tomis birželio dienomis | čia susitariančių šalių.” 
lietuvių tauta atsidarė var
tus j socialistinį rytojų.

Tai štai kas atsitiko.
Visi kiti klausimai, su

sieiti su 1940 metų birželio 
dienomis įvykiais, yra ant
raeilės svarbos. Svarbiau
sia tas, kad iš kelio pasi-i 
traukė senas, išnaudojimui 
ir priespauda paremtas gy
venimas, o 
naujas gyvenimas. Svar
biausia tas, kad iš išnau-

, Sutartis aiški. Sutartis 
naudinga abiems šalims. 

•Ji turėjo būti nuoširdžiai 
įvykdoma gyvenimam

Bet kas pasirodė? Pa- i 
sirodė, kad, pasak Justo 
Paleckio: “Smetonos val-

• džia sutartį pasirašė akme-
i nį už ančio laikydama, vi- 
| sai nemanydama tos sutar
ties dvasios vykdyti, o bir-

jo vieton gimė ^elio įvykių išvakarėse net
parodė, kad buvo daromi 
tamsūs, provokatoriški dur

dotojų lankų galia perėjo prje§ Lietuvoje buvu- 
! rank,as išnaudojamųjų— sias d,.augi§Čas Tarybų Są.

Karas neša pelną 
didiesiems biznier i a m s , o 

išleisti politinius baisias nelaimes ir aukas 
kalinius. Vienu žodžiu, rei- darbo žmonių masėms. To- 
kalavo laisvės. Bet fašis- ’ dėl suprantama, kad mūsų 
tai vietoje laisvės išsiuntė į valstybė, darbo, žmonių 
prieš minią policiją, kuri 
daužė žmones guminėmis 
lazdomis ir šaudė į minią. 
Prasidėjo baisūs areštai. 
Žvalgyba provokaciniais 
tikslais paskelbė keliolika 

I žydiškų pavardžių, tvirtin- 
Idama, kad demonstracijas 
padarė vien žydai, kad lie
tuviai visi patenkinti fašiz
mu. Tą melą pagavo ir 
‘demokratiški’ laikraščiai: 
‘Lietuvos žinios’ ir ‘XX am
žius’, tuo padrąsindami į- 
siutusią policiją. Tuoj bu- j 
vo prigrūsti kalėjimai i_ 
koncentracinės stovyklos... 
Nėra tos nakties, nei 
dienos, 
areštai, 
koncentracijos lageris 
pilnas. Be to, 
jau įsteigtas 
ris. Lagerių 
pasiskolintas 
Vokietijos...

“Piliečiai nuolat terori- i ti į pamišėlių namus, tegul 
zuojamį , šaukimais į žval-ljie ten šėlsta, o ne nuodija 
gybą, kur 'jiems siūloma j atmosferą savo žmogėdriš-

valstybė, nuosekliai ir nuo
širdžiai nori, kad pasaulyje 
susidarytų sąlygos, kurio
mis karus galėtų palaidoti 
visiems laikams.

torane pietūs jiems kašta
vę apie 2 dolerius, o Ame
rikoje už tokius, pietus ati
tinkamame restorane būtų 
sumokėję apie 5 dolerius. O 
važiuodami auto-taksiu jie 
tiesiog nustebę, kad taip pi
giai galėję važinėti. Galiu 
pasakyti, kad paprastesnė
se valgyklose, ypač rajo
nuose, pas mus pietūs kaš
tuoja (turistiniu kursu do
lerį skaičiuojant) 30-50 ame
rikoniškų centų.

Dabar amerikonų ir kitų į kad daug darbo reikia tiems ____________  ____
užsienio turistų pas. mus at-į smėlėtiems rajonams pa- lietuvių dailininkas grafi- 
važiuoja ir atvažiuos gana į kelti, bet džiugu, kad čia'kas Vytautas Jurkūnas. Už 
daug. Kaip būtų malonu, j auga kultūringa, energinga | 1957 metais dailininkui

i- jaunoji karta, o tai pats. ųuvo sUteikta Respublikinė 
Vakar į p1>emjja, 0 pereįtaįs metais

daug. .
jei tie visi santykių įtempi

Baniulis. Šventės suruoši-

tos 
kad

į rankas darbininkų ir 
darbo valstiečių. Visa šio 
paskutinio dvidešimtmečio 
istorija pilniausiai patvir
tino visiems blaivaus proto 
lietuviams visur, kad lietu
vių tauta pasielgė teisingai 
ir išmintingai, nublokšdą- 
ma ir kojomis sutrempda
ma išnaudotojų viešpatavi
mą ir pasiimdama į savo 
rankas savo likimą. Jei
gu šiandien mūsų senojoje 
tėvynėje naujas gyvenimas 
klesti, 
tuvoje 
srityse daromas 
niekados 
progresas 
visa lietuvių tauta į ateitį 
žiūri su viltimi ir giliausiu 
pasitikėjimu, tai dėka bir- 
želo dienų įvykių.

Naujosios, socialistinės 
Lietuvos priešai kasmet per 
birželio mėnesį tūkstantį 
kartų pakartoja savo pra
keiksmų maldelę Tarybų 
Sąjungai dėl jos vaidmens 
lietuvių tautos išsilaisvini
me iš smetoninės 
ros. Ji kaltinama 
kyme sutarties su 
Tad pažvelgkime į 
rinę sutartį.

Sutartis buvo pasirašyta 
1939 metų spalio 10 dieną. 
Joje, tarp kitko, pilnai ir 
ant visados Vilnius ir Vil
niaus kraštas buvo paves
tas Lietuvai. Joje skaito
me:

“Kad sustiprinti drau
giškus santykius tarp Ta
rybų Sąjungos ir Lietuvos 
Tarybų Sąjunga perveda 
Vilniaus miestą ir Vilniaus 
kraštą Lietuvos Respubli
kai ir prijungia jai tatai 
kaip sudėtinę dalį Lietuvos 
valstybės teritorijos...”

Kaip žinia, Vilniaus mie-

jeigu šiandien Lie- 
visose gyvenimo 

pirmiau 
nei nesapnuotas 

jeigu šiandien

diktatū- 
nesilai- 
Lietuva. 
tą isto-

jungos kariuomenės įgu
las.”

Slapta smetonininkai pa
darė suokalbį su naciais 
Lietuvą prijungti prie Vo
kietijos. 1940 metais išė
jusioje knygoje “Naujoji 
Lietuva faktų ir dokumen
tų šviesoje” skaitome:

“New Yorko laikraštis 
Tn Fact’ padavė smulkme
nišką smetonininkų planą, 
išdirbtą bendrai smetoni
ninkų ir Vokietijos nacių, 
iš Lietuvos išgrūsti Raudo
nąją armiją ir Lietuvą pri
jungti prie Vokietijos. Vo
kietija jau buvo suorgani- 
vus Lietuvos pasienyje 80 
tūkstančių nacių ir pasie
nio vokiečių Turistų’, ku
rie turėjo, pagal Smetonos 
vyriausybės komandą, pa
traukti Lietuvon ir ją oku
puoti. Tam tikslui pasie
nyje buvo patupdyta du 
šimtai Vokietijos karinių 
lėktuvų ir tik laukė signa
lo.

“Šis nacių ir smetoninin
kų blitzkregas turėjo įvyk
ti birželio 20 dieną”...

Bet neįvyko, nes jam bu
vo sėkmingai 
lias. Tai štai 
birželio dienas 
tos priešams 
nomis.

Lietuvoje smetoninė kli
ka pradėjo prieš tarybines 
įgulas šmeižtų ir provoka
cijų kampaniją. Pasižadė
jus neiti į jokias su jokia 
valstybe karines sąjungas, 
Lietuvos smetoninė valdžia 
padarė karinę sutartį su 
Latvija ir Estija.

Iš kitos pusės, pačioje 
Lietuvoje prasidėjo negir
dėtas teroras prieš tuos, 
kurie tikėjo sutarties dva-

pastotas ke- 
kas padarė 

lietuvių tau- 
liūdesio die-

ti ant šiltos krosnies... Su
ra

ginami pikto pono, traukia 
Meniškuose rai-

me nemažai pasidarbavo ir vargę baudžiauninkai 
konsultantai iš Vilniaus, 
siųsti Kultūros Ministerijos. j5 darbą...
Į respublikinę sukaktuvinę kiniuose gyvi poeto aprašy- 
dainų šventę atvažiuos apie , ti žmonės, jų rūpesčiai ir 
600 varėniečių. . Žinoma, i džiaugsmai. Visas šias ilius-

konsultantai iš Vilniaus,

t racijas sukūrė talentingas

Geriau to m a i baigtųsi dideliu ir rim- didžiausias turtas.
pasiekti išminties ir taikių tu susitarimu. Tada galėtų damų šventes įvyko 17-oje j Leipcige tarptautinėje kny- 
susitarimų keliu, negu tai bilijonus, kurie dabar išlei- respublikos rajoms” 1 ’ 1 • ’
įvyktų po nematytai bai- džiami ginklams, paskirti V
saus trečiojo pasaulinio ka
ro, kurį vis dar piktos jė
gos nori sukurstyti. To
kiame kare žūtų šimtai mi
lijonų žmonių, jau nekal
bant apie baisius nuostolius 
žmonijos kultūrai ir civili- 

j'p I zacijai. Visu rimtumu pa-

Kretingos 
jau 

Pabradėje 
trečias lage- 
režimas yra 
iš hitlerinės

j gos parodoje, jis buvo ap- 
l dovanotas sidabro medaliu 
ir diplomu. Neseniai “Me- 

124 metai nuo “Marselietės”i S
• • • 1 koslovakijoje. Jo darbų tu-autoriaus mirties r i įsigiję Tarybų Sąjungos

. ,,1,1 ... Hr užsienio muziejai. Naci-
tucijos draugų klube, įsei- i ()napnis Švedijos muziejus 
nancių į frontą m.aiselie- j gtokholme įsigijo tris V. 
čių-savanonų garbei buvo jurkūno dai.bus. 
surengtas pokylis. Staiga 
kažkas jaunu, skambiu bal
su uždainavo žinomos dai-1 kūnas gimė 11940 .mtais. buv. 
nos žodžius. Dainai prita- j Ukmergės apskrityje, Mus- 
re visa salė, o po minutės! pinkų valsčiuje, Vindeikių 
ją dainavo visa gatvė.

Su šia daina marselic- 
čiai atžygiavo iki 
žiaus. Kompozitorius Gret- 
ris po to rašė Ružė de Li
liui. “Jūsų ‘marseliečių 
kupletus’ dainuoja visouose 
teatruose ir visuose Pary
žiaus kampeliuose; melodi-1

1792 metų liepos dieno
mis, kai Paryžiaus prie-

šaulio politikai turi. supras-j miesčio gyventojai sveikino 
I ti,. kad musų laikais taiką Marselio bataliono savano- 
i ! reikia sudaryti ne po bai“[rius, — respublikos gynė- 

saus. naikinančio karo, bet jus, kurių gretose suskam- 
ji turi būti sudaryta tokio energjnga jr

šnipinėti. Siaučia spaudos 
cenzūra. Nieko neleidžia
ma rašyti apie darbininkų 
ir valstiečių gyvenimą...”

