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• 800,000 vokiečių tebegy
vena Lenkijos valdomose bu 
vusiose Vokietijos žemėse.

Eisen- 
politi-

• Vokietijos parlamentas 
nutarė palikti amerikiečiam jų 
sekvestruotus privatinius bu* 
tus iki 1957 pradžios. Takių 
namų dar yra 9400.

sas pastangas ati- 
stuvai padarytas

ir tada bus Vokietija 
Adenaueris ne
savo linijai iš 
tai pralaimės 

rinkimus, ateis

NERADO KO PASIMOKYK*
Amerikos farmeriai

Sovietų Sąjungos. Jie buy£3Įpįi 
stebinti Maskvoje 
metodais, kuriuos jiem pagrįš 1 
Maskvoje žemės ūkio akadeng^ 
joje. Ne mažiau buvo ng^jjgpi- 
ti, kad lankydami faažahee» 
nematė, kad tie metodąj bėjŽI į 
praktikoje vartojami. Jfe

Manau, kad visiems čia esan
tiems žinoma prezid. 
hovverio ir vyriausybės 
ka šiuo metu.

Prezidentas keliomis

kadangi pavergtuosiuose 
kraštuose gyvena tiesiog mili
jonai žmonių, ir tūkstančiai, 
šimtai tūkstančių jų buvo iš
gabenti į Sibirą ir netgi dabar 
tebėra darbe vergų stovyklose.

Jūs suminėjote faktą, kad

• Mašina, kuri masažuoja 
jau sustojusią širdį ir ją pri
verčia toliau veikti, demons
truojama buvo Kanados gydy
tojų suvažiavime. Eksperimen
tas buvo daromas su šuns šir
dimi.

Anglų naras Crabbas balan
džio 19 dingo vandenyse prie 
laivo, kuriuo Bulganinas ir 
Chruščiovas buvo atvykęs i 
Anglija. Dabar aiškėja, kad tą 
pat dieną Crabbas buvo para
šęs savo pažjstamąm Fr. Rose, 
kuris gyvena Paryžiuje, laišką. 
Laiške rašė: “Man eisis gerai. 
Pardaviau savo išradimą”. Tai 
buvo lyg atsakymas Į Rose pra
šymą, kad Crabbas grąžintų 
jam skolą 20 svarų. Crabbo 
laiškas buvo datuotas Porst- 
mouthe tą pat dieną, kai din
go Crabbas. Paskui prasidėjo 
keisti dalykai... Kąi Rose iš
girdo apie Crabbo dingimą, jis 
norėjo paimti dar sykį jo laiš
ką — ir keista, savo bylose to 
laiško jau neberado. Apie tai 
jis painformavo prancūzų poli
ciją ir Anglijos atstovybę Pa
ryžiuje. Paskui pas jį atvyko jo

peticiją ir parašų 
knygą, pasikalbėjęs su studen
tais bei lietuvių Informacijos 
Centro Nęw Yorke vedėja M. 
Kižyte, viceprezidentas Nixo- 
nas pareiškė:

• Naujus uranijaus klodus 
rado rytinėj Vokietijoje Tiu- 
ringijoj. Spėja, kad tai gali 
būti patys turtingiausi klodai 
Europoje. Iš tos vietos iškelia
mi 11,000 gyventojų.

• Olandijos karalienė pave
dė socialistam sudaryti vyriau
sybę. Lig šiol buvo keturių

Ar Titas tarpininko parei
gas prisiėmė, nepaskelbta. 
Bet kodėl ne. jeigu Maskva 
jam davė 300 mil. dol. ir dar 
davė suprasti, kad ir daugiau 
duos.

Ar Titas iškrinta iš Ameri
kos sąjungininkų prieš Mask
vą? Titas galės aiškintis, kad 
jis įtikinėjo Maskvą, jog sate
litai, turėdami savarankišku
mą savo socialiniam gyveni
mui tvarkyti, daugiau pasitar
nautų ir pačiam komunizmui. 
Vadinas, jis siūlė laisvesnius 
ryšius su Maskva, kaip to no
rėtų Vakarai. Kongresas dar 
paliko sumas Titui. Bet visuo
menėje jau kilo Įtarimas, ar 
neatėjo metas tą sąjungininką 
nurašyti, anot “Timt' ’, "ko
munistas lieka komunistu”.

Kipro salos sostinėje Nicosia 
restorane dviem bombom už
muštas Amerikos vicekonsulas 
W. • P. Boteler ir dar penki 
amerikiečiai, trys iš jų sun
kiai sužeisti. Daugumas jų bu
vo informacijos tarnybos pa
reigūnai.

Pereitą ketvirtadienį New 
Yorką nejaukiai nustebino 
vietinių traukinių streikas, 
trukęs 9 valandas ir privertęs 
apie 300,000 žmonių ieškotis 
kitokių susisiekimo priemo
nių. Streikas staiga kilo atlei
dus du mašinistus iš tarnybos. 
Jų unija (MBA) ir paskelbė 
streiką.

Mašinistų unijos pirminin
kas pareiškė, kad yra numaty
ta streiką atnaujinti šį trečia
dienį, jei tam pritars narių su
sirinkimas antradienio vakarą. 
Įsikišo ir teismas, skelbdamas 
kad streikas neteisėtas.

progo
mis yra pareiškęs, kad Jungti
nių Valstybių vyriausybės ir 
gyventojų siekimas buvo ir pa
siliks taikingas pavergtųjų 
tautų išlaisvinimas.

Įvykiai, kuriuos jūs taip 
vaizdžiai papasakojote įteikda
mi šią peticiją, tik paliudija 
šią Amerikos gyventojų ir vy
riausybės politiką esant išmin- 
tipgą ir teisingą.

Faktas, kad' 1941 metais ke
turiasdešimt tūkstančiu liefu-

Birželio 16 Chestery, Pa., 
perkūnija trenkė į katalikų 
skautų stovyklą. Iš 2000 vai
kų, kurie buvo toje stovykloje, 
buvo užmuštas vienas ir sep
tyni apdeginti. Iš karto perkū
nas trenkė į medi, o paskui 
nušoko į prie medžio buvusią 
palapinę, kurioje miegojo tie 
8 vaikai.

ir Crabbo bendras pažįstamas, 
kuris tarnauja Anglų admira
litete, ir perdavė jam čeki 
skolai" padengti. Tas vyras iš
reiškė mintį, kad Crabbas dar 
galįs būti gyvas. Paskui jau 
gegužės 12, Roses sūnus Louis, 
Ispanijos1 pilietis, buvo suim
tas, kai jis norėjo savo vizą 
pratęsti. Rose aiškina, kad jis 
lig šiol nepatyręs, kodėl jo sū
nus suimtas. Rose taip pat. pa
sakojo, kad pas jį atsilankę ko
munistų partijos pareigūnai, 
teiraudamiesi, ką jis žino nuo 
to laiko, kai dingo laiškas. Tik 
neseniai anglas <avo laišką iš 
sūnaus kalėjime. Bet laiškas 
veik neišskaitomas. J:s supra
tęs tik vieną sakinį: "Tėte, pa
sakyk jiem viską, ką tu žinai”. 
Dėl to laiško Rose pasakė, kad 
nežinąs, ką tai gali reikšti.

Birželio 14 viceprezidentas 
Richard Nisonas priėmė lietu
vių jaunimo — 12-kos studen
tų organizacijų atstovų dele
gaciją, kuri jam įteikė Jungti
nių Valstybių prezidentui Ęi- 
senhoweriui adresuotą petici
ją, su 38,324 parašais, šešias 
dideles parašų knygas prezi
dentui įteikė lietuvaitės stu
dentės, atvykusios iš.Chicagos, 
New Yorko, Baltimorės ir kitų 
miestų, kai kurios tautiniais 
drabužiais pasipuošusios. Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkui L. šimučiui nušvietus 
įvykius Lietuvoje prieš 16 me
tų ir liūdną išvežimų sukaktį, 
Tarybos sekretorius dr. P. Gri
gaitis pristatė studentų dele-

Ar traukiniai 
vėl streikuos?

• Protestuodamas prieš 
Amerikos karius, kurie nuolat 
užpuldinėja civilinius vokie
čius, o karinė vadovybė jų ne
sutvarko, Ileilbronno burmist
ras atsisakė dalyvauti bet ku
riuose amerikiečių pobūviuose.

BAUSMĖ RUMUNAM 
PATRIOTAM ■

Šveicarijos teisme prokųng 
ras reikalauja nuo 16 mėnesin 
iki 6 metų bausmėm keturiem 
rumunam patrijotam, 
pernai vasario mėn. buvo 
ėmę Šveicarijoje kom. Rumu
nijos atstovybę.

ATIDAVĖ SOVIETAM , ;
Vokietija atidavė sovietam 

29 jų piliečius, kurie sėdėjo 
Vokietijos kalėjimuose užkrP 
minaliniūs nusikaltimus. Kai 
kurie buvo nuteisti iki gyvos 
galvos. Sutiko būti repatrijuo
ti 30, bet vienas paskutiniu 
momentu atsisakė ir pasiliko 
kalėjime. ■ :

Na, ir važinėja šiemet mi- 
nisteriai, diplomatai. Ir visi 
sakosi važiuoja parvežti “tai
kos”, kaip kitados Paleckis iš 
Maskvos “saulės”. Po vaišių 
visi pučia miglas, kiek jie 
daug padarę “taikai” laimėti 
— tais žodžiais pridengdami 
užsimojimus pakišti vienas ki
tam koją tebeinančiame 
jame kare.

Titas buvo Maskvai 
reikalingas. Jį norėjo 
savotišku agentu, ambasado
rium, kuris padėtų Maskvai 
įtikinti “neutraliuosius”, kad 
Maskvos “koegzistencija” e- 
santi nuoširdi; padėtų Vakarų 
visuomenėje infiltruotis ko
munistam stiprinant tikėjimą, 
jog komunistai jau ne Mask
vos pakalikai, bet tikri “tauti
niai komunistai”. Norint pa
tekti komunistam Vakaruose į 
valdžias, reikia “liaudies fron
tų” pirmiausia su socialdemo
kratais.' Nors soc. demokratai 
tokią sąjungą atmetė, bet idė
ją ir toliau reikia palaikyti gy-

naujieji Sovietų Sąjungos va
dovai pastaruoju metu yra kal
bėję apie pasikeitusią laikyse
ną. Kaip mūsų vyriausybės at
stovai yra pažymėję, mes svei
kinsime atmainas toje laikyse
noje ir, aišku, nagrinėsime jų 
daromus pareiškimus. O ypa
čiai mes tyrinėsime jų veiks
mus, kuriu buvo imtasi tiems 
pareiškimams pateisinti.

Savo paties, nuomonę aš ga
liu sutraukti į vieną sakinį: — 
Jokios žodžių srovės, nors ir 
kažin kaip Įie garsiai skambė
tų ir būtų švelnūs, negalės nu
stelbti šauksmo tų milijonų 
žmonių, kurie nukentėjo nuo 
Sovietų tironijos pavergtuose 
kraštuose. O priemonės toms 
skriaudoms atitaisyti glūdi So
vietų vadovų galioje ir jų ran
kose. Kelias toms skriaudoms 
atitaisyti — tai iš darbo vergų 
stovyklų Sibire paleisti asme
nis, kaip kad tie, apie kuriuos 
kalba šioji peticija, o taip pat 
duoti pavergtiesiems kraštams 
galimybes vėl tapti nepriklau
somais nariais valstybių šeimo-

ti. Tik matę, kaip kolchozuose 
gyvenantieji žmonės 
taikos.

