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Ar Latvija busi paversta satelitu?
KLAUSĖ TELEFONU IŠ NEW YORKO LATVIS BERŽINS LATVIŲ VALDŽIĄ RYGOJE

VT pirmininkė Alena Deve-j 
menė išvyko iš Europos į Ame- 
riką į Vhko sesiją, kuri įvyks* |g 
ta birželio* pabaigoje. Ta proga >1 
Eltos Informacijos skelbia' pa--."|| 
sikalbėjimą su ja. Ji pareiškė:

“Europos politinėse sferose’-^ 
ir viešojoje opinijoje mūsų iš-' 
laisvinimui toli gražu nėra 1 
tiek palankumo ir paramos - 
kaip pvz JAV-se. . ’

Mūšy uždavinys yra laimėti’ 
Europą, kaip tai mūsų pusėje 
yra atsistojusi Amerika. Todėl 
vykdomojo Vliko organo būvi- J 
mas Europoje yra na tik būti
nas, bet jo darbas plėstinas ir 
stiprintinaa”.

Dėl Vliko tarnautojų atlei
dimo Vokietijoje

pranešė: “Ryšium su prezi
diumo būstinės perkėlimu į 
JAB-es ir kai kuriais kitais gy
venimo iššauktais pasitvarky- 
mais dalies darbų atlikimas 
naujai patvarkomas. Iš to iš
plaukia tarnautojų pergrupavi- 
moreikalas — tat ir .yra pra
nešta tarnautojų daliai’2.

Dėl St. Lozoraičio “8 punk
— esą jie “nesudaro jokio 

pagrindo bendram darbui. To
dėl ne tiek pačius tuos “punk
tus” svarstysime, kiek ben
dradarbiavimą su mūsų diplo
matais iš esmės”.

Dėl Vliko praeitos ir atei
nančios sesijos: “Pirmoji sesi
ja glaudžiau apjungė mūsų de
mokratinę visuomenę. Tenka 
laukti, kad Ši antroji dar la
biau sucementuos Vilke apsi
jungusias grupes ir mūsų tau
tiečius paskatins visus spiestis 
apie Vlika”.

Iš visuomenės laukia, “kad 
ji plačiau įsijungtu pvz. Į Vli
ko laisvinimo talką, Demokra
tinių Grupių Sambūri JAV- 
se ...” Į

KAIP TOLI PASIEKIA 
RADIOAKTYVUMAS

Prieš trylika mėnesių Ame
rika susprogdino vandenilio 
bombą Bikini 1954. Dvi dienas 
po susprogdinimo radioakty
vumas prie Bikini buvo mili
joną kartų didesnis nei norma
liai. Po keturių mėnesių buvo 
pastebėtas už 1500 mylių tris 
kartus didesnis radioaktyvu
mas už normalų. Po trylikos 
mėnesių radioaktyvumas su
mažėjo iki penktadalio norma
laus, bet buvo pastebimas 
3,500 myliu.

už

TITAS KOLIOJA SAVO 
"STALINĄ"

Jugoslavijos kom. spauda 
surado kaltininką, kuris kurs
tąs Amerikos “reakcionierius” 
neduoti Jugoslavijai paramos. 
Tai Milovan Djilas, buvęs Tito 
draugas ir Jugoslavijos kom. 
valdžios viceprezidentas.
• Paskutinis anglas iš Sueso 

kanalo srities pasitraukė bir
želio 13. Taip baigėsi okupaci
ja,. trukusi 74 metus.

VASAROS AUDROS 
PRASI Dt JO

Meksikos įlankoje, Louisia- 
na, Mississippi srityse kilo pir
mosios vasarinės audros. Pora 
laivų buvo nuskandinta. Suki
lusi jūra grėsė nuplauti pasie
nio sargybos pastatą jūroje.
Penkis žmones iš jo išgelbėjo 
helikopteriai.

New Yorke trečiadienis bu
vo šilčiausia lig tol šių metų 
diena — 89,2 laipsnių. Ketvir
tadienis jau lenkė ir trečiadie-

• Maskvos radijas kalbėjo 
japonam, kad Amerika numetė 
pirmą bombą j Japoniją be So
vietų sutikimo. Trumanas Pa
ryžiuje tai pavadino melu, nes, 
sakė, tam pritarė ir Stalinas ir 
Churchillis.

Laisvosios Europos Komite
to latvių spaudos tarnybos ve- 

- dėjąs Beržinš birželio 13 prieš
piet kalbėjo radijo— telefono 

■. būdu per Maskvą su Ryga. Ry- 
' gos telefono centrinę prašė su

jungti su sovietiniu min. pir
mininku Lacis. Atsiliepė jo se
kretorė ir pasakė, kad latviš
kai ji nesuprantanti. Tada Ber- 
zinš paprašė rusiškai. Sekreto- 

’ rė pasakė, kad Lacis sergąs.
Sujungė su jo pavaduotoju 
Paplauks. Pasisakęs, kad kalba 
buvęs Latvijos informacijos

Iš Lietuvos pro Si-

GOODBYE. sako buvęs prez. 
Trumanas Prancūzijos prezi
dentui Rene Coty.

“Schweizer Illustrierte Zei- 
tung” praneša, kad Sovietam 
užėmus Liętuvą tarp daugelio 
suimtųjų ir deportuotųjų buvo 
ir Krauzių šeima, vyras, žmo
na ir trejų metų sūnus. Asta 
Krauzienė buvo danė, ištekė
jusi už lietuvio 1936. Visi trys 
buvo išvežti į Sibirą. Ten Krau
zė mirė. Jo žmona buvo tam
poma iš vieno lagerio Į kitą. 
Kai Maskvoje šiemet buvo Da
nijos ministeris pirmininkas 
Hansen, jis užsiminė apie Asta 
Krauzienę ir prašė ją paleisti. 
Dano prašymas pagelbėjo. 
Šiom dienom Krauzienė atsira
do jau Kopenhagoje.

Norinčiy į Ameri
ką dar 10,000

Valst. sekr. Dūlias kalbėjo 
spaudos konferencijoje, kad 
pabėgėliam iš anapus uždan
gos belikę 4000 vizų, o norin
čių vizą gauti esą 10,000. Tuo 
tarpu Vokietijoje ir Austrijoųe 
yra mažiau pabėgėlių, norin
čių į Ameriką, negu vizų. Dul
les nori, kad kongresas leistų 
atliekamom nuo Vokietijoje 
bei Austrijoje gyvenančių 
tremtinių pasinaudoti kituose 
kraštuose susitelkusiem pabė
gėliam.

• Prancūzijos ministeris Pi- 
neau pirmadieni atvyksta tar
tis su valst. sekr. Dulles.

• Anglija atsisakė Kipro 
klausimą perduoti Natui svar
styti. Areštai Kipre eina to
liau. Iš Anglijos deportavo 
graikų kunigą, kuris rinko An
glijoje aukas Kiprui.

• Olandijoje parlamento rin
kimuose laimėjo socialdemo
kratai daugiausia — gavo 34 
vietas, katalikų liaudies parti
ja 33; komunistai sumažėjo.

• Marokas reikalauja iš 
Amerikos už bazes 430 mil. 
dol.

• Kardinolui Mindszenty 
komunistinė Vengrijos valdžia 
nurodė, kad jam teleidžiama 
gyveųįi šiaurės Vengrijos vie
name kaime. Taip pranešė 
“Quotidiano”.

• Anglijos Edenas skundžia
si, kad anglų darbininkų mo- . 
ralė kritusi, jų produktyvumas 
nuo 1955 vidurio nedidėja, o .. n ■ ■
atlyginimą didinti reikalauja. Smėlis užgriuvo sesis vaikus Brooklyne
• Valstybės sek. Dūlias sū

nus Avery Dulles birželio 16" 
šventinamas į 'kunigus. Jis yra 
jėzuitas; į katalikybe ■■ perėjo 
1940.

• Sovietų turistų grupė, 19 
vyrų ir 11 moterų, rašytojai, 
gydytojai, lankėsi Vienoje. 
Vienas iš jų paprašė azylio.

• Dienbienphu angelas Ge
novaitė de Galard - Terraube 
ištekėjo Paryžiuje už kapitono.

PRAN<TZI<J<ME lankėsi Graikijos karalius Pauliu* *u karaliene 
Frederiką. Dešinėje prancūzo prezidentą* Rene Coly.

Susijaudinimas dėl užgriūtų
- šešių vaikų Williamsburge. N. 

Y. dar tebėra labai gyvas. Ty
rinėja Įvyki apie devynios ko
misijos. Nelaimė įvyko antra
dienio vakarą prie Brooklyn 
—Queens express-way (Grand 
Street ,Extension). kur buvo 
statomas tunelis, ir smėlio kal
nas buvo sukastas 20 pėdų 
aukščiau už gatvės lygi, žai
džiant prie to smėlio vaikam, 
staiga apie 25 tonos smėlio 
nuslydo ir vaikus užgriuvo 
Iki vėlaus vakaro buvo kasa
mas smėlis, bet iš po jo ištrau
kė tik šešių vaikų lavonus —4 
berniukų ir dviejų mergaičių.
Tarp jų ir du lietuviai vaikai— 
Michael Stanikunas, 10 metų, 
ir jo sesuo Lorraine, 5 metų.

ministeris, Berzinš paprašė, 
kad jam paaiškintų du klausi
mus: •’*• ? .. ■

1. Ar teisingi yra gandai,
kad Latvijos SSR gaus satelito 
status- X '

“O kasyra satelitai?” at- 
klausė atgal Paplauks. Berzinš 
paaiškina, ±ad tai politine pa
dėtis maždaug kaip Čekoslova
kijos ar ^enkijos. Į tai Pap
lauks ai
to nebus, [politinė padėtis lie
ka ta pati 
ūkinių tei

2. Kur

mkijos. Į tai Pap- 
;, kad tokio statu-

Bet gauta daugiau

Karlis Ulmanis? 
yra?” vėl atklau- 

sė Paplauks. Berzinš paaiškino, 
kad tai buvęs Latvijos prezi
dentas. Paplauks atsakė, kad 
jo žiniom, jis esąs miręs. Ber
zinš klausė kada ir kur. Atsa
kymo į tai negavo, ir pasikal
bėjimas nutrūko.

Dulles apie Stalino 
suniekinimę

sekr. Dulles pasisakė
12 konferencijoje 

ką jis galvoja apie 
suniekinimą... Esą

Valst. 
birželio 
spaudai, 
Stalino 
“blogybės,* kurias suminėjo ir 
pasmerkė.'Chruščiovas, yra su
tapusios nė tik su Stalino as
meninu, bet ir su pačia siste
ma, kuri remiasi filosofija, lai-

Kai kurios motinos alpo. Kitą 
dieną motinos ir moterys su
rengė demonstraciją su plaka
tais prieš nerūpestingumą tų. 
kurie vykdo statybą ir neduo
da tinkamos priežiūros.

Didžiausias atlyginimas 
pasaulyje

Manoma, kad pasaulyje bus 
didžiausias atlyginimas tai Ge
neral Motors prezidentui Cur- 
tice, kuris 1955 metais gavo 
776,400 dol. Jis pralenkė ir 
plieno tresto Bethlehem Steel 
prezidentą Grace, kuris gavo 
705,923 dol. Iš to uždarbio mo
kesčiam atskaitoma 80%. Tai
gi Curtice liko už tuos metus 
126.000 dol.

kančia žmogų valstybės darbo 
įrankiu, išnaudotum valstybės 
garbei. Galime viltis, kad 
Chruščiovo pareiškimai reikš 
nutolimo nuo diktatūrinės sis
temos pradžią. Bet aš bijau, 
kad tai nėra jo (Chruščiovo) 
tikslas

Jo tikslas greičiau gali būti 
įtikinti gyventojus, kad dabar
tinė diktatūra yra gera, ka
dangi ji pasmerkia buvusią 
diktatūrą.

Tėra vienas vaistas nuo blo
gybių, kurias užkrovė sovieti
nė diktatūra — tai valdžia, ku
ri savo galias kildina iš val
dančiųjų sutikimo”.

PREZIDENTAS JAUČIASI 
GERAI

Prezidentas Eisenhovveris 
jaučiasi gerai, širdies veiki
mas, kraujas ir temperatūra 
normalūs. Leidžiama jam kam
bary pavafikščioti ir pasėdėti. 
Jau pasirašė tris raštus. Vienu 
iš jų kreipėsi į Kongresą, kad 
atšauktų nutarimą, kuriuo bu
vo sumažintos sumos užsienio 
pagalbai ir paskirtų papildo
mai bent 600 mil.

į MASKVĄ VISOS 
VADOVYBĖS NELEIS
Prezidentas Eisenhovveris 

nesutiko, kad visa karo auk
štoji vadovybė vyktų kviečia
ma į Maskvą. Šen,. Knowlan- 
das tam prezidento nutarimui 
karštai plojo. Demokratai Ge
orge ir Byrd apgailestavo.

Grįžo prie to paties
Kinijos kom. valdžia seniai 

reikalauja, kad Amerika tar- 
tųsi su ja dėl Formozos likimo. 
Dabar vėl pareiškė, kad Kinija 
esanti pasiryžusi įtempimą 
“taikingai” išspręsti, bet rei
kia tik, kad Du lies susitiktų su 
Cho En-Lai. Amerika siūlymą 
atmetė.

KODĖL CHRUŠČIOVAS PIRŠTU RODĖ Į STALINU?

iš-

lš Chruščiovo kalbos apie 
Staliną 1939 metais:

“Tegyvuoja ilgiausius metus 
didžiausias visos žmonijos ge
nijus, mokytojas ir vadas, ku
ris mus veda Į komunizmo lai
mėjimą, mūsų mylimas drau
gas Stalinas”.

Iš Chruščiovo kalbos apie 
Staliną 1949 metais;

“Garbė mylimam tėvui,
mintingam mokytojui, genia
liam Sovietų liaudies partijos 
ir visos žmonijos darbininkų 
vadui, draugui Stalinui”.

Iš Chruščiovo kalbos 1956 m.:
“Stalinas buvo labai nepasi

tikintis žmogus; liguistai ka
ringas; tai žinome iš savo ben
dradarbiavimo su juo... Vi
sur ir kiekviename dalyke jis 
matė ‘priešus*, ‘veidmainius’ 
ir ‘šnipus’... Jei Stalinas pa
sakė, kad tas ar kitas turi būti 
suimtas, buvo privalu tikėti, 
kad jis yra ‘liaudies priešas*...

Ir tokiais žodžiais Chruščio
vas dėstė Stalino nusikaltimus:

1934: Stalinas — žudikas 
Kirovo. kuris buvo politbiuro 
narys; kad nuslėptų kaltinin
ką, nužudė paskui pačius sau
gumo pareigūnus.

1936: Nužudė Zinovjevą, 
Kamenevą ir 14 kitų komunis
tų, iš kurių prisipažinimus iš
gavo kankinimais.

1937—38: Nužudė ‘daugel

dentas jau raštus gali pasirašyti.

Kreipėsi j Maskvą dėl Vokietijos
Vokietijos kancl. Adenaue

ris dvi dienas tarėsi su valst. 
sekr. Dulles. Birželio 13 bend
rame komunikate juodu ape
liuoja i Sovietų Sąjungą, kad ji 
laikytųsi Ženevoj duotų pasi
žadėjimų, neprimestų kitom 
valstybėm savo režimo, prisi
dėtų prie Vokietijos sujungi
mo. Kol nebus sutikta sutvar
kyti Vokietijos sujungimo rei
kalą, sunku bus patikėti So
vietų Sąjungos pažadais, sako-

RUMUNIJOS PATRIOTU 
BYLA PRASIDĖJO

Berne, Šveicarijoje, prasidė
jo keturių rumunų patriotų 
byla. Pernai vasario mėn. jie 
nakčia paėmė Berne Rumuni
jos komunistinę atstovybę. Jie 
norėjo paimti dokumentus ir 
demaskuoti komunistų sąmok
slą prieš pasauli. Atstovybės rama — neutralumas, vakarų 
namus jie užėmė ir juose išsi
laikė tol, kol suspėjo popierius 
peržiūrėti ir vienas iš jų suspė
jo pabėgti. Paskui jie sutiko 
pasiduoti be pasipriešinimo 
šveicarų policijai. Atstovybę 
užimant buvo sužeistas sovie
tų šoferis, MDV agentas, ir 
nuo žaizdų mirė. Teisme poli
cijos viršininkas liudijo apie 
keturių vyrų vadą, kad jis esąs 
fanatikas patriotas, stipri as
menybė, kuri žino, ko nori; jo 
žodžiu jis galėjo pasitikėti.

Ogi tam, kad į ii patį 
nežiūrėtų

tūkstančių* komunistų, tarp 
jų 98 iš 139 centro komiteto 
narių. Suėmė ir nužudė 1,108 
iš 1966 septyniolikto partijos 
kongreso delegatų.

1937—41: Likvidavo Rusijos 
labiausiai patyrusius karo va
dus. .... ... .. .

1943—44: Deportavo ištisas 
tautas iš savo gimtųjų vietų.

1941—45: Sutrukdė Rusijos 
gynimą antrame pasaulio ka
re, nepaisydamas įspėjimų dėl 
Hitlerio užpuolimo. Pats būda
mas bailus, vengė fronto.

1948: Sugalvojo Tito valymą 
ir prarado Jugoslaviją.

1951—52: Suimdino tūks
tančius Gruzijos valymuose.

1952:
valymus 
kaip juos 

1952:

Sugalvojo gydytojų 
ir pats nurodinėjo, 
reikia kankinti. 
Sugalvojo paskutinį 

valymą, kuri nutraukė mirtis.
Turėjo kristi Molotovas. Miko- 
janas. Vorošilovas ir kiti polit- 
biuro “seni nariai".