Padėtis pasidarė netole
ruojama. Tarybų Sąjungos 
vyriausybė turėjo ką nors 
veikti prieš laužymą sutar
ties. Na, ir štai birželio 
14 dieną Tarybų Sąjungos 
ministrų pirmininkas Mo
lotovas pasišaukė Smetonos 
valdžios užsienio reikalų 
ministrą Juozą Urbšį ir 
įteikė jam pareiškimą, ku
riame nurodomas iš Smeto
nos valdžios pusės laužy
mas sutarties ir pastatomi 
sekami trys reikalavimai:

“1. Lietuvos vidaus rei
kalų ministras Skučas ir 
direktorius politinės polici
jos skyriaus Povilaitis turi 
būti tuojau patraukti į tei
smą, nes jie yra tiesiogi
niai kalti dėl to, kad buvo 
daromi provokatoriški vei
ksmai prieš Tarybinę ka
riuomenę, esančią stovyklo
se Lietuvoje.

“2. Tuojau 'turi būti su
daryta Lietuvoje tokia val
džia, kuri galėtų ir norėtų 
užtikrinti teisingą vykdy
mą tarpusavio pagalbos su
tarties tarp Tarybų Sąjun
gos ir Lietuvos ir kuri 
griežtai suvaldytų priešus 
tos sutarties.

“3. Turi būti tuojau duo
tas laisvas praleidimas Ta
rybinei kariuomenei j Lie
tuvos žemę; šita tarybinė 
kariuomenė bus pastatyta 
svarbiausiuose Liet u v o s 
centruose, kuriuose bus tiek 
Tarybinės kariuomenės, 
kiek reikia, kad užtikrinti, 
jog bus vykdoma tarpusa
vio sutartis tarpe Tarybų 
Sąjungos ir 
kad užkirsti 
katoriškiems

Lietuvos, ir 
kelią provo- 

veiksmams,

Justas Paleckis

Dailininkas Vytautas Jur-

karo neprileidžiant. Tikrai 
sako mūsų Nikita Chruščio
vas, kad tokius karo treškė
jus, kaip išpendėjęs senis 
besmegenis Adenaueris ir į 
jį panašius, reikėtų uždary
ti į pamišėlių namus, tegul

kais kliedėjimais.
Bet norime tikėti, kad 

sveikas protas paims viršų. 
Gegužės mėnesio įvykiai 
turėjo daugeliui atidaryti 
akis ir priversti pagalvoti 
bei padaryti išvadas.

Neseniai man teko susi
tikti su dviem tautiečiais iš 
Pittsburgh©. Tai 93 metų 
Povilas Savolskis, buvęs 
mainierys, 5 sūnų ir 7 duk
terų tėvas, apie 30 anūkų 
ir anūkių senelis. Tai įdo
mus. ir simpatingas senelis, 
kalbąs gerai lietuviškai, at
vykęs į Ameriką daugiau 
kaip prieš 60 metų, bet dar 
sveikas ir diktas. Kartu 
buvo jo sūnus Aleksas Sa
volskis, didelės krautuvės 
savininkas, biznierius. Ir 
jis pusėtinai lietuviškai kal
ba, nors su geroka angliš
kų žodžių priemaiša.

Abudu Savolskiai apie dvi

atkreiptiems prieš Tarybų 
kariuomenę Lietuvoje”.

Tai ir viskas. Vadinasi, 
iš Tarybų Sąjungos pusės 
buvo tiktai reikalaujama 
vykdyti sutartį. Smetonos 
gi klika negalėjo ir nenorė
jo tą savitarpinės pagalbos 
ir draugiško sambūvio su
tartį tiek dvasioje, tiek rai
dėje pravesti gyvenimam 
Ji subyrėjo. Jos vieton 1940 
metų birželio 14 dieną su
sidarė nauja vyriausybė, 
Liaudies vyriausybė.

Tai tokios buvo tos bir
želio “baisios” dienos. Jos 
iš tiesų buvo baisios, bet tik 
jau ne Lietuvos žmonėms, 
ne lietuvių tautai, o jų iš
naudotojams ir pavergė
jams. Tarybų Sąjungos 
vaidmuo buvo teisingas ir 
garbingas. Ji išgelbėjo lie
tuvių tautą nuo sunaikini
mo.

Ai B. Šalie tis

žvali me
lodija. Dainai tuojau pat 
pritarė džiūgaujanti pary
žiečių minia. Niekas ne
klausė, kas parašė jos žo
džius, — daug kam atrodė, 
kad ją kaip tik dabar su
kūrė pati liaudis.

Iš tikrųjų gi šios dainos 
autorius buvo karininkas, 
revoliucinės armijos inži
nierius, poetas ir kompozi
torius Ružė de Lilis.

Klodas Žozefas Ružė de 
Lilis gimė advokato šeimo
je. Išmokęs groti smuiku, 
jis nuo pat ankstyvos jau
nystės kūrė dainas, roman
sus, libretus operoms.

Nuo 1791 metų Ružė de 
Lilis ima tarnauti armijo
je. Patenka į Strasburgą— 
miestą, kur nuo senų laikų 
jo gyventojai mėgo muziką. 
Čia jis susipažino su Vie
nos muzikantu I. Plejeliu. 
Dviese jie parašė “Himną 
Laisvei,” kurį pirmiausia 
išpildė Strasburgo gyvento
jai.

Ružė de Lilio draugas 
Strausburgo meras F. Dit- 
richas kartą pasiūlė poetui:

“Mūsų armija iki šiolei 
neturi kovinės žygio dai
nos, parašyk ją.” Ir štai 
Ružė de Lilis 1792 metais, 
naktį iš balandžio 25 į 26 
dieną sukūrė šešias strofas 
su pasikartojančiu koviniu 
refrenu. Jeigu kas nors iš 
draugų jam būtų tada pa
sakęs. “Tu parašei genia
lų kūrinį!” — poetas, tik
riausiai, būtų tik nusišyp
sojęs. Kitą dieną “Kovinę 
Reino armijos dainą,” kaip 
ją pavadino Ružė de Lilis, 
autorius dainavo susirin
kusiems savo draugams. O 
po to nacionalinės gvardijos 
orkestras ją atliko revoliu
ciniams pulkams. Karei
vių prašymu iš karto jiems 
patikusi daina keletą sykių 
buvo pakartota. Nuo to 
laiko lapeliai su “Kovinės 
dainos” tekstu ir muzika 
pradėjo keliauti po Pran
cūzijos žem£.

1792 metais birželio 22 
dieną Marselyje, “Konsti-

kaime. 1935 metais baigė 
Kauno meno mokyklą. No-

I rėdamas užsidirbti pragys
Pary-1 venimui, jaunasis dailinin-

kas ieškodavo atsitiktinio 
uždarbio. Dar studijų me
tais V. Jurkūnas iliustravo 
knygelę vaikams “Skruzdė
lytės Greitutės nuotykiai.” 

------ -----r-------- - ----.Baigęs meno mokyklą, kele- 
ją labai greit visi išmoksta, j t? metu dailininkas, moky- 
nes kiekvieną dieną girdi,. tojavo Palangoje ir Aukš- 
kaip ją atlieka geri daini- Į tadvarvje, vėliau dėste pie- 
ninkai.”

Paryžiuje dainą išspaus
dino pavadinimu “Marse
liečių himnas” arba su
trų m pintai “Marselietė.” 
Pirmutinis pavadinimas liniukų kartą, ’jis neaplei- 
greitai buvo pamirštas, o | ddžia ir kūrybinio darbo, 
autoriaus vardas daugeliui! Be K. Donelaičio “Metų,” 
liko nežinomas.

Poetas tuo metu toliau ko
vojo už respubliką. 1795 
met., kai “Marselietė” tapo 
nacionaliniu himnu, jos au
torius mūšyje buvo sunkiai 
sužeistas.

Palikęs karinę tarnyba, 
Ružė de Lilis gyveno did
žiausiame skurde. Paskuti
niaisiais savo gyvenimo 
metais jis užsiiminėjo ver
timais, ypač daug išvertė 
L Krylovo pasakėčių.

1831 metais revoliucijos mentai — čia ir elektra kol- 
poetą apdovanojo Garbės ūkyje, ir įvairūs žemės ūkio 
legiono ordinu ir paskyrė darbai, ir mažosios kolūkįe- 
jam nedidelę pensiją. Ružė 
de Lilis mirė 1836 m. bir
želio 30 d. Ir jeigu jį grei
tai pamiršo jo tėvynainiai, 
tai be “Marsalietės” jau 
nebuvo įmanoma nė viena 
šventė, nė vienas svarbes
nis įvykis.

1871 metais Paryžiaus 
Komunos barikadose “Mar-

Šimą Kauno meno mokyk
loje. Nuo 1945 metų dir
ba LTSR Valstybiniame 
dailės institute Vilniuje.

Auklėdamas jaunąją dai-

V. Jurkūnas iliustravo D. 
Poškos “Mužikas Žemaičių 
ir Lietuvos,” o netrukus iš
eis nauja lietuvių literatū
ros klasikės žemaitės raš- 
tų laida, papuošta labai 
gražiomis meniškomis V. 
Jurkūno iliustracijomis.

Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečiu i V. Jurkūnas 
ruošia daug įdomių lino ir 
medžio raižinių, kuriuose1 
bus pavaizduoti įvairūs mū
sų liaudies gyvenimo mo- J • V • • 111. 11

tės portretas “Busiu melžė---

Ateityje dailininkas V. 
Jurkūnas yra numatęs pa-, 
ruošti jauniesiems, skaity
tojams dovaną — iliustruo
ti knygą vaikams.

Zita Žemaityte J

salietė” suskambėjo su nau-1 lietės” žodžiai “Atsisakome 
ja, sukrečiančia jėga. Pra- nuo senojo svieto”— įkvep
ėjusio šimtmečio pabaigoje davo Rusijos darbininkus 
“Marsalietė” pateko į Ru
siją. 1875 metais laikraš
tyje “Pirmyn” y 
naujas “Marsalietės” teks-1

kovoje su carizmu.
Gegužės 10 dieną suka- 

pasirodė ko du šimtai metų, kai gi-
mė poetas—kompozitorius, 

tas, kurį parašė P. Laviro- Prancūzijos pilietis Ružė 
vas. Dainos ritmika šiek de Lilis, pasauliui davęs re- 
tiek pasikeitė, bet jos melo- voliucinę dainą — “Mar- 
dijos pagrindas liko tas' 
pats. “Darbininkų inarsa-

de Lilis, pasauliui davęs re-

salietę”.

3 puti. Laisvi (Liberty). Penktad., birž. (June) 17, 1960
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Perskaičius Mizaros "Žvilgsnis j praeitį' I. Černiachovskis: kovingas generolas,
Neseniai Lietuvoje išėjo 

iš spaudos vėliausia Rojaus 
Mizaros knyga — “Žvilgs
nis į praeitį’’. Knyga iš pir
mo žvilgsnio daro gražų 
įspūdį.: kieti, dailūs virše
liai, kelios iliustracijos, ge
ra technika. 331 puslapiai.