DEMONSTRUOJA KARIUO
MENĖS ATITRAUKIMĄ

Sovietai pakvietė Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos karines 
vadovybes Vokietijoje pasižiū
rėti, kaip iš rytų Vokietijos 
bus atitraukta 35,000 sovietų 
kariuomenės. Paliks vis dar 
235,000.

Amerikos priešais. O tokiLu££ 
veju kokioj padėtyje atsidfltffi 
Amerikos didžiosios bazės?..^

Skirtingi sąjungininkų 
resai paraližuoja Amerifcee 
veikimą, nors visiem ji norėtų 
būti gera. Belieka jąą taifi 
kiekvienam gerą žodį ir iauffi, 
kad savaime reikalai pfetotųsL 
Dėl Tito pavedė ištirti, 
dabar galvoja apie Amet^gg 
Adenauerį paleido su paręgįfc- 
mu tikėjimo, kad neteisiamas 
Vokietijos suskaldymas prieis 
galą... Tai panaši pague£i 
kaip pavergtiesiem, kad j*® 
sugrįš laisvė. Bet ar tai yra-£u- 
kis pat realus pažadąs 2a$ 
Maskvos pažadai Titui - ir at& 
bam ? Adenaueris skelbia, kad 
Vokietija greitai bus sujungtą. 
Tačiau Vokiečių spauda netiki; 
kad Adenaueris grįžo su rea
liais laimėjimais. .•*.

Skriaudas gali atitaisyti Sovietai 
grąžindami vergam ir belaisviam laisvę 

vių buvo išvežta į Sibirą, — 
faktas, kurį daugelis iš mūsų 
primiršo; tikrai vertas vėl pri
minti. x 

Mes taip pat žinome, kad 
Lietuva yra tik dalis proble
mos, —labai reikšminga dalis 
tačiau, atsižvelgiant į gyvento
jų skaičių, — maža dalis viso
je pavergtųjų tautų, problemo-

Užmušė Amerikos 
vicekonsulą

Šveicarijoje.
Nepriklausomoje Lietuvoje 

buvo paskirtas sveikatos de
partamento direktorium, nuo 
1922 profesoriavo medicinos 
fakultete, o 1923—4 buvo me
dicinos fak. dekanas.

Juozas Bagdonas yra aušri
ninkas nuo 1886. Paskui ben
dradarbiavo Varpe, ūkininke 
ir kurį laiką juos redagavo. Į 
Ameriką buvo atsikėlęs 1951.

Šepilovas dabar Egipte. Nori 
laimėti ne tik Egiptą, bet ir 
visų arabų palankumą.” Gundy
siąs ne tik ūkiniais pažadais, 
bet ir politiniais — pasmerkė 
kolonialistus, kurie išnaudoja 
arabų naftą: paremsiąs arabų 
teritorines pretenzijas į Izrae
lio dalį; jau atvykimo proga 
buvo paskelbtas diplomatinis 
pripažinimas Tunisui ir Maro- 
kui... Ar nėra reikšmingas 

turėti ženklas, kad tom pačiom die
nom paskutinis anglas išvyko 
iš Suezo srities, ir bolševikas 
Šepilovas iškilmingai įžengė?

Adenaueris Amerikoje ieš
kojo paramos sau ir... Ameri
kai. Jis įsitikinęs, kad Vokieti
ja bus sujungta, jei vakarų 
Vokietija bus stipri ir eis sy
kiu su Nato, kuris paspaus 
Sovietus ir tie nesipriešins. 
Bet socialdemokratai paskelbė 
kitą planą — pasitraukti iš Na
to, būti neutraliem, tartis su 
Maskva, 
sujungta. Jei 
gaus paramos 
sąjungininkų, 
kitais metais 
socialdemokratai, ir galingiau
sias partneris iškris iš Ameri
kos sąjungininkų prieš Mask
va. Tai bus ne Tito vertas nuo
stolis.

Pineau, Prancūzijos ministe- 
ris, prisistatė su priešinga min
tim — reikia daugiau pasitikė
ti Maskva, reikia prekiauti, 
kad uždanga tokiu būdu ding
tų ... To kaip tik nori ir Mas
kva. Pineau tiki, kad toks pa
taikavimas paskatins Maskvą 
nekurstyti arabų prieš ją... 
Bet dar prieš Pineau atvyki
mą prisistatė valst. departa
mente arabų atstovas ir įspė
jo, kad i Amerikos paramą 
Prancūzijai arabai žiūrės kaip 
į kolonializmo rėmimą. Tai į- 
spėjimas, kad arabai gali virsti

TIKĖJIMO ŽODŽIAI
Prez. Eisenhovveris pasiuntė 

raštą Vokietijos prezidentui 
Heussui, kuriame reiškia savo 
tvirtą įsitikinimą, kad Vokieti
jos “neteisingam padalinimui 
ateis galas”.

gacijos * pirminink 
AdamkaviČtų, kuris 
pačią peticiją. Joje 
prezidentas ir vyriausybė pra
šomi dėti vi 
taisyti .y/lai 
skriaudas; f

1. grąžiatt suverenines tei
ses ir nepriklausomą valdy iria
si Lietuva *

2, kai^ 
grąžinti i 
brolius ui 
kraštą Li«

Priėmęs

RINKIMŲ FRONTE
Prez. Eisenhov.eris greitai 

sveiksta. Jam duoda jau valgy
ti ir mėsos. Nors jis nieko ne
kalba apie savo kandidatūrą į 
prezidentus, bet via bendras įsi
tikinimas, kad jos neatsiims.

Demokratai kovą varvsią ne 
prieš prezidentą, bet prieš vi
ceprezidentą Nixoną; esą jie 
pasirenka pradžioje silpnesnį 
priešą. Demokratų kandidato 
nominacijoje Stevensonas susi
randa vis daugiau šalininkų.

ilima greičiau su- 
režtuosius tėvus, 
teris į Įų gimtinės

> Prof. Juozas 
Bagdonas mirė
Prof. dr. Juozas Bagdonas 

birželio 8 mirė, ir jo pelenai 
palaidoti Clevelande.

Velionis buvo gimęs 1866 
Slibinų kaime Kybartų valse. 
1878—86 mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje, medicinos 
mokslus baigė Maskvoje 1891 
ir persikėlė gydytojo prakti
kai į Kudirkos Naumiestį. 1899 
gavęs pranešimą, kad nutartas 
ištremti | Viatkos guberniją, 
pabėgo į Prūsus, paskui gyve
no Anglijoje, Prancūzijoje,

PADIDINS SUMAS 
UŽSIENIUI?

Prez. Efeėnhoweris kreipėsi 
’f* Kongresą dar. sykį padidinti 
užsienio pagalbai skirtas su
mas bent 600 mil. dol. Sena
tas savo žodžio dar netarė. Ta
čiau įtakingieji senatoriai žiūri 
į prašymą palankiai.

PERKŪNAS TRENKĖ Į 
SKAUTUS

Atvyko is Kygos
Lėktuvu atvyko į New Yor

ką birželio 16 Latvijos pilietė 
Ieva Cirul aplankyti savo mo
tinoj, kuri gyvena Dalias, Tex- 
as.lr vadinasi Rosa Brodsky. 
Su Cirul atvyko jos 8 metų 
duktė, vyras paliktas Rygoje.

• Oras atvės nuo birželio 
pusės iki liepos pusės — spė
ja meteorologijos stotis.

ŠOFERIUS APGINKLUOJA

Vokietijoje taxi šoferiai ap
ginkluojami ašarinių dujų partijų koalicija, 
švirkštais, kad galėtų apsiginti 
nuo užpuolikų. Pernai 8 šofe
riai buvo nužudyti ir 144 su
žeisti. Labiausiai kaltinami 
Amerikos kariai (irgi reklama 
po 10 metų nuo karo pabai
gos!).



, Tai būtų pati pavojingiausia

Rykovą, Buchariną. Tomskį.

DU SOVIETINIO AUKLĖJIMO VYRAI
SU REŽIMU PAVANDENIUI

■
IŠ LIGONINĖS, aplanku prezidentu Ejseuhowerj. Voki**- 

k*ac. Adenaueris ir vaisi, sekr.' Dulles.

susidarymą sukliudytų, ano 
metoEųropos didieji pasisku
bino patys oficialiai pripažinti 
Sovietų Sąjungą — Anglija, 
Prancūzija, Italija užmezgė — 
prekybinius santykius (Ameri
ka tik Roosevelto laikais 
1933).

Lenkijoje. Kai Anglija nesuti
ko, Maskva staiga ryžosi pa
keisti kortą ir vėl žaisti Vokie- 

■ tija, dabar jau hitlerine.

(Bus daugiau) <

____
liai ir sistemingai braukia iš mirė, ir reikėjo kovoti dabar 
mano straipsnių tal ką aš la- dėl vadžios. MotoČnraš'tūrėjęs 
blausiai noriu išryškinti”. Už gal lemiamos reikšmės, kad
tat Molotovas Leninui nępati- Trockis buvo 1926 jžųaestąs iš
ko. Vadino jį “geidausiu: Rusi- politbiuro. Molotovas parėmė 
joje buhalteriu”. Nepatiko jis stipriai ir 1930 likviduojant 
nė Trockini. Tas vadino Molo- “ ‘ 
tovą ^įkūnyža vidutinybe”. Bet 
jis patikoStalinui — ne dėl

- ypatingų gabumų,.bet dėl iš
tikimybės^ šuniško atsidavimo.

Kaip dabar Chruščiovas sa
vo dievu liuko Leniną, taip 
Molotovas pėsirinko sau į die
vus Staliną.

Stalinas jautė šitą ištikimy
bę, ir dėl to jam nebuvo pavo
jaus Molotovą kelti į pirmąsias 
vietas .. . Kitados vienas na-

prilaikyti Sovietus nuo tokių 
paktų tuo būdu, kad buvo pri
imta Vokietipi į Tautų Sąjun
gą. Paskui (1934) jau* buvo 
primta ir Sovietų Sąjunga, 
kad tas saugumas. būtų vyk
domas kolektyviniu būdu kaip 
dabar Jungtinėse Tautose.

PASISUKIMAS J HITLERĮ
Kai Vokietijoje įsigalėjo

Hitlerio 
ie (1938) So-

su yaka- ijjos nukreipti Hitlerį 
mėgino prieš Sovietus (taip Chruščio- 

sau- vas kaltino Angliją ir Azijos 
kelionėje). Tai*esanti didžiau
sia klasta prieš Sovietus. Tada

Maskva atsargiai pradėjo 
iards iif Antiflia dėl’ aaurinitMinas kėlė dėlto

B REIKIA DEMONSTRUOTI TAI, KAS MUS STIPRINA
j Vienybėje birželio 8 pulk.