Papildomos kaltės: Stalinas 
buvo seksualiniu atžvilgiu pa
krikęs, laikė haremą jaunų 
merginų, kurias jam pristati
nėjo Berija; daugelis tų mote
rų paslaptingu būdu dingu
sios; Stalinas taip pat nužudęs 
savo žmoną.

ma komunikate. ->4
Tai bendri žodžiai. Ką Afnė- 

rika konkrečiai padarys Vokie
tijai sujungti, nepaskelbta. 
Spėjama, kad kancleris nebus' 
gavęs tos konkrečios paramos, 
kurios reikalu jis atvyko ”į 
Ameriką. . ’v>*

Vertinant padėti Sovietuose, 
Adenauerio ir Dulles nubūto^ 
nės nesutapusios. Adenaueris / 
laikėsi minties, kad Maskvoje 
iš esrnės niekas nepasikeitė. 
Dulles manęs, kad pasikeiti
muose esą ir teigiamų reiški- X 
nių.

Birželio 14 Adenaueri pri
ėmė prezidentas Eisenhoweris.

JEI NEUTRALUMAS 
GERIAU, TAI...

Vokietijos socialdemokratai 
paskelbė birželio 13, kad taftą Z 
metų parlamento rinkimuose 
jie eis su nauja užsienių prog-

Vokietijos pasitraukimas iš Na-' 
to, rytų Vokietijos pasitrauki
mas iš Varšuvos raudonoji 
Nato. Vokietijos sujungimas, 
santykiu su Sovietais išlygmi- 
mas. »

Vokietijos socialdempkratefe 
ir “laisvieji vokiečiai’^ ynaar? 
kiai kritikavo kancl. AdenaS-- 
erio pareiškimus Ameri£$Ig£ 
Esą jis vis dar manąs> 
vyksta “šaltasis karas**. Ir 
norįs matyti naujų Maskvos 
reiškinių. ——

Chruščiovo nesuminėti "" 
nusikaltimai:

Deportacijos iš Baltijos kraš
tų. fr 20 mil. Vergų Sibiro la
geriuose: 10 milijonų .ūkžiS 
kų sunaikinimas, kurianie uo
liai dalyvavo ir Chruščiovas,

Kodėl Chruščiovas, taip ke-’ 
liaklupščiavęs prieš Stalinu 
staiga sugalvojo jam visas -kal
tes jo, savo ir savo draĮĮgų-ęaj 
veisti? ■ r;

Buvęs Sovietų saugumo kšEb 
ninkas Chochlovas taip atsaką 
“Jis buvo priverstas šią kaRą 
pasakyti. Tai padarė pats gie
damasis".

Chochlovas atkreipė dėmesį, 
kad partijos kongrese Chruš
čiovo pirmoji kalba, kur lietė 
Staliną, buvo labai švelni. Po 
jo kalbėjęs Mikojanas aštriais 
žodžiais puolė Staliną, vyk
džiusį Ukrainoje kruvinus va
lymus, suminėjo Kossiorą ir 
kitas aukas. O Sovietuose visi 
žino, kad Kossioro tikrasis Žu
dikas buvo Chruščiovas. Tai 
buvo kaltinimas pačiam Chruš
čiovui. Paskui aštriais žodfUfc 
kalbėjo ir Suslovas. Tali 
Chruščiovas apsisprendė jMįi 
dar aštriau pulti Staliną ir jam 
suversti visas režimo nuodė
mes. Tai buvo atsakymas 10- 
kojanui ir Suslovui. Ir, Chodi* 
lovo manymu, šitas varžyte 
Chruščiovas laimėjęs.



Nuo to neatbaidė nuimtai aštriai pralaimėjo.nasakys į Italiją —

STAIGMENOS ATSKIRUOSE

SPAUDA

dabar gavoir rašoma

palies Sibi- 
padėti. Jis

. vainikavimas ir - supurvinimas 
bus palaužęs komunistus. O 
Italijoje komunistai yra stip- 
riausia partija visoje Europoje. 
Gegužės 27 savivaldybių rinki
mai tok| atsakymą davė.

KOMUNISTAI prarado apie 
1Q% BALSŲ,

palyginti su 1953 metų pąr-

Naujienos birželio 5 atsilie 
13ėl gando apie Baltijos 

vertimą satelitais, 
kaip Čekoslovakija ar

ar tai Maskva gali daryti ir 
\ kam^iš to nauda.

“Tęnka prileisti, jog Mask- 
. va ką nors tokio arba pana-
’ šaus yra sugalvojusi. Suteikusi 

Pabaltijo tautom formalų “ne
priklausomybės" pripažinimą,
į ji esmėje nenustoja nieko, o liberalizmo plitimą 

laimėti gali nemažai. Vakarų 
akyse ji iš dalies nusiplautų 
dėmę, kurią jai uždėjo Stalino 
smurtas prieš Pabaltijo tautas.
.. ..Ar mes būtume tam prie

šingi.’ Ne. Satelitų padėtis vis- 
tiek yra geresnė, negu “tary
biniu respublikų". Jie turi 
šiek., tiek daugiau teisų. O jei 
turėjime galvoje ateitį, tai 
skirtumas gali pasidaryti reik
šmingas.

.^Sakysime. .Rusijoje paima 
viršų jėgos, norinčios susitai
kinti su Vakarais. Tokia Rusi- 
jos vyriausybė turėtų ištraukti 

% savo armiją ir policiją iš sa
telitų teritorijų. Tada ir Pabal
tijo tautos atgautų. laisvę. O 
jei Lietuva. Latvija ir Estija 

- dar būtų “tarybinės respubli
kos”. atseit. Sovietų Sąjungos 
dalys, tai irz liberališkesnė Ru 
sijos vyriausybė vargiai besu
tiktų paleisti jas iš savo nagų. 
Juk daugelis rusų, nekomunis- 
tų. džiaugėsi, kai Stalinas i- 
jungė Pabaltijo kraštus Į rusų 
imperiją!

Geriau, kad jau dabar Rusi
ja pripažintų Lietuvos ir kitų 
dviejų Pabaltijo tautų suvere
numą“.

Prie to samprotavimo tenka 
dar pridėti informacijas, ku
rias buvo paskelbusi “Sch. 
Wochen Zeitung”. Esą jau 
Berija buvo sugalvojęs “išsky
rus Baltijos valstybes, pagrob
tuosius vakarinius satelitus 
(rytų Vokietija, Čekoslovakiją, 
taip pat dalį Lenkijos ir Ven
grijos) paaukoti, pririšdamas 
jas prie Sovietu Sąjungos tik 
moraliniais ir ūkiniais ryšiais... 
Vėlesnei generacijai turėjo 
lengvai pasisekti ne tik šiuos 
kraštus, bet ir visą Europą 
Ūkiškai ir politiškai įtraukti i 
Sovietų Sąjungos Įtakos ribas".

AR VERGŲ GYVENIMAS 
SIBIRE PALENGVĖS?

Prancūzijos lietuviu žiniory 
Nr. 7 pulk. J. Lanskoronskis
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atsiliepia į klausima, ar pa
sklidęs gandas apie didėjan
čias laisvės galimybes pačioje 
Sovietų Sąjungoje 
re deportuotųjų 
rašo:

“Daug kalbama
apie tariamąjį komunistų par
tijos demokratinėjimą ir naujo 

rusuose. 
Kalbama, kad ir darbo stovyk
los būsiančios panaikintos. 
Galimas dalykas. . Kiekviena 
smurtaujanti diktatūra anks
čiau ar vėliau susilaukia galo. 
Tuo tarpu tačiau galo dar ne
matyti. Pavergėjas dar kietai 
smaugia visas pavergtas tau
tas ir laisvės prošvaistės joms 
dar nesimato. Kova už ją ta
čiau vis smarkėja. Kremliaus 
naujieji viešpačiai bijo ir sa
vosios tautos ir pavergtų tautų 
spaudžiami mėgina režimą 
švelninti. To švelninimo pasė
koje gal ir stovyklų vergų gy
venimas kiek palengvės. Dau
gis jau dabar esą paleidžiami 
Į “laisvę". Bet kur? Grįžti j 
tėvų žemę? Ne.

Jiems leidžiama apsigyventi 
laisvai, pasirinkti darbovietę 
ir darbą kasyklose, fabrikuose, 
kolūkiuose ar kokiose kitokio
se specialybėse.

Grįžti T tėvyne' nevalia.
Valdovai bijo matyti juos jų 

gimtame krašte. Tai yra už
grūdinti uz laisvę kovotojai, 
tai yra stiprios asmenybės, 
kurios savo įtaka ir savo pa
vyzdžiu gali pagreitinti bangą 
naujų sukilimų. Teroras ir 
persekiojimai neužmuša tautų 
dvasios ir nenuslopina laisvės 
troškimo, bet, priešingai, už
grūdina tautas ir naujus kovo
tojus. < '

CENTRO PARTIJOS
(krikščkmys demokratai, Sa- 

ragato socialistai, respubliko
nai, liberalai ir kt.), kurios 
sudaro vyriausybinį bloką, jos 
bendrai balsų skaičių padidino 
iš 48,5% iki 52,6%. Laimėjo 
šiek tiek iš komunistų, šiek 
tiek iš' kraštutinių dešiniųjų— 

lamento rinkimais. . Jų balsus monarchistų ir fašistų, kurie 
laimėjo kairieji Nenni vado- .1953- turėjo 12,7%, o dabar 
vaujami socialistai, kurie su gavo tik 11,2%.
komunistai eina išvien. Abeji Centro bloke daugiausia įsi
gavo 35,1% balsų, o.buvo gavę socialistai:
1953 ra. 35,3%^..,,^ ; parlamento' rinkimuose buvo

Ką prarado Togliatti, laimė- gavę 4,5% visų balsų, o dabar 
jo Nenni. Anot vieno buvusio 
komunisto: turime du bute
lius, iš vieno perpylėme vyną 
į kitą, bet vynas tas pats ...

Kas trečias balsuotojas pasi
rodė komunistas ar komunis
tuojantis. Tai nėra džiuginąs 
faktas. Jis reiškia, kad 

Stalino suniekinimas netu
rėjo didelės įtakos komunis
tuojančiam elementui. Jie jau 
taip Įsitikinę ar taip įtikinti, 
kad jų kitaip nepertikins nė 
pati mirtis.

Išvados dėl kito bloko,

7,5%; toliau liberalai: turėjo 
3,0, gavo 4.2. Didžiausioji par
tija krikščionys demokratai 
1953 gavo 40%, dabar 38,9. 
Palyginti su 1951 tokių pat sa
vivaldybių rinkimais krikščio
nys demokratai 
truputį daugiau balsų (tada 
turėjo 36,3%). 
mėtina,

DABAR JIEM TEKO DAU
GIAU BALSŲ, BET MAŽIAU 

PAČIŲ ATSTOVŲ.
Jie prarado daugumą to

kiuose miestuose kaip Torinas,

Tačiau pažy-

Dienos veidai

MIESTUOSE
Romoje krikščionys demo

kratai padidino balsų skaičių 
13%, bet iš savo turėtų 39 
atstovų neteko 12. Florencijo
je populiarusis vargšų užtarė
jas burmistras La Pirą išsilai
kė ir gavo daugiau balsų nei 
bet kuris burmistras kada bu
vo gavęs, tačiau jo partija, iš 
60 atstovų gavo tik 25, o turė
jo 31. Nors halsit škaičiu-s. taip 
pat padidėjo politiškai La Pirą 
laikomas nepastoviu partijos 
žmogum, kuris nesilaiko dis
ciplinos, kalba apie bendradar
biavimą Nenni socialistais, bet 
kategoriškai atsisako sąjungos 
su liberalais, žinomais pramo
ninkų atstovais.

Iš miestų, didesnių kaip 
250,000 gyventojų, atsilaikė

Bolognijoje komunistas bur
mistras Dozza.

Balsų gavo net daugiau, nei 
turėjo. Jis išpopuliarėjo tuo, 
kad mokėjo taip susitvarkyti, 
jog Bolognijoje reikia mokėti 
mažiausius savivaldybės mo
kesčius. Tuo tarpu Neapolyje 
atsilaikė burmistras Lauro, 
milijonierius, monarchistas. 
Jis gavo 20‘t balsų daugiau, 
nei jų turėjo, ir viena jo parti
ja turi daugumą.

Milane ir Venecijoje nei 
centras nei komunistai — so
cialistai daugumos negavo. Ge
nujoje centras turi 37, komu
nistai socialistai 38, Torine 
centras gavo 3 balsų persvarą. 
Ten nulėmė Fiato fabrikų dar
bininkai, kurie yra susiorganb 
zavę į nekomunistines prof. 
sąjungas. Palermo kr. demo
kratai atlaikė daugumą, ko-

kąĮryra svarbiausi 
amerikiečių kariuomenės tie* 
kimo ounktsi, į valdžią sugrį
žo komunistai.

AR SUSKALDYS CENTRĄ?
Jei rinkimus laimėjo vyriau

sybinių grupių Uokas, tai ko
munistų — socialistų taktika 
toliau arba įsipiršti patiem į 
tą bloką arba jį suardyi.

Krikščionių demokratų par
tijos bosas Fanfani pareiškė, 
kad

kr. dem. partija neis bendra
darbiauti su kairiaisiais socia
listais,

kurie dabar laimėjo komu
nistų balsus, kol jie neatsisa
kė ryšių su komunistais. Tada 
socialistas Neimi griebėsi ant
ro kelio — ištraukti iš centro 
partijų bloko Saragąto socia
listus!

pasiūlė socialistam susijung
ti. Saragatas sutiko derėtis.

Vadinas, savotiškai mėgina
mas Maskvos patartas kelias— 
atnaujinti liaudies frontą tarp 
komunistų ir socialistų. M.

SKAIČIAI SOVIETUOSE
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gale

Sovietų Sąjunga turi 
mil. gyventojų, Amerika 
mil.

Sovietų Sąjunga 1955
turėjo .64 mil. radijo aparatų. 
Amerikiečiai tik automobi
liuose turėjo 35,7 mil. radijo 
aparatų, o viso 138,7 milijonus.

Sovietų Sąjunga 1955 turėjo 
820,000 televizijų. Amerika 
jų turėjo 35 milijonus.

Sovietų Sąjunga turi 85,000 
kolektyvinius ūkius ir 5.134 
valstybinius. Daugiau kaip pu
sė visų Rusijos gyventojų yra 
kolchozuose. Amerikos 1 as
muo iš 7 gyvena fanuose.

venimo tvarkos — gulti pusiau 
dešimtą, kad galėtų penktą 
valandą jau keltis ir tęsti die
nos darbus protingai.

George atrodė protinga, kad 
Eisenhoweris pereitais metais 
vyktų į Ženevos konferenciją; 
protinga, kad darytų komunis
tam nuolaidų Formozos reika
lu. Ir dabar atrodą

protinga, kad Amerika to
liau spaustu Sovietus konkre
čiais klausimais. Jis tiki, kad 
Sovietai, norėdami elgtis pro
tingai, darys kai kurtę tais 
atskirais klausimais nuolaidu.

Pasiimdamas toki atstovą Į 
George sutiko, karinę organizaciją Nato, pre

zidentas žino, kad turi ten ge
rą stabdį tiem karininkų žy
giam, kurie atrodytu neprotin
gi. M.

ją, nuo izoliacionizmo atsisakė. 
Atrodo, bus protinga — aiški
no jis, — jei Amerika nesi
trauks nuo Europos reikalų.

Protinga — tai įo mėgsta
mas žodis. Norėjo galvoti ir 
d-ryti tai., kas atrodo protinga.

Dėl to nemėgo . nuotykių, 
bravūros, avantiūrų. Už tat 
Eisenhovvęris, ;kav,buvo išrink
tas Į prezidentų^ , kibo prie 
George, kad sutiktų būti už
sienių politinės komisijos pir
mininku ir, ten rodytų savo 
protingumą. C 
bet tik su sąlyga, kad jam ne
reiktų reprezentuoti ir daly
vauti priėmimuose, nes jis 
mėgsta laikytis protingos gy-

Pramonė silpsta, nedarbas auga
Blanki viltis, kad i metu pabaigą padėtis taisysis

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.
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Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
Transliunja iš stiprios radijo stoties WLOA. 155® kylocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI..
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KMGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.
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LAISVES VARPAS *

namelius 
dar neišsimokėję, dabar 
nebetenka. Pagausėjo ir 
kraustymai teismo keliu.

Visoje t Amerikoje taip pat ; 
sumažėjo statyba. Namų šie- •;

?O A YEAR

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

A

Tik vienas kitas išvargęs, 
susenęs, visas iėgas išeikvojęs 
gali išvysti savo gimtąiį kraš
tą. Visi oajėgūs, ypačiai jauni
mas, turi palikti vietoje.

SAVINOS ACCOUNTS
INVITEI)

COMPOUNDED SEMI -ANNUALLY

TIK PER Jį GALI PASIEKTI AMERIKOS PREZIDENTU
BALTŲJŲ RŪMŲ MAŠINA
Kai dabar .prezidentas susir- - 

go, labiau į “dienos šviesą” išė
jo Sherman Adams, kviesda
mas (Baltųjų Rūmų štabo) pa
sitarimus ir jiem vadovauda 
mas.

Oficialiai jis yra prezidento 
patarėjas. Faktiškai jis yra vi
sų Baltųjų Rūmų darbo orga- 
macinis šefas. Be jo neprieis 
prie prezidento vyriausybės 
nariai, generolai, nei spaudės 
atstovai. Kai jis peržiūri pfezi- 
dentui skirtus popieriusir'de' 
da savo ženklus: “O. K. S.
tai prezidentas žino, kad gali 
juos pasirašyti neskaitęs. Kai 
kas jį vadina “slaptuoju pre
zidentu”.