Kaip visus kitus Mizaros 
kūrinius, taip ir šią knygą 
pradėjus skaityti, norisi be 
pertraukos baigti.

“Žvilgsnis į praeitį” pra
sideda autoriaus kūdikys
tės dienomis. Kaip daugu
ma anuo metu kitų Lietu
vos paauglių, tai]) ir Miza
ra, j gyvenimo kelią žengė 
dygliuotais takais: kiek 
prakiūtęs, tarnavo pieme
nuku, vėliau dirbo sunkes
nius darbus. Jo tėvai buvo 
mažažemiai. Augo pulkas 
vaikų. Aišku, sklypelis že
mės negalėjo visų jų išmai
tinti. Mažiems v a i k a m s, 
kaip tiems kurapkiukams, 
reikėjo skristi į visas puses. 
Vyriausias brolis ir motina 
mirė jam dar kūdikiu 
esant.

Mizaros tėvai, nors gyve
no neturte, bet vaikus siun
tė į mokyklą. “Rūkulis bus 
kunigu”, tai]) tėvai svajojo. 
Po motinos mirties, vai
kams mokyklos beveik dau
giau neteko lankyti. Tėvas, 
vedęs kitą žmoną, apie Rū
kulio leidimą į kunigus ne
beprisiminė.

Vienokiu bei kitokiu bū
du Mizara vis siekėsi, lavi
nosi. Tas jam ii- vyko. Lai-

kui bėgant, dasigavo net į 
“daraktoriaus” vietą, —ki
tus vaikus mokė. Dar kiek 
daugiau prasitrynęs, gavo 

Merkinės kanceliarijoje 
už sargą. Tenai ir prasidėjo 

i jo “universitetai”, nors jis, 
knygos skyriuje “M a n o 
universitetai”, juos iš tik
ri] jų pradeda jau į Ameriką 
atvykęs, tarp 1920-1927 me
tų.

Amerikon R. Mizara at
vyko 1913 m. jau pilnai at- 
sipalaidojęs nuo religinių 
prietarų ir kiek tiek susi
pažinęs su pažangių darbi
ni nkų judėjimu. Atvyko jis 
pas brolį, kurio butą lankė 
‘ Kova”, “Laisvė” ir “Ke
leivis”. Greitai jis įsitrau
kė į organizuotų darbinin
kų eiles. Mokėsi darbo ir 
svajojo būti kuo nors nau
dingesnio.

Arčiau susipažinęs su Ali-' 
k u Petrausku, jaunas Miza
ra ryžosi kopti muzikos 
laiptais. Jis turėjo stiprų 
balsą ir gerą klausą. Pet
rauskui patariant, rūpės-1

moterų, katrie neturėjo 
progos siekti aukštesnio iš
silavinimo mokyklose, nors 
ir sunki o s e aplinkybėse 
pats per save mokėsi-la- 
vinosi. Kurie siekėsi tiktai 
profesijos bei biznio, neku- 
riems tai pavyko, bet ne 
Mizarai. Jis, studijuodamas 
muzika, kartu veikė visuo- 
meninėse organizacijose. 
Dirbant spaustuvėje dides
niame mieste, kur moky
muisi sąlygos palankesnės, 
gauna pakvietimą vykti kur 
į kitą miestą, nes tenai yra 
labai reikalingas.

Pradėjęs dirbti “Laisvėje” 
raidžiųi rinkėju, tuojau pra
šomas dirbti redakcijoje. 
Mūsų lietuviškame gyveni
me, redaktoriai, apart dar
bo laikraščiui, turi aibes 
dar kitų darbų: prakalbų 
sakymas, mitingai, spaudos 
vajai, finansų sukėlimai, vi
sokios pramogos ir tt. ir tt.

šiųjų. Tiesa, tai įvyko pir
ma Mizaros atvykimo į 
Ameriką.

Vėlesnieji suvažiavimai 
nušviesti pusėtinai plačiai, 
kiek tai nedidelėje knygoje 
galima. Geroka knygos da
lis skaitytoją supažindina 
su kai kuriais visuomeni
ninkais. Gan išsamiai apra
šo Kapsuko rolę Amerikos 
lietuviu darbininku eilėse. 
Telpa trumpa Vinco Paukš- 
čio-čibiro biografija, taip
gi Stasio Jasilionio ir dau
gelio kitų visuomenininkų, 
su kuriais Mizarai teko 
bendradarbiauti.

Tarpe pažangiųjų Ameri
kos lietuvių Rojus Mizara 
turbūt yra plačiausia ke
liavęs. Šiaurės Amerikoje 
jis po daugelį kartų aplan
kė beveik kiekvieną lietuvių 
koloniją.

Virš metus laiko gyven
damas Pietų Amerikoje, te-

Redaktorius visur turi būti i nai taipgi lankėsi daugelyje
matomas. Kaip tokiomis są 
lygomis galima siekti ko 
kios. specialybes?..

Knygoje “Žvilgsnis į pra
lingai studijavo muziką ir • eiti’’ Mizara nušviečia daug 
lavino savo balsą. Po kelių I svarbių įvykių iš Amerikos 
metų ryžtingų pastangų, jis'lietuvių gyvenimo. 1914 m. 
buvo priimtas į garsiąją Brooklyne atsibuvęs suva-
\ew Yorko Metropolitan ' žiavimas šelpimui nuo karo 
operą pagalbiniu choristu, i nukentėjusių Lietuvoje, ro- 
Tai jau skaitėsi geru lai-klosi, permažai apibūdintas, 
mojimu. Beveik užtikrin-• nors tai buvo labas svarbus 
tas žingsnis kopti į muzikos įvykis. Tik trumpai pažy-

i

vietų.
Plačiai važinėjo po Euro

pą.
Kaip žurnalistas, jis vi-

sur turėjo atdaras akis, 
atidžiai tėmijo gyvenimą, 
kalbėjosi su žmonėmis. Pla
čiau apibūdinti pergyventus 
įvykius ir patyrimus, reikė
ti! bent keliu tomu leidinio.

“Žvilgsnis į praeitį” skai
tytoją prives, giliau susido
mėti svarbesniais mūsų gy-

pasaulį... Ak'. Jeigu tik tai mėta apie įvykusi 1906 m. veninio įvykiais ir teoreti- 
būtų Mizarai rūpėję. R. Mi-: suvažiavimą Philadelp h i-' mais pasimojimais, kurie 
žara, kai]) ir daugelis kitų, [joje reikale šelpimo Rusi-; dabar jau tampa gyvenimo 
mūsų eilėse jaunų vyrų bei; jos revoliucijoj nukentėju-Į realybe. K. Petrikiene

“Žuvys dainuoja Ukajalyje” i
į kur kas įvairesnės už tų pa- i

Man visada patinka skai-Į bandydami jai pataikauti.' prastųjų^ 7'............
A " i . — kelionės Bet ji pasirenka riebulį ii’įčiai susižavėjo netikėtu gyvi padarai aplink 

įspūdžius, jeigu jie parašy- net praneša kitiems, jog ji eksponatu ir jau K-n^i buvu kažkaip kastai 
- -----_r matyti da- su juo prižadus padarė jau j elgetai sumokėti ekstra mo-1 tūraliai sujaudinti,
lykai nupiešti detališkau ant visados, kitų nelaimei. stį tokj ]obi. • 1 • -v- •
Šioje knygoje —“Žuvys I Bet neužilgo ji išlekia iŠ mokėjimo jis k ‘ • - - ■ ~ - - --

lyti travelogus ■ 
įspūdžius, jeigu jie parašy
ti įspūdingai ir

dainuoja U k a j a 1 y j e ”— kai]) 
tik tą viską ir radau. To
dėl ji man tai]) patiko, kad 
galiu ne tik rekomenduoti, 
bet ir raginu kiekvieną ją 
nusipirkti arba pasiskolin
ti, o jeigu tas negalima, 
tai “pasivogti,” ir perskai
tyti, iš ko gausite jausmin
go pasitenkinimo ir kalnus 
žinojimo apie žmones, žvė
ris, žuvis, paukščius, vaba
lus ir gamtos ii’ 
dorybes ir blogybes.

“Žuvys dainuoja 
lyje” parašė lenkas 
ninkas Arkadis
kuris lankėsi Amazonės pa
upiu Brazilijoj ii’Peru Var
sų vos muziejaus reika
lais — rinko iš tos pasaulio 
dalies gyvūniją. Lietuvių

žmonių

Ukaja- 
gamti- 

Fidleris,

nomis. Bet šis — juodu čiam autoriui papasakoti: 
“Medžiodamas kartą gi

rioje netoli Kurna jos upės, 
Mokslininkassta- užėjau vietą, kurioje visi 

^t/ ___ x k mane
net praneša kitiems, jog ji-eksponatu ir jau rengėsi1 buvo kažkaip keistai, nena-

Praėjo nepaprastai įnir
tingi mūšiai Kursko lanke. 
1943 metų rugpiūčio 12 d. 
Tarybinės Armijos lietuviš
kasis junginys buvo paskir
tas į fronto rezervą. Netru
kus vadovybės įsakymu bu
vau paskirtas 25-osios zeni
tinės artilerijos diviz i j o s 
vadu, kiek vėliau mūsų di
vizija įėjo į Voronežo fron
to 60-osios armijos sudėtį. 
Šiai armijai tada vadovavo 
generolas leitenantas Iva
nas Černiachovskis. Atvy
kęs su divizija armijos ži
nion, nuėjau pas armijos 
vadą. Pamačiau I. Černia- 
chovskį nedideliame sodžiu
je prie Dniepro. Jis buvo 
aukšto ūgio, plačiapetis, 
įdegusiu valingu veidu. 
Šiek tiek skeltas smakras, 
raukšlės tarpuakyje, juodi 
antakiai ir tokie pat juodi 
banguoti plaukai. Jis darė 
labai jauno, energingo žmo
gaus įspūdį. Kiek vėliau 
sužinojau, kad armijos va
dui tik 37 metai.

Ant stalo priešais genero
lą gulėjo žemėlapis, kuria
me buvo pažymėta kariuo
menės dalių padėtis.

Generolas Černichovskis, 
supažindinęs mane su padė
timi, paklausė, kokios aš 
nuomonės dėl divizijos pa
naudojimo. Padėtis armi
jos ruože buvo sudėtinga.