X- Ig- Sešplaukis kreipia akis į 
tuos praeities Įvykius, kurie

ĮĮĮp?. mūsų jėgas stiprina ir kuriais 
kitieyn galim daryti daugiau 
įspūdžio. Tai ne verkšlenimai 
ir nusiskundimai, bet herojinės

■
 dva^os, pasiryžimo būti nepri

klausomiem pademonsfravi- 
mas.' Sustoja prie vieno tokio 

.įvykio,, kuriam šiemet. sukako
-*1' 15 Tnetų — lietuvių sukilimo

194T birželio 23.
“Tai buvo labai drąsus ir 

pavojingas bandymas, kuriame 
pasireiškė ne keleto, ne tūks
tančių, bet beveik visos tautos 
ryžtingumas prieš rusų oku
pantą ir už laisvės atstatymą...

_ Mūšų pirmoji pareiga išeivijoje-* chieagą; Vienas Cicero lietuvis
būt^* gyventi laisvės kovų nuo^'^u savo dukrele per savaitę1 bet mes jau senstame, svėika- 

■: taikiomis ir semtis įkvėpimo iš laiko spėjo parduoti knygų už ta mažėja. Jauni gi nestoja į tą 
x jų didvyriškumo. Jo buvo ir S500.00.” darbą. Dėl to prie finansinių.

Pasiaukojusių, išradingų yra sunkumų prisideda dar ir jė- 
ir jie atlieka didį darbą. gų stoka.”

SPAUDA

pašvenčiamas mažiems lietu
viukam”.

Naujienose birželio 13 A. 
Gintneris duoda dar kitos rū
šies pavyzdį, kaip rezistencija 
ir herojizmas reiškiasi laisva
jame pasaulyje: >
“Kai tik spaudoje pasirodė 

. .straipsniai apie knygą,, ji tuo-., 
jau pajudėjo. Atsirado daugiau 
pilkėjų ir skaitytojų. Paskui 
prasidėjo 
darbai. . .
tone, kur vienas žmogus savo 
iniciatyva ir talka pasiekė ste
bėtinus davinius knygos plati
nimo darbe, tuojau užkrėtė ir

knygų platintojų
Pavyzdžiui Hamil-

O LIETUVOS PRIEŠŲ 
FRONTE? .

Darbas, Urugvajaus lietuvių 
komunistų laikraštis, ir Vilnis, 
Chicagos maksvinių lietuvių' 
laikraštis, skundžiasi, kad blo
gai su “mūsų spauda”. Urug
vajuje blogai dėl to, kad š. m. 
vąąario_18 išvyko 16 asmenų 
būrelis i Lietuvą, tarp jų ir ži-. 
nomi komunistų veikėjai. Jiem- 
išvykus dabar kaip tik labiau
siai pritrūko žmonių Urugva
jaus lietuvių komunistinei 
spaudai.

likviduoto Rychovo vietą mi- 
nisterio pirmininko , pareigom 
kaip 40 metų Molotovą.

Nuo tada Molotovas įstojo 
kaip jautis į Stalino vagą ir su 
jaučio atkaklumu joje laikėsi. 
Laikėsi, iki Stalinas vagą pa
keis ir jauti iš jos iškinkys, 
keisdamas jį kitu gyvuliu ar 
ožiu.

Nuo pirmos dienos, kada 
Molotovas viešai prabilo kaip 
ministeris (komisarų) pirmi
ninkas 1931, iki savo pasi
traukimo iš užsienių reikalų 
ministerių jis laikėsi tos pačios 
politikos, kurią jis anais 1931 
metais savo dekliaracijoje bu
vo pareiškęs žodžiais:

"Sovietų Sąjunga niekada 
negali išleisti iš akiu imperia
listinės agresijos pavojaus".

Į Vakarus jis, kaip ii- jo bo
sas Stalinas, žiūrėjo kaip į ag- 
resoriust prieš. kuriuos reikia 
imtis- visokių priemonių £jiem 
silpninti. Sovietam stiprinti.

PIRMAS LAIMIMAS
Vokietijos Korta

Vilnis sakosi, kad “mūsų 
laikraščių sunkumai Jungtinėj 
se Valstijose tolygūs. Nors iš 
čia dar nevažiuoja Lietuvon,

tebėra, ir niekas taip stipriai 
neiramponuoja, ypač jaunimo, 
kaip' didvyriški žygiai.
“Tačiau per tremties dešimt

meti' pas mus įsigalėjo verkš
lenimas. Mes labai linkę skųs
tis, - dejuoti ir savo nelaimes 
kelti kaip argumentą, kad kiti 
mūsų pasigailėtų ir padėtų 
skriaudas atitaisyti....

“Mes turėtume demonstruo- 
ti nė savo liūdesį... Bet pri- 

Bsiminti Birželio sukilimą ir jo 
kruvinas aukas ... Tik tokios 
nuotaikos galėtų pateisinti mū- 

•? sų pretenzijas ir viltis, kad bū-
įj .sime suprasti ir įvertinti
T draugiškų ir svetimųjų

Po revoliucijos bolševikai 
apsižiūrėjo, kad reikia išeiti iš 
izoliacijos ir užmegzti santy
kius su vakarų valstybėm, lai
mėti iš jų pripažinimą ir pre
kybą. Jie nužiūrėjo pirmiausia 
kitą didžiąją galybę, tokią pat 
izoliuotą, savo buvusi priešą— 
Vokietiją. Mėginimas užmegsti 
su ja ryšius baigėsi 1929 Rapa-

Molotovo įpėdinis — nauja
sis Sovietų užsienių reikalų 
min. Dimitrij Šepilovas — dar 
neprirašytas lapas. Tačiau pa
grindiniai bruožai jau Įrėžti — 
linijai ištikmybė iki fanatizmo.

Kai revoliucija Rusijoje ėjo, 
Šepilovas buvo dar tik 12 me
tų. Tada Molotovas buvo jau 
27, Chruščiovas 23, Bulgani- 
nas ir Miko j anas 22, Žukovas 
2; o Berija 18 ir Malenkovas 
16. Taigi

Šepilovas jau išaugintas so
vietiniame režime ir komjau
nime.

Stalinas atkreipė Į ji aki ir 
rado vertą įsodinti į vietą žda- 
novo, kuris 1949 staiga mirė, 
tikriau gal buvo nužudytas. Į 
partijos centro komiteto pro
pagandos šefus. Viršininkai 
buvo juo patenkinti, jei 1952 
dar įkeliamas Į “Pravdos” re
daktorius ir 1954 į “parlamen
to” užsienių politikos komisi- 
ją-

Dabar jau vertinamas kaip 
ištikimas Chruščiovo linijai ir 
jos vykdytojas sų faųątizmu.

Tačiau būtų ^jietiegač- ^kad:
sovietiniame režime išauga tik gyventi lagery. Po metų ji ne-

DIENOS VEIDAI

DEMll'Jkl ŠEPILOV, Sovietu 
užsienio reikalu ministeris, pa
keitus Molotovą.

tokie. Štai antras ir kitokis 
veidas." "" —— •-*

PASISUKĘS PRIEŠ REŽIMĄ
Jo vardas Ivan Ovčinnikov. 

Gimęs 1929. Sūnus ūkininko 
iš Altajaus. Sibire. Tėvas buvo 
išgabentas i koncentracijos 
lageri. Motina veltui stengėsi 
su savo dviem vaikais prisiim
ti vyro likimą ir drauge su juo

pakėlė nelaimės — mirė. Tada 
Ivan turėjo ketveris metus. 
Buvo atiduotas į vaikų darželį. 
Penkiolikos metų atiduotas į 
karinę tarnybą. Mokėsi artile
rijos, paskui infanterijos mo
kyklose ir vėl artilerijos. Mok
sle buvo gabus. Tad atiduotas 
į Maskvos svetimų kalbų in
stitutą. Po gero paruošimo bu
vo nugabentas į rytų Vokieti
ją. Paskirtas į karinį radijo 
stočių sekimą. Jis patyrė labai 
gerai, ką rašo ir ką kalba va
karų spauda bei stotys. Po 13 
mėnesių šiame darbe jis per
bėgo į vakarų Berlyną. Tai bu
vo 1955- gruodyje. Po dešim
ties dienų arešto ir apklausi
nėjimo amerikiečiai jį iš 
Frankfurto paleido. Dabar jis 
veikia rusų emigrantų organi
zacijoje, kurią įkūrė seniau 
lokiu .paį būdu vakaruose atsi- 
radęs Grigorij Klimov.

Kas jį riša su Rusija? -Moti
na mirus. Tėvas iš konrentra- 
cijos lagerio 1946 buvo paleis
tas, bet grįžo aklas ir sulaužy
tas. tuojau taip pat mirė. Ten 
liko režimas, kuris sulaužė ir 
sūnaus visą gyvenimą. Beliko 
tik kova su juo iki desperaci
jos. M.

Tai viena teisinga

mums
drau-

viskas. Tik po 
anglai pradėjo

- vių''kalba. šalia tokiu 
kaip“ ispanų, prancūzų, 
čių. 'norvegų ir pan."

ne- mo šefas nusižudė, nes jis bu- 
sa- 
kai

ŠOKSIU PRO LANG4, BET UŽ ANGLO NET

mintis 
norint rezistencijos dvasią pra- 
tęsti tremtyje. O rezistencijos 
darbų, kurie galimi tremty, 
nurodo kita spauda.

TREMTYJE REZISTENCIJA 
REIŠKIASI KITOKIOM 

FORMOM

Paslaptis dengia vieną 
labai garsintą Įvyki Kipro 
loję ... Tą pačią dieną, 
buvo suimtas ir išvežtas Kipro
arkivyskupas Makarios. nusi
šovė gubernatoriaus Hardingo 
geriausias ir 'ištikimiausias 
bendradarbis policijos pulk. 
Philip Attfield. Jis buvo žino
mas kaip pavojingiausias ir ne
gailestingas pogrindžio prie
šas. Keisčiausia, kad jis žuvo 
ne nuo pogrindžio, bet nuo sa
vo paties kulkos. Graikam tai 
buvo didžiausias pasitenkini
mas, nes pulkininką laikė at
sakingą už, koncentracijos la
gerius. už grajkiukų plakimą. 
Už kolektyvines pabaudas išti
siem kaimam. Patiem anglam 
buvo galvosūkis, dėl ko saugu-

Sandara gegužės 4 informa
vo, !‘kodėl Chicagos viešoje 
mokyklose nėra dėstoma lietu- 

kalbų 
vokie- 

Atsako 
“nėra norinčių mokytis lietu 

Kvių kalbos. Savo vaikam mes 
neįkvepiam noro ir ryžtingumo 
susipažinti su tėvų kalba.

g -r “Parapinėse mokyklose yra 
-J truputį kitaip. Ten. kur Ukin- 

didžiumą sudaro vienos 
■ ar kitos tautybės žmonės, jų 

kalba yra dėstoma lankantiem 
r toKią mokyklą vaikučiam '.

kitokį vaizdą duoda T. žibu
riai birželio 7 iš Toronto: vaiz
duoja šeštadieninės mokyklos 
darbą. pasiektus vaisius, mo— 

, kytbjų pasiaukojimą ir baigia:
iijLr- “Viskas buvo daroma, kiek
M laikąs ir darbo sąlygos leido,
y . Jaučiasi nuovargis ir pas mo-

kylojus, tačiau ne be pagrin
do, Visas laisvalaikis buvo

AVK4H4OS PRINCAM Rrrtil, 
<• turėjo imMtHMi. kad
tarp ir Anglija* pHi*r**>** 
Margarita* "nirko

vo dar 47 metų, Londone tu
rėjo jauną ir turtingą sužadė
tinę iš geriausios anglų šei
mos.