Adams buvo smulkaus pirk
lio sūnus. Po pirmojo karo jis 
prasimušė per medžių preky- . 
bos kontorą. Dvidešimt metų 
dirbęs joje,

Adams virto tiksliai veikian
čia darbo organizacijos maši 
na.

Tie, kurie mašiną užsuka, 
sugalvojo duoti jai naujo dar
bo. Kontoros šefas 1940, kada 
Adams jau turėjo 41 metus, 
atėjo ir pasakė: “Mes norime 
tave pasiųsti Į Concord”. Ten 
buvo New Hampshire sostinė 
ir šalies parlamentas. Ir 
Adams buvo išrinktas. Ten jis 
buvo labiau žinomas ne savo 
kalbom, o daugiau tuo, kad 
mėgo Mozarto. Bacho ir kito
kią klasinę muziką ir giedojo 
bažnytiniame chore. Nuo 1948 
ji pastatė kandidatu i guber
natorius. Ir buvo vėl išrinktas. 
Ten dirbo taip pat ramiai kaip 
mašina.

1952 respublikonam atėjo i 
galvą paimti Adams ir paduoti 
jam sukti rinkiminę mašiną, 
Adams paėmė, suko ir išrinko 
Eisenhovvcri.

Nuo 1953 sausio Eisenhowe- 
ris tą mašiną pasistatė Bal
tuosiuose Rūmuose.

Ji veikia labai tiksliai, už 
nieką neatsako, nes atsakingas 
už viską yra tas, kuris ją pa
stalė — prezkientas.

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS. $

Sekmadieniais
1:30 iki 1:00 vai. pietų metu J
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS I

31 Bunker Avė.
BROCKTON 4, MASS. *

Tel. Brockton 8-1159-R. *
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Niekas .nedžiūgavo, kad pe
reiti metai buvo sparčios ga
mybos, 'taigi ir gero uždarbio 
metai. Tačiau šiemet blogiau, 
ir tai visi tuojau pajuto. Lau
kiama dar pablogėjant vasaros 
mėnesiais, paskui tikimasi.

kurie gerai uždirbo ir turi gau
sias šeimas. Vidurkis — 33,86 
dol. Tai nepakanka toli gražu 
žmogui išsiversti. Be to. be
darbio pašalpa mokama pusę 
metų. Už tat pagausėjo atsiti
kimai, kad darbininkai, kurie

kad apie metų pabaigą padėtis buvo nusipirkę 
taisysis. Kai kurių sričių darbo 
žmones padėtis jau dabar yra 
skaudžiai palietusi. Ne tik tuo, 
kad dingo antvalandžiai, bet 
kiti ir visai neteko darbo.

Lietuvių Radijo Valandos Programa

met statoma 20G mažiau 
kaip pernai. Televizijos preky
ba sumažėjusi taip pat 19'< 
palyginti su pernai metais. 
Krito ir vertybių popieriai bir
žoje.

Pasunkino ir valstybė pa
skolas. kad nebūtų investuoja
mas pinigas į gamybą, kurios 
gaminių nebepajėgia rinka su
vartoti.

Optimistai daro išvadą, kad 
padėtis pasitaisysianti. Didieji 
biznieriai daro kitokią išvadą 
— kad reikia prekiauti su vi
sais ir visur, kad tik daugiaus 
Amerikos gaminių galima būtų 
iškišti, taigi ir su komunistais. 
Politikai, susirūpnę rudens 
rinkimais, laukia, ar pasunkė
jusi padėtis parems jų pusę.

IJg šiol labiausiai buvo 
skundžiamasi dėl žemės ūkio. 
Gamybos išlaidos auga, o ga
minių prekės žemos. Neapsi
moka. Kalifornijoje 150 pieni
nių priverstos užsidaryti. Ry
šium žemės ūkio apsilpimu su
mažėjo ir fabrikuose žemės 
ūkio mašinų gamyba. Nuo 
1953 ji sumažėjusi jau 10G.

Kita gamybos šaka — tai 
automobiliai. Pagaminta buvo 
tiek, kad jie nesulaukia pirkė
jų. Daug automobilių tarpinin
kų — pardavėjų pasitraukė iš 
tos rūšies prekybos. Bet svar
biausia — fabrikai turėjo su
mažinti gamybą. Automobilių 
pramonėje nurodomas 167.000 
atsiradusių bedarbių skaičius.

kibiausiai paliestas yra au- ~ 
tomobiliv miestas Detroitas.

Jame esą 138,000 bedarbių, 
arba 9G visos darbo jėgos 
laukia darbo. Maža vilties tu
rėdami dalis bedarbių išvyko 
kitur darbo ieškoti. Sunkiau 
tiem, kurie labiau pririšti prie

tas vadino *i reakcionierium, vietos. Jie gauna bedarbio pa- • Anglai susprogdins savo
neš jis buvo izoliacionistas. šalpą. Didžiausia norma savai- pirmą vandenilinę bombą 1957

Tik kai Hitleris užpuolė lx>nki- tei 54 dol. Ret tai tik tiem.

Kiekvieną ■ sekmadienj nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pratiesti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANI1 F. KNEIMI I — I.Hhnonian Radio Hour. 5® Cot- 
tacc !St^ Norwood. Mass. Skyriai: IJthuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai. 328 \V. Broadivay. ir Stasys Jakutis. 196 E. Broadu-ay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 IVebster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrrvood "-144S; SOuth Boston S-IC14 ar 
8-101®; KIrkland 7-8588.

Norite geros—meniškos fotografuos
O <7 .»

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, Įvairių pobūviųir j»an.l 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

PROTINGAS ATSTOVAS
Prezidentas Eisenhovveris 

paskyrė savo atstovu prie Na
to Walter Franklin George, se
natorių iš Georgia. Preziden
tas respublikonas pasiskyrė 
savo atstovu demokratą ...

George jau 78 melų žmogus. 
Politikai jis skyrė savo gyveni
mo 50 metų, tik senate pra
leido 34 metus.

Demokratas, bot Roosevel-

ATITAISYMAS
Darbininke birželio 12 po 

straipsniu “Renkant medžiagą 
apie sukilimą” praleistas auto
riaus parašas — Jonas Juod
valkis.

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meoahan Str., Ridgevrood. Brooklyn, N. V. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

SEAL ESTATE BROKER
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas: parūpinamas paskolų 
(mortgidžių) ir 1.1

227 BEDFORD AVĖ.
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Birželio nusikaltimas ir nusikaltėliai
"Patys baisiausi yra veiks

mai, kuriu iniciatorius buvo 
Stalinas... Kalbame apie ma
sines ištisų tautu deportacijas 
iš iy gimtųjų viety... ty de
portacijų nereikalavo jokie ka
riniai sumetimai..."

Tie žodžiai tai “kapitalistu”, 
“imperialistų” ir “provokato
rių” melas — pasakytų lietu
viški komunistiniai lapeliai, 
nes kas gi galėtų patikėti, kad 
tai žodžiai Stalino vietininko 
Chruščiovo, pasakyti š. m. ko
munistų kongrese Maskvoje 
vasario 25.

Tokius žodžius lig šiol tevar- 
tojo liudininkai Amerikos Kon- 
reso Kersteno komisijoje ir ki
tur, kur reikėjo pasakyti tai, 
ką jiem sąžinė liepė pasakyti.

Gal Amerikos Kongreso ko
misijos ir tarptautinės darbo 
organizacijos surinktoji me
džiaga apie koncentracijos sto
vyklas “Įtikino” ir Chruščiovą, 
kad Sovietų Sąjunga, vadovau
jama Stalino, nusikalto tuo 
baisiuoju deportacijų nusikalti
mu.

Šiuo tarpu mums betgi svar
bu, kad jis tą nusikaltimą išpa
žino. Išpažino sava valia, nes 
nėra pagrindo manyti, kad- jo 
prisipažinimui išgauti būtų 
kas pavartojęs sovietinio sau
gumo priemones, kuriom baisi
si pats Chruščiovas.

Taigi Chruščiovas jau “Įti
kintas”, jau prisipažino, ir jau 
nebereikia kaltės Įrodinėti.

Tačiau Chruščiovas ne viską 
išpažino. Išskaitinėdamas, ku
rias tautas Stalinas buvo de
portavęs, jis nutylėjo Baltijos 
tautas.

Kodėl apie jas tylėjo? Ar 
tik dėl to, kad jų deportacija 
buvo suplanuota Stalino įpė
dinio ir Chruščiovo pirmatako, 
dabartinio min. pirm, pavaduo
tojo Malenkovo, kaip tai ma
tyt iš kitoj vietoj čia minimo 
Molino pareiškimų? Ar dėl to,

kad ji buvo vykdoma Chruščio
vo saugotojo saugumo šefo 
Serovo

Chruščiovas taip pat
nutylėjo, kad Stalino — Be

rijęs deportuotieji nėra grą
žinti i savo gyventuosius kraš
tus. Tylėjo, kad įy negrąžina 
namo ne Stalinas ir Berija, 
bet įy Įpėdiniai Chruščiovas ir 
Serovas. ..

Taigi Altui, Kongresui ir ki
tiem veiksnių veiksniam tektų 
imtis toliau žygių, kurie “Įti
kintų” ir Chruščiovą, kad už 
Stalino įvestų deportacijų pa
likimą yra atsakingas tiesiogiai 
jo Įpėdinis partijoje Chruščio
vas; kad tas, kuris Stalino, 
silpnapročio, sadisto, seksuali
niu atžvilgiu pakrikėlio, sugal
votas deportacijas laiko bai
siausiu nusikaltimu, bet jų ne
atitaiso, — yra dar didesnis, 
nes sąmoningas nusikaltėlis.

Reiktų akcijos, kuri “Įtikin
tų” ir Chruščiovą, kad jo “ge
ra valia” bus galima patikėti 
tada, kai

1. jis Stalino aukas grąžins 
i ten, iš kur jos buvo paimtos.

Chruščiovui pavyzdys galėtų 
būti demokratinė vakarų Vo
kietija, kuri Hitlerio aukom 
kacetininkam davė ir materia
linį atlyginimą;

2. baisiojo nusikaltimo kalti
ninkus ir sąmokslininkus Mo
lotovą, Malenkovą, Serovą ati
duos į teismą. Ne Maskvos, 
bet Niurnbergo — taip kaip 
buvo teisiami Hitlerio talki
ninkai, nusikaltę prieš žmoniš
kumą.

Kai tokias išvadas Chruščio
vas pasidarys, tada bus ženk
las, kad Chruščiovas nėra Sta
linas. Tada tik jo troškimą bū
tinai pakliūti Į Ameriką ir čia 
broliautis bus galima vertinti 
kaip norą būti svečiu, o ne 
klastingu banditu.

Bet tuo reikia “Įtikinti” ir 
Chruščiovą ir amerikiečius.

PASLAPTYJE
Buvo 1940 metų liepos 12 

pavakarė. Redakcijoje visiems 
buvo neramu. Redaktoriaus 
pasiūlymas pavažiuoti į Kačer
ginę, kur atostogavo jo šeima, 
buvo visų priimtas be kalbų. 
Kačerginėje palikom redakto
rių pas šeimą, o kiti trys grį
žom Į Kauną. Bet į namus eiti 
buvo nejauku. Iki išnakčių 
vaikščiojom Laisvės alėja ir 
stebėjom palaidus būrius, šū
kaujančius daugiausia nelietu
viškai, grįžtančius iš mitingo 
Petro Vileišio aikštėje, kuria
me buvo “išrinkti” kandidatai 
į busimąjį “liaudies seimą”. 
“Gal rytoj pasimatysim,” ta
rėm vienas kitam persiskirda- 
mi. Pasimatyti neteko. Rytą 
redaktorius iš Kačerginės, ki
tas, su kuriuo atsisveikinom 
nakčia, buvo paimtas iš Kau
no; o trečias suspėjo dingti ir 
atsidurti anapus sienos. Ir tik 
vienam iš keturių buvo lemta 
liktis laisvam ir stebėti tautos 
naikinimo Įvykius.

Tą liepos 12 naktį dingo ke
li tūkstančiai rinktinės vado
vaujančios šviesuomenės. Iš
girdom, kad esą suimti tik 
trumpam laikui — iki praeis 
“liaudies seimo” rinkimai. Vė
liau patyrėm, kad anas gandas 
buvo tik kom. partijos paleis
ta priedanga suėmimų Įspū
džiui švelninti. Suimtieji nebu
vo paleisti. Tegalėjom stebėti 
moteris su ryšulėliais prie ka
lėjimo vartų — gal pasiseks 
suimtiesiems maisto ar drabu
žį perduoti. Dar toliau teko 
girdėti paslapčiom pasakojant 
apie NKVD nukankintųjų ka
pus prie Petrašūnų, Į kuriuos 
nieko neileisdavo; tik naktimis 
ten Įslinkdavo NKVD sunkve
žimių šviesos ir vėl išsunkdavo.

Viskas buvo laikoma tobuloj 
paslapty, kaip vieni bolševikai 
temoka viską paslaptimi ap
gaubti. Matėm naikinimo reiš
kinius. liet nematėm to pra
gariškojo naikinimo aparato. 
Net birželio 14 išvakarėse ma
tėm tūkstančius sunkvežimių 
staiga atsiradusių Kaune Pet
ro Vileišio aikštėje. Bet kam 
jie skirti, paaiškėjo tik anksty
vą rytą, kai jie jau veikė.. .
UŽDANGA PRASISKLEIDŽIA

Tik tada, kai su karo pirma 
diena bolševikai išbėgo, pradė
jo atsiskleisti uždanga nuo 
masinio žudymo aparato. Bu
vo rastos instrukcijos, kaip 
vykdyti tremiamųjų atranką, 
kaip suimti, išvežti; rastos

praskleidė patys
Pasiruošimas deportacijoms 1940—41 m.

apyskaitos apie tuos surašinė
jimus, deportacijų važtaraščiai- 
Tie dokumentai buvo paskiau 
paskelbti “Lietuvių Archyve”, 
“Lithuąnian Bulletin; jų dalį 
pakartojo daug sykių vakarų 
spauda ir Amerikos Kongreso 
“Baltic States Investigation” I.

Jie virto kaltinamąja me
džiaga Sovietams už sąmonin
gą ir planingą grupiy ir tauty 
naikinimą, apie kuri kalbama 
Genocido Konvencijoje.

Rastieji dokumentai rodė, 
kad deportacijoms paruošti 
buvo du svarbūs etapai. Vie
nas — išvežamųjų atranka. 
Sąrašus Įmanomu tempu suda
rinėjo tuoj bolševikams Į Lie
tuva įsiveržus. 1940 m. lapkri
čio 28 vidaus reikalų komisa
ras A. Guzevičius slaptame ap
linkraštyje Nr. 0054 jau kalba 
apie apsileidimą sudarinėjant 
sąrašus. Iš aplinkraščio maty
ti, kad atrinktieji turėjo būti 
sekami kasdien; kasdien žinios 
apie juos turėjo būti siunčia
mos centrui. Iš apyskaitų ma
tyt, kad darbas nėjo sklandžiai. 
Net 1941 birželio pradžioje 
sąrašai ne visur buvo sutvar
kyti.

Sąrašai buvo tvarkomi galu
tinai daugiausia birželio pirmą 
savaitę, kada birželio 4 buvo 
išleistas pagarsėjęs Sovietų 
Sąjungos saugumo komisaro 
pavaduotojo Ivan Serovo ap

linkraštis apskričių viršinin
kams.

Jame buvo nurodyta: kaip 
turi būti įvykdytas antrasis 
etapas — suėmimas ir išveži
mas. Galima tik pastebėti, kad 
įsakymas buvo nežmoniškai 
žiaurus, dar žiauriau jis buvo 
vykdomas ...

IR PASIRODĖ 
SVARBIAUSIAS HEROJUS 
Pirmosios masinės deporta

cijos įvykiams tolstant į praei
tį, uždanga atsiskleidžia dar 
daugiau. Krauju sutepta sąži
nė kartais neištveria ir pra
byla.

Vienas iš tokiu prabilusių 
yra Sovietų NKVD pulkininkas 
Uja Motin, buvęs Malenkovo 
patikėtinis, Serovo artimasis 
bendradarbis, dalyvavęs depar- 
tacijose iš Baltijos kraštų.

Pakliuvęs Į Vakarus, jis iš
dėstė spaudoje (buvo paskelb
tas jo liudijimas “Deutsche 
Illustrierte” ir “Darbininkas”), 
kad

Baltijos kraštų grobikas, 
deportacijų sumanytojas ir jų 
vykdymo prižiūrėtojas buvo ne 
kas kitas kaip dabartinis So
vietu Sąjungos ministerio pir
mininko pavaduotojas Malen- 
kovas.

Uja Nolin rašė:
“Malenkovas pakvietė Sero

vą, mane ir dar 42 karininkus, 
kurie turėjo patyrimą kaip

į 
KARIŪNAS I

*
Lietuva i

Čia amžinai skambės jos vardas — Lietuva, {
O lygumos, laukai ir upės jį kartos.
Piliskilniuos užkeiktos karalaitės miega,
Ir dūli kaulai milžinu tautos ... !

i
Žydės pavasariai, laukai ir lygumos, 
Ir kiekvienam žiedely Lietuva žydės, 
Rankas iškėlę kryžiai klūpos, 
Rugpiūčio naktys snigs žvaigždėm.

Žydės rugiai, svyruos artojai dirvoj ];
Ir kaulus milžinų noragais jie išvers, 
Vaivorykštės iš lėto links ant šilo — 
Lig dugno ežerus melsvus išgers.