Aktyvūs fašistinės avia
cijos veiksmai, kuriuos ly
dėjo dažnos priešo tankų 
ir pėstininkų atakos Jasno- 
gorodoko-Tolokunskos Rud
nios ruože, vertė mūsų ka
rines dalis gyventi nuolati- 
nio įtempimo dienas. Fa- 

?s.’ šistai s t e n g ėsi nublokšti 
mūsų kariuomenę į Dniep
rą. Per Dnieprą pastatytą 
tiltą Jasnogorodoko rajone 
dažnai bomba r d u o d a v o 
priešo aviacija. Tilto taisy
mas, artilerijai ir mino- 
svaidžiams šaudant, o taip

Artilerinio paruošimo 
metu generolas Černia-. K 
chovskis išėjo iš blindažo ir 
stovėdamas išsitiesęs visu 
ūgiu ant atviros aukštu
mos, greta vad o v a v i m o 
punkto, žiūrėjo priešo pu
sėn, įsiklausydamas į 
triukšmą ir virš galvos le
kiančių sviedinių zvimbi
mą. Staiga netoliese nukri-

Hitlerininkų lėktuvai, ne
tvarkingai numetę bombas 
gana toli nuo tilto, nuskri
do, nepadarę žalos. Naktį 
divizijos pulkai užėmė pozi
cijas. Išaušus, pasirodė pir
moji priešo lėktuvų grupė. 
Priešo lakūnai, būdami, 
matyti, įsitikinę, kad plac
darme, kaip ir anksčiau, 
nėra zenitinės artilerijos, 
skrido maždaug 2,500 met-i to priešo sviedinys ir spro- 
rų aukštyje. Ugnies jūra J go.
išaugusi prieš jų grupę, su-1 kristi arčiau. Išklausęs sto- 
trikdė juos. Priešo lėktuvai vėjusių aplink jį karininkų 
numetė bombas į savo ka- pasiūlymą grįžti į blindažą, 
riuomenės pozicijas. Divi-ijis ramiai atsakė: 
zija numušė du lėktuvus, | 
kurie nukrito mūsų terito-, 
rijoje; vienas sudegęs tos 1 aukštumos, 
grupės lėktuvas nukrito' kautynių triukšmo, 
priešo teritorijoje. ~ '

Sviediniai pradėjo

—Nieko.
Jis dar ilgai stovėjo ant 

klausydamasis 
Jeigu 

Tą die- i priešas silpnai atsako į mū- 
ną priešo anktskrydžių ne-1 sų ugnį, vadinasi, jam 
bebuvo.

Viena 30-ojo šaulių kor- i 
puso divizijų pralaužė prie- i džios armijos vadas išsi- 
šo gynybą į vakarus nuo! kvietė mane. 
Jasnogorodoko, nužygiavo 
maždaug 3-4 kilometrus ir 
vėliau, fašistiniams

riesta. Taip ir buvo.
Netrukus po atakos pra

. Tik, pirm rių rūšių paukščiai neteko 
s|mokėjimo, jis išsiėmė padi- proto ir kaip patrakę šoki- 

kajutės rėkdama - yerkda- dinamąjį stiklą dar kartą į nėjo nuo vienos šakos ant 
ma, būk jo^ tas pyisižade geiai apžiūrėti paukštį. kitos, ūbauja bei cypia su-|pa^ avįacįjaį puolant, pa-

žiedą Lodama tiesiai Jti-^)as juodais dažais nudažy- 
lon' ............. i tas, o jo uodegon visokių

, norintieji jos paukščių plunksnų
dabar mato lnog^11 prikaišiota, kas galėjo ti- 

<ti. Jie puolasi jos i ];čtis į() iš išmaldingojo el- 
ii slo\ę apginti, . net. gėtos? Bet toks jau svie- 
anu gražuolės įzei- 1 
Net trečiųjų teismas I 

įvyksta, kuriame ir auto
rius dalyvauja, ir pasmer
kia įžeidėją net ant visos 
kelionės, kad jis snapo ne-

kūtė?

Kada laivas pasiekė 
tą, kur gražuolė lipo 
kan, visi akis išplėtė, 
matę ją išeinant ranka

por- 
lau-
pa-

matę ją išeinant ranka ran-1 
kon su tuo jos įžeidėju iš j 
kajutės, pareikšdama, jog!

—Manau jūsų divizijos 
pulkams įsakyti imtis tie- 

, — Ivanas 
Černiachovskis parodė že
mėlapyje ruožą, — ir su
triuškinti fašistų apkasus, 
išvalyti mišką už jų tran
šėjų. Uždaviniui įvykdyti T* 
duodu jums dvi valandas. 1,1

Netrukus divizijos pulkai 
mūsų divizijos zenitinį pul- užėmė atviras pozicijas 300- i 
ką. Šis pulkas turėjo pa- ■ 400 metrų nuo priešakinės 
kelti šaulių kovinę dvasią. Į gynybos linijos ir paleido 

ugni į gerai matomas miš
ko fone priešo tranšėjas. 
Dešimt minučių apšaudžius 
priešakinę liniją, ugnis bu
vo nukreipta prieš mišką. 
Išvalius mišką, mūsų pėsti
ninkai išėjo iš savo tranšė
jų ir atakavo fašistus. Pės
tininkams įžengus į mišką,' 
apsidžiaugiau ir raporta
vau generolui černiachoVs- 
kiui, kad užduotis įvykdy
ta. Išklausęs mano rapor
tą, jis atsakė:

—Puiku.
Lapkričio 6 dieną Kije

vas buvo visiškai išvaduo
tas nuo vokiškųjų fašisti
nių grobikų. Generolas iš 
armijos štabo pasakė man, 
kad I. Černiachovskis pri
statė diviziją apdovanoti 
Bogdano Chmelnickio 1 
laipsnio ordinu, o mane — 
generolo majoro laipsniui 
gauti.

Lapkričio 14 dieną gavau 
frontų vado įsakymą per-

veliju, fasistiniams tan- - x - 
kams ją atakavus, negalėjo
tęsti puolimo, §usidarė va
dinamasis “maišas.” Grėsė 
pavojus, kad priešas gali 
užrišti “maišį,
liks apsupta. Armijos va
das iškvietė mane ir įsakė 
nusiųsti į “maišą” vieną

ir divizija

Atsisveikindamas, armijos 
vadas vėl paklausė:

—Ar jūs įsitikinęs, kad 
pulkas įvykdys uždavinį?

Atsakiau teigiamai.
Pagalba, laiku suteikta 

divizijai, patekusiai į “mai
šą,” pasirodė lemiama. 
Klastingi priešo planai bu
vo sužlugdyti.

Paskutinėmis spalio mė
nesio dienomis hitlerininkai 
ruože tarp Jasnogorodoko 
ir Tolokunskos Rudnios 80 
tankų pralaužė mūsų gyny-

jaudintais balsais..,"
Toliau jis sako.
“Pagaliau pam a t a u ir 

viską suprantu. Už kelių 
žingsnių, tankioj augmeni
joj, pastebiu ant žemės juo
da plačia masę—tai skruz
dės.”

Šios skruzdės yra mirtis 
viskam — ir žmogui, ką tik 
jos užpuola, prieš jas dar 
niekas neatsilaikė. Jeigu 
jos tave apkibs milijonais, 
tu jokiu būdu iš jų gyvas 
neištrūksi. Jos sulįs tau 
stačiai į v i d ų pro ausis, 
burną ir prasikirtę skyles 
bile kur kūne.

“Tuo tarpu,” sako jis, 
“priekyje, už šimto žings
nių, gretimos skruzdžių vo- 
ros-eilės. Priešakine sau
ga išgąsdino didelį driežą 
težu, beveik metro ilgio 
milžiną, bėgantį pasislėpti 
į netoli esantį žemėje urvą. 
Paskui jį lenda po žeme 
tūkstančiai ecitonų (skruz- 

. Man nematoma ko- 
kuriame jie tuo metu buvo, va gelmėse vyksta neilgai.

Priešo tankams artėjant 
prie mano vadovavimo 
punkto, pranešiau apie tai 
telefonu Černiachovsk i u i ; 
kartu pranešiau ir apie 
priemones, kurių ėmiausi. 
Išklausęs mane, armijos va
das sakė:

—Žūt būt sulaikyti prie
šo žengimą į priekį,—o kiek 
palaikęs, pridūrė: — Im
siuosi priemonių p a d ė t i j eįįį 38-osios armijos žinion, 
jums. _ J Su generolu Černiachovskiu

Praėjo nedaug laiko, ir į i nespėjau atsisveikinti. Vi- 
musų pozicijas buvo atsiųs- į sįems laikams mano atmin
ty šaulių daliniai, kurie pa- tyje išliko žavus paveiks- 
dejo atstatyti ankstesnę pa- |as narsaus? valingo ir ta- 
detį. į - ■

Mūsų kariuomenė ruošė- * čornkMiov^kio 
si puolimui. 60-oji armija vėliau išgarsėjo kaip

j reikalavo didelių aukų.
' Aš pasiūliau vieną divizi
jos pulką pastatyti ginti 
tilto, o likusias divizijos da
lis naktį permesti tiltu į 
placdarmą, kad jos, užėmu
sios ugnies pozicijas, ir, iki 
ryto apsikasę, išaušus mū
sų baterijų ugnimi- sutiktų 
priešą. Armijos vadas ti
riamu žvilgsniu pažiūrėjo į 
mane ir paklausė:

—O kas bus, jeigu prie
šas nublokš jus į Dnieprą?

—Jeigu priešas nublokš 
mus į Dnieprą, — karštai 
atsakiau aš, — mane teis, o 
jums duos papeikimą.

Armijos vadas nusijuokė, 
patvirtino mano sprendimą 
ir, šiltai atsisveikinęs, pa
linkėjo sėkmės.

Vienam iš divizijos pulkų 
žygiuojant tamsoje per til
tą, maždaug 1,500 metrų 
aukštyje pasirodė apie 20 
fašistinių lėktuvų. Dalis tų 
lėktuvų numetė apšvietimo 
bombas. Mūsų sunkieji kul
kosvaidžiai nedelsiant pa
leido ugnį į apšvietimo bom
bas, o likęs tiltui pridengti 
mažojo kalibro zenitinės ar
tilerijos pulkas paleido au
tomatinę ugnį į lėktuvus.

Mokslininkas nuostabiai 
gerai susipažinęs su Ame
rikos kontinento istorija. 
J a m būnant bile vietoje 
mokslinės ekspedicijos rei
kalais, jis paduoda ir tos 
vietos istoriją, kaip tos vie
tos pateko į baltųjų turtuo- 
lių-grobuonių rankas.

Ispanai pasiryžo užka
riauti Peru, kur buvo aukš
ta indėnų civilizacija. Jie 

■žvė
riškai ištroškę — aukso. 
Pasisekė jiems sumušti pe
ru iečius indėnus ir pagrob-

dėtį.

kalbon išvertė J. Černiaus- J i vyksta su juo apsivesti! bajsiai buvo ištroškę—. 
kienė, o ją atspausdino Lie-; 
tuvos valstybinė 
Vilniuje. Knygos 
virš šešių rublių, 
siškiais pinigais 
$1.25.

Aš tiek buvau laimingas, 
kad man nereikėjo jos nei 
pirkti, nei skolinti, nei vog
ti. 7' 
dama iš Lietuvos, ją parsi
vežė ir davė man ją per
skaityti.

Rašytojas pradeda įspū- turi arklį ir yra labai geras 
džiusrašyti ^sėsdamas lai-. Rovėjas. Kadangi moksli

ninkui reikalingi tik nepa
prasčiausi eksponatai, tai

0 dar kita, iki šiol kitaip, 
i, nekal

bėjus, dabar gražiai lenkiš-i 
atsisveikinda-ti jų karalių Atahualpą.

|Mokslininkas pats sako: 
“Atahualpa pasiūlė už 

savo laisvę tiek aukso, kiek

leidykla į apart prancūziškai 
kaina'}'

bet mū-
tik apie

si puolimui. < 
turėjo dalyvauti vienoje di-

nuo

lentingo armijos vado gene- 
kuris

kai sušuko,
ma su gamtininku.