Kai pulkininko kambary 
trinktelėjo šūvis, Įšokęs jo ad
jutantas rado pulkininką jau 
gulinti, revolverį dar jo- ranko
je, ir kambaryje buvo juodai 
apsitaisiusi moteris.

Moteris nebuvo jokia paslap
tis. Ji buvo anglam gerai pa
žįstama — jauna juodaplaukė 
graikė Pat Houri, ilgai studi
javusi Anglijoje, angliškai tiek 
pat laisvai kalbanti kaip ir 
graikiškai, kilusi iš Kipro so
stinės Nikosios turtingiausios 
šeimos. Kol santykiai tarp 
graikų ir anglų buvo geri, ji 
buvo mieliausias svečias ang
lų karininkų pobūviuose. Iš tų 
laikų ji turėjo pažintį ir su pul
kininku Attfield.

Policijas tardoma, graikė 
pasisakė, kad tą dieną ji pulki
ninkui jau atsakiusi dvidešimt 
penktą karta, kad ji greičiau 
pro langą iššoksianti negu te
kėsianti už bet kurio anglo.

griebęsis revoljis pabalęs ir 
verio.

Bet tai ne 
šios nelaimės 
apsižiūrėti, kaip tai nutikdavo, 
kad jau ištisi mėnesiai graikų 
pogrindininkai tiksliai žinoda
vo anglų saugumo planus; 
iškratomos ištisos apylinkės, 
kaip nutikdavo, kad būdavo 
o ginklų surasdavo tik vienus 
niekniekius ir kodėl pačius 
sunkiausius sekimo uždavinius 
atliekant vadovaudavo pats 
pulkininkas? Ar jis nebuvo į- 
takoje jaunosios graikės, kuri 
buvo karšta patriotė ir steng
davosi išgauti iš pulkininko 
savo tautiečiam reikalingas, ži
nias?

Anglai laukia su anglišku 
kantrumu, ką galutinai pasa
kys tyrinėjimai. Therc'* notliing likę tire thrill of feeling 

that fir*t Strike ... tire excilenient of play- 
ing a scrappy fish . . . tjje *ati*faction of 
landing him.

Which remind.* n*. How ai to i it that vara- 
tion trip you’vc alway* wanted to lake - - 
sahnon fi*hing in Canada or *ail fi*hing 
in thc Gulf. (ir that higgc-t vaealion of all. 
your rrtiręnienl vcars? Make *urc that hig 
one?* likę tho*c don't get away by invcsting 
mm in I . S. Savings Borui* on thc PąyrollKUR PRANCŪZIJA 

DEDA PINIGUS
Karui Alžire Prancūzija per

nai išleido 437 milijonus dol.,
šiemet numatoma išleisti 613 
mil. Alžire laikoma 400,000 
kariuomenės. Gyventojų ten 
yra 9 mil. arabų ir 1 mil. pran
cūzų. Alžiro teritorija 4 kartus 
didesnė už Prancūziją.
• Derybos tarp socialistu 

Italijoje nutrūko. Nenni socia
listai pasisakė eisią toliau su 
komunistais, Saragato socialis
tai liks valdžioje.

Ju«f l<ll your pa\ Ih>w imich vou 
wanl lo *srvc cach |»ay perimi. Thcn relax 
in thc knowlc<lgc that your «aving i* l»cmg 
Jone f«»r yoii. Your moncv «iii go rcgu- 
larls inlo I'. S. Scric* E Sating* Borui*, 
one of tire uorhl’* bcM inx c«lmctit*. \I1

vou need to <lo U to *il bark and haul in 
the retume (3% interest, compounded 
semiannuaUy. when held to maturity).

And herc’s something el«c nicc to 
know. No matter wherc you go or whal 
vou do on your vacation. your moiicy 
inveded in Saving* Bonds *tay* on d»e 
job. earning cxtra inoncy for you «lay in 
and day out.

So starl invesling today in SaCiiųg* 
Bond.* on thc Pąyroll Javing.* Plan uherc 
\oii nork or regularly n bore you bank. 
That’* thc l»c>l wax ne kiton to land a 
bignnc!

H von n ant your interest as ctirrent 
inrome. a*k your bankcr about Serir* 
H Bond* that pat intcrcM *cntiannuaBy 
|o Trca«nry cherk.

FOR THE BIO THINOS IN YOUR LIFE — BE READY 
WITH U. S. SAVINOS BONOS

The S. fritiernmrrtt nnf htf thh Tire Trecsury Įleiitrrinien;
įnt their putri&ir J<>nn:ion. ihe ii'imi

M PAI'k ROBE- 
Itonihljoji kalti-



federalistai a

Tikime ją pakels, ten turė
dama lietuvių užnugaią, dides
nį nei pačioje Lietuvos sostinė je UETVVOS PER SIBIRĄ I DANIJĄ parfceBavo Asta Kimtie

nė, danė, 1936 ištekėjusi ui lietuvio (kairėje). Jos vyras Sibire mi
rė; sūnaus likimas nežinomas.

joje abiejų kraštutiniųlinkmių 
atstovai susitarė sujungti savo 
rezoliucijas ir nusistatė leisti 
lojaliai reikštis abiem link
mėm. Taip buvo sudarytas ir 
vykdomasis komitetas kompro
miso būdu. Deja, nieko gero 
iš to neišėjo. Po mėnesio susi
rinkęs komitetas Paryžiuje tu
rėjo pripažinti, kad nuomonės 
tokios skirtingas pačiame cen
tro komitete, kad jis išsiskirs-

mem-
Bus

tną šiuo reikalu?
Taip, buvo įvertinta “ato

slūgio* ir šypsnių” politika. 
Skirtumo tarp vertintojų ne-

MAČIAU INVALIDUS, SKIRTUS PASKANDINTI • GELBĖJAU KALINIUS NUO 
MIRTIES PUŠŲ SPYGLIAIS • IŠVENGIAU PATS VILKŲ DAN TŲ

liai padėtį išnagrinėjo minėta- 
sis prancūzas Freany, trečio- 
stos linkmės atstovas, ir olan- * 
das Brugman, Brųeges Euro- ‘ 
pos kolegijos direktorius, an-; 
trosios linkmės atstovas. - ,/

Ar pavargtų tauty klausimas 
tarp fadaralistų iškilo?

Lietuvių federalistų atstovui 
pasiūlius, buvo priimta j rezo
liuciją tuo reikalu viena pą^

nizacims subruzdimas Ameri- hs, pag? 
koje. Jo cemfcre yra lietuvių ■ galvnjimą, 
Bendruomenės rengiamasis 
Kultūros Kongresas Chicagoje 

Netaikiam, kad Kongreso 
paskaitos ir paskatos tuojau 
virsta visagydąnčiu vaistu. Jis 
negalės čia pat pagydyti nei 
lietuvių chroniško suskilimo; 
neįduos į rankas vaikui naujo 
vadovėlio; nesukurs suaugu
siam lietuviško teatro ar jo 
repertuaro; neduos nė naujos 
knygų leidyklos. Tokie daly
kai darosi pamažu. Tačiau jo 
laukiam ir iš anksto jį teigia
mai priimam. Nes tikim, kad 
jis palaipsniui pamažu turės į- 
takos lietuvių, visuomenei.

trys link- 
atstovauja- 
vadinamus 

balsavimus”

jiem bent moralinės atramos 
tesėti toliau pareigą kultūri
niame fronte.

Sovietiniai sunkvežimiai, gy
vuliniai vagonai prieš 15 metų 
pradėjo masiškai vežti lietuvius 
į Sibirą, šiandien jau nebe 
paslaptis, kokis ten gyvenimas 
buvo ir dabar yra. Jį atvaizda
vo patys buvę sovietų, ispanų, 
danų komunistai, papildė šim
tai vokiečių karo belaisvių. Ta
čiau vis tiek sunku suvokti pa
sakojimus, nes perdaug yra 
skirtingas gyvenimas tenai ir 
čia. Vaizdai lyg iš Dantės “pra
garo”, lyg lakios vaizduotės 
sugalvoti. Tokią vaizduotę tu
rėjo ne tie, kurie apie Sibiro 
vergų gyvenimą pasakoja, bet 
tie, kurie sugalvojo visus tuos 
vergam skirtus kankinimus ir 
jų išnaudojimą.

Pašėkam to gyvenimo nuo
trupą iš liudininko lietuvio, 
pasakojusio Kersteno komisi
jai apie savo patyrimus Sibi
ro lageriuose '— dr. Mykolo 
Devenio, Amerikos piliečio, 
kuris buvo išvežtas 1940 ir Si
bire praleido iki 1942, iki jo 
žmonos energija ir Amerikos 
atstovo Maskvoje pastangos 
grąžino jam laisvę ir Ameriką. 
Pašėkam jo kelią pagal jo liu- 
dijųną “Baltic Statės Investig- 
atidn”.

PAKELIUI Į SIBIRĄ
Mane vežė sykiu su kitais 

kaliniais. Traukinyje buvo apie 
60 — 80 gyvulinių vagonų. 
Kiekviename vagone buvo po 
40—60 žmonių. Visi buvo taip 
sukimšti, kad sugulus visiem 
ant grindų, nebuvo galima

taip, kad galima buvo pirštais 
juos išimti. Dantų 
buvo sutinę; ant rankų ir ant 
viso kūno buvo skauduliai.

gali būti pastovios taikos nei/ 
tikro tarptautinio atoslūgio, 
kol visa ėdė Europos tautų: 
tebėra vergijoje ir priespauda/

Nauda šviečia neabejotina. 
Jeigu kam ir ne prie širdies 
buvo pati Lietuvių Bendruo
menė, tai jos rengiama mani
festacija nesusilaukė priešta
ravimų. Ją garsina gana vie
ningai. Tai jau vieningumo 
laimėjimas iš anksto.

O jeigu atsiliepiam apie 
Kongresą taip pat iš anksto, 
nelaukdami jo išvakarių die
nos, tai su mintimi, kad jo bu
vimą reiktų pagerbti ne tik 
mintimi, bet ir galimai gauses
niu dalyvavimu pačioje Chica- 
goje birželio 30 — liepos 1.

Būtų sveika prisidėti savo 
buvimu ir pagerbti dalyvavi
mu Chicagą, kuri prisiėmė ne
lengvą Kongreso rengimo naš-

ji radikalioji tinkmė. Ji, nuA- gumos nesurinko nė viena, 
vylusi parlamentų ir vyriaųšy- .Bet vėl kovo staigmeną; kai 
bių perdaug atsargiais žygiais pranešė, jog petittaėjekomisi- 
Europai apjungti, perša mintį 
tiesiai kreiptis į “Europos tau- 
tą”, išjudinti mases ir eiti prie 
Europos konstituantos (Stei
giamo joseimo) rinkimų.

Antra linkmė atstovaujama 
vakarų Vokietijos, kur ji vadi
nasi “Europa Union”. Jos pir
mininkas Friedlenderis. Ji per
ša federalistam atsargumą ir 
nuosaikumą. Europą jungti 
siūlo dalim. Jau esą įgyven
dinta ir gerai veikia Europos 
anglies ir plieno bendruomenė, 
dabar sumanyta atomo ^ben
druomenė (“Euratom”), bend
roji rinka ir tt.