O amžinai skambės įos vardas — Lietuva, 
O lygumos, laukai ir upės ji kartos ... 
Čia žydi smėly savanorių kraujas, 
Piliakalniuose kaulai milžinų tautos.

(Iš partizanų poezijos) ;

budeliai
operatyvinių grupių viršinin
kai, 1940 m. birželio pabaigoje 
į partijos didžiąją susirinkimų 
salę. Ten buvo nustatyti kiek
vienai grupei uždaviniai iki 
smulkmenų, ir visos grupės 
pavestos Serovo vadovybei. 
Suėmimai buvo numatyti vyk
dyti metodais, kurie Sovietuo
se jau buvo išmėginti”.

Tai buvo Maskvos pasiruoši
mas deportącijoins... Sero
vas atsirado tuojau Rygoje ir 
iš čia vadovavo tolimesniems 
pasiruošimas visame Pabal
tijyje.. 1940 rugpiūčio mėn. 
atskrido Į Rygą ir pats Malen
kovas. Jis — pasakoja toliau 
Molin — reiškė savo pasipik
tinimą kai kurių grupių apsi
leidimu. Jei valymas nebus 
paskubintas ir baigtas, jis gra
sino valysiąs pačius operatyvi
nių grupių narius. Serovas 
mėgino nurodyti sunkenybes, 
■Į kurias teko atsižvelgti.

‘Trūksta net vagonų suim
tiesiems išvežti", aiškino Sero
vas.
...."O ar jūs neturit pakanka
mai parako žmonėms nura
minti?" suriko Malenkovas. 
"Kam jums reikalingi vago
nai? Ar jūs neturit pakanka
mai šautuvu "

Momentui — pasakoja Molin 
— rados kambary visiškai ty
lu. Bet žmonės, tarp kurių 
tardytojai, policijos karininkai, 
specialiems uždaviniams dre
siruoti žudikai, buvo daugiau 
negu nustebinti, nes buvo ne
paprasta išgirsti reikalavimą 
masiškai gyventojus žudyti iš 
žmogaus, kuris po Stalino bu
vo gal būt Įtakingiausias” 
(Darbininkas 1953 m. geg. 22).

Taigi atsakomybę už tautų 
žudymą Baltijos kraštuose Ma
lenkovo patikėtinis skiria auk
štajam sovietinio režimo atsto
vui. Kiti buvo tik jo valios 
Įrankiai.

Iš Molino patiriama, kad
valymo darbuose tokiais 

Įrankiais sovietams buvo ko
munistų partijos Baltijos kraš
tuose. Jos teikė sąrašus Mask
vai dar prieš invazija. Patiriam 
taip pat, kad pasižymėjusius 
valymuose, deportacijose pats 
valstybės galva Vyr. Tarybos 
pirmininkas Kalininas apdova
nojo Lenino ordinais ir paskui 
Stalinas spaudė jiems rankas. 

. O vienas iš jų, Gusevas, ku
ris turėjo neatsargumo tvir
tinti Malenkovui. kad Baltijos 
kraštų gyventojai vis tiek So
vietams nedraugingi liko, tą 
pačią dieną buvo apdovanotas

TREMTINIUS krauna j sunkveži
mius 1941 m.

ne Lenino ordinu, o Berijcs 
koncentracijos lageriu. Malen
kovas grasinimą ištesėjo. Ta 
Maskvoje “šventė” buvo 1940 
m. rugsėjo 8. Vadinas, dar tik 
po pirmųjų ir mažųjų deporta
cijų. Didžiosios buvo toliau pa
likta organiuoti tam pačiam 
ordinuotam Serovui, kuris pas
kui ir išgarsėjo pasauly savo 
instrukcija. Jo nutiestu keliu 
ir tais pačiais metodais buvo 
vykdomos deportacijos ir ant
ros okupacijos metu, tik dides
niais mastais ir organizuočiau. 
Jos baigsis tik tada, kai — ar
ba tautos bus sunaikintos, ar
ba vyriausieji jų kaltininkai at
sidurs antrajam Niurnberge 
kaltinamųjų suole. M.

BULGANINAS NORI 
UŽGLOSTYTI

Sovietų min. pirm. Bulgani- 
nas parašė Amerikai, Anglijai, 
Prancūzijai raštą, kad Sovie
tai nusiginkluoja ir siūlė ati
traukti kariuomenes iš Euro
pos. Pažymėtina, kad kreipėsi 
ir i Vokietijos vyriausybę, pa
stebėdamas, jog nusiginklavi
mas ir kariuomenių iš Europos 
atitraukimas prisidės prie Vo
kietijos sujungimo (nepasakė, 
kad tai reiškia sujungimą so
vietų rankose). Matyt, Bulga- 
ninas norėjo užglostyti Įspūdi, 
kuri padarė Vokietijai Chruš
čiovo pareiškimas: jūs turėkit 
savo vokiečius, mes turėsim 
savo.

>XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\ Neregimasis žmogus j

Vėsioje, mėlynoje dviejų 
stačių gatvių prieblandoje 
Camden Towne iš kertinės cu
krainės šviesa žėrė kaip nuo 
cigaro bulės. Gal, būtų geriau 
pasakyti, kad ji žėrė kaip nuo 
ferverko bulės, nes Įvairia
spalvę ir rizgią šviesą laužė 
krūvos auksuotų, margai nu
dažytų pyragaičių ir saldumy
nų. Prie šito ugningo lango 
priploję nosis stypsojo keli 
gatvės vaikai, nes saldainiai 
buvo suvynioti Į tuos raudo
nus, auksinius ir žalius meta
linius popieriukus, kurie yra 
beveik ir už pačius saldainius 
gardesnį. Didžiulis, baltas 
jungtuvinis tortas vitrinoje 
kažkaip iš karto buvo tolimas 
ir sotinąs, nelyginant šiaurės 
ašigalis, kuris tiktų užsigar- 
duoti. Todėl nenuostabu, kad 
tos magios, it laumės juostos, 
spalvos viliote viliodavo visą 
kaimynijos nuo dešimties iki 
dvylikos metų amžiaus jauni
mą. Bet kertė viliodavo ir su
augesni jaunimą: kaip tik Į tą 
pačią vitriną žiūrėjo kokių 

dvidešimties ketverių metu, 
amžiaus jaunikaitis. Ir jam iš 
cukrainės sklido ugningas ža
vesys, bet cukraine jis žavėjos 
ne vien tik saldainių dėliai, 
nors saldainių toli gražu ne
niekino.

Tai buvo aukštas, augalotas, 
rudagalvis ryžtingu veidu, bet 
šiaip išglebęs pažiūrėti jauni
kaitis. Po pažastimi jis turėjo 
pasikišęs plokščią, pilką port
felį su eskizais, kuriuos čia su 
didesniu, čia su mažesniu pasi
sekimu pardavinėjo nuo to 
laiko, kai jo dėdė (admirolas) 
jo išsižadėjo už socializmą dėl 
paskaitos, kurią jis buvo pa
skaitęs prieš tą ekonominę 
teoriją. Jis vadinos John Turn- 
bull Angus.

Pagaliau įėjęs, jis kilstelėjo 
skrybėlę jaunai mergaitei, ku
ri ten padavinėjo, paskui perė
jo per cukrainę į užpakalinį 
kambarį. Mergaitė buvo juod
bruva, elegantiška, žvitri, juo
dais drabužiais, skaistaus vei
do, gyvomis, tamsiomis aki
mis. Įprastą pauzą išklaususi, 

ji Įsekė paskui jaunikaitį užsa
kymo priimti.

Jo užsakymas, matyt, buvo 
Įprastas.

— Prašau man duoti, — tik
sliai tarė jis, — vieną bulkutę 
už pusę penso ir mažą puodu
ką juodos kavos. — Dar mer
gaitei neapsisukus, jis pridū
rė: — Be to, prašau man leisti 
tamstą vesti.

Jauna padavėja staiga su
stingo ir tarė:

— Tokių juokų aš nepaken
čiu.

— Iš tikro, — tarė jis, — iš 
tikro, čia dalykas rimtas ... 
toks pat rimtas, kaip bulkutė 
už pusę penso. Tai brangus 
dalykas,— kaip bulkutė! Žmo
gus juk už tai užmoki. Tai ne
suvirškinamas dalykas, — irgi 
kaip bulkutė. Be to, tai skau
dus dalykas.

Juodbruva mergaitė kurį 
laiką nenuleido savo tamsių 
akių nuo jo veido, ir kaip ro
dės, kone su tragišku tikslumu 
jį tyrė. Paskui per jos veidą 
perbėgo lyg šypsenos šešėlis, 
ir ji atsisėdo ant kėdės.

— Ar tamstai neatrodo, — 
išsiblaškiusiai pastebėjo An
gus, — kad žiauru valgyti pu
sės penso. Juk jos galėtų 
užaugti į pensines bulkutes. 
Kai mudu susituoksime, aš to
kią žiaurę pramogą mesiu.

Juodbruva mergaitė atsikėlė 
ir nuėjo į vitriną, matyti, smar

kiai, bet palankiai susijaudi
nusi. Kada ji pagaliau apsisu
ko, tarsi ką nutarusi, ji nuste
bo pamačiusi jaunuoli rūpes
tingai dėliojant ant stalo Įvai
rius daiktus iš vitrinos. Jų tar
pe buvo piramidė ryškiai nu
spalvintų saldainių, kelios lėk
štės sumuštinių ir dvi stiklinės 
su tuo slėpingu portu ir che
resu, kuriuos gali ne tik cuk
rainėse rasti. Viduryje šito 
dailiai apstatyto stalo jis buvo 
atsargiai patupdęs tą vitriną 
griozdiškai puošusį baltą cuk
ruotą tortą.

— Ką darai? — paklausė 
mergaitė.

— Atlieku pareigą, brangioji 
Laura, — pradėjo jis.

— Ak, dėl Dievo, bent va
landėlę, pabūk ramus, — su
šuko ji, — ir pakalbėk žmoniš
kai. Aš noriu žinoti, ką visa 
tai reiškia.

— Tai iškilmingas pokylis, 
panele Hope.

— O tai kas? — nekantriai 
paklausė ji, rodydama Į cuk
raus kalną.

— Jungtuvių tortas, ponia 
Angus, — tarė jis.

Mergaitė priėjo prie torto, 
triukšmingai nukėlė jį nuo 
stalo ir pastatė atgal Į vitriną; 
paskui sugrįžo ir, atsirėmusi 
savo elegantiškomis alkūnėmis 
ant stalo, pažiūrėjo Į jaunikai
tį ne be malonės, bet gerokai 
susierzinusi.

— Tamsta neduodi man lai
ko pagalvoti, — tarė ji.

— Nesu toks kvailas, — at
sakė jis, — darau tai iš savo 
krikščioniško nusižeminimo.

Ji vis dar žiūrėjo į ji; bet, 
kad ir šypsojos, buvo žymiai 
surimtėjusi.

— Pone Angus, — tarė ji 
tvirtai, — priešvaidinant tą 
komediją toliau, noriu trumpai 
tamstai papasakoti kai ką apie 
save.

— Labai malonu, — rimtai 
atsakė Angus. — Kartą pra
dėjusi galėtum kai ką ir apie 
mane papasakoti.

— Ak, prilaikyk liežuvi ir 
nors kartą rimtai paklausyk. 
— subarė mergaitė. — Tiesą 
pasakius, neturiu ko gėdintis 
ir ypatingai gailėtis. Bet ką 
tamsta pasakytum, jei kas, kad 
ir be mano kaltės, man vis dėl 
to. kaip akmuo ant krūtinės 
gulėtų ?

— Pasiūlyčiau, — rimtai at
sakė vyriškis, — tamstai tor
tą atgal atnešti.

— Na. pirma turi mane iš
klausyti, — tarė nenulenkia
ma Laura. — Visų pirma, tu
riu pasakyti, kad mano tėvas 
laikė “Raudonosios žuvies” 
užeigą Ludbury ir kad aš pa
tarnaudavau svečiams.

—Aš nekartą sau galvą su
kau, — tarė jis, kodėl ši viena 

cukrainė kažkaip žmoniškai at
rodo.

— Ludbury, tai apsnūdęs, 
apkerpėjęs užkampis rytų gra
fystėse. Į “Raudonąją žuvį” 
užeidavo vien tik netyčia už
kliuvę prekybinių namų agen
tai ir šiaip neįmanomi žmonės, 
kuriuos tik galima matyti, tik 
tamstai tokių niekada nebus 
tekę matyti. Aš noriu pasakyti, 
nusišėrę, sustingę dykaduoniai, 
kurie vos suvarydavo galus su 
galais ir kurie apsidarę apdė
vėtais drabužiais, kurie jiems 
būdavo per daug geri, netu
rėdavo kito veikti, kaip tik 
šlaistytis po barus ir lažintis 
dėl arklių. Net tų nelaimingų 
jaunų nenaudėlių paprastai 
ne per daugiausia pasivaidyda- 
vo. Tačiau buvo du, kurie per 
daug vaidydavos, per daug vi
sais atžvilgiais. Abudu jie gy
veno iŠ kapitalo ir buvo Įky
riai dyki ir per daug išsipuošę. 
Bet vis dėl to jų gailėdavaus, 
nes man rodydavos, kad jie 
lankydavo mūsų pustušti barą 
todėl, kad abudu buvo su ma
žomis kliaudomis, kurias pras
ti žmonės pajuokia. Tiesą pa
sakius. tai nebuvo kliaudos, 
bet greičiau keistenybės. Vie
nas iš jų buvo nustabiai mažas, 
kiek panašus Į neužaugą arba 
net Į žokicjų. Tačiau jis visai 
neatrodė žokiejiškai. Buvo ap
valia juoda galva, gražiai pa
kirpta juoda barzdele ir švie

siomis kaip paukščio akimis. 
Jis mėgdavo pažvanginti pini
gus savo kišenėse, pacerškinti 
didelę auksinę laikrodžio gran
dinėlę ir visados ateidavo per 
daug kaip džentelmenas apsi
rengęs, kad būtų panašus i 
džentelmeną. Tačiau jis nebu
vo kvailas, nors ir buvo toks 
tinginių pantis. Jis buvo keis
tai gabus visokiem niekams, iš 
kurių niekam jokios naudos 
negalėjo būti, kožkokiems ma
giškiems triukams: mokėdavo 
padaryti, kad penkiolika deg
tukų užsidegtų vieni nuo kitų, 
kaip tikri fejerverkai, ar iš 
banano ar panašaus kokio 
daikto išpiaustyti šokinėjan
čią lėlę. Jis vadinasi Isidore 
Smythe, ir ji dar ir dabar ma
tau, su jo mažu tamsiu veidu, 
prieinant prie baro ir iš penkių 
cigarų padarant šokinėjančią 
kengūrą.

Kitas vyras buvo tylesnis ir 
paprastesnis, bet man kažko
dėl buvo baisesnis už vargšą 
Smythą. Jis labai aukštas, 
menkas, šviesaplaukis. Jo no
sis buvo su kupra, ir jis be
veik galėjo pretenduoti i kaž
kokį išnykusio vaiduoklio gro
ži; tik jis baisiausiai žvairavo. 
— tokių žvairių akių aš kaip 
gyva nebuvau mačiusi. Kai jis 
pasižiūrėdavo tiesiai i žmogų, 
nežinodavai, kur jis žiūri, jau 
nekalbant apie tai Į ką žiūri.

(Bus daugiau)
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PRANEŠIMAS 1

EUROPOS ATEITININKŲ SĄSKRYDIS

Užsiregistruoti iš anksto šiuo ad

pavar-
kiek aš

pasven- 
pastatus,

siojo globos, sėkmingai

ūkininkavo, ne-

BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO '
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ PRIEŽIŪROJE '

mėje, kurią taip vargina ko
munistai, jis -įstojo į lietuvių 
pranciškonų šv. Kazimiero pro
vinciją. Rengdamasis tokiam 
didžiam tikslui, Tėv. Liudvi 
kas Vėželis šalia filosofinių ir 
teologinių studijų smarkiai 
gilinosi i lietuvių kalbą bei li
teratūrą ir kitus lituanistinius 
dalykus. Per tą laiką padarė 
nuostabiai puikią pažangą. 
Jaunasis kunigas labai taisyk-

iškilmingam pokyliui vado
vavo inž. Pr. Razgaifis,

gresui sveikinimai 
pateikiami raštu.
Kongrese dalyvauti 
visi kultūrininkai,

tymėti: Lithua- 
Congress. Ku

rie norėtų apsigyventi priva
čiai, galimai greičiau kreiptis 

Kultūros 
nakvynių 
Komisija,

j Dainų šventės ii 
Kongreso dalyvių 
komisiją: Nakvynių

7. Akademinio jaunimo — 
Bronius Juodelis, 4336 So. 
Maplewood Avė., Chicago, III., 
tel. FR 64822.

8. Teatro — Stasys Pilka, 
3108 So. Halsted St., Chicago,

Sveikinimai
Norintieji Kultūros 

są sveikinti siunčia 
mus raštu: Lietuvių

2523 W. 69 St., Chicago, III., 
tel. PRospect 8-5952. Prane
šama atvykstančių pavardės.

Finansai
Pirmasis Amerikos ir Kana

dos Lietuvių Kultūros Kongre
sas pareikalavo didelių išlaidų. 
Rengėjai kviečia visus lietu
vius savo aukomis paremti pir
mojo Kultūros Kongreso dar
bą. Pirmoje eilėje kreipiamasi 
Į tuos lietuvius, kurie turtin
gesni, kurie brangina lietuviš
ką kultūrą, bet dėl laiko sto
kos negali joje gyvai reikštis. 
Aukų laukiama ir iš tų lietu-

kuris pasveikino J. E. Kar
dinolą bei visus svečius ir pa
rapijiečius. Tada parapijos 
choras galingai šaukė kardino
lui aklamaciją ir paskui padai
navo kelias lietuviškas dainas, 
o orkestras vadovaujant Vac. 
Verikaičiui pagrojo kelis muzi
kos dalykėlius.