Ir taip per visą šią kny-1 
gą rašytojas tave turi pri
rišęs savo įdom i a u s i a i s J° sutilps tame kambaryje, įdžių).
nuotykiais. Na, ar jūs ga-

^tjina Petrikiene, grįž- įstūmėt tikėti, kad galėjo lygiai su iškelta žmogaus Po kurio laiko driežas pasi-
• 1 - Tt T 1 1 • im C A 1 y l-\ yri L\ 1 1 T m . . „ ,1 "■ Y T __    *  ; sekamai atsitikti? Moksli

ninkas Peruje pasisamdė 
fiziniai stiprų elgetą, kuris

van, kuris plaukia Brazili
jon su žmonėmis ir prekė
mis. Čia jis susiduria su 
įvairaus tipo žmo n ė m i s , 
kuriuos jis artistiškai nu
piešia ir sukelia skaityto-

Lietuvos išvaduotojas 
fašistinių grobikų.

Generolas majoras
J. Žiburkits

džiausiu Tėvynės karo ope
racijų, vadinamojoje Kije
vo operacijoje. Placdarme 
buvo telkiami pėstininkai, 
artilerija ir kitų rūšių ka
riuomenė. Prieš praside
dant operacijai armijos va
das Černiachovskis sukvie
tė į pasitarimą visus divi
zijų, korpusų vadus. Armi
jos vadas gyveno medinia
me namelyje maždaug kilo
metras nuo Dniepro 
to.

Junginių vadams 
portavus, generolas 
niachovskis labai tiksliai 
davė paskutinius parėdy
mus dėl armijos paruošimo

PARDAVĖ INDIJAIJAV
KARINIŲ LĖKTUVŲ
Washingtonas. — Jung

tinės Valstijos pardavė Ih- 
dijai 29-nis karinius trans
porto “C-119” lėktuvus. Šie 
lėktuvai gali vežti po 34,000 
svarų krovinį ir skristi apie 
300 mylių per valandą. Sa
ko, kad Indija jų pagalba 
galės aprūpinti savo armi
jos dalinius, kurie laikomi 
kalnuose prieš Kiniją.

ranka. O kambarys buvo 
penki iš septynių metrų. 
Pastarieji sutiko, bet, gavę 
auksą, nė nepagalvojo te
sėti žodį. Cinizmas pasiekė 

• aukščiausią laipsnį: ispanų 
konkvestadoriai žiaurumų, 
rankų kapojimų ir akių de
ginimo meistrai, nut e i s ė 
inkų karalių sudeginti ant 
laužo. Tačiau prieš mirtį, 
jeigu jis sutiks priimti 
krikščionių tikėjimą, j a m 
‘malonę’ — nužudyti jį ne 
ant laužo, o pasmaugti.”

Čia jis aprašo be galo 
daug apie gyvūniją — apie 

ir prastuosius, 
paimsime vie

ti daug daugiau už nušau
tą nepaprastą paukštį. Bet 
tie nepaprasti paukščiai ne 

juose susidomėjimą ir pa- tai]) lengvai randami, 
lenkia jų smalsumą. Skai- Vieną dieną elgeta atjo- 
tytojas susiinteresuoja tuo, ,ja nešinas iš tikrųjų nepa- 
kokių sviete yra žmonių 
nors ir ne visur tokių.

Va, viena gražuolė 
žiuoja su motina. Nespėjus daug yra, bet jie visi dide- geruosius i 
jai koją įkelti laivan, vyrai liais geltonais snapais ir Pavyzdžiui, 
stačiai iš proto kraustosi, trumpomis uodegos plunks-'ną pastarųjų ir Įeisime pa-

' prastą, stačiai nema t y t ą 
paukštį. Nors, tiesa, tokio 

va- 'panas u m o paukščių čia

rodė žemės paviršiuje visas 
juodas nuo apsėdusių jį 
skruzdžių. Jo akys jau iš
ėstos ir pilnos vabzdžių. 
Nusilpęs driežas dar ropo
ja, tačiau nušliaužia ne 
daugiau kaip kelis žings
nius. Tarsi stabo ištiktas 
jis sustoja ir plačiai pra- 
žioja nasrus apginkluotus 
daugybe dantų. Jis piktai 
prašiepia dantis į’nepagau
namą priešą, o tuo tarpu 
šimtai skruzdžių įlenda 
jam į nasrus...”

Nebepakęsdamas žvėries 
kančių, autorius pribaigia 
driežą šūviu ir pats pabė
ga, nešdamas ir savo gy
vastį, nors pora skruzdžių

kran-

atra-
Čer-

ir į jį įsikibo ir biauriai 
įkando.

Tai tokių įvairumų pil
na knyga, apie kurią čia puolimui. Mane stebino tai, 
galėtumei rašyti ir rašyti, kaip puikiai Černiachovs- 
Bet kam rašyti . . . Būti
nai reikėtų kiekvienam ją 
perskaityti dėl pasitenkini- 
rho ir pamokos.

Man labai patinka Čer
niauskienės kalba. Ji var
toja kasdieninę kalbamąją 
kalbą.

A. Gilnian

susipažinęs su vi- 
kariuomenės ypa- 
kaip nepaprastai 
jis kėlė uždavi-

kis buvo 
sų rūšių 
tybėmis, 
teisingai 
nius.

Po dviejų dienų buvo 
gautas įsakymas pulti.

DAR VIENAS NAUJAS 
KARO LAIVAS

Philadelphia, Pa. — Nu
leido į vandenį naują krui- 
zeri “Little Rock”, kuris v 7 *
yra 10,500 tonų įtalpos, da
rys po 36 mylias per valan
dą ir bus raketomis gink
luotas.
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NEW HAVEN, CONN
Šauni Tėvų Pagerbimo Diena

Pietūs ir Dainą Programa
Bengia Literatūros Draugijos 32 Kuopa

Sekniad., Birželio 19 June
Pietūs Lygiai 1-mą Valandą Dieną

Lietuvių Salėje, 243 Front St.
PIETŪS $2.00 asmeniui

graži, kultūringa ir geram 
tikslui.

Ir nepamirškite, kad lie- 
įpos pirmą prasidės L.D.S. 
seimas. Antrą dieną liepos 
pasibaigus seimui, bus pui
ki vakarienė pasitikimui 
delegatų ir svečių. Vietiniai 

i kviečiami dalyvauti skait- 
i lingai. Vakarienė įvyks 
; Broadwood Hotel šeštame 
aukšte, Broad ir Wood St., 
tik trys blokai nuo City 
Hali. Pasižymėkite dieną, 
laiką, ir būkite 7-tą valan
dą Broadwood Kotelyje.

Pilietis
Puikią dainų programą atliks

Laisves Choras iš Hartford, Conn.
Baniuos vi-as Choras ir bus sulą ir kitokių pamarginimų. 

.Veikite, išgirskite gražią programą 
papietaukite ir pasilinksminkite.

Rengimo Komisija

Pittsburgh, Pa.
Visiems LLD kuopų 

nariams

Cleveland, Ohio
Keletas svarbių sueigų
Dėka būsimų suvažiavimų ‘ 

liepos mėnesio pradžioje,1 
turėsime keletą būtinų su-i 
eigų, į kurias mūsų pramo-' 
gų lankytojai nori būtinai 
atsilankyti, bet ’ 
kiek išmetinėja, kad jos pei p]L-^j0 mėnesiais nuo 9 vai. 
arti viena prie kitos. Bet.ryto iki 5 va] ])opiet tik. 
kadangi visi rei 'alai taip rjng kruynę su X-ray vel- 
susikloste, tai atidėlioti jų (uj vjSUSj Rmie tik ateis, 
negalima. Štai tos būtinos nuo 15 iki seniausio am. 
musų sueigos: : žiaus

; Sekmadienį, birželio 19 d., i Tikrinimas apima ne tik 
mus aplankys Dr. Stamslo-1 džiov% bet ir včžį> Tad pa_ 
vaitis su žmona ii paiodys i ^jnaudokite šia proga, 
paveikslus (slides), kuriuos' 
jie praėjusią vasarą parsi-1 
vežė iš Lietuvos. Paveikslų 
rodymas įvyks White Eagle 
svetainėje, 8315 Kosciuszko

nuo, kiek istorija- pamena. 
Kartais siekė iki 84.6 laips
nio šilumos.

Buvo šiltas gegužes mė- 
' nuo 86 metai atgal, bet tuo
met šiluma tesiekė 62.7 .

Lyga prieš džiovą, 3440 
Hali Avė., praneša, 

kai tu jie , bad birželio, ]jep0S jr rUg_

* - , V C vctl i f v J V J U -L KV UV A LA A Y \J

Kaip žinote,. kovo 27 die- Ąve< Pradžia 3-čią valandą 
; na susitarta ir visos trys pOpįet. Svetainė bus atdara i 
iLLD kuopos apvienytos 1 j 2-da vai.
I T T 87 l<iinnn tni vl’f) 33 ‘__ V .

Visos narės daly-Busas išeis 11:30 vai. ryto i ford St. 
nuo 155 Hungerford St. ! vaukite.

Lietuvių Moterų Klubo; _
susirinkimas įvyks pirma-
dienį, birželio 20 d., 7:30i Kalbink užsirašyti Laisvę 
vai. vakare, 155 Hunger-; tuos, kurie jos dar neskaito.

Vakacijos pas Bekampius
Vanduo Atlantike šiltas, vieta gera, patogi vakaci- 

joms. Atsilankę nesigailėsite. Kviečia atvykti,

</. A. ir ELZ. BEKAMPIAI
147 13th St., Avalon, N. J.

Philadelphia, Pa.
Birželio 10 d. Literatūros; Pertraukoje buvo pakvie- 

Draugijos 10-os kuopos su-'stas Laurynas Kapočius iš 
sirinkimas buvo skaitliu-■ Washingtono, lietuvis dar
gus ir geras tarimais. Ra- buotojas tarybinėje amba- 
portas iš Įvykusio paveiks-. sadoje, tarti žodį. Visi su 
lų rodymo buvo džiuginau-! atyda klausėsi. Kapočių 
lis. Apmokėjus visas ro- man teko pirmu kartu ma- 
dvmo išlaidas, dar liko ir tvti ir girdėti kalbant.

v i *

Antru kalbėtoju buvo A. 
Bimba. Jam kalbėti neteko 
ilgai. Bimba paačiavo vie
tiniams, visai susirinku-

Šeiminiu parengimų

rinkta

Montrealas kai]) miestas 
U buvo inkorporuotas 1832< 

metais ir buvo padalintas Į ; 
į 8 apylinkes (wardus), ku
rios rinkdavo po du atsto- 

. Publika kviečia- ■vus į '™est° M^°’
ma atsilankyti kiek anks-i E? rlnkdav° tai?’bos 
čiau, nes prieš paveikslų ; J “T maJ0™.buw lsl'",k' 
rodymą mūsų Meno choras . ’^t1' . . .• v 4_. • „ ,. , , i 1838 metais miesto teises,pasižadėjo sudainuoti kele- , ,. , . , ,t i • i- , • i - ■ buvo atimtos ir miesto vaitą dainelių, tai bus gražus i , , , • . . ,ni-op-ramos nanildvm'L ' dymas pavestas teisinei ta- pi ogiam,os pap.Idymas. rvbai Tokiam valdymui

Birželio 23 d. įvyks LLD1 .... . . . .. ?
via i : miestiečiai pasipriesmo n190 kuopos susirinkimas,. . , . , . J , 1, • -i - - » i X.- j miestui teises buvo vėl gra-kuriame reikes išrinkti de- v ,| žinotos. Majoru buvo iš

rinktas McGill.
Šiandien Montreale pra

deda reikštis naujos idėjos. 
Norima atsiskirti nuo Kve
beko provincijos ir gauti 
provincines teises.