Trečia linkmė bando derin
ti šiuos abudu sparnus. Jai at
stovauja prancūzas, buv. mi- 
nisteris Henri ^Frenay, ilgus 
metus pirmininkavęs E. Fęde- 
ralistų Sąjungos vykdomajam 
komitetui.

Kongrese visos 
mės buvo gausiai 
mos. Tačiau per 
“parodomuosius 
už kiekvienos linkmės pateiktą 
rezoliuciją daugiausia balsų 
buvo surinkusi pirmoji, antroj 
eilėj antroji ir mažiausia tre
čioji. Tačiau absoliutinės dau-

kam nors pasisukti ant kito 
šono. Reikėjo, kad- kas nors 
pakiltų iš sugulusių eilės. Taip 
keliavom 16 dienų. O buvo 
birželio mėnuo. Buvom be 
vandens ir be šilto valgio. Da
vė sūdytų žuvų, kurios didino 
troškulį.

Paskirstymo lagtryįe Kozvo- 
je buvau 2 mėnesius. Visi ka
liniai iš Lietuvos, Estijos, Len
kijos praeina pro šį lagerį ir 
paskirstomi toliau.

B čia vežė į Raud. miestą 
(Red City), kuris yra prie Pe- 
čoros intako į Lediniuotąjį 
vandenyną. Vežė transporto 
laivu.

Antrą dieną toje kelionėje 
mane pašaukė į laivo apačią 
Vienas iš sargų, kurie lydėjo 
transportuojamus žmones, ten 
gulėjo, sirgo. Jie išsiaiškino, 
kad aš gydytojas ir dėl to jie 
pašaukė, kad ligoniui padė
čiau. Ten mačiau nepaprastą 
vaizdą. Buvo apie 80 žmonių, 
invalidų, kai kurie be rankų, 
be kojų, nušalusiom nosim, 
ausim ir tt. Stebėjausi, kas 
čia daroma. Jeigu jie gabena
mi i ligoninę, tai turėtų būti 
gabenami priešinga kryptimi, 
bet jie buvo gabenami į šiaurę 
į Arktikos vandenyną.

Paskiau, po kelių mėnesių, 
kai buvau sovchoze. sutikau tą 
patį sargybinį. Paklausiau, kur 
nuvežė tuos žmones. Jis buvo 
man draugiškas ir sakė:

“O kaip tamsta manai Ar 
tamsta nežinai Rusijos konsti-

kimai su skambiais, išpūstais 
žodžiais apie lietuvybės išlaiky
mą, apie pilių projektus ore, 
bet mažieji be tų vardų darbe
liai, kuriuos atlieka seselės pa
rapinėse ar kiti pasiaukojėliai 
mokytojai šeštadieninėse mo
kyklose; kuriuos atlieka -para
pijos vargoninkas, suburdamas 
chorą; kuriuos atlieka rašyto
jas, duodamas jaunimui kny
gelę; aktorius, prieidamas 
prie klausytojo su lietuviško

ūkiamas lietuvišką 
kunigas savo pas

kutines santaupas atiduoda
mas knygai išleisti ar laikraš
čiui paremti...

Tiesa, tai seniai žinomos sri
tys. Bet gal jos kongrese bus 
išreikštos tokiais ženklais, šau- 
kiančiom, patrauįaančiom spal
vom, kad kiekvienam jos lik
tų prieš akis kaip tikrasis ne
abejotinas pagrindinis kelias 
tremtyje — taip kaip anais 
spaudos draudimo laikais kiek
vienam lietuviui “mokykla 
prie ratelio” ir “knygnešys” 
bylojo, kas reikia daryti.

Tikim, Kongresas (ne pra
kalbom, bet pasitarimais ir 
dainų manifestacija) sudarys 
nuotaikas, sukels “vėją” ir 
“sūkurį”, kuris užgriebs ir 
daugiau lietuvių, lig šiol nuo
šaliai stovėjusių ir nežinojusių 
ką daryti ar iš viso nieko ne
daryti ...

Kongresas sutelks draugėn 
tuos, kurių darbais remiasi 
lietuviškos dvasios ir kultūros 
išlaikymas, palaikymas ir nau
jas kūrimas emigracijoje — 
mokytojus, rašytojus, 
ninkus, dainininkus, 
naudinga, kad jie tarsis dėl to, 
kas reikia toliau daryti. Bet 
bus dar svarbiau, kad jie ma
tys, jog jų darbas pripažįsta
mas, vertinamas. Tai duos
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' . tika yra žymiai pavojingesni
tė,nesudar^ vyhtanojo biu-, . ’jį Idastingesnė'.ka^p brutalioji X' 
ro. Tėjšrinko tBfc “gelbėtojus “ " 
iš bėdos” — egziįinės rumunų 
federalistų orgapjfcąeijos atsto
vą buv. užs.reik|ių iniųistęrį 
G. Gafencu su pora j>a^elbin- 
ninkų. Dabar federalistų są
jungos likimas priklausys nuo 
to, ar jiem pasiseks suburti tas 
įvairias federalistų linkmes 
apie vieną Europos sujungimo 
idėją.

Ar fočžėraltstal sustojo pr>» 
įvykių Sovietų Sąjungoj* ir ar 
surado bent vieningą vertini-

siai nuo stokos vitaminų, nuo 
skorbuto ir pelagros. Susirgęs 
žmogus sunyksta per 4, 5, 6 
mėnesius. Buvo nuostabu, ma
tyti žmones, jaunus, 25, 26, 28 
metę, kurių dantys klibėjo

Kultūros Kongresas išryš
kins tariamas ir tikrąsias masi
nio veikimo sritis emigracijo
je... Ne formalistiniai susirin-

tucijos Kiekvienas, kuris 
go, turi dirbti. Kas nedirba, 
tas nevalgo. Jie yra invalidai, 
jie netinkami darbui. Tai kaip; 
juos šerti? Mes nugabanom 
juos į vandenyną ir nuskandi- 
nom".

SIBIRO LAGERYJE
-Kai atgabeno į Raud. miestą 
ką, lageryje buvo 1500 kalinių. 
Į čia atplaukdavo laivai iš Ar
changelsko su mašinom ir su 
maistu. Kaliniai turėdavo jį 
iškrauti ir perkrauti tolimes- 
niem transportam. Mane pa
skyrė lagerio gydytoju. Buvau 
vienintelis gydytojas. Tik ne- 
buvo jokių vaistų, išskyrus 
šiek tiek tablečių aspirino ir 
chinino nuo maliarijos. Bet jų 
toli gražu neužteko.

Žmonės nyko ir mirė, labiau*

Tegalėjau imtis tik vienos 
priemonės. Iš knygų buvau 
skaitęs, kad vitamino C gali
ma buvo šiek tiek rasti pušų 
spygliuose ir kankorėžiuose. 
Tad aš virdavau katile tuos 
spyglius ir kankorėžius, košiau 
juos pro skudurą ir kiekvieną 
vakarą duodavau visiem kali- 

(Nukelta į 6 psL)

Europos valstybių politinę 
kryptį lemia vyriausybės, atsi
remdamos į parlamentines 
daugumas. Daugelio valstybių 
politika paskutiniulaiku labai 
santūri Sovietų atžvilgiu arba 
ir pataikaujanti ~ Vtswwnėni- 
niai sąjūdžiai stengdamiesi 

•s.50 ... sudaryti opiniją, kuri stiprin
tų Europos vienybę, atspatu- 
mą prieš Sovietų siekimus, 
palaikytų Europos ištasrinilno 
mintį gyvą nevisadasutampa 
su vyriausybių siekimais.

Tuose visuomenintuose są
jūdžiuose dalyvauja ir lietu
viai. Tai daugiausia tie negau
sūs Europoje likę lietuviai, ku
riem tęūka dalyvattti $ vienuo
se, ir kitųėąe sąjūdžiuose tiem 
patiem. Vienas jų yra min. 
Eduardas Turauskas, kurio in
formacijas ir 7 samprotavimus 
pateikiame čia apie šiemet į- 
vairiuose tarptautiniuose suva
žiavimuose keltas mintis ir sa
vaime kilusias nuotaikas. Su
stojome prie kitados gyvo Eu
ropos federalistų sąjūdžio.

Europos Federalistų Sąjun
gos suvažiavimas įvyko, rodos, 
kovo mėn. Ar federacijos idė
ja randa didesnio pritarimo ar 
silpsta?

Tarp pačių federalistų nėra 
vienybės. Išryškėjo trys pa
grindinės linkmės. Vienai la
biausiai atstovauja Italijos fe
deralistai su savo pirmininku 
Altiero Spinelli. Tai vadinamo-

į .Neregimasis žmogus^
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gyventi paveldėtais, kaip kad 
jų, pinigais. Dvi dienas po to, 
kai šitaip, kupina gerų norų, 
pakalbėjau, ir prasidėjo visa 
bėda. Dar nespėjusi atsikvošė
ti, jau išgirdau, kad jiedu 
abudu, tarsi kokios kvailos pa
sakos didvyriai, buvo išvykę 
laimės ieškoti.

Na, nuo tos dienos iki šian
dien nemačiau nei vieno nei 
antro. Bet iš to mažylio Smy- 
tho gavau du laiškus, ir jie 
tikrai galėjo sujaudinti.

— Iš to kito ar esi ką gir 
dėjusi? — paklausė Angus.

— Ne, jis nė karto nepara
šė, — valandėlę pasvyravusi 
atsakė mergaitė. — Pfrmame 
savo laiške Smyth parašė tik 
tiek, kad išėjęs pėsčias su Wel- 

šai man buvo kaip bičiuliai, ir kinu į Londoną. Bet Welkinas 
taip greitai drožęs, kad mažys 
atsilikęs ir sustojęs atsipūsti 
pakelėje. Ten jis susidūręs su 
kažkokiu keliaujančiu cirku. 
Iš dalies todėl, kad jis buvęs

Man rodos, kad ta yda bu
vo apkartinusi vargšui visą 
gyvenimą, nes jei Smythe nie
kad nesivaržydavo išdarinėti 
savo beždžioniškas išdaigas, 
James Welkin (taip vadinosi 
žvairys) niekad nieko neveik
davo, tik murksodavo mūsų 
bare ir eidavo toli pasivaikš
čioti į slėnias, pilkas apylinkes. 
Tačiau, man rodos, kad ir Smy- 
thas atjausdavo savo . mažą 
ūgį, tik mokėdavo neišsiduoti. 
Ir todėl labai sumišau, išsigan
dau ir nusiminiau, kai jiedu 
abudu tą pačią savaitę man 
pasipiršo.

Na, aš pasielgiau, kaip man 
dabar atrodo, labai neprotin
gai. Bet, pagaliau, tie du varg-

Laura Hope staiga atsistojo.

— Mano bičiuli, — tarė ji,
— tamsta, tur būt, esi raga
nius. Taip, tamstos tiesa. Iš to 
kito nesu gavusi nė vienos ei
lutės, ir visai nenumanau, kur 
jis. Bet jo bijau. Visą laiką jis 
veliasi man po kojomis. Bai
gia iš proto varyti. Tiesą pasa
kius, man rodos/ kad jau yra 
mane iš proto išvaręs, nes esu 
jautusi jį ten, kur jo nebuvo, 
ir esu girdėjusi jo balsą tada, 
kada jis negalėjo kalbėti.