Po užkandžio prasidėjo kal
bos. Pagrindiniais kalbėtojais 
buvo J. E. Toronto Kardino
las, T. Provincijolas, kuris

padėkojęs Jo Eminencijai už 
pakvietimą kurti parapijos Ir 
tėvams pranciškonams už dar
bą ir parapijiečiams 
mą,

kuriant ir statant 
tintuosius parapijos 
ragino visus nesustoti prie lai
mėjimų, bet ruoštis pačios baž
nyčios statybai. Konsulas V. 
Gylys poetiškais žodžiais išreiš
kė savo sveikinimus ir linkė
jimus. šv. Jono parapijos kleb. 
Ažubalis ir Montrealio Aušros 
Vartų parapijos kleb. Kubilius, 
S. J., sveikino parapiją pašven
tinusią savo naujus pastatus. 
Prisikėlimo parapijos kleb., T. 
B. Grauslys ir Parapijos Komi
teto pirmininkas V. Užupis pa
dėkojo

visiems svečiams ir parapi

ja$5$&0%Ęeųnebunk Port, 
vienuolynas $250, šv. Jo

no parap. per savo kleboną 
Ažubalį $106,00, Montrealio pa

rapijos klebonas, J. Kubilius, 
S. J., $100,00, Brooklyno vie
nuolynas $100,00. Viešnios iš 
Baltimorės —- O. Ęikulevįčie- 
nė, V. Prankienė, M. Voskie-, 
nė, O. Urlekienė ir E. Shobins 
po $100.00. Organizacijos: tre
tininkai, katalikės moterys, 
ateitininkai, skautai ir kiti ir
gi sudėjo savo aukas. Neatsili
ko nė parapijiečiai. Vienas jų 
net $1000,00 pažadėjo aukoti, 
kaip bus pradėta bažnyčios 
statyba.
Protarpiais pietų metu skam

bėjo
orkestro muzika ir parapi

jos choro, solisto Vac. Veri- 
kaičio ir jo kvarteto daina.

Salėje skambėjo ir visos 
publikos lietuviška sutartinė, 
nes ji veržėsi iš 600 lietuviškų 
krūtinių.

Pokyliui patarnavo jaunos 
gražiais tautiškais drabužiais 
pasipuošusios mergaitės. Nuo
taika buvo labai puiki, nes 
svečiai nenorėjo eiti namo, 
nors pobūvis užtruko virš ke
turių valandų, o paskui, vy
resniesiems persikėlus iš salės 
į kavinę, jaunimas dar ilgai 
užtruko virš keturių valandų, 
o paskui,-vyresniesiems persi
kėlus iš salės į kavinę, jauni
mas dar ilgai linksminosi, o 
parapijos komitetas ir šventės 
rengėjai dar ilgai užtruko kle
bonijoje, besidžiaugdami pa
siektais laimėjimais. T. V. G.

Birželio 1—3 d. d. Vokieti- 
j o j e, Ko enigsteine, netoli 
Frankfurto, įvyko Europos 
ateitininkų sšskrydis. Dalyvavo 
iš Vokietijos, Prancūzijos ir 
Šveicarijos apie 70 atstovų.

Dr. P. Kartelis painformavo 
sąskrydžio dalyvius apie lais
vinimo darbą ir ateities per
spektyvas. Prof. J. Eretas, at
vykęs iš Baselio, Šveicarijos, 
skaitė paskaitą apie tremtyje 
esančių lietuvių uždavinius. 
Vokiečiam, atvykusiems pa
žiūrėti Vasario 16 gimazijoje 
suruoštos meninės dalies, jis 
taip pat paaiškino apie lietu
vių kalbą, jos senumą bei gro-

Pirmasis Lietuvių Kultūros 
Kongresas rengiamas JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nių vardu. Kongreso organiza
vimo darbas pavestas Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Apygardos Valdybai.

Kongresas įvyksta 1956 m. 
birželio 30 d. Chicagoje, Sher- 
man viešbutyje, Randolph ir 
Clark gatvių kampas. Pradžia 
9:30 vai. rytą.

Kongreso dalyvių registraci
ja pradedama 8 vai. rytą Sher- 
man viešbutyje. Kultūros Kon- 

iš anksto 
Kultūros 

kviečiami 
LB apylin

kių ir įvairių organizacijų bei 
draugijų nariai ir visi lietuviai, 
kurie sielojasi lietuvškos kul
tūros išlikimu išeivijoje.
Kongreso metu įvyks du ple

numo ir eilė atskirų mokslo ir 
kultūros sekcijų posėdžių.

Sekcijos ir ję vadovai
1. Mokslo— prof. M. Krikš

čiūnas, 5543 So. Winchester 
Avė., Chicago, m., tel. GR 
6-4666.

Kongrc- 
sveikini- 
Kultūros 

Kongresas. 706 West 21 St.. 
Chicago 16. Illinois.

' 9. Dailės — Jonas Pilipaus- 
kas, 371 E. Kensington Avė., 
Chicago, III., tel. PU 5-6906.

Sekcijų posėdžiai prasidės 
1 vai. ir tęsis ligi 6 vai. Antra
sis ir uždaromasis plenumo po
sėdis prasidės 6 vai.

Sekcijų reikalu kreiptis į 
atitinkamos sekcijos vadovą. 
Sekcijų vadovai prašomi palai
kyti ryšį su vadovaujamos sek
cijos bendradarbiais ir daly
viais. Sekcijose skaitysimos 
paskaitos iš anksto įteikiamos 
sekcijos vadovui.

Rezoliuciję Komisija
J rezoliucijų komisiją kvie

čiami abiejų plenumo posė
džių paskaitininkai ir po vie
ną asmenį iš kiekvienos sekci
jos. Sekcijų vadovai prašomi 
galimai greičiau pranešti Kul
tūros Kongreso rengėjams as
mens pavardę, kuris skiriamas 
į rezoliucijų komisiją.

Nakvynės
Sherman viešbutyje yra re

zervuota apie 200 kambarių. 
Norintieji apsistoti viešbutyje, 
raštu kreipiasi šiuo adresu: 
Rczervation Dcpartament Ko
te! Sherman, Randolph and 
Clark Streets, Chieago 1, Illi
nois. Kartu 
nian Culturai

Maine, atostogų krašto, puikioji 
gamta — žaliuojančios pievos, ošią 
miškai, banguojąs Atlantas — kvie
čia vėl visus iš dulkėtų gatvių, mies
to karščių, triukšmo bei pavojų at
sigaivinti kūnu ir dvasia.

buvo apvainikuotos
-...........' " -

gk . iškilmingu pašventinimu.
. Nors oras buvo prastas, į 
šventę suplaukė didžiulė žmo- 

F® nių minia, kuri užpildė visus 
naujuosius pastatus.

Bažnyčios šventinimo iškil
mės prasidėjo 11 vai., šventini
mo apeigas atliko

Toronto kardinolas, Jo Emi- i 
nendja J. McGuigan,

asistuojamas• jo sekreto
riaus ir svečių dvasiškių. Ku
nigams atgiedojus “Visų šven
tųjų litaniją” ir Jo Eminenci
jai užbaigus šventinimo apei
gas, Prisikėlimo parapijos cho
ras, diriguojamas Vac. Veri- 
kaičio, kardinolą pasveikino 
galingai nuskambėjusia gies
me: “Ecce sacerdos magnus”.

Po pašventinimo vyskupiš
kame soste sėdint J. E. Kardi
nolui ir jam asistuojant T. B. 
Bagdonui ir T. P. Baniūnui,

Tėv. Provincijolas, J. Gailiu- 
šis,

aukojo iškilmingas šv. Mi
šias, kuriose presbiteriu — 
asistentu buvo T. V. Gidžiūnas, 
diakonu — T. P. Barisas, sub- 
diakonu — T. G. Baltrušaitis, 
ceremonijas tvarkė T. R. ša
kalys ir T. B. Tamoliūnas, ako- 
litais buvo br. V. Biveinis ir 
br. D. Pauliukaitis. Angliškai 
pamokslą pasakė J. E. Kardi
nolas pabrėždamas katalikų 
pareigas BažnyčiaL Lietuviškai 
kalbėjo

parapijos klebonas, T. B. 
Grauslys,

trumpu žodžiu pasidžiaugda
mas pasiektais laimėjimais, 
šv. Mišiose taip pat dalyvavo 
Kennebunk Port. Me., vienuo
lyno gvardijonas T. J. Dybu- 
rys, Montrealio Aušros Vartų 
parap. kleb. T. Kubilius, To
ronto šv. Jono parap. j kleb. 
kun. Ažubalis, St. Catherines

Birželio 16 d. Montrealyje 
kunigystės šventinimus gaus 
pranciškonas Liudvikas Vėže
lis. Juos suteiks vysk. M. La- 
jeunesse, O. M. I. Primicijos 
įvyks Rochesterio šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
birželio 24 d. Tenai gyvena'jo 
motina ir giminės.

Naujas kunigas yra gimęs 
1930 m. Rochesterio mieste. 
Pradinį mokslą išėjo lietuvių 
parapijos mokykloje. Roches- 
teryje baigė ir vidurinę mo
kyklą. Pas pranciškonus at/y- 
ko dar visai jaunas 1948 m. 
čia pasiruošė ir noviciatai, 
lankydamas Bidifcrdo aukštes
niąją mokyklą, esančią prie 
KeanebunApoi .o, šiame.

Vienuolio habitą gavo 1949 
m. Noviciatą atliko švenčiau

sios Jėzaus Širdies pranciško
nų provincijoje. Po metų pa
darė laikinius įžadus ir italų 
pranciškonų mokslo įstaigose 

studijavo filosofiją. Amžinuo
sius vienuoliškus įžadus pada

rė 1953 m. liepos 5 d. Kenne- 
bunkporte. Be to, ketverius 

metus studijavo teologiją pran
ciškonų kunigų seminarijoje 
Montrealyje. Ten gavo ir sub- 
diakonato bei diakonato šven
timus.

Naujasis kunigas ypatingą 
dėmesį telkia į asketinį gyve
nimą ir apaštalavimą išlaisvin
toje Lietuvoje. Su ta mintimi, 
kad galės dirbti savo tėvų že-

Senieji anglai sakydavo:
Mano namai — mano tvirto-

E Berlyno buvo atvykęs il
gametis Kauno jėzuitų gimna
zijos direktorius T. J. Kipas, 
kuris pravedė religinio susi 
kaupimo valandą ir papasako
jo pluoštą šviestų atsiminimų 
apie gyvenimą laisvoje Lietu
voje. Kitą paskaitą skaitė dr. 
J. Norkaitis jr.

Iškilmingas pamaldas atlai- radijo bangomis.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Chicagos Apygardos atminimas ilgai pasiliks lietu- 
Valdyba. vių širdyse. Brz.

pečiams už aukas ir visokia- 
riopą paramą,

tiek parapiją kuriant tiek 
jos pastatus statant ir pašven
tinimo iškilmes rengiant.

Entuziazmas buvo toks dide
lis, kad atsirado daug - gerų 
žmonių, kurie

bažnyčios statybos 
aukojo šimtines.

Dovanos tie, kurių 
džių neprisimenu, bet 
atmenu, T. Provincijolas auko-

vienuolyno viršininkas T. J. 
Liauba, “Šv. Pranciškaus Var
pelio” administratorius T. E. 
Jurgutis ir Kolumbo Vyčiai.

Parapijos choras gražiai 
giedojo šv. Mišias ir kitas li
turgines giesmes, kurias ilgą 
laiką rūpestingai mokėsi.

Šv. Mišioms pasibaigus, kol 
publika rinkosi į salę pietums, 
J. E. Kardinolas su svečiais ap
lankė

meno parodą,
kurią surengė dailininkas T. 

Valius su parapijos klebonu, 
sutraukdami čia netik Kanado
je gyvenančių, bet ir kitur 
esančių lietuvių dailininkų 
darbus. Parodoje matėsi T. Va
liaus, A. Galdiko, Kasiulio, Pe
travičiaus, Bakio, Rato ir kitų 
dailininkų paveikslai. Kardino
las džiaugėsi lietuvių dailinin
kų darbais ir suteikė jiems sa
vo ganytojišką palaiminimą.

Garbingiems svečiams atvy
kus į salę ir susėdus prie sta-

nesi saugus. Vyriausybė jau 
pašalino iš ūkių 100 savininkų 
ir 776 nuomininkus, kadangi 
jie nelaimėjo numatyto der
liaus, blogai
laikė ūkyje numatyto tam tik
ram ha skaičiui karvių kiekio. 
Dabar kilo triukšmo, kai Lady 
Garret, kuri nusipirko 160 ak
rų ūkį 1949, bet jį laikė apleis
tą. gavo įsakymą ūkį parduoti 
arba išsikelti.

lingai gali lietuviškai kalbėti ir 
rašyti. Tas savo žinias jis sten
giasi perteikti ir kitiems. Va
saros atostogų metu, dirbda
mas berniukų stovykloje Ken- 
nebunkporte,' Tėv. Liudvikas 
nuoširdžiai skleidė lietuvišką 
dvasią, visados su vaikais kal
bėdamas tik lietuviškai ir iš
mokydamas juos dainų, paša 
kų bei eilėraščių.
Lietuviai pranciškonai džiau

giasi susilaukę dar vieno dar
bininko iš čia gimusių savo 
tautiečių. Džiaugiasi ir jų bi
čiuliai bei geradariai, kurie 
aukomis šiam kunigui padėjo 
pasiekti mokslo ir altoriaus. O 
šiuo metu nelieka nieko kito, 
kaip palinkėti Tėv. Liudvikui 
Vėželiui nuolatinės Aukščiau-

2. Švietimo — Jeronimas Ig- 
natonis, 4630 So. Paulina St., 
Chicago, III., tel. FR 6-6897.

3. Muzikos — Juozas Krei
vėnas, 1602 So. 48 et., Cicero, 
m., tel. TO 3-19871.

4. Literatūros — Benediktas 
Babrauskas, 1436 So. 50 Avė., 
Cicero, III., tel. TO 3-1253.

5. Istorijos — Vincas Liulc- 
vičius. 6540 So. Campbell Avė., 
Chicago, m.

6. Lietuvių kalbos — Alek- 
ge su sveikinimu pavergtiems Sandras Dundulis, 2428 So. 
tėvynėje bei Sibire perduoti Lawndale Avė., Chicago, UI.,

tel. CR 7-6710.

A. A. Tėvo Vlado Mikalaus
ko, S. J. atminimui birželio 3 
dieną bus pašventinta pamink
linė lenta. Tėvas Mikalauskas 
S. Paulyje darbavosi vos vie
nuolika mėnesių, bet jo darbų

kė kan. dr. J. B. Končius, pa
mokslą pasakė kun. dr. J. Na
vickas, pamaldas už žuvusius 
tėvynėje ir Sibiro tremtyje — 
T. A. Bernatonis.

Sąskrydžio dalyviai pareiškė 
protestą prieš Vilniaus kated
ros ir kitų bažnyčių panaudo
jimą ne tiems tikslams, ku
riems jos buvo skirtos. Ameri 
kiečių vyriausybei ir tautai, 
taip pat JAV kat. episkopatui 
pareikšta nuoširdi padėka už 
lietuviams teikiamą paramą.

Sąskrydžio suruošimu dau
giausia rūpinosi dipi. inž. P. 
Narutis. { naują vadovybę iš
rinkta: dr. B. Literskis, kun. 
dr. Ji Petraitis ir dr. K. Pem- 
kus, daugiausia prisidėjęs prie 
antibolševikinės genocido pa
rodos suruošimo.

Sąskrydžio reikšmingesni 
momentai buvo Amerikos Bal
so užrašyti į juosteles ir drau-

Ir šiais metais bus kviečiami pri
tyrę vadovai bei auklėtojai, kurie 
auklės Jūsų vaikus lietuviškoje dva
sioje.

šiemet stovykla prasideda liepos 
7 d. ir baigiasi rugp. 5 d. Norintieji 
galės pasilikti ir ilgiau. Iš New Yor- 
ko apylinkės bus atvežama mūsų 
parūpintomis priemonėmis, jei to bus 
pageidaujama.

vių, kurie Kultūros Kongrese 
dalyvauti negalės. Aukas siųs
ti Kultūros Kongreso organi
zacinės komisijos pirmininko 
adresu: Teodoras Blinstrubas, 
6737 So. Campbell Avė., Chi
cago, III., tel. HE 44076. Au
kos bus priimamos ir Kongre
so metu. .

Pamaldos ir Dainę šventė
Liepos 1 d. Amerikos ir Ka

nados lietuvių Dainų šventė. 
Pamaldos-10 vai. šv. Kryžiaus bant Jo garbei ir lietuvių dva 
bažnyčioje. Dainų šventė pra- siniam labui, 
dedama 3 vai. Chicago Coli- 
seum patalpose, 1513 So. Wa- 
bash Avė., Chicago. III.

Banketas
Asmenys ir organizacijos, 

norį dalyvauti bankete, ruo
šiamam Kultūros Kongreso ir 
Dainų šventės dalyviams pa
gerbti, ligi birželio 23 dienos 
užsisako vietas ar atskirus sta
lus. Kreiptis: Jonas Jasaitis. 
4430 So. Campbell Avė., Chi
cago, m., tel. LA 3-2180. Vie
nam asmeniui kaina 6 dol. 
Banketas įvyks Sherman vieš
butyje liepos 1 d. 6:30 vai.
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Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaidu Albumas

Jaunimo stovyklavietei prie 
Detroito, Mich., Įrengti ateiti
ninkai sendraugiai nutarė 
skirti 100 dol. Stovyklavietę 
nupirko ir jos įrengimu rūpi
nasi Amerikos Lietuvių Kata
likų Federacija.

metu 
įyvena

DCMAI viski* uždengia nukritus sprausminiam lėktuvui prie Minneapolio, kur žuvo 6 ir su
žeista 12.