Laisvės Piknikas
Rengia Massachusetts Lietuvių OrganizacijosLLD 87 kuopą, tai yra, 331 

ir 40 kuopų nariai dabar 
priklauso vienoje kuopoje.

Buvo nutarta visų narių 
susirinkimą laikyti gegužės 
29 d., bet dėl tam tikrų 
priežasčių jis neįvyko.

Sekmadienį, birželio 26 
d., 2 vai. popiet, LDS 160 
kuopos svetainėje, 102 4 
Beaver Ave., N. S. Pitts
burgh, įvyks visų LLD na- 

; riu bendras susirinkimas.
Draugės ir draugai, visi 

ir visos dalyvaukite, nes 
turime labai daug svarbių 
reikalu. Artinasi L. Liter. 
Draugi jos suvažiavimas. 
Reikalinga pasiųsti delega
tus, duoti gerų sumanymų, 
ir yra kitokių svarbių rei
kalų. Jeigu kurie nariai 
dar nepasimokėjo duoklių, 
tai prašomi ateiti ir pasi- 
mokėti.

Po susirinkimo turėsime 
skanių užkandžių, kuriuos

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 3 JULY

Literatu-1 • . ii-i • - . -.. . isiai publikai uz gražų atsi- 
i lankymą, paramą “Lais- 

l.al ta J)a’ i vei”, pažymėdamas, kad d. 
cu Jazu°-1 Juozas Deltuva paaukojo

jautų Senam \ incm. Tą at-.kickvjenu metu savo am. 
hks kuopos valtĘba. .. |žjaus ck)lel.. būtent

| Ir ta proga choras ir visa 
į publika sudainavo jam “Il
giausių metų.’’

Gi senas “Laisvės
i mojas draugas Kazys Zam-' pagamins Paich ir J. Mura- 
basevičius iš Reading, Pa., ’ " ’ ~'L
įteikė $50. A. Bimba pa-

: sakė, kad jam tai pirmas 
'atsitikimas, jog nereikia 
: prašyti pas draugus para- 
l mos, bet jie patys, spaudos 
mylėtojai, aukoja.

Antru atveju vėl 
choras sudainavo tris 
nas. Paskutinė daina 
ro ir visos publikos 
bendra.

Aido choras gražiai 
nuoja ir susirinkusiems la
bai patiko. Ačiū chorui ir 
choro mokytojai.

Na, ir tie, kurie nebuvote 
piknike ir negirdėjote dai
nuojant Aido chorą Balti- 
niorėje, būtinai atsilanky- 

i kite 3-čią dieną liepos 7-tą 
ival. vakare, Broadwood Ho
tel, Broad ir Wood St. Iš- 

: girsite ne tik Aido chorą, 
bet ir kitus gerus daininin
kus dainuojant. Į koncer
tą įėjimas nemokamas.

Aido choras apleido Bal
čius į svetainę. Aido cho-.timore 7-tą vai., philadcl- 
ras, vadovybėje1 M. Stens-' phiečiai 8-tą vai. Philadel-

ros

me susirinKir 
šunta ir “Švie 
ir instruktuoti

rima suvažiavimui,

ma, kaip iki šiol buvo.

nu- j

re-

didelis busas philadelphie-1 
eiti vvkome i Baltimorėsl 
pikniką “Laisvės’’ naudai. . 
Seni mūsų spaudos mylėto
jai gražiai nusiteikę, su 
šypsena veide, su pokal
biais ir dainomis, važiavo
me linksmi. Pikniką pa
siekėme biskį po pirmos.

Dar nespėjus sueiti i pa
žintį su vietiniais, atvyko 

sas iš B rook lyno, 
philadelphiečiams 
chorui, piknikas

gienė. Visi ir visos būtinai 
dalyvaukite.

Varde LLD 87 kp. 
komiteto,

J. Mažeika

legatus į Draugijos suva
žiavimą ir apkalbėti kitus 
svarbius kuopos reikalus. 
Visi kuopos nariai kviečia
mi atsilankyti į LDS klubo 
svetainę 7:30 vai. vakare.

Birželio 25 d. klubo sve
tainėj įvyks LDS 55 kuopos 
seimo delegatų išleistuvės. 
Smagu pranešti, kad birže
lio 3-čios dienos susirinkime 
kuopa išrinko dar 2 delega
tus, tai dabar kuopa turės 
4 delegatus 14-tame seime. 
Išleistuvių pobūviui bus pa
gaminta puiki vakarienė tik' 
už $1.00 asmeniui. Todėl 
ta dieną mūsų 
kėnis neapsimoka 
nę gaminti namie, 
si ir visos birželio 
kime LDS klubo 
6 vai. vakare.
nes vyks šokiai iki vėlumos, j

J. žebrys..

Montreale gyventojai pra
ėjusiais metais tai]) vadi
namais “sales” taksais su
mokėjo $25,865,655.

Nuo 1935 metų, kada bu
vo įvesti šie taksai, montre- 
aliečiai sumokėjo $300,000,- 
000. ' B. K. .

Atvvkusv

pagyvėjo. Svečių prisirin-' 
ko vidutiniai. Rengėjai už-, 
imti su darbu ir svečių ap-! 
tarnavimu. Dainų skambė-' 
sis jau girdisi. Šokiam pra
sidėjus, ne tik jaunesnioji; 
karta, bet ir seniai linksmi 
šoka.

Arti penktos valandos. 
Kučiauskaitė pakvietė sve-'

Piknikas Bus Gražiame

R a m ova Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

šeiminin- 
vakarie-. 
Taigi vi- j

svetainėj

Hartford, Conn, i
Birželio 5 d. Laisves cho-1 

ras paminėjo savo 33-jų 
metų gyvavimo sukaktį.

Po vakarie-i lu.Qgpama atidarė O.
Jonas Sabaliauskas 

Tenoras
Ona Dirv’elienė

Sopranas

Aido 
dai- 
cho- 

buvo

dai-

Montreal, Canada
Trumpai apie viską

Gegužės 28 dieną G. Rim- 
kaitei jos sesutė V. Vaitie
kūnienė ir draugės suruo-

Kapinių papuošimo dieno- j 
je, gegužės 30 d. ant Lietu
vių Tautiškų kapinių susi
rinko daug žmonių pagerb
ti savo draugus ir gimines. 
Bet lietus pakenkė ir turėjo 
anksčiau išsiskirstyti.

Kapinės gražiai atrodo,
švarios, žolė nupjauta. J. K. še priešvedybinę partiją. 
Mažeika pasakė trumpą Vaišės atsibuvo Vytauto 
kalbą. Tarpe kitko jis ra- klubo svetainėje.
gino remti kapinių komite
tą fiziniu darbu ir finan- piūčio mėnesį su italų tau-

Norint kapines šva- tybės vaikinu.
riai užlaikyti, yra darbo ir 
išlaidu. Todėl visų pareigai 
jomis rūpintis.

Jos vestuvės įvyks rug-

sais.

LDS 160 kuopa laikė su
sirinkimą savo name, 1024 
Beaver Ave. Tai dabar va
saros sezonui susirinkimai 
pertraukiami. Po vasaros 
pirmas susirinkimas įvyks 
rug. mėnesį, kuris bus 
paskelbtas. Duokles nuo 
narių kuoops komitetas 
kiekvieną mėnesį priims 
klube.

S. Baltrušaitis susižeidė 
koją darbavietėje. J. Rama
nauskas serga namie gy
dytojo priežiūroje.

i ti chorą.
Choras vadovystėje Hollis ' 

sudainavo kelias liaudiškas | 
daineles. Pianu palydėjo 
Mrs. Grifin, nes nuolatinė 
akompanistė Rusev i č i ū t ė j 
mokykloje ruošiasi prie eg
zamino. Viskas pavyko ge
rai.

Po dainų turėjome ska-1 
nių ir įvairių valgių. Gas- į 
padinės L. Žemaitienė bei jų : 
gelienė ir Latvėnienė bei jų į 
pagalbininkės apkrovė sta-l 
lūs įvairiais ir skaniais vai-; 
giais. Didelis joms ačiū už | 
paruošimą!

Sekmadienį, birželio 191 
d., New Haveno lietuviai j 
ruošia tėvų pagerbimo ap-' 

Programoje įUž sąžiningą pareigų ėji- vaikščiojimą.
mą paaukštinti 173 miesto dalyvaus ir mūsų Laisvės | 
policininkai, kurių tarpe choras.
trys lietuviai: J. Aštraus- gražiu busti.
kas, E. Lenkaitis ir A. Ruz-

Montreale gegužės menuo
S. O. i šiemet buvo šilčiausias mė-

Važiuos dideliu iri 
Vietos bus' I 

ir pašaliniams. Kas nori-l 
te važiuoti, tai užsisakykite I 
vietą pas L. Žemaitienę ar
ba kitus, choro narius. Ke
lionė į abi puses tik $1.25. |

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TR A VE!. ( O., Ine
(Laisniuota per U.S.S.R.)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
I 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

sekmadieniais

2134 W. Chicago Avenue 
Chicago 22. Ill.
Tel.: Dickens 2-8232
39 Raymond Plaza W.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

Atdara kasdien 9-6;
RAŠTINES:

132 Franklin Avė.
Hartford, Conn.
CHapel 6-4724

Campau11339 Jos.
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnscnd 9-3980

9-4.

332 Filmorp Avė.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674 

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

NOrinandy 5-9887

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės.
MŪSŲ) SKYRIŲ 

359 West Broadway
South Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrew 8-5040

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

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

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

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit! pilne katalogo, rodančio kalnas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

Puikią dainų programą sudarys

Muzikas Jonas Dirvelis
Atliks garsieji dainininkai

Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas 
Pianu akompanuos Helen Janulytė-Smith

Visi programos dalyviai iš Worcester, Mass.

TAIPGI BUS IR SPORTO PROGRAMA

Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro
Programa prasidės 5:30 vai. vakare

ART MASON’S ORCHESTRA NUO 4 VAL.

Namų gaminimo geri valgiai

Bus daug svečių iš tolimų kolonijų. Būkite piknike 
susipažinkite ir pasilinksminkite su jais.

Bušai i “Laisves” pikniką
Prašome gerai įsitėmyti nurodymus ir kreiptis kaip 

nurodoma užsisakymui vietų važiavimui i “Laisves” pik
niką liepos (July) 3-čią dieną Montello, Mass.