— Na, brangioji, — links
mai tarė jaunikaitis, — jei jis 
būtų ir pats Šėtonas, dabar, 
kada esi pasipasakojus, jam 
esi galvą nusukusi. Žmogus, 
mano sengalvėle, išeina iš pro
to vienų vienas ... Bet kada 
tamstai pasirodė, kada jautei 
ir girdėjai mūsų žvairakį bi
čiulį?

— Esu girdėjusi James Wel- 
kins juokiantis taip aiškiai, 
kaip girdžiu tamstą kalbant,
— tvirtai atsakė mergaitė. — 
Ten nieko nebuvo, nes stovė
jau pas krautuvę prie kertės 
ir iš karto mačiau abidvi gat
ves. Jau buvau užmiršusi, kaip 
jis juokės nors jo juokas buvo 
toks pat keistas, kaip ir jo 
žvairumas. Bet šventa tiesa, 
kad po kelių sekundžių atėjo 
pirmas jo rivalio laiškas.

Ar šis vaiduoklis buvo ka

— susidomėjęs paklausė An- higienos motyvais, laikėsi 
gus. džiugiai, nesivaržomai, parodė, kažkokia velniava, kurią reikia

Laurą staiga nukrėtė šiur- kiek buvo įsitempęs, staiga iŠ- ištirti, 
pulys, o paskui ji tvirtu balsu drožęs iš užpakalinio kamba- 
tarė:

— Taip. Kaip tik baigiau 
skaityti antrą Isidores Smytho 
laišką, kuriame jis pranešė 
apie savo pasisekimą, išgirdau 
Welkiną tariant: “Vis dėl to 
jam neteksi”/ Tuos žodžius 
girdėjau visai aiškiai, tarsi jis 
būtų kambaryje. 
Man rodos, kad 
išėjusi.

— Jei tamsta 
tum iš proto išėjusi, — tarė 
jaunikaitis, — tamsta many
tum, kad esi sveiko proto. Bet 
rimtai atrodo, kad yra kažkas 
keisto su šiuo savotišku džen
telmenu. Dvi galvas geriau 
dera kai viena, — aliuzijas į 
kitas kuriuos organus aplen
kiu, — ir iš tikrųjų, jei tams
ta man leistum, kaip stipriam, 
praktiškam vyrui, atnešti at
gal jungtuvių tortą iš vitri
nos...

Jam dar kalbant, gatvėje 
pasigirdo ausis gr^tiąs cypi- ! 
mas ir prie krautuvės durų pri- , 
lėkė mažas, galvotrūkščiais 
varomas automobilis ir susto
jo. Tuo pačiu akimirksniu lau
kutiniame kambaryje sutrepsė
jo mažas žmogiukas blizgančiu 
cflinderiu.

ir jį netrukus pasiuntę į Akva
riumą kažkokių triukų, ku
riuos jau užmiršau, daryti. 
Toks buvo jo pirmas laiškas. 
Jo antras buvo daug nuosta
besnis, ir jį gavau tik praėju
sią savaitę.

Anguš išgėrė kavą ir pasi
žiūrėjo į mergaitę romiomis ir 
kantriomis akimis. Jos burnos 
krašteliai, pradėjus toliau pa
sakoti, truputį prasijuokus, 
kryptelėjo.

— Tur būt, būsi matęs vi
sus pašalius išlipytus skelbi
mais apie “Slytho Tolimąją 
Tarnybą”. Jei ne, tai būsi vie
nintelis žmogus, kuris jų nėra 
matęs. Ir aš ne ką žinau apie 
ją, bet tai, rodos, kažkoks me
chaniškas išradimas namų 
ruošai mašinomis atlikti, ži
nai: “Paspaudi mygtuką — 
ateina tarnas, kuris niekada 
negeria”. “Paskui rankeną — 
prisistato dešimt tarnaičių, 
kurios neflirtuoja”. Tur būt 
būsi matęs skelbimus. Na, vis 
tiek, kokios tos mašinos, jos 
duoda didelį pelną ir tą pelną 
duoda kaip tik tam mažam 
žmogeliui, kurį pažinau Lund- 
bury. Negaliu nesidžiaugti, 
kad vargšas prasigyveno, bet, 

tiesą pasakius, ir bijau, kad yra 
išėjęs į žmones... kaip kad, 
iš tikrųjų, ir yra.

—O tas kitas — su kažko
kia atkaklia rimtimi pakartojo 
Angus

milijonierius. — čia dedas

Tai baisu, 
esu iš proto

iš tikrųjų bū-

rio ir atsistojęs prieš nepažįs
tamąjį. Vieno žvilgsnio pakako 
patvirtinti žiauriam įsimylėju
sio žmogaus įtarimui. Ta išsi
pusčiusi, bet skurdi žmogysta, 
su įžūliai į priešakį atkištu 
juodos barzdos spygliu, išmin
tingomis, neramiomis akimis, 
dailiais, bet itin nervingais 
pirštais, galėjo būti kaip tik 
tas žmogus, apie kurį jam tik 
ką kalbėjo: Isidore Smythe, 
kuris dirbdavo lėles iš bananų 
lupynų ir degtukų dėžučių; 
Isidore Smythe, kuris buvo su
sikrovęs milijonus iš nege
riančių metalinių tarnų ir ne
flirtuojančių tarnaičių. Valan
dėlę abudu vyrai, instiktyviai 
supratę, kodėl abudu ten ne-

Savo poliruota lazda jis pa
rodė į vitriną, kurią Angus ne
seniai buvo atsiplėšęs savo 
vestuviniems apsirengimams, 
ir tas džentelmenas be galo 
nustebo, pamatęs išilgai stiklo 
prilipytą ilgą juostelę popie
riaus, kurios tikrai nebuvo 
ant lango, kada jis,, žiūrėjo pro 
jį paskutinį kartą. Išsekęs pas
kui energingąjį-Smythą į gat
vę, jis pamatė, kad išilgai stik
lo rūpestingai prilipyta apie 
pusantro metro paštaženklinio 
popieriaus, o ant jo kreivomis 
raidėmis išrivuliuota: “Jei iš
tekėsi už Smytho, jis mirs”. .

— Laura, — pašaukė An
gus, įkišdamas savo didelę ru
dą galvą į krautuvę. — Tu nei
si iš proto išėjusi.

— Tai to nenaudėlio Welki- 
no rašysena, — gardžiu balsu 
tarė Smythe. — Jau kelinti 
metai, kaip nesu jo matęs, o 
jis vis man šunybes daro. Pen
kis kartus per paskutines dvi 
savaites jis palikdino mano bu
te grasinamus laiškus, ir aš . 
net negaliu sužinoti, kas juos 
palitka, ar pats Welkinas ar 
kas kitas. Buto sargas saiksto, - 
nematęs jokių įtartinų žmonių, zs
o čia jis ištipdė visą krautuvės 
vitriną, žmonėms krautuvėje. ~

su tuo kristų šiltu taurumu, 
kuris glūdi kilnaus rungtynia
vimo eisenoje.

Tačiau p. Smythe visai ne
užsiminė apie eventualų jų 
dviejų antagoninno pagrindą, 
bet tik paprastai, tarsi sprogs
tanti bomba, paklausė:

— Ar panelė Hope matė 
kas ant vitrinos?

— Ant vitrinos? — pakar
tojo, akis išpūtęs Angus.

— Nėra laiko kitam aiškin
ti, (Bus daugiau)Angus, kuris Bti šiolei proto

aš nenorėjau, kad jie pamany
tų, jog atsisakau už jų tekėti 
dėl tikrosios priežasties, kad 
jie tokie nežmoniški negra
žūs. Todėl prasimaniusi papa
sakojau, kad neketinu tekėt už toks neūžauga, ir iŠ dalies to- 
ntUiĮaUo į žmones vyro. Pas- dėl, kad iš ttičrųjų buvęs mit- 
Hn, kad S principo nenoriu ros, cirire jam gerai klojęsi,



daug

mintiil Je4i>vą ir jos vargus. . lietuvai-
TūlrstaRČių tokstančiai gyvens , dainuoja apie bernelį, bėra 
viena mintim. E tūkstančių žirgelį. Kai rengiasi tekėti, 
krūtinių išsiverš “Lietuva te-, 
vyne mūsų, tn didvyrių že
mė...” Nevienam ašaros by-

Nuo seno lietuvių gyveni
mas surištas su daina.

Kai istorija pradeda minėti 
lietuvio vardą, visur pastebi
ma, kad lietuviai dainuoja. 
Nors kai kuriems jų dainos 
nepatiko, bet vistiek jas pami
ni. Savieji apie mūsų senovės 
dainas nerašė, bet pačiose dai
nose juk atsispindi visas mūsų 
gyvenimas, visa praeitis. Ką 
žinotume apie senovės vestu
vių papročius, jei damose jie 
nebūtų minimi? Prisimenama 
ir senoji mitologija.

Kap veidrodyje, dainose 
mes matome lietuvio praeiti.

Ji lyg šaltinis palaikė lietu
vybę. išsaugojo lietuvių kalba.

Yra žinomi nuotykiai: “kur 
pradėdavo nykti lietuvių kalba 
ir imdavo brautis svetima, lie
tuviška daina dar ilgai pasilik
davo; pvz., kuršiai pamiršo sa
vo kalbą, o dar 1926 m. daina
vo kuršių kalba, nesuprasdami 
turinio. Lietuviškai dainavo 
Klaipėdos -krašte suvokietėję

PIOTR PIROKOV. buvęs sovie
tu lakūnas liudijo senate, kad 
sugrįžęs lakūnas Boraov buvo 
nužudytas.

Susipažink su

LAISVĖS PROBLEMA
Stasio Ylos 

246 pusi., kaina $2.00

Gaunama: DARBININKAS 680Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

mos kas metai ra joninės ar vi
sos lietuves dainų šventės. 
Tai/ęaimta iš nepriklausomy
bės lankų, kada buvo daug ra
joninių dainųšvęnčių su var
žybomis, kurios pakėlė chorų 
kokybę. •* - ■

Tuo pačiu

kalbasi su rūtelėmis, su jo
mis, su jomis atsisveikina kaip 
su savo seserim, su broliais ar 
tėvais. Patekus pas vyrą į 
vargą, savo aimanas išdainuo- < l - - - .
ja mostei sengalvėlei. gr«.«. ranga

Bernelis gi dainoje balnoja 
žirgelį, joja pas mergelę ar į 
karužę. Dažniausiai bernelis 
žūna, o žirgas parneša liūdną 
naujieną.

Rugelius kulant ar malant 
daina irgi palydi. Apdainuoja
mos linelio visos kančios. Arto
jas, grįždamas po sunkaus 
darbo, guodžiasi gamtai. Pie
menėlis, užėjus lietui, liūdnai 
dainuoja debesiui, prašydamas 
lietutį į Prūsų žemę nuvaryti.

Jaunosios mergelės, drobe
les ausdamos, traukia sutarti
nes, kūdikį užmigdo lopšine, 
o mirusius aprauda gailiomis 
raudomis.

Galime surinkti tūkstančius 
pavyzdžių, kur lietuvis neap
sieina be dainos ir į ią sudeda 
savo sielvartus.

Tad netenka stebėtis, kad ir 
šiandien be dainos niekur ne- 
apseinama. Liaudies melodijas 
kompozitoriai apvelka pagal 
šių dienų moderninės muzikos 
reikalavimus, parengdami cho
rams dainuoti. Patys chorai 
jungiasi į draugę, ir tie sambū
riai pavadinti dainų šventėmis 
ar dainų dienomis.