• Rosario Lietuvių Bend
ruomenė Argentinoje praplati
no ir atremontavo savo patal
pas. Parengimams salė dabar 
yra dvigubai didesnė nei anks
čiau, gražiai ir tvarkingai Įren
gtą. Bendruomenės darbus uo
liai rėmė susipratę lietuviai.

vtena išėjo laimėtoja, Argen
tina susilaukė Šokios tokios 
ramybės ir daugiau laisvės.

iki kokhm^O Įgrisusi 
diktatoriaus garbinimo propa
ganda. Kultūrinis gyvenimas 
pradėjo atgauti savo pobūdį. 
Gal šis naujas klimatas turi j- 
takos, kad ir mūsų tautiečiai 
pradeda ieškoti priemonių 
bendramdarbut

Pirmieji žingsniai 
lietuviškai susikalbėti

. Argentinos lietuvių pa. 
skirstymas organizacijomis ir 
savišalpinėmis draugijomis ne
turi nei ideologinio, nei parti
nio pagrindo. Tik komunistai 
vienur ar kitur mėgino savo 
įtaką praplėsti. Tačiau ir su
gyvenimo tarp tų draugijų ne
buvo, nors buvo daromi Įvai
rūs mėginimai.

Šiais metais kelių veikėjų 
iniciatyva prasidėjo gyvas ju
dėjimas iš naujo suburti visas 
lietuviškas organizacijas ben-

jokio atlyginimo. Vėliau ėjo 
intendanto pareigas, šiose pa
reigose dirbo kol kariuomene 
parėmė šią įstaigą i savo ran
kas. 1925 m. pradėjo dirbti 
Žemės Ūkio ministerijoje ir 
buvo paskirtas Kėdainių ap
skrities žemės ūkio tvarkytojo 
Įstaigoje likvidatorium. Vėliau 
buvo perkeltas toms pačioms

liepos mėn. 9 d. 
sukūrių buvo priverstas pasi
traukti i Vokietiją.

Vokietijoje karo metu gyve
no Kelheime ir dirbo Zellvvol- 
lės fabrike. Karui pasibaigus 
persikėlė Į Regensburgo trem
tinių stovyklą, o vėliau į 
Scheinfeldą. 1949 m. balan
džio mėn. 27 d. atvažiavo pas 
seseris į Ameriką, bet po me
tų susirgo ir, išgulėjęs šešeris 
metus, gegužės mėn. 27 d. mi

ros stovyklų proga: New Yor- 
kas — kirvį, o Hartfordas — 
piūklą. Teigiamai buvo Įvertin
ti ir New Haveno bei Waterbų- 
rio skaučių pasirodymai. Verti 
nimo komisiją sudarė Įvairių 
vietovių atstovai: ponios Ne- 
nortienė, Prekerienė, Ulėnie- 
nė, V. Bliumfeldas, R. Kezys, 
A. Sau lai t is ir V. Strolia.

• Romos “išminčius". Ro
moje vieną amerikietį prisivi
jo ir sustabdė apiplyšęs žmoge
lis ir. laikydamas rankoje pi
niginę. klausė: “Ar ne tamsta 
pametei?". Amerikietis čiupo 
už kišenės ir palengvėjusia 
širdim ištraukęs savo piniginę 
iš kišenės, tarė: “Ne. savo pi
niginę turiu". Tada žmogelis 
ir sako: “Kai tamsta dabar tū
li tiek džiaugsmo, kad pinigų 
nepametei. tai gal tamsta pa
darysi ir man džiaugsmo — 
duosi porą dolerių."

vikųfcankintas -gen. T.. Dau
baras, bu v. Lietu vos minis t e- 
ris Argentinoje). Paskui šį 
plakatą, persijuosęs lietuviška 
trispalvė ir dviejų vyrų palai
komas, ėjo senelis generolas.

Rytojaus dieną vietos laik
raščiai buvo pilni nuotraukų 
aprašymų apie lietuvius, jų ne
paprastai gražų pasirodymą 
eisenoje, ypač apie gen. Dau
kantą, virtusi tiesiog dienos 
sensacija. Po šios eisenos gen. 
Daukantas gavo laiškų iš dau
gelio aukštų argentiniečių su 
užuojautomis dėl jo iškęstų 
kančių bolševikų kalėjimuose; 
taip pat buvo teiraujamasi 
apie pavergtą Lietuvą 
čiančius lietuvius.

šiemetinė eisena ir 
Daukantas vietinių ir 
taučių tarpe padarė mūsų ken
čiančiai tėvynei didelę propa
gandą. Tokios priemonės ne
lieka nepastebėtos net ir tokių, 
kurie dar vis tiki gera Krem
liaus valia. Lietuviškos eise
nos dalį organizavo Avellane- 
dos Aušros Vartų par. kunigai.

Trėmimų Sibiran minėji
mas, rengtas lietuvių, latvių ir 
estų bendrai, praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Iš lietuvių kalbėjo 
dr. Antanas Klimas. Kalbėto
jas priminė mūsų tautos ken- 
čianėiąją ir kovojančiąją dalį 
ir ragino nuoširdžiau dirbti, 
kad kančios baigtųsi. Be minė
jimo rengėjų, kalbėjo miesto

Po laužo New Yorko skau
čių vietininkė psktn. J. Janu- 
levičienė davė skautininkės 
Įžodi, kuri pravedė v. s. E. 
Putvytė. Pasibaigus Įžodžiui ir 
sugiedojus tradicinę maldą 
“Ateina naktis”, vyresnieji 
pradėjo skirstytis į namus, o 
jaunimas dar valandėlę pasi
linksmino.

ntry», dabartinis vicooirmi 
ninkas. Linkime sveikatos.

Nepaisydami darganoto oro, 
šeštadienį, birželio 9, į dr. De- 
venio ūkį suvažiavo apie 300 
skaučių — skautų ir visuome
nės iš įvairių Atlanto pakraš 
čių. Konkursiniame lauže, ku
rį vedė Brolijos vyr. laužave- 
dys sktn. V. Bražėnas iš Stam- 
fordo, Conn., pasirodė tik 4 
vietovės; New Yorko ir Hart
fordo skautės paėmė pirmąsias 
vielas, gaudamos simbolines 
dovanas besiartinančiu vasa-

TnlypĮ pikniką rengia Conn. 
apskrities 3 organizacijas: LU
KŠA. Moterų Sąjungos ir Dar
bininko S-gos. Piknikas Įvyks 
rugpjūčio 26 d. 
tuvių parke.

Švč. Trejybės 
rūkas rengiamas

Didžiai Gerb. 
riau,

“Darbininko” 41 numeryje, 
birželio mėn. 8 dr, buvo įdėtas 
straipsnis, pasirašytas A. D., 
apie mano mirusį tėvelį Praną 
Zaranką. Labai dėkoju A. D., 
kuris prisiminė spaudoje a. a.

lėmis iškilmėmis 
brandus kultūrinis 
šv. Cecilijos choras, vadovau
jamas V. Rimavičiaus. šiemet 
tą sukaktį žada atžymėti spe
cialiu leidiniu, šių metų balan
džio mėn. tokios pat sukakties 
nuotaika gyveno Berisso Liet. 
Kat. Sav. ir Kultūros Dr-ja

Dar noriu patikslinti, kad 
a, a. mano tėvelis savo tėvo 
ūkio nepaveldėjo ir jame ne
ūkininkavo; tuo pačiu arklių 
auginti negalėjo. Gi ūkis ati
teko vyresniajam broliui.

Taip pat straipsnyje buvo 
minima mano pusbrolio mirtis. 
Mano pusbrolio pavardė yra 
ne Įeit. Algimantas Navickas,

nugalėjo 
negalėjo lygintis su lietuvių 
eisena nei žmonių skaičiumi, 
nei organizuotumu, nei pasi
puošimu. Mūsų mergaičių tau
tiniai drabužiai atkreipė Į save 
žiūrovų, fotografų ir laikraš
tininkų dėmesį. Tik kroatai sa
vo drabužiais prilygo lietu
viams.

Ypač didelį įspūdį padarė 
savotiškai suorganizuota lietu
vių eisenos dalis su gen. Dau
kantu. Beveik mūsų grupės vi
dury vienas vyras nešė plaka
tą su dideliu užrašu: “Tortur- 
ado por los comunistas en ei 
a. 1941, gral. T. Daukantas, 
ex-ministro de Lituania en 
la Argentina” (1941 m. bolše-

išeivija turi dar jaunas orga
nizacijas. Tik pora, draugijų, 
kaip Lanūs priemiesčio Susi
vienijimas ir Berisso Nemunas 
savo veiklą yra pradėjusios 
jau prieš 30 metų.

Tačiau pastaruoju 
daugelis organizacijų 
sukakčių ženkle. Pereitais me
tais 25 metų sukaktį su dide- 

atšventė 
vienetas

Kas skaito lietuvišką knygą, 
neužmirš savo gimtosios kai 
bos.-Jei mūsų jaunimas ne 
daug laiko galėjo skirti lietu-

... tikrai tinkamas laikas. Jauni-sytojus nustebino stiprus ir 
gerai išlavintas latvių liutero
nų evangelikų bažnytinis cho
ras. Nors mes buvome bendro 
minėjimo iniciatoriai, tačiau iš 
trijų pabaltiečių himnų giedo
jimo susidarė įspūdis, kad lie
tuvių grupė minėjimo dalyvių 
tarpe buvo pati negausiausia.

Dvasininkų delegaciją iš už 
geležinės uždangos pavergtų 
tautų atstovai sutiko piketuo
dami su plakatais prie Inde- 
pendence Hali. Stipriai polici
jos saugoma dvasininkų dele
gacija čia lankėsi birželio 8 d.

Dr. Juozas Januškevičius, 
dabar gyvenąs 214 Franklin 
St. Riverside, N. J., birželio 14 
d. šventė 94 gimimo dieną. 
Nežiūrint savo amžiaus jis vis 
yra energingas ir jaunas dva
sia ir puikiai atsimena Įvykius, 
nutikusius kad ir jaunystės 
dienose. ■

Skautų tėvų ir rėmėjų komi
tetas paskyrė Vokietijoje esan
čių lietuvių skautų stovyklavi
mui 25 dol.

mo organizacijos galėtų net 
skelbti lietuviškų knygų skai
tymo konkursus savo nariams. 
Neturėtų būti sunkumų ir do 
vanas laimėjusiems skiriant. 
Jei kam būtų sunkumų gerą 
knygą pasirenkant ar įsigyjant, 
čia galėtų padėti kad ir Vy
tautas Karalius, nesenai sura
dęs vietos savo krautuvėje ir 
lietuviškų knygų lentynai. Jo 
adresas — 3120 Richmond St.. 
Phila 34, Pa., tel. RE 9-2218.

Pirmoji lietuvių gegužinė— 
piknikas, Įvykęs birželio 10 d„ 
laikytinas pavykusiu. Gegužinę 
rengė BALFas. Jaunimas nusi
skundė. kad kaikurių pašalie
čių apranga ir elgesys buvo 
toli už padorumo ribų ir ap
gailestavo, kad rengėjai tokius 
asmenis į gegužinę Įsileido.

K. Č.

• Urugvajaus lietuvių ispkh 
nijoje įkurta .krepšinio aikštė 
lietuviams sportininkams. įvai^.
i alse Komandose žaidę y betų £ 
viai sportininkai dabar sudarė 
savo vienetą ir visi žaidžia vie-? 
noje komandoje-.. Pirmose 
lu.igtynėse. susitikę su viena ; 
Urugvajaus komanda, ją nuga
lėjo ir laimėjo taurę. >
• Argentinoj* veikia Lietu

vių Prekybininkų ir Pranaoni- 
ninku -Sąjunga, kuriai pirmi
ninkauja J. Cikštas. '
• Europos ateitininkai vasa

ros stovyklą šiemet rengia 
Italijoje. Jai paremti Amerikos 
ateitininkai aukojo: dr. V. 
Šmulkštys — 25 dol., Br. Stoč- 
kus — 5 dol.
• Kun. Fabijonas Kireilis, 

gyv. Ilion, N. Y„ gavo žinią, 
kad Sibire šį pavasarį mirė jo 
motina Emilija Kireilienė. 
Taip pat Rusijoje ištremti gy
vena kiti jo namiškiai.

• Ona Jonuškienė, Liet, 
operos solistės Vincės Jonuš 
kaitės motina, mirė gegužės 
16 d. Lietuvoje Subačiuje, su
laukusi 90 metų. Buvo žinoma 
dainininkė, dar spaudos drau
dimo laikais savo namuose 
laikė slaptą "mokyklą lietuviš
kiems ‘daraktoriams”. Po 
spaudos draudimo taip pat jos 
namuose vyko ir pirmieji apy-' 
linkės lietuviškieji vaidinimai.
• Liet. Rašytojų Draugija 

balsavimo būdu narių atsi
klausė, kur turėtu būti sudary
ta naujoji draugijos valdyba. 
Pasisakyta už Chicagą. Dabar 
slaptu korespondenciniu balsa
vimu renkama 5 asmenų val
dyba. Balsavimai baigiasi bir 
želio 28 d. Draugijos visuoti
nas narių susirinkimas įvyksta 
birželio 30 d. Chicagoje Sher- 
man viešbutyje per Kultūros 
Kongresą.

Į. •» " J

pareigoms i Ukmergės apskri
ti. Po kurio laiko buvo pa
skirtas i Marijampolę žemės 
tvarkytojo pavaduotoju. 1936 
m. sunkiai susirgo širdies liga 
ir apsigyveno nuosavame na
me Deltuvoje;' Sustiprėjus svei- burmistro atstovas, o taip pat 
katai, perėjo dirbti į pašto ži- lenkų, vengrų ir kazokų atsto-

mano tėvelį. Bet šiame straips- nybą. čia dirbo iki 1944 m. vaį Svečiu* tarpe buvo ir slo- knygai skaityti mokslo
kada karo vaį, atstovas. Minėjime klau- metu- tai 3™

saulinio Motinų Sąjūdžio stu
dijų dienose, kurios Įvyko ge
gužės 31 d. Paryžiuje. Prancū
zijoje.

• Vytauto Kasiulio kūrinių 
paroda atidaryta birželio 7 d. 
Stiebei galerijoje Paryžiuje. 
Paroda tęsis visą birželio mė
nesi. Dail. V. Kasiulis taip pat 
dalyvauja VIII tame Piešinių 
ir Akvarelių Salone, kuris vyk
sta Paryžiaus Moderniojo Me
no Muziejuje. Birželio 8 atida
ryta “šiandieninės Tapybos’’ 
paroda, kur išstatyta taip pat 
V. Kasiulio kūrinių.

• Skulptoriaus A. Mončio 
apžvalginė paroda rengiama 
liepos 8—16 d.d. Laon mieste, 
Prancūzijoje. Bus išstatyta 
apie 40 darbų: granite, medy
je. bronzoje ir švine.

• Melbourno, Australijoje, 
tautinių šokių grupė "Atžaly-
nas" atsidėjusi ruošiasi daly
vauti viso pasaulio olimpiniu 
žaidimų atida niuo iškilmėse.
“Atžalyno" grupei reikės pa
sirodyti ne tik per patį atida- 
rymą, bet ir per Įvairius olim 
pinius parengimus viso pasau
lio sportininkams. Numatomas 
jiems suruošti ir specialus Įvai
rių tautų pasirodymo vakaras. 
“Atžalynas", kaip ir kitos tau- s 
tinės grupės, atidarymo dieną 
dalyvaus su savo tautine vėlia
va. o vėliau pasirodys šokių 
festivalyje.

Į mergaičių vasaros stovyklą 
I M M A C U L A T A. Putliais 
Conn., Įregistruota 110 mer
gaičių. iš kurių net 40 newjor- 
kiškių. Tėvai, kuriem brangus 
lietuviškas, katalikiškas auklė* 
jimas, atsiųs savo dukras sto
vyklauti dar iš tolimesnių vie
tovių kaip Illinois. Ohio, VVis- 
consin ir Tennessee.

Stovykloje dar yra kiek lais
vų vietų pirmom dviem savai
tėms, nuo birželio 24 d. iki 
liepos 8 d.

Jeigu kas pamiršo ar nepri
siruošė Įregistruoti savo duk
rų į lietuvišką mergaičių salą 
— vasaros stovyklą, gali dar

b. ”
Mindaugas. Gigegužės 26 d. 
Lietuvių Salėje, Avellanedoje, 
sidabrinį jutūlėjų šventė vie
nintelė grynai moterų ir mer
gaičių Dr-ja Birutė. Jai šiais' 
metais vadovauja viena iš jos 
steigėjų A. Bagdonienė, ši 
draugija savo laiku atliko di
delį kultūrinį ir socialinį dar
bą, saugodama nuo pražūties 
jaunas, tik ką atvykusias mer
gaites. Dabar ji nėra gausi na
rių skaičiumi, bet gana judri 
savo veikla, ypač auklėdama 
lietuviškoje dvasioje čia gimu
sias mergaites.

Metų pabaigoje laukiama 
Lietuvos Vyčių S-gos dešimties 
metų sukakties, ši Sąjunga yra 
subūrusi Argentinos liet, jau
nimą ir saugoja jį, kad nežūtų 
svetimųjų jūroje. Pastaruoju 
metu vyčiai išvystė labai gra
žią kultūrinę veikią. Pirminin
kauja J. Linkevičius. Ypač pa
žymėtina mergaičių sekcija su 
G. Kliaugaite. E. Butkute ir A. 
Mikučionyte priešaky.