LAWRENCE ir METHUEN
Kelinė Į abi pusi $2.00. Užsisakymui vietų iš anksto 
kreipkitės j busų komisiją—J. Kuodis, J. Chulada, te!. 
35064. Taipgi galite patelefonuoti S. Penkauskui: 55809.

Prašome nesivėluoti užsakymui vietų.

HAVERHILL
Matykite A. Kazlauskąa rba J. Masevičių. nes jie yra 

busų komisijoje.
Piknikas bus naujoje vietoje: Kamova Parke. Gražus, 

parkas, gera sal šokiams. Už buso bilietą 
reikia užsimokėti iš anksto.

SO. BOSTON ir APYLINKĖ
Busas išeis iš So. Bostono nuo 318 W. Broadway 

12-tą valandai dieną. Kelionė į abi pusi $1.50.
Nesivėlinkite, nes busas išeis paskirtu laiku.

A. Dambrauskas



DETROIT, MICH.
Šiuomi pranešame, kad Detroito pažangiosios organi

zacijos rengia spaudos paramai gegužinę (pikniką), ku
ris Įvyks sekmadieni, liepos-July 17 d., Urbontienės dar
že, Beach Nut drove, prie Middle Belt kelio.

Visi suprantame, kaip mums pažangiečiams yra svar 
bu palaikyti savo Spaudą, kuri teiktu visuomenei teisin
gas žinias iš viso pasaulio šalių, taipgi ir iš Amerikos 
darbininkų .judėjimo bei kovų už geresnę ateitį. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti į šį pikniką ne tik iš Detroito, 
oet ir iš tolimesnių kolonijų. Rūpinkimės visi palaiky
mu savo spaudos.

Rengimo /Komisija

Detroit, Mich.
Klaidos atitaisymas

Birželio 10 dienos “Lais
vėje” tūpusioje trumpoje 
korespondencijoje įvyko la
bai nemaloni klaida. Joje 
drg. Bradauskienė rašo 
apie mirtį savo sesutės O- 
nutės. Rašo kaipo liūdną 
prisiminimą, nes jos sesutė 
buvo palaidota 1950 metų

giai prieš dešimtį metų. Na, 
o minėtoje korespondenci-

mūsų klaida, ir mes 
atsiprašome draugę

“Laisvės” Redakcija

Hartford, Conn.
Laisvės choro ir kitų or

ganizacijų narys George 
Silks (Šilkas) pasijuto li
gos paliestas. Pasidavė į 
Hartfordo ligoninę ištirti 
sveikatos s u š 1 u b a v i m ą . 
Daktarams ilgai netruko 
ligos priežastį surasti ir bu- [ 
vo padaryta operacija. Li
gonis, nors silpnas, bet ope- 
lacija, atrodo, buvo sėk
minga. Tikisi, už kokių de-į 
šimties dienų galės grįžti 
namo.

Šilkai gyvena 92 Pro
spect Street, Wethersfield, 
Gonn. V. V. ,

ĮVAIRIOS žinios 
Viena klaida kainavo

JAV $16,000,000
Washingtonas. — Paaiš

kėjo, kad viena klaida 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybei kainavo $16,000,000. 
1959 m. sausio mėnesį ka
rinis orlaivynas pradėjo ga
minti raketą “Atlas-Agena-Į 
B” nušovimui į Mėnulį. Tuo i 
pat laiku panašią raketą 
gamino ir National Aero
kai. Dalykams paaiškėjus,! “ būdama, 
pastarieji savo raketos dar-•/ai va 
ba sulaikė, bet jos gamybai i 
jau buvo išleista $16,000,- ita’ .tai sal 
000. „ !

Bet dabar ir vieni, ir ant
ri dėl to nesirūpina, nes po 
viršūnių konferencijos pa
krikimo kariniams reika-j 
lams bus pridėta apie ke
turi bilijonai dolerių.

Sveiksta miisy mieloji !
draugė

Mes žinojome, kad sirgi
nėju draugė Ann Titanienė, 
jos labai pasigedome mūsų 
parengimuose, kurių jinai 
niekados neapleisdavo, bet 
“Laisvėje” nieko nerašėme, 
nes ji prašė nerašyti. Ta
čiau dabar ši maloni ir'v> 
darbšti draugė jau tiek pa- visus, kam tik laikas 
sveiko, jog pati apie savo ■ leidžia, pribūti ir smagiai 
ligą parašė. Ji rašo: į praleisti vasaros nedėldie-

" , , , _ , !ni. Žinome, kad vasara la-
. MAn°. daktal'iS Ja7aSibai greit prabėga, tai kol

ivbn YT >el hA A°r °n’' y| a Pro£a> suvažiuokime Į M. D. Adresas: 104 Arling-; 1
ton Ave., Brooklyn, N. Y., 
Ji yra puiki gydytoja, ji gy-, 
do tiktai moteris. i

Pirmu kartu pas ją buvau i 
dėl patikrinimo savo svei-į 
katos gegužės 17 dieną.; 
Gegužės 23 d. buvau išvež-1 
i Brooklyn Women’s, ligo-i,_ . . 

.ninę, 1395 Eastern park_ |’etų atsideLi kūrybai.
way, Brooklyne, o gegužės 
26 dieną buvau operuota.

Ligoninėje išbuvau 8 die- ■ 
n as. Buvau labai silpna, 
gal dėl to, kad valgyti ne

įgalėjau. Dar ir dabar, jau < ---- ------- ------ 1 -------- _ v ? .
negaliu ge-Į “’T a m a r i n d Fellowship’ I apiplėšė viešbutį pačiupda- 

skauda krū- į vardu, kad jis galėtų nu-įmi $60. Moteris buvo pa- 
darosi tai šil-

Bet žaizda 
Einu geryn ir 

čia parašyti

Būkite LDS 3-čios Apskr. piknike Pranciškony ‘Darbininkas” 
apsimelavosekantį sekmadienį

LDS 3-čios Apskrities 
piknikas bus jau šį sekma
dienį, birželio 19, Kasmo- 
čiūtės parke (Steamboat 
Inn), 91 Steamboat Road, 
Great Neck, N. Y.

Rengimo komitetas kvie-

gražių park i ūką pasimaty
ti ir pasikalbėti su pažįsta
mais. Ten yra ir puiki sa
lė su daugeliu stalų pasė
dėti prie užkandžių bei sti
klo šalto alaus.

Busas išeis 12:30 vai. 
popiet nuo Lituanica skve
ro. Tik jau nesi vėlinkite 
ateiti prie buso, nes galite 
netekti vietos.

Taigi, iki pasimatymo! 
Apskr. kom:

Visokios žinelės
Viesulas vėl pagerbtas
Dailininkas Romas Viesu

las-Veselauskas gavo kitą i kad didele paskuba išbėgo 
I amenkmem nuli j om i e i i ų ; Vyras įr moteris iš Bed- 
fendo pai amą,_ kad jis. ga"'ford . Stuyvesant viešbučio lofii ‘ifciclnfi Liiwnm I ~ , , T. ■> i- •1 Brooklyne. Jis bandė juos 

Rekomenduojant Cincin-j sulaikyti. Tada tas vyras 
nati Meno Muziejui, kuris i pradėjo į policininką šau- 
randasi Ohio valstijoj, Ro-|dyti. Ramos tuo pat atsa
rgas Viesulas atrinktas spe-|kė. Susišaudyme Ramos 
cmlios jury komisijos, gavo i nušautas, o N. Jackson per- 
vieną tūkstantį dolerių —išautas. Pasirodė, kad pora

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

; L.L.D. 22-ros kuopos pusmetinis
v | susirinkimas su užkandžiais įvyks \birželio 14 ' penktadienį, birželio-.June 17 d..

JL.D.S. Klubo salėje. 9305 St. Clair
: Ave., pradžia 7:30 vai. vakare.
j Gerbiami kuopos nariai! Esate 

i atsilankyti į šį susirinki- 
imą, nes čia bus išduotas raportas 
' iš parengimo, sužinosite, kokios bu-

> pasekmės.
Kuopos komitetas 

(48 49)

Vietinis pranciškonų- 
“Darbininkas
d. net pirmajame puslapy 
je rašydamas apie birželio.
12 d. susirinkimą, paskel-1 kviečiami

i be, kad “Tuoj po pamaldų i i:
I buvo eisena su plakatais į: vo 
Town Hall.” Na, o “N. Y. | 
Times” birželio 13 d. rašo, 
kad jokios eisenos iš nie-. 
kur nebuvo, kad dėl lietaus' 
eisena buvo atšaukta.

Beje, “Times” sako, kad 
šitame fašistiniu lietuvių, .... 
latvių ir estų susirinkime nepakenktų sėkmingai įvykdinti me-

Ohoro Koresp.
(48-49)

OZONE PARK, N. Y.

Aido Choro pH 
Rugsėjo 11 d.,

1 Great Neck, N. Y
Aidas prašo draugijų ir kuopų 1 ą

ikfts įvyks Sept.- 
fsimočiaus Parke,

| Po miestą pasidairius g1 UpUS S E' 2J“
Policininkas W. Ramos, 

j 28 metų amžiaus, pastebėjo,

' . ’ ."i galėtų nu-jmi $60. Moteris buvopa-
i vykti Į Los Angeles, Cal., I bėgusi, bet vėliau ją suėmė,, 
iii ten dirbti specialioj stu-jt^i Nora Elliot. ,
dijoj visą vasarą. Pinigus ’ ----- -
davė automobilių karaliaus: į New Yorko prieplauka 
Fordo Fondas Kultūrai rem-: atplaukė Japonijos karinin- 
ti. Fondas taip pat apmo- ku mokymosi laivas “Nip- 
kės kelionę ten ir atgal. Įpon Maru.” Jungt. Valsti- 

Šiuo metu Viesulas da- ju karinio laivyno viršinin- 
lyvauja Brooklyno Meno kai pagarbiai pasitiko.

KRISLAI
( rasa iš pirmo pusi.)

’ gerai ži- 
jų bliovimai 

nors
ap-

darbo nedirbdami, suryja do
lerių !..

---  •---
Seniau, minėdami birželio

įvykius, “vaduotojai'’ įsaky
davo savo sekėjams birželio
15 d. badauti.

Dabar pasniko jie neskel
bia, bet dar vis smetoninio

Jury kelių laisvė ir 
TSRS skundai

Maskva. — TASS. Tary- 
bu Sąjungos žinių agentū
ra, vėl praneša, kad birželio 
8 d., netoli nuo Graikijos, 
Jungtinių Valstijų karinio 
laivyno lėktuvas du kartus 
žemai skrido virš TSRS lai
vo “Slavgorodo.” Taipgi 
TASS sako, kad Indijos 
didjūryje du JAV kariniai 
laivai buvo pastoję kelią 
tarybiniam laivui “Sucho- 
ma.”

TASS primena tą, kad 
jūrų keliai yra laisvi kiek
vienai valstybei, o tu teisių 
paneigimai “neveda prie 
gero.”

; gražiai gyja, 
bandau jums 
apie save.