Latvių veikėjai. nujautė 
liaudies dainų reikšmę tautos 
gyvenime, jau 1873 m. Rygoje 
surengė pirmą latvių dainų 
šventę, kurioje dalyvavo 43 
chorai su 1035 dalyviais. Sun
kiai jie gavo leidimą iš rusų 
administracijos. Tos dainų 
šventės buvo priedanga jų 
veikėjų susirinkimams, kurie 
jau kėlė latvių tautinį susipra
timą. Estuose pirmoji dainų 
šventė įvyko 1869 m. su 800 
dalyvių. Abejose tautose jos 
buvo skirtos dainos menui ug
dyti.

Lietuviai turėjo visai skir-

Po 300 ar 800 choristų susi
darydavo JAV rajoninėse dai
nų šventėse. Viena didžiųjų 
švenčių buvo 1939 m. pasau
linėje parodoje New Yorke per 
lietuvių dieną, kur dalyvavo 
70 chorų su 3.000 choristų iš 
visų JAV ir Kanados didesnių
jų kolonijų. Kadangi choras 
buvo tik dalis diepos progra
mos, tai negalėjo būti vadina
ma dainų švente; jos ir tikslas 
skyrėsi nuo dabartinės, ren
giamos Chicagoje. Parodos 
biuletenis pažymėjo, jog tą 
dieną Taikos Aikštėje buvo 
10.000 klausytojų.

1930 m. birželio 1 
gie Hali New Yorke 
nu šventė, surišta 
niais tikslais, 

d. Carne- 
buvo dai- 
su politi- 

dalyvavo 500
choristų. Panašių švenčių yra 
buvę Wilkes - Bare, Pa., rajo
ne, Marianapolyje, Chicagoje 
ir kitur. Visos jos turėjo dide
lį pasisekimą, nors jų meninis 
lygis dėl silpnos choro progra
mos nevisada buvo tinkamas.

Tokio didelio ir" plataus 
masto, su planinga ir kompli
kuota programa dainų šventė, 
kuri dabar rengiama Chicago- 
je, yra pirmutinė.

Tais laikais mes neturėjome 
tokių pajėgių chorų, kaip 
“Čiurlionio” ir “Dainavos” an
sambliai, “Pirmyn” choras, 
Alice Stephens ir šv. Kazimie
ro akademijos moterų chorai 
Chicagoje, taip pat sol. V. Bal
trušaičio vyrų choras, J. Gaide
lio vyrų choras Bostone, St. 
Gailevičiaus “Varpo” choras 
Toronte ir eilė kitų. Anais lai
kais apie tokius chorus nega
lėjome nė sapnuoti. Tiesa. 
Chicaga turėjo didelius cho
rus; bet jie daugumoje buvo 
pasišventę bažnytinei muzikai 
ir neturėjo laiko sudaryti di
desnį repertuarą. Tas pats pa
sakytina ir apie Naujosios An
glijos. New Yorko apylinkes.

Tad šią šventę galima pa
vadinti pirmąja, nes praeityje 
nieko panašaus nebuvo ruošia
ma. Tenka pasidžiaugti gražia 
sumanytojų idėja, atkakliu 
darbu, nežiūrint Į milžiniškas 
išlaidas.

Savaime aišku, kad toks di
delis darbas sekasi tik'tada, 
kai tanieji muzikos veikėjai ir 
naujieji eina ranka rankon. 

v Pranešame visuomenės ^ ži
niai, kad JAV ir Kanądos Lie
tuvių Dainų Šventės plenumą 
sudaro Įvairių organizacijų na
riai, kurie vieningai dirba 
Šventės paruošimo darbus.

1. Plenumą sudaro >dri Jo
nas Bajerčius, dr. . Steponas 
Biežis, Leonas Bildušas, Elena 
Blandytė, Teodoras Biinstru- 
bas, Vladas Gutėnas, Juzė 
Daužvardienė, Albinas Dzirvo- 
nas, Nora Gugienė, Vladas Ja- 
kubėnas, Agnė Jasaitytė, Ber- 
nicė Jonikienė, Jurgis Jonikas, 
Antanas Juškevičius, Juozas G. 
Kaminskas, Kazys Kleiva, Juo
zas Kreivėnas, Aleksandras 
Kučiūnas, Justas Kudirka, An
tanas Laucius, Adolfas Mon- 
deika, Dalė Murray, Pranas le- 
dzinskas, Jonas Pakel, Jonas 
Paštukas, Vytautas Radžiūnas. 
Marija Rudienė, Antanas J. 
Rudis, adv. Edvardas Stasiu- 
kaitis, kun. Adolfas Stašys, 
Elena Strikienė, Alice Stephe- 
nes, Jonas Zadeikis.

2. Dainų Šventės geresniam 
pasisekimui buvo sudaryta 
Radijo sekcija Kanadoje ir 
JAV. Ta sekcija, kuri visą lai
ką skelbia savo klausytojams 
apie Dainų Šventę, sudaro: 
“Bendruomenės Balsas”, Phi- 
ladelphia, Pa., jos vedėjas — 
B. Raugas; “Laisvės Varpas”, 
Brockton, Mass. vedėjas — P. 
Viščinis; “Lietuvos Atsimini
mai”, Hillside, N. J., vedėjas— 
J. Stukas; “Lietuvos Aidai”, 
Miami, Flo., vedėjas— A. Sku- 
dzinskienė; “Lietuvių Radio 
“Lietuvių Melodijos”, Detroit, 
Mich.; vedėjas — R. Valatka; 
Klubas”, Rochester, N. Y.; 
“Margutis”, Chicago, III., vedė
ja — L. Vanagaitienė; “Sophie 
Barčus Radio Valandos”, Chi
cago, III., vedėja — S. Barčus.

3. L. B. Chicagos Apygarda 
yra daug nusipelniusi Dainų 
šventės reikalui. Ji pirmoji su
prato, kad Komitetui reikėjo 

Jie sugebėjo sukelti visą 
Chicagos pozityvini elementą, 
daugeli pritraukti prie darbo, 
o Chicagos Liet. Bendruome
nės apygarda parėmė ne tik 
savo dosnumu, bet ir atvira 
širdimi.

Jiems garbė, o lietuvių vi
suomenei reikia nuoširdžiai 
paremti, kad dainų šventė bū
tų viena gražiausių lietuviškų
jų demonstracijų.

renkamos aukos.

įmokėti už salę, Apygardos 
Valdyba paskyrė 500 dol. Kai 
reikėjo atiduoti į spaudą re
pertuarą Apygardos Valdyba 
padengė jo perrašymo ir at
spausdinimo išlaidas,. kurios 
sudarė 4^0 dol. Vėliau Vyr. 
Krašto Valdyba persiuntė savo 
apylinkėm Dainų Šventės Ko
miteto aukų lapus, pagal ku
riuos buvo
Tokiu būdu Bendruomenė ir 
moraliniai ir materialiniai yra 
savo žymiais darbais bei nuo
širdumu parėmusi Dainų šven
tės eigą. Todėl Dainų šventės 
Komitetas rado tikslinga pa
skelbti, kad

šią šventę globoja Lietuvių 
Bendruomenė.

4. Dainų šventės išvakarėse, 
birželio mėn. 30 d., 9:30 vai. 
ryte prasideda Kultūros Kon
gresas ir baigiasi tos pačios 
dienos vakare. Sekmadienio 
rytą 10 vai. Kongreso daly
viai kartu su Dainų šventės 
dalyviais renkasi iškilmingoms 
pamaldoms Šv. Kryžiaus baž
nyčioje. 4557 So. Wood St. 
Lietuviai evangelikai Dainų 
šventės pamaldoms renkasi tą 
pačią dieną, liepos 1, 8:15 vai. 
ryto šv. Petro ir Povilo ev. 
liut. bažnyčioje, So. Halsted ir 
19 Place kampas.

. 5. Visų chorų vadovybės yra 
prašomos taip sutvarkyti ke
liones, kad šeštadienį, birželio 
30 d. anksti rytą, visi būtų 
Chicagoje. Laiko nebus daug, 
nes 12 vai. prasideda repeti
cija. Chorai turi tiksliai praneš

JV 
ge”, 
yra

PATIKSLINIMAS DĖL 
DEMOKRATINIŲ GRUPIU 

PAREIŠKIMŲ

lietuvių spaudoje (“Drau- 
“Naujienose” ir kitur) 
paskelbti Clevelando lie

tuvių demokratinių grupių 
vardu ir kiek vėliau New Yor- 
ko lietuvių politinių grupių ir 
visuomeninių organizacijų var
du pareiškimai. Tarp pareiš
kėjų ir L. Darbo Federacijos 
vardas. Visuomenės klaidini
mui išvengti pranešu, kad L. 
Darbo Federacijos vardas 
abiem atvejais panaudotas be 
LDF Centro Valdybos žinios ir 
sutikimo.

Su pagarba
Dr. J. Grinius
LDF Centro Valdybos 
Vicepirmininkas 

ti savo atvykimo valandą ir 
stotį.

6. Kurie chorai dar nepri- 
siuntė savo choristų vardini 
sarašą, prašomi tuojau pat pri
siųsti Dainų šventės Komiteto 
būstinės adresu: 2523 W. 69 
St. Chicago 29, III. Sąrašas rei
kalingas Nakvynių komisijai, 
nes daugelis chicagiečių nori 
surasti pagal tai savo pažįsta- 
mus ir juos pasiimti savo glo
bom

Visi lietuviai susitinka Dai
nų šventėje'

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas

VVabash ir 18 
Norintieji bilietus iš 
Įsigyti, tesikreipia šiuo 
Mr. Vyt. Rėdžius, 2523 
St., Chicago, III., arba:

P. S. Dainų šventė Įvyksta 
liepos 1 d. Chicagoje, Chicago 
Coliseum, prie 
gatvių, 
anksto 
adresu: 
W. 69
Mrs. J. Putrimas, 6600 S. Laf- 
lin Avė., Chicago 36, III. Bilie
tų kainos 4, 3, 2 ir 1.50 dol. 
parteryje ir 3, 2 ir 1.50 dol. 
balkone. Užsakant bilietus, rei
kia siųsti ir pinigus čekiais 
užrašant: “JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės komi
tetas".

• Sol. Prudenciia Bičkienė 
ir Sol. Stasys Baranauskas 
atliks meninę programą ban
keto metu, kuris Įvyks po Dai
nų šventės Sherman viešbuty
je. Jiems akompanuos muz. 
Aleksandras Kučiūnas.

.GIR. IIARRIMANAS nori būti 
prezidentas, o Liberalu partijos 

- vicep. D. Dubinsky ji atkalbi
nėja Stevensono naudai.

• Prof. . Zenonas t 
praleidęls tris savaites 
ne, birželio 10 d. grįžous, birželio

tęsti šayo ištari 
^rįnejimų. Būdamas ,L 

Britų Muzėjaus bibl 
r rado daug lituanistikos, ypač3 ■ 

daug knygų, leistų nepriklaii- į 
somybės laikais.