Lietuviai tautų eisenoje
Prieš pora metų Buenos Ai

res gatvėmis buvo surengta 
Įvairių tautų eisena, kuri pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Pe
reitais metais tokia eisena Pe
rono buvo uždrausta — užsie-. 

-niečiai buvo susirinkę tiktai 
katedroje. O šiais metais gegu
žės 27 d., emigracijos paminė
jimo šventėje, vėl buvo su
rengta tokia pat didžiulė eise
na sostinės pagrindinėmis gat
vėmis, praeinant pro preziden
tūrą iki katedros, kur ją suti
ko vyskupijos administrato
rius arkiv. F. Lafitte.

Lietuviams pagal ispanišką 
alfabetą teko vieta prieš uk
rainiečius ir lenkus. Kaip ir 

Švenčiame sukaktis anais metais, lenkus lietuviai
Argentinos lietuvių jauna visiškai

Juozas Povilonis jau 5 savai
tės guli Hartfordo ligoninėje. 
Jis yra ilgametis LDS 6 kuopos

vra gerbusia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaistai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantam* kalba, 
todėl jis tinka visienu*. kas kokia 
kalba bekalbėtų. ‘

■ ■: -ir Kiekvienam verta Aj gmžų leidinį pa* ?
i’iam įsigyti ir kitam dovanoti. .

teleido: A T E I T l S, !»!♦» TViIloughby
Avė.. Brooklyn 21, N. Y.

I| galima gauti:
ATEITIES siltninintnicijoj Ir 
Ir pas platintoju*.

Kaina 4 <toi.

registruoti pirmom savaitėm, 
skambinant Putnam, Conn.

susirinkimai, atrodo, davę ge
rus rezultatus, — prie bendro 
stalo susėdo visų Buenos Ai
res ir abiejų Berisso draugijų 
atstovai. Taigi pirmieji ledai 
pralaužti. O bendros kalbos 
radimas tokiai mažai kolonijai 
turi didelę reikšmę. Reikia ti
kėtis, jog ta taryba (vardo dar 
neturi!) gebės sujungti visus, 
kad bent tautines šventes bus 
galima minėti su didesnėmis 
iškilmėmis ir geresnėmis pa
sėkomis. Galėsime ir patys la
biau suprasti, kas mes esame, 
ir svetimiesiems parodyti, ko 
mes norime, kovodami prieš 
komunizmą ir savo kraštui rei
kalaudami laisvės.

♦ O. Bačkienė ir B. Vensku- 
vienė atstovavo lietuves PaLenkai nyje įsibrovė keletas netikslu

mų, kuriuos jaučiu pareigą pa
tikslinti.

Be pradinės mokyklos Del
tuvoje ir aukštesnės Ukmergė
je velionis dar mokėsi Vilniuje 
ir Maskvoje. Pasirinko farma
ceuto profesiją ir Charkove 
dirbo vaistininko padėjėju. 
Užbaigęs praktikos stažą vais
tinėje, buvo pašauktas Į ka
riuomenę. Atlikęs karinę prie
volę ir sugrįžęs į namus, tais 
pačiais metais, kilus pirmajam 
pasauliniam karui, buvo mobi
lizuotas ir po kurio laiko pate
ko į vokiečių nelaisvę. Po ke- 
tverių metų sugrįžo 1918 m. 
pabaigoje į namus.

Kuriantis nepriklausomai 
Lietuvai, buvo pakviestas į 
Ukmergės apskrities intendan
tūrą intendanto pavaduotoju. 
Jis buvo vienas iš tų valdinin
kų, kurie kurį laiką dirbo be

bet aviacijos vyr. Įeit. Algi
mantas Navikėnas, ir jis žuvo 
Vokietijoje o ne Prancūzijoje, 
kaip buvo straipsnyje minėta.

Su pagarba-
Zita Zcrankaitė.
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Hartford, Conn.
Maloniai patarnauja lietuviams naujai jruoštnae patalpose.

gyvenę Chicagoje.
Mažutytė, Bronė, duktė Vin-

Juozas, iš Na
Balbieriškio v..

C'HIEF PRODI CTION 
MECHANIČAL 
ELECTRICAL 
TOOLING

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax)

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

paruošimui, Motoriniu doku

Sula.ikstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Portretas, vestuvės, taikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t t. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

■- - ... ■ •
I. r-'T

k., nuo Šeštokų, Krosnos vai.
Žukauskas, Antanas, iš Ky

bartu.

Jonas, sūnus

kapucino brolis John, kuris 
birželio 24 {šventinamas į ku
nigus ir virsta Tėvu John.

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

JANITOR—WATCHMAN 
for night shift in modern 

Airconditioned Plant 
48 hr wk paid vacation, 
Group Insurance free 

Hospitalization other benefits 
C. P. LLARE & CO. 

3101 W. Pratt.

tjs, kiti stiprino sienas, ski
riančias vienus nuo kitų. Visu 
nuogumu ta rodo kad ir šis su
gretinimas: kai vieni, į viešbu 
tį susirinkę, gerbė atvykusį 

xmin. Lozoraitį, kiti beveik tuo 
pačiu metu, šv. Jurgio bažny
čioj užprašė mišias, meldėsi 
už sušaudytuosius Suvalkijos 
streikų ūkininkus, kurie visi 
per pamokslą buvo įvardyti 
pavardėmis ir primintos kru
vinos jų tragedijos aplinky
bės. Jei į viešbutį atėjo apie 
pusantro Šimto žmonių, tai 
bažnyčioj jų buvo kelis kartus 
tiek. Ir vienur, ir kitur — tie 
patys lietuviai, vienos ir tos 
pašos motinos tėvynės vaikai.

Laikraščiai ir toliau bus pil
ni straipsnių apie vienybę. 
Vėlpilsis pagyrimai arba prie
kaištai Vilkui ir diplomatijos 
šefui. Eiliniai lietuviai susitik
dami vėl badysimės tarp savęs 
pirštais ir iki įniršimo ginčysi 
mės, kuri pusė yra “geresnė”.

Ar bereikia aiškinti, kaip vi
sa tai užnuodija bendro lietu
viško darbo atmosferą. Kaip 
suskaldo visuomenę ir to pa
ties pareigūno atžvilgiu, kuris 
pasidaro tik vienos kurios pu
sės ar net ir grupės nuosavy
bė. Kaip pakerta lietuviško 
gyvenimo atramą, kurios taip 
reikia mūsų ansamblių ir cho
rų, mūsų vaidintojų ir šokėjų 
veiklai, mūsų parengimams ir 
pasirodymams. StP

ENGINEERS —
The Allianee Manufactaring Company 

Alliance, Ohio
NEEDS

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
1956 m. gegužės 18 d.

Aržuolaitis. Jonas, Pijus ir
Vincas, iš_ Žaliašarkiu k., 
žvirgždaičių vai. šakių aps.

Baiinskaitė - Klauso, Klora, 
gyvenusi Cicero, Illinois.

Beliauskas, Leonas, gimęs 
Amerikoje, augęs Kėdainių ap
skrityje.

Bibleįauskas, Pranciškus.
Bischaff (Bišauskas), Danie

lius, iš Gurancų vienk., Auš- 
tadvario v.. Trakų ap. turėjo 
kepyklą Brooklyne.

Bružas, Pranas, sūnus Domo.
tepelis, Domininkas, gyve

nęs West 35 St., Chicago, III.
Černelis, Algirdas, gyvenęs 

Belgijoje.
Draugelis, Bronius, sūnus 

Igno.
Kasiulynaitė - Riekus, Mal

vina.
Katinskas, Domininkas ir 

Juozas.
Katkauskas, Joe, sūnus Ro

žės Melžinskaitės - Katkauskie- 
nės.

Klauso - Baiinskaitė, Klora, 
gyvenusi Cicero, Illinois.

Kondrotas,
Alekso.

Marčiukaitis, 
vasiolkos k., 
Marijampolės ap.

Maurus, Antanas, Jonas, 
Natalija, Nikodemas ir Cha,

College degree preferred or e<iuivalent experience Alliance man- 
ufacturca emali motors, antenna rotators, phonograph drive unhs 
and electronic part. Ekperience in any of thėse line* highly des- 
irable. .................. mmmmmrmm
Pleasant working conditions with a full program of enployee 
benefits.. This is an opportunity to become associated wfth a fast 
grmving organization with a future.
Send resume to R. L. Reeder. Personnel Managcr.

Ieškomieji arga apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Birželio 16 d., šeštadienį. 
Clevelando lietuvių visuomenė 
rengia Lietuvos pavergimo — 
birželio tragingųjų įvykių mi
nėjimą.

Minėjimo programa sekanti: 
šeštadienį, birželio 16, 7:30 

vai. vakare šv. Jurgio bažny
čioje įvyks rimties susikaupi
mo valandėlė. Tai bus trumpos 
pamaldos, ir bažnytinis choras, 
vad. muziko Ambrazo, pagie
dos keletą giesmių.

Tuoj po pamaldų -— rimties 
susikaupimo valandėlės, apie 
8, visi renkasi į šv. Jurgio baž
nyčios salę, kur įvyks iškil
mingas Lietuvos pavergimo ir 
tragingųjų birželio įvykių pa
minėjimas. Bus paskaita, rezo
liucijų priėmimas ir meninė 
dalis.

Skautai, vyčiai, budžiai, atei
tininkai ir kitos jaunimo orga
nizacijos dalyvauja organizuo
tai ir su vėliavomis.

Visa Clevelando lietuvių vi
suomenė birželio 16 d., šešta
dienį, kviečiama dalyvauti mi
nėjime. Savo dalyvavimu pa
gerbsime komunistų nukankin
tus, nužudytus, žuvusius, iš
vežtuosius ir kenčiančius ko
munistų vergijoje mūsų tau
tiečius. Savo dalyvavimu pa- 
remsime protestą prieš paver
gėjus, kad laisvasis pasaulis 
budėtų, nes komunistai rengia 
tą patį likimą visam laisvajam 
pasauliui.

šeštadienio vakare 7 v. per 
Clevelando amerikiečių radiją 
anglų kalba bus taip pat pami
nėti birželio įvykiai. Kalbės 
Ohio gubernatorius. Translaci- 
joms vadovauja' adv. J. Sme
tona.

lietuviškai, pradeda iš musų 
? visaip juoktis ir pamėgdžioti. 

Jie daro mums gėdą. , 4
— Kaip? Jūs gėditės savo 

tėvų kalbos! Kaip gražu, kada 
žmogus gali kalbėti keliom 
kalbom. Kokia garbė mokėti 
savo tėvų kalbą! O ypač mes, 

. lietuviai, turime didžiuotis sa
vo tėvų kalba. Juk mūsų kal
ba tokia graži, skambi, tur
tinga ... — Pradėjo pamoks
lauti įsikarščiavusi mama.

— Ką tai reiškia turtinga 
kalba Ar ji turi daug pinigų? 
— vėl paklausė Marytė.

— Ką tu kalbi apie pinigus, 
mažyte. Kalbos turtingumas 
nieko bendro su pinigais netu
ri. Pav., lietuviškai tu gali pa
sakyti: merga, mergaitė, mer
gytė. mergužėlė, mergelė. O 
pabandyk tu angliškai! Tu te
pasakysi: giri, little giri, kind 
giri ir t.t. Anglų kalba ir kitos 
naujos kalbos neturi nei malo
ninių, nei mažybinių daikta
vardžių.

— Negali sakyti, kad anglų 
kalba neturi mažybinių daik
tavardžių.. Turi, tik nedaug. 
Pavyzdžiui, book — knyga, o 
booklet — knygelė arba kny
gutė. — įsikišo tėvas.

Po to abudu tėvai dar karš- 
fiau pradėjo aiškinti apie ma
žybinius daiktavardžius. Paga
liau, norėdami įsitikinti, ar 
duktė suprato, ėmė klausinėti:

— Na, pabandyk tu, Maryte, 
padaryti mažybinį daiktavardį

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs dokumentai. '

įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, gaidai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO„ Hartford, 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Notmonas, Karolis, iš Darži
ninkų k., Žaliosios vai., Vilka
viškio ap. _

Petronis, Anlanas i* Stanis
lovas, iš Itačup'.n k., Kupiš
kio par. Panevėžio ap.

Riekus - Kasiulynaitė, Mal
vina.

šikšnius, Adomas, sūnus

> Ministerio priėmimu Cleyė 
landė rūpinosi vietos tautinin
kai. I jo garbei surengtus pie
tus Hollenden viešbuty atsi
lankė apie pusantro štato 
žmonių: Pagerbimo, programai 
vadovavo Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyriaus pirm. adv. 
J. Smetona. Sveikino senųjų 
amerikiečių lietuvių vardu 
inž. P. J. žiūrys ir Bendruo
menės apylinkės atstovas K. 
S. Karpius. Abu sveikinimai 
buvo korektiški. Korektiškai 
kalbėjo ir pats svečias, apie 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
tarpusavio santykius net ne
užsimindamas. Pasisakė ne
priklausąs jokiai partijai ir 
tarnaująs tik Lietuvos gerovei, 
garbei ir ateičiai. Tvirtino, kad

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis, 
kaina $3 00

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS. 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21. N. Y.

Po pranešimo svečiui buvo 
sugiedota Ilgiausių metų.
.. Toliau, “Dirvos” redaktoriui 
B. Gaidžmnm ^pjrmfninkaii 
jaut pagerbimo pietų dalyviai 
galėjo duoti FffianšiTnų Jų 
atsirado nemaža. Atsakydamas 
ministeris jau plačiau palietė 
ir vidaus santykius. Pvz. dėl 
Berno susitarimų pareiškė, 
kad jie nebegahoją, nes juos 
sulaužęs pats Vlikas, nutarda
mas pavesti savo pirmininkui 
skirti Lietuvos ' atšovus. Dėl 
savo “8 punktų” pasakė, kad 
jie nesą nei ultimatumas, nei 
diktatas, nei įsakymas: kai su
sisėda prie stakr dvi pusės ir 
viena neturi ko pasakyti, tai 
kita ką nors siūlo, ir dėl tų 
siūlymų galima tartis, galima 
juos svarstyti, galima jų nepri
imti ir t t Bendradarbiavimą 
reikią remti daugiau darbu, ir 
jis niekados neatsisakęs padė
ti, patarti. O Lietuvai atstovau
ti esanti diplomatų pareiga, ir 
jie negalį nuo jos atsisakyti.

Reikia didžiai apgailestauti, 
kad min. Lozoraitis negalėjo 
kalbėti platesnei lietuvių vi
suomenei. Juo labiau, kad bu
vo parodyta ir pastangų 
rint jį pamatyti ir išgirsti, 
to skyriaus valdyba buvo 
tarusi rengti lietuvių visuome
nei viešą min. Lozoraičio pra
nešimą. Deja, jis buvo tauti
ninkų grupės vadovaujančiųjų 
žmonių atmestas. Jie, užuot 
parodę min. Lozoraitį lietuvių 
visuomenei, uždarė jį viešbu
ty. Esą norėta apsisaugoti nuo 
išsišokimų, lietuvių salėj kal
bėti ministeriui neleidžiąs jo 
“fasonas” ir L.t Ko verti šioj 
laisvės šaly panašūs “argu
mentai”, ryškiai rodo kad ir 
tokie faktai, jog į lietuvių sa
lę Clevelande atvykti nesidro 
vėjo ir joje kalbėjo tokie ame
rikiečiai, kaip prezidentinis 
kandidatas Taftas. Sakydamie- 
si iešką savo visuomenėj atra
mos, o nuo jos bėgdami, esa
me šiaip ar taip nenuoširdūs.

Bet yra dar liūdniau: min. 
Lozoraičio atsilankymas paro
dė, kokios baisios prarajos 
esama lietuvių visuomenėj. 
Kai vieni sielojos ir rūpinos 
krūvon sueiti ir išvien kalbė-

Siuntiu $.1.00. pra&m prMųsti “Don Kamiliatta H <tal|
Siunčiu $5.00. praSnu prižiurti "Don KamlMaus“ abi <taM

jo kalbėti apie didelį lietuvių 
kalbos groti, reikalą ją mokėti, 
jos neužmiršti, su savo drau
gais lietuviais ir namie kalbėti 
tik lietuviškai. Bet labiausiai 
nusiskundė, kad lietuviai pra
dėjo darkyti savo kalbą, įterp
dami į ją sulietuvintus ameri
koniškus žodžius. Tai esąs tik
rai didelis nusikaltimas. Net 
susijaudinęs prašė tėvus ir vai
kus vengti to negero įpročio.

Pagaliau visos iškilmės pa
sibaigė, ir vaikai linksmi pasi
pylė į gatvę.

— Vaikai, vačikitės mašinų! 
dėkojo parapijos klebonui už — Sušuko rūpestingasis moky- 
veltui duotas mokyklos reika- tojas.
lams patalpas. Pagaliau prade-

Sekmadienį, birželio 17, 10 
v. r. šv. Jurgio bažnyčioje bus 
mišios kenčiančios Lietuvos 
intencija. Kviečiami visi daly
vauti.

ALTO Clevelando 
skyriaus valdyba

937 GRAND STREET 
BROOKLl'N II, N. Y.

SHORTHAND 
Startinę SaJary Good. 

Many Company Benefits.
PRATT * VVHITNEY 

4649 W Fullerton 
HU* 9-1626

Juozas Andriušis
23S Leonąrd Street Brooklyn 11.