Aš noriu atsiprašyti drau
gų ir draugių, kad neda- 

; viau anksčiau žinių j “Lais
vę” apie save. >

Galimas daiktas, kad gal | Muziejaus grafikos parodoj i Mat/ bandoma pamiršti 
man teks dar ilgokai sirg-jir jo kūrinys “Šauksmas” j ’ ... -
ti. nes mano operacija bu- bus vežiojamas po Ameri- 
vo komplikuota (sudėtim k 
ga). Surado, kad kaip tai of Arts 
per operaciją prieš dvide- rodoj. 
šimt metų buvo žarna per-.' 
sukta, už tai visą laiką ir 
turėjau skausmus — nuga-

paprastai, kaip žinoma, 
tokius reakcinius susirinki-j 
mus “Times” gerokai padi-1 
dma. Vadinasi, šitas susi-i 
rinkimas net iš trijų tautų i 
fašistinių gaivalų 
siškai menkutis.

Betgi Chicagos 
kų “Naujienos,” 
tūkstančio mylių nuo New j 
Yorko Town Hall, per visą 
puslapį, antgalviu apie tą 
“baisų” mitingą rašo ir tei-1 
gia, kad susirinkę buvo 
“apie 1,000 žmonių, 
naši, skaičių padvigubino.

Beje, ir “Naujienos” pa
daro pranciškonų organą 
melagiumi. Jos irgi sako 
kad 
sakyti planuotų eisenų 
Town Hall.”

HELP WANTED 
MALE & FEMALE

Reikalinga pora. Privatinis apart - 
buVO vi- meritas- Gera alga Nuolatinis dar- 

I bas. Privatiška vaikų dieninė mo- 
■ kykla, Westchester County, žmona 
prie lengvo maisto gaminimo ir va- 

mensevi- lymo, vyras prie bendro darbo. Ro- 
UŽ VISO kalingi vairotojo laisniai.

Skambinkite LYric 2-7080.
(49-50)

Vadi-

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskj dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti 
nos.

155G

už marių. Prieinamos kai- 
Pertaisymai veltui.

U TA CLOTHING
St. Nicholas Ave. (187-188) 

NYC., IRT 191st.

dėl lietaus teko atsi-t ,
1 MATTHEW Ali

“American Federation
kilnojamojoj pa-

A n Lr o j o pasaulinio karo 
įvykius ir Pearl uosto ka
tastrofą.

Dailininkas Vytautas Ka- 
_____ ___ __ ______ I siulis, Paryžiuje, buvo sun- 

I dirbo.” Vi'sa tai dabar tu-, kiai susirgęs apendicitu. Ti- 
rėjo atitaisyti. Ant opera
cinio stalo išlaikė pustre-

kisi netrukus grįžti namo ir 
baigti paruošti grafikos

čios valandos, netekau daug siuntinį Almus Art Gallery, 
kraujo, ir todėl likau taip Great Neck, 'N. Y., kuri 

specializuojasi lietuvių dai-

Mirė dainų rašytojas ir 
kompozitorius Frank Sil-

Jo kompozicija buvo 
rūšies, 'kaip tai: 
beans, beans” ir

Paieškojimas
Jonas Banys, s. Vinco
Leokadija Janavičiūtė-Banie- L 

ieškau savo giminių. Juozo «. 
žmona, «■

(mo_

v e r.

režimo žlugimą aprauda.
Bet tai daro tik dėl svieto 

akių. “Veiksniai 
no, kad visokie
dalykų stovio nepakeis, 
jie už tai gauna riebiai 
mokėti.

Purzlytis doleriuose jie 
Ii, kol gauna, bet Lietuvai 

šilta nei šalta.to nei

Esu

ga-

DIDELĖS RIAUŠĖS 
INDIJOS SOSTINĖJE 
New Delhi. — Čionai įvy

ko didelės riaušės. Sikhai 
susirinkę į bažnyčią ir jos 
aikštę demonstravo reika
laudami atsiskirti nuo In
dijos. Tūkstančiai polici
ninkų užpuolė. Vartojo 
ašarų bombas ir buožes. 
Kova tęsėsi per tris valan
das. Šimtai žmonių sužeis
ta ir 700 suareštuota.

Dabar noriu padėkoti 
draugams ir mano myli
moms draugėms už gražius 
atvirukus ir gerus linkėji
mus.
mano broliukui ir brolienei 

I Žilinskams, ir sesutei Ma- 
; rintei Paknis, taipgi ačiū ir 
mano dukrelėms Juliai ir 
Anelei, sūnums Johnny, Ju
lius, Kolys. Taipgi, žinoma,

Jurgis Elisonas, šiuo me
tu Harvardo Universitete 

i besiruo
šiąs istorikas.) lietuvis, šiais 
metais turėjęs W o o d r o w 
Wilson stipendiją, kitiems 
metams gavo net civi: Har
vardo Universiteto ir JAV- 
jų švietimo departamento.

Labai daug ačiū ir | daktaro laipsniui 
broliukui ir nrnlipnei I v . . i- .

dfkfį11 igy" Elisonas studijuoja Tolimų-
,.... u’1 . ^“a_slYkU1.’ įu Rytų kalbas ir kultūrą,

daugiausia rūpinos, j jis bene vieninte.
venimo draugui Stasiukui, 
kuris i 
n.ano likimu.

Atleisite už mano ne
tvarkingą parašymą.

Visuomet jūsų, 
Anna Titanis

jų Rytų kalbas ir kultūrą.

lis lietuvis, laisvai kalbąs 
Dabar mokosi
A. Lienius

japoniškai, 
kiniškai.

rašęs, esu sakęs: šian-

si žmogų, tikintį į tą stebuk
lą. kad kas nors ims ir pa-

Lstanbulis. — Keli šimtai 
studentų surinko dienraščių 
“Hurriyet” ir “Terqumon” 
kopijas ir sudegino. Šie 
laikraščiai aklai rėmė Men- 
dereso režimą. Jį nuvertus

Bet jie jie rašo už naują Turkijos 
valdžią, bet studentai nepa-

Netiki tuo ir tokie liūdnos 
išvaizdos ritieriai, 
gaitis, kaip Šimutis.
Lietuvą “tebelaisvina’’ ir “lai
svins”, kol atsiras neišmanė- miršo jų pirmesnės pozici- 
lių, teikiančių jiems pinigus.

O Tarybų Lietuva kaip 
giavo, taip tebežygiuoja 
pirmyn ir pirmyn!..

žy- 
vis

JOS.

“KARO IŠVENGSIME,”— 
RAŠO “PRAVDA”
Maskva. — Dienraštis 

“Pravda” rašo, kad pasatu 
lyje žmonių masės yra prieš 
karą, prie karo kursto 
labai neskaitlinga, bet des
peratiška turčių grupė.

Dienraštis rašo, kad, 
jeigu liaudis kiečiau rems 
TSRS nusiginklavimo pla
ną, tai karo bus išvengta.

Cape Canaveral, Fla. — 
Ruošiant iššauti “Titan” 
raketą įvyko sprogimas. 
Užmušė Joseph Sibolę ir 9 
technikus, sužeidė. Jie ban
dė Martin Co. pagamintą 
raketą.

Milledgeville, Ga.—Lakū
nas F. Powers kviečia savo 
žmoną Barborą, kad ji vyk
tų į Maskvą ir dalyvautų 
jo teisme.

Topeka, Kansas. — Čionai 
kalbėjo Alf. Landon, 1936 
m. buvęs Respublikonų par
tijos kandidatas į JAV 
prezidentus. Jis pasisakė 
už priėmimą Kinijos į Jung
tines Tautas.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEKEEPER
* Gen. Laundry. Asst, with cook
ing. 30-40 yrs. Live in. Own room, 
bath and TV. Air-cond. bedroom. 
Exp. & Rec. ref. Adult family. Re
fugees accepted. Call MI. 2-9867.

(49-50)

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., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turimo įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 /Vyto iki 4 popiet.
832 N. 7th St. ‘ - - - — - -
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747

1900 Fleet St., cor. 8. Wolfe St. 897A West Broadway 
Baltimore 81, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER,
126 Tilghman St., ALLENTOWN, PA. Tel. HEmlock 1-0415

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, Ill. 
HUmboldt 6-2818

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

N J. Tel. CLiford 7-6820

107 8. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550

“Beans,
“Yes, we have no bananas,” 
bet jis iš jos darėsi gražaus 
pelno. Sakoma, kad vien už 
“Yes, we have no bananas” igi 
jis gavęs $70,000, bet daug || 
pinigų prakišo laike 
m. finansinio krako.

Aš, 
tina 
ne), ieškau savo giminių. 
Janavičiaus ir jo šeimos, 
trys sūnai ir dukra. Sūnus Kaži- >« 
mieras, dukra Juozcpa ir kiti. Pra-'««

l > ■ 
šau pranešti man apie juos. Jonas N •
Banys, Užvenčio rajonas, Vaiguvos ••
paštas, Pikelių kaimas, Lithuania, ••
USSR. (48-52) •

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•DG**«>*
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

LDS 3-čios APSKRITIES
1928

baus 
terši- 
davė 

781 asmeninį apkaltinimo 
šaukimą į teismą. Kai už 
kuriuos prasikaltimus bus 
baudžiami iki $100.

Miesto viršininkai 
asmenis už “miesto 
m a.” Vėlesniu laiku

Sulaukęs 74metų amžiaus 
mirė žymus inžinierius Er
nest Dickenson.

Yonkerse areštavo Coun
ty Trust Co. banko patar
nautoją H. Degnan. Kal
tina, kad jis susitaręs su 
plėšiku, jam išdavė $83,903, 
kada tas pareikalavo prie 
langelio pinigų.

Buvęs kalinys 
K e s t e 1 apiplėšė 
ant W. 42nd St. 
kiolika minučių po to poli
cininkas jį nušovė.

valgyklą 
Bet pen-

Thomas Chiarelli, 68 me
tų amžiaus, gyvenęs E. 119 
St, Manhattane, krito nuo 
5-to aukšto namo stogo ir 
užsimušė.

“Beatnikai” demonstravo 
protestuodami prieš polici
ją ir ugniagesių viršinin
kus, kurie uždarė dvi jų 
valgyklas. Ugniagesiai tvir
tina, kad tos valgyklos buvo 
nesaugios.

MILŽINIŠKAS KARO 
LAIVYNO BALIONAS

San Diego, Calif.—JAV 
karo laivynas paleido mil
žinišką balioną, apie 40 
aukštų dydžio, 
skrido į vakarus
000 pėdų aukštyje. Keturi 
kariniai lėktuvai bandė jį 
nušauti, bet nepavyko.

Balionas 
apie 65,-

Sekmad., 19 Birželio-June
Steamboat Inn Parke

91 Steamboat Road Great Neck, N. Y.
IŠ BROOKLYNO BUSAS EIS ’ PIKNIKĄ

Busiąs išeis 12:30 vai. dieną nuo Lituanica Square.
Kelionė j abi pusi $1.75 asmeniui.

Rengkitės visi j šį pikniką. Užtikriname — laiką 
praleisite linksmiai.

Rengimo Kom.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ i

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, ;
Pirm Negu Siųsite

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

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?6.

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
j-eigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Inc
716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 8, OHIO 
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!

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

1991 Broadway
NEW YORK 28, N. Y.
LYceum 5-0900 • 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y.
BAker 5-5923

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

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., birž. (June) 17, 1960