EVergreen 7-8247.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLanmore 5-7068

SCALE $3.9711 PER HOUR 
9 HOUR DAY — $33.75 PER DAY 

6 to 8 Weeks of Work 
Bus Transportation Paid Both Ways 

After Completion of Job

Prano.
švedas, Mikas.
VaiciukevKius, Antanas, iš

Pagrandos k., Kietaviškių vai.
Vaičiulis, Pofrat, iš Raudo- 

niškių k., Kalvarijos vai.
Valaitis, Adoma.
Valiūnas, Antanas.
Vanaravskas, iš Skituriu k..

Simno parap.. Alytaus ap.
Zalieekaitė, Ona. iš Pilecku

iš žodžio “arklys”.
— Arklet, — nė kiek ne

abejodama atsakė Marytė.
— Niekus kalbi, Maryte, — 

pradėjo bartis mama, — argi 
tu girdėjai kada lietuviškai sa
kant arklet, karvet, šunet ir 
t. L Tik pagalvok trupučiuką. 
Mes tau tiek daug aiškinom ir 
davėm pavyzdžių. Pavyzdžiui, 
jeigu arklys' toks didumo, — 
pradėjo mama rodyti ranka 
arklio didumą, — tu sakysi 
“arklys”. Bet jeigu arklys bus 
tik kėdės didumo, kaip tu tada 
sakvtum?

šuko Marytė.
Rūpestingas mokytojas

Visose mokyklose baigiasi 
mokslo metai. Iškilminga mok
slo metų r/>aiga ir šeštadieni
nėje mokykloje- Susirinko visi 
vaikai labiau išsipuoše kaip 
paprastai. Atėjo parapijos kle
bonas, bendruomenės pirmi
ninkas ir mokinių tėvai. Mat, 
buvo žadėta parodvti. ko vai
kai išmoko, lankydami šia var
go mokyklėlę.

Ir tikrai, džiaugtis buvo ko. 
Vaikučiai gražiai paskaitė iš 
lietuviškų knygelių, padekla
mavo patriotiškų eilėraščių, 
padainavo. Po to buvo pavai
šinti Vaišių metu gražiai kal
bėjo tėvų atstovas ir kt. Pas
kutinis kalbėjo mokyklos ve
dėjas, jaunas energingas mo
kytojas. Jis pasidžiaugė gražia 
visos bendruomenės parama.

YOU’LL LIKĘ IT KERE 
Interesting, Permanent and 

NO MONOTONY!
DICTAPHONE 

OPERATOR
June Graduates welcome . 

Mušt have some knowledge o!

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KĄMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS



JAUNIAI ‘'SENIŲ" PĖDOMS

NEW YORKAS

PROP. FOR SALE

EVergreen 8-9770
DISPLAY

Matthew P.; Baliai

Veda K. Merkis

RENOVATION FUND

Tel. EVergreen 7-4335
RESORTS

THE HOMEOH THE RANGE
GUEST H0U$E

Park Motei WILL0W

340 BIDGEWOOD AVI.

HICKEY’S SUNSET FARM
SHOHOLA PENN.

MOUNTAIN RĘST

marus, etc
1883 MADISON ST.

Nmk Yorkg birželio 22 d. 
LAK patalpose 1332 Halsey 
St.,Brooklyneįvyks bendras

hen A romiški

Vladas Mikėnas pretendentų 
į pasaulio čempioną turnyre 
Amsterdame buvo sekundantu 
estų didmeisteriui P. Keresui. 
Sekundanto pareiga atstovauti 
žaidėją, o svarbiausia padėti

Šveicarijos šokoladas
Šveicarijoje vienas šokolado 

fabrikas surengė šokolado val
gymo lenktynes. Laimėtoja 
per 30 minučių suvalgė 2,3 ki
lo šokolado. Bet 13 valgytojų 
reikėjo paskui pilvus išpum
puoti, o 3 teko ir ilgiau ligoni
nėje pagulėti.

GPEN EVERY ĄFTHPKRH 
AN0EVENIH6 ,

REDUCEDRATES 
FORGROUPS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhavei 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaka.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripafiate 
BCA Instituto, New Tarka,

Darte vahnri—• kaadteB aw> • vai. ryto M S vai vak.

IDEAL 
FGB RETREAT HOUSE 

new tovvn, conn.
Licensed Best Home U Room 

CoJoniai, Bara 48 Acres. $65,000 
Roger F. Beardsley ' ’ 

P. O. Sandy Hook, Conn. 
, Phone Garden 6-2290

SUMMER OR YEAR ROUNDD 
BOARDING HOUSE 

Furnished and Eguiped, with or 
without Cottages, Lake rights, 
Boats. Mušt be seen to be aprec 
iated. Priee reasonable. Phone or 
vvrite

D. W. PROSSER 
Whaley Lake, Holnies, N.

Pawling 4512

turnyras. Rungtynėse, kurios 
baigsis tą patį vakarą, gali da
lyvauti kiekvienas šachmatų 
mėgėjas, atsinešdamas kas ga- 
li, savo šachmatus. Geriamai 
pairndžinsiems numatomos do
vanos. Rungtynių pradžia 8 v. 
vakaro.

EAST R0CKAWAY — $19.500 
Walk to St. Raymond’s 4 bed- 
rooms, IVž. baths, modem kit- 
chen with dishwasher, break- 
fast nook, full dining room, TV 
room, screened porch, 2 car 
garage, 50x150, July Ist Pos- 
sesion. LYnbrook 3-9228.

CATSKILLS, 
DRUSKONIE HALL

REALESTATE

DISPLAY 
■*ww*****ę*w»*

HAGUE TOWN HOUSE 
ON LAKE GEORGE 

Private 200 ft. beach, European 
Cuisine 

American or European Plan 
Near Catholic Church 
Write for booklet “L” 

Hague, N. Y.

(HhMren lulf price) 
ELEVATION 1600 FEET

JOHN J. H1CKEY, MANAGER VVINES & LIQUORS
DirėctJons: Lincoln Tune! to Route 3 to Doutc 46 to 15 to

The beautiful catekills Panoramtc v!ew — 2700 ft. elevated
Fi cquentcd by friendly and aeleet citadele — accomodatlon* — 
and Mpactoua wtth large bed rooms and hot and cold water — 
Itallan and American Food — aend for booklet — or reoervation— 
opens — Deroratlon Dey. Spėriai Jurte rate $35 one wwk Mode- 
Dining and danclng orchestra each nite — ai! sporte.
rate rates from $35 up. Switnming pool 100x100. CoctaiL lounge.

2 Beautiful 90-ft, 
sailing schooners 
Long Island Sound 
to Block Island and 
return. Send for 
iUustrated folder, 
$75 & up per week 
Season June 25thto

*&***?.

TW0 large modern bungal- 
ows, modem kitehen and bath, 
living room, 3 bed-rooms, 
screened porch, all completely 
furnished, large boat house, 2 
good rowboats, lot 100 road 
front 260, deep 35’ front on 
large lake, 90 miles from N. Y. 
C., 14.000 elevation, dear and 
pine country. $14.500. Reason- 
able terms. BO 8-4009.

buvę matyti komandą taip, ryž
tingai žaidžiant viso sezono me 
tu. Baigminėse rungtynėse dėl 
New Yorko State Jaunių Tau
rės lietuviu Sporto Klubo 
jaunių komanda susitinka su 
graikų Hellenic komanda. 
Graikai gana stiproki — pu- 
siaubaigmėje įveikė Elizabe- 
thą net 5:1.

RABASEVIČIUS Jbj SONUS1 
FDNBRALPOMk 

^W.Broadway j 
South Boston, Mass 

j lOSEPH BARAGEVICIUS
Laidotuvių Direktor us
Tol ANdrew 8-2590

ST. ANNPARISH 
Stewart Manor, 6 room, half 
bride house, garage, rear patio, 
plot 50x100, walking distance 
to L1RR and buses, sacrificing 
for $17.500, mušt be seen. 
Phone for appointment.- 

FL 2-6923

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir i kitus miestus.

KeBcale šaukite: Tel TB 6-4434

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Nervin /
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso-
kių nervu netvar- 

n gurno, galvos 
A nSC/ kvaišimų ir škaū- 
\ dėjimų, rūpesčio ir

susikrimtimo, iste- 
1 rijos ir bemigės,
išgąsčio ir karščiavimu, šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

VAITKUS
F UNEBA L BOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUy 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuoto jas 
NOTARY PDBUC

In the beautiful Pocomo Mountain's 
SLEEP — EAT

YOUNG WOMEN
PBOMISING FUTUBE. We are 
accepttng applications from wise 
and prudent young women wbo 
wish to give their Services to Ged 
in eschange for a hundred-fold 
reward now and everlasting happi- 
ness in eternity. HOME AND FOB- 
EIGN M1SSIONS. Varied activit- 
ies. Age limite 17—32. Reųuest 
free Mterature. MISSIONARY SI- 
STERS OF THE IMMACULATE 
CONCEPTION, P. O. BOX 1858 
DA, Paterson 18, N. J.

Hotel Sc^thsmpUm, L. L For sale 
or rent, H nrile from ■ Cattcdie 
Seminary, 28 bedrooms, 19 baths, 
mędepi :Htęben,. ą dinning rooms, 
ocean bpthing prfvilege, Reason- 
ably priėed. Phonė:

W. A. BIrch afteraoons 
WH 5-2223 
or evenings 
MO8-ia35.

EN JOY YOURSELF 
This Sununer at the 

MARIAN gables inn 
Roscoe, New York 
At the top of the 

Catskill Mountains 
Cleanliness, Excellent Food, Swim- 
ming - Boating - Fishing - Golf, 
-Dancing - Picnics - ‘Parties - Hik- 
ihg. ITALIAN - AMEfelCAN COU- 
SINE. $45 per v^eek and up, 
Friendly, homey atmosphere. 

IVRITE FOR FOLDER 
or phone in New York City 

TA 8-2584 
In Roscoe, N. Y. 

Roscoe 2710

J. B. SHALINS - ;
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius !
84-02 JAMAICA AVĖ. !

(prie FOrest Parkway Statioij)

- Woodhaven, N. Y. ■
Suteikiam garbingas laidotuves.] 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija., 

Tel. Vlrginia 7-4499

Td. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYM A«

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas 

5IODERNISKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avp 

Br oklyn, N. Y.

ijhfe j..: . -'

Comfortablc rooms, Private 
Bath, Efficiency Apart- 
ments, Beaches, Bathing, 
Fishing, Restaurants and 

Churches, Country - Shore 
Atmosphere.
— Beservations —

Krepšinis
Po nesėkmingos viešnagės 

Chicagoje ir puikių laimėjimų 
Pabaltijo žaidynėse Lietuvių 
Atletų Klubo krepšinio koman
da įstojo į vasaros krepšinio 
lygą. Pirmenybėse dalyvauja 
10 vienetų. Rungtynės vyks 
darbo dienomis, — vakarais 
nuo 7:45 v. v. Grove Cleve- 
land parke, Stanhope St ir 
Grandwiew Avė. Ridgewoode. 
Pirmąsias rungtynes mūsiškiai 
jau žaidžia birželio 22, penk
tadienį. Atletas

N. Y. įauniy futbolo vienuolikė 
sekmadienį, birželio 17 d. 12 
vai New Yorko valstybės jau
nių grupėje turės baigmines 
rungtynes tarp lietuvių LSK 

—ir graikų Helenic.
Rungtynės įvyks Grand Sta- 

dium (Halsey ir Irving Avė.,

MOler Place — Port Jefferson
HELP US TO HELP THEM!

Send Donations to: 
DAUGHTERS OF WISDOM AUXILIARY PROVINCIAL HOUSE 

C/O MOTHER MARIE, PROVINCIAL 
101-19 1O3rd Street, Ozone Park 16, N. Y.

Make Checks Payable to Daughters of Wisdom Auxiliary

HOLUS, L. I. St Pascal’s 
Parish. Speciatizing in one and 
two family homes adjoining 
St. Pascal’s church, Parochial 
School and High School. 
Eugene S. McGuade—Broker, 
Hollis 4-1000.

Andes, N. Y. Tel. 2781 
Malonios ir sveikos atostogos 
2300 pėdų aukštyje. 50 akrų 
vietos po pavėsingas lankas; 
proga pasportuoti, žuvauti, 
maudytis; netoli miestelio, te
niso bei žaidimo aikštės. Yra 
vietos šeimoms; dideli kamba
riai, patogūs; puikus maistas. 
Kainoj labai palankios. Tiesio- 
giniąį autobusai eipą iš Port 
Authority New Yorko stoties. 
Pareikalavus siunčiame kainų 
sąrašus.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

Ali rooms hot and cold water. Some wlth private shower. 8 acres. 
Beautiful locatlon. near lake and church. Good meals, home bak- 
ing. Sporte Booklet. Bemardette Meszler. Prop,

BEACH LAKE, PA PHONE 9-444B-I2

Are there the kinti of peopfe you want to meet in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And novhere else on Flre Island 
būt here at The Lionei can you get one room housckeeplng apart- 
ment for as little as $250 per couplc for the season — with every- 
thlng you want for your vacatlon — swinunlng, fishing, surf, sun 
and fun. No children permitted. For further Information and our 

unbelievable low weekly and monthly rates call UL 5-6436 — 
nite NE 9-8591.

The Lionei, Ktanet Bearia — Flre Maad

SepL 15th. Tenth 
Season. 

SCHOONEB CBUISES 
Box 64, PELHAM, N. Y.

SEABREEZE

Motei on the Ocean 
Edgewater Av«u» Montauk, L.I. 

20 attractive rooms, private 
showers, heat, twin beds, 2 
blocks to church and Stores.

For Reservations Phone:
MOntauk 8-2979

1 family resort for peace, relax- 
atibn and fun, Atėerfcąn Plan. 2160 
ft. private sand beach. Coating, 
tennis, swixamh% fishing. Write 
tfx Booklet. J. ČL Čarney, Silver 
Bay N. Y., pr Phone Hague 2682.

Virbickas iš maždaug 30 met
rų atstumo pasiekia vieninteli 
rungtynių įvartį. Nežiūrint di
džiausio Gottschee pastangų, 
Biručio suorganizuotas gyni
mas stovi kaip mūras, nepalik
damas net gabiam Klivečkai 
per daug darbo. Malonu būtų

MINISENK HTLLS 
penNsylvania

• Heated Cabtas, private bath
• BKata bonse •ccomodattons
• AR sporto • Swimmtag Pool
• Carini Orchestra • CoctaB 
Bar • Sočiai Dlrector • Ex- 
ceReat Meals • Late Break- 
fasto • Faeilitles for Cbildi- 
en • Boller Skatinu, golf, 
honebaric riding and churches 
nearby.

Rates $53 — $88^« 
Write for color booklet 

E. 8CHNEUHCB 
Mhrirink imta fta 

Phone: SUadibarg 2515

Joseph Garszv
G RABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Tbr Ihmghtrntf Mary Help of Clntotlam 
(Salėsiu IMem of St. John Romo) 

AN INTEBNATTONiAL CONGREGATION 
invlte young ladies undtr 25 yean of age to Join in their uoric 
among children of the wofkii»ig daines, Although the Slctcn are 
(tevoted primarily to tcadilng, they also do sodai work and dom- 
mestk work. For further Information writė: /
Bev. Mother Proviarial 41 Wanl M,, Patcraea, N. J.

Sponsored by the
Daughters of Wisdom Auxiliary of the American Province

THE HOME FOR THE AGED AND SICK SISTERS 
of the 

DAUGHTERS OF WISDOM

PIKE C0UNTY
Telephone Milford 2316

106 ACRES OF FUN, HEALTH, PLEASURE, ONLY 80 MILES 
FROM N. Y CITY. DEL1CI0US AMERICAN COOKING. FISH
ING, BATHING. HIKINC, SVVIMMING, POOL. BEAUTIFUL 
ROOMS A PRIVATE SHO^ERS, HOT - COLD RUNNING WAT- 
ER, CHURCH NEARBY

BEST
Enjoy guiet relaxation on our 12 acres of woodland lawn and 
stream. Catholic church nearby, folder on reųuest.

STROLDSBURG. PA.
RFD 3

puolikus Budrecką ir Butrimą 
galima buvo rasti visur. Bend- kampas) 
rai visa ekipa kovojo kaip “už J
tėvynę”. Pirmojo kėlinio vidų- 
ryje, dešiniu kraštu žaidęs ‘

Island f fcighto 64M49 

Toms River Route 37

LYNHURST HOTEL 
217-2nd Avė. Asbury Park, N.J. 
Single rooms, $15 to 24 week. 
Doubie rooms, $20 to $50 
week. Rooms with or without 
bath. -

GEO. LYN1S, Mgr. 
Prospect 4-9554

Peniai Jb užpernai laimėtą 
NeW York &ate taurę Lietuvių 
Sporto Klubo pirmoji komanda 
šiais metais nesugebėjo pasi
laikyti. Užtat jaunių grupėje i 
tų pačių varžybų laimėtojus 
veržiasi mūsiškiai. Pereitą 
sekmadienį įveikusi favoritu 
taikomą Gottschee komandą, 
Lietuvių Sporto Klubo jaunių 
ekipa įkopė į baigmę. Rungty
nių-pasekmė L0. Savo tech
nišką trūkumą mūsiškiai išpir
ko tikrai pavyzdingu kovoji
mu. Priešininkas beveik visą 
rungtynių laiką išlaikė inicia
tyvą savo rankose ir mūsų 
vartus dažnai apšaudė. Jau 
pirmose rungtynių minutėse 
vartininkas Klivečka ryžtingu 
paradu gelbsti mūsiškius nuo 
tikro įvarčio. Stiprūs gymiai 
Čenkus — Krušinskas, vidurio 
saugas Birutis, neblogai asis 
tuojamas Dubausko ir Starolio, 
sugebėjo per minu?ftų'®tii- 
kyti švarius vartus. Pusinius