• Izidorius Vasyliūnas Mr- .
želio 16 koncertavo Bcs^^O 
Gardner muzėjuje. Koncertą ' 
rengė muzėjaus vadovybė. 
Smuikininką pianinu palydėjo .• 
Vytenis Vasyliūnas. . «■

• V. Vidugirienė praėjusiais .? 
mokslo metais mokytojayo . 
lietuvių šeštadieninėje mokyk- i 
loję Edmunton, Altą, Kanado- H 
je. Liet. Bendruomenės vaWy-. 
ba, kuri šią mokyklą globoja, J. 
išreiškė padėką mokytojai V? 3 
Vidugirienei. užsakydama jos 
vardų Aidus.

• Rėdą Valterytė ir Juozas 
Ardys birželio 9 d. susituokė 3 
Waterburyje, Conn. Vestuvių - į 
dieną gavo sveikinimo tele
gramą iš Kauno nuo savo gi
minių. J. Ardys tuoj po vestu
vių gavo ir elektros inžinie
riaus diplomą.

• Dr. G. Bylaitis Texas vals- ■ , 
tybėje eina gydytojo psichiat
ro pareigas armijos ligoninėje; -

• Dail. VI. Vaitiekūnas ren
gia savo darbų parodą Chica
goje Lietuvių Auditorijoje. 
Paroda atidaroma birželio 28 
dieną. ,

• Aldona Katiliūtė - Rugienė 
išlaikė < gydytojos egzaminus 
Illinois valstybėje, žada spe
cializuotis vaikų ligose.

• Kun. J. Kardauskas, anks
čiau gyvenęs Čilėje, dabar per
sikėlė į Braziliją, kur parapijos 
darbuose talkina kun/ A. Ar- ; 
minui. '3

• Montrealyje, Kanadoje, 
ateitininkų šventė rengiama 
birželio 24 d. Bus pamaldos, 
iškilmingas įžodis ir prof. A. 
Ramūno paskaita.
• Paieškoma Utarienė iš 

Keturvalakio vals. Jai turi ži
nių iš Lietuvos Konst. Janke
vičius. Kreiptis i Darbininko 
redakciją.
• Mergaičių stovykloje Put- 

name pirmom dviem savaitėm 
(birželio 24 iki liepos 8) yra 
dar laisvų vietų. Norį pasinau- * 
doti. prašomi skambinti: Put
liam. Conn.. VVAlnut 8-5828.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta šį gražų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: ATE IT I S. 916 VVilloughby 

Avė.. Brooklyn 21. N. Y.
Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.



mirsi

85—27 88th St.

po 6 vd. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

HELP W. FEMALE

kreiptis pas

42 LIETUVIŲ DIENA Juozas Andriušis
LAKEWOOD, PA., ANGLIŲ KASYKLŲ APYLINKĖJ

HELP W. MALĖ

EVergreen 8-9794ENGINEERS
M. and Z. Collision Worksišlei.

JULIUS MALDUTIS
savininkas

DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

TALARSKI

Mano adrMflsMaloniai patarnauja lietuviams naujai JmoAtme patalpos#*,
prieinama kaina

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

ACCELERATION AND 
DECELERATION LANES

CIIIEF PRODKTION 
MECHANICAL 
ELECTRICAL 
TOOUNG

Draudimo reikalais, taksy (Incoine 
Tax)

HIGHWAY 
DĖSI <3 N

kuris 
suda-

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi i vairūs dokumentai.

Siunčiu $3.00. praftau prisiųsti "Don KamUiaus IX dalį
Siunčiu $5.00. prašau prisiųsti "Don Kamiltnus" abi dali

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

JANITOR—WATCHMAN 
for night shift in modern 

Airconditioned Plant 
48 hr wk paid vacation, 
Group Insurance free 

Hospitalhation other benefits 
C. P. LLARE & CO. 

3101 W. Pratt.

ENGINEERS —
The Alliance Manufacturing Company 

Alliance, Ohio
NEEDS-

vaitės pasipuoštų tautiniais 
drabužiais. Lietuvių Diena į. 
vyks rugpjūčio 5 d.

Kitas Vakarinės Pennsylva- 
nijos jungtinių liet organizaci
jų atstovų susirinkimas Įvyks 
sekmadienį, birželio 24 d., 2:30 
v. p., p. Sons of Lithuania Soc- 
iety svetainėje, 818—20 Bel- 
mont St., N. S., Pittsburgh, 
Pa. Draugijos ir parapijos pra
šomos atsiųsti savo atstovus.

Fr. Žilionis

Gegužės 27 Vakarinės Penn- 
sylvanijos jungtinių l lietuvių 
organizacijų atstovai turėjo šu- 
sirinkimą, kuriame aptarė Lie
tuvių Dienos reikalus. Numa
tyta įvairi programa. Meninę 
dalį atliks Lietuvos vyčių ir 
Homestead parapijos jungtinis 
choras, vad. Kazio Bazio, ma
žieji pašoks ir padainuos. Bus 
išrinkta lietuvaitė, kuri turės 
gražiausią tautinį kostiumą. 
Pageidaujama, kad visos lietu-

čiau pats mėginęs išsitraukti. 
Bet rusai pripratę prie dantų 
skaudėjimo. Jie pataria: jei 
dantis skauda, tai nusiauk ko
jas, išeik į sniegą ir tegul ko
jas nušals, tada tegalvosi apie 
kojas, o apie dantis visai už-

pasiskirstė savo

masi iš visų parapijų bent po 
2 vadovu. Programos paįvairi
nimui kun. S. Lukšys rengia 
vėl kitą naują įdomumą, 
bus paskelbtas, kai bus 
ryti galutini planai.

Lietuvių Dienos proga 
džiama programos knyga, ku
ri ne tik 
Lietuvių Dienos 
duoda pc'io P 
visas L. r). fe 
seselėms vienuolėms.

YOU’LL LIKĘ IT KERE 
Interesting, Permanent and 

NO MONOTONY!
DICTAPHONE 

OPERATOR
JJune Graduates velcome 

Mušt have some kntnvledge oJ 
SHORTHAND 

Startinę Salary Good.
» Many Company Benefits.

PRATT & AVHITNEY 
4649 W FuHerton 

HU’9-1626

IV Lietuvių diena, rengiama 
Bendruomenės apylinkės val
dybos, šiemet Įvyksta birželio 
24 d. ir siejama su Joninių 
švente. Vieta parinkta labai 
graži —; Roundup Lake Park, 
Aurora -(prie ežero, kur gali
ma maudytis, plaukioti laive

liais, yra sporto aikštės vai-

. Į naują klubo valdybą buvo 
išrinkti: S.Lanjauskas, R. Če
pulienė, Vikt. Palūnas, J. Pik
turna ir B. Graužinis. Valdybai 
reikia linkėti Ateities klubą 
Clevelande pastatyti į tokią 
vietą, kokios jis pagal jo na
rių svorį čia yra vertas. Susi
rinkimui pirmininkavo dr. Ad. 
Damušis, sekr. gyd. Vikt. Mik- 
nevičienė.

’ Alto skyriaus valdyba parei
gomis pasiskirstė Šiaip: L Lek- 
nickas —pirm., X F. Daugė- 
la —I vicepirm., Aid. Augus- 
tinavičienė — n vicepirm., V^ 
Kasakaitis ir Pr Gruodis . —

Iš spaudos kiosko patirta, 
kad knygos mėnesio proga lie
tuviškų knygų nupirkta pen
kis kartus daugiau nei kitais 
mėnesiais. Yra asmenų, vienu 
karto knygų pirkusių už 25, 
20,' 15 dol. Tai gražu. Reikia 
laukti, kad jais paseks ir tie, 
kurie lietuviškų knygų Įsigyti 
dar nebesuspėjo.

Liepos 14, šeštadienį, Lake 
Shore Country Club patalpose 
įvyksta Lietuvių radijo klubo 
vakaras, į kurį reikės vykti ir 
tuo prisidėti prie lietuvių radi
jo valandėlės išlaikymo.

Coiegijas šiemet baigė: la
bai aktyviai studentų ir ap
skritai visuomenės gyvenime 
reiškiąsis dabartinis studentų 
ateit, draugovės ir Clevelando 
alumnų pirm. Jonas Puškorius 
(gavo magistro laipsni — Mas- 
ter of Scienceš in Electrical

Diena prasideda
kai tik katalikai

gražiai atvaizduoja 
lar’y j, bet ir 
:y ėlina, kad 
ar- skiriamas 

būtent, 
kazimierietėms, pranciškietėm 
ir Nukryžiuotojo. 'Drr yra lie
tuvaitės seselė N. ’■ Ito Prasi
dėjimo — vargdienės.)

Rengėjai LD jau iš anksto 
visus kvitčia rengtis tai dienai, 
visus kviečia rengtis tai dienai, 
ginti kitus, kad dalyvautų šioj 
dienoj ir remti visus rengėjų 
darbus. K. Rase

- CH1CAGO, ILL.

TELEPHONE: "
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

RAKETA ANT ŠCNAVE2IMK> . i , Amerikos kariuomenėn ma
nevruose Japonijoje.

TARP MIRTIES IR LAISVĖS
Krasnojarske išbuvau iki 

1941 gruodžio. ~ Kai vokiečiai 
pradėjo bombarduoti, trans
portai iš Archangelsko sustojo, 
ir mes buvom perkelti į Ovbor, 
200 kilometrų nuo buvusios 
stovyklos. -

Kaip mes buvome perkelti? 
Pėsti buvom nuvaryti, šaltis 
siekė, kaip minėjau 40—55 
laipsnių. Mus suskirstė gru
pėm po 50—80 žmonių, ir žy
giavom. 14 ar 15 dienų.

Ketvirtą ar penktą kelionės 
dieną aš sugriuvau ir nebeat
simenu, kas toliau nutiko. Bet 
man paskui pasakojo, kad sar
gybiniai Įsakė mane pasiimti, 
nes aš esu daktaras ir dar esu 
reikalingas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M Maple Avenne, Hartford, Conn.

čius, Mahanoy City, vadovauja 
šios reikšmingos dienos ren
gimui. Jam talkininkauja kiti 
kunigai, kurie dalyvavo susi
rinkime ir 
darbais.

Lietuvių 
anksti rytą, 
savo parapijose išklausys mi
šias, nes LD sode pamaldų ne
bus. Programa salėj prasidės 
3 vai. p. p. Kalbės visiems ži
nomas dr. J. Kajeckas, Lietu
vos Atstovybės patarėjas, Wa- 
shingtone, D. C. Jis galės pa
sakyti lietuviškai širdžiai jaut
rių naujienų iš Letuvos ir lie
tuvių gyvenimo, nes jis taip 
artimai viso to yra ir dirba. 
Manoma turėti ir antrą kalbė
toją, kurs dar tik numatytas, 
bet galutinai nesusitarta. Jau
nieji šv. Juozapo parapijos 
Mahanoy City studentai padai
nuos lietuviškų dainų ir pašoks 
lietuviškų šokių.

Popietinėj programoj š;e- 
met numatyta platus jaunimo 
sporto pasirodymas. Jie galės 
lenktyniauti, paroduoti, laimė
ti už sportini atsižymėjimą do
vanų. šiai jaunimo programai 
vadovaus du jauni kunigai V. 
Vežis ir J. Lukšys. Tuo tikslu 
kviečiamas jaunimo vadų pa
sauliečių susirinkimas birželio 
27 šv. Pranciškaus parapijos 
salėj. 7:30 vai. vakare. Tiki-

Jnozas Audri tįsi
238 Leonard Street 

EVergreen: 7-3247.

Birželio 5 dieną Hometovvn, 
Pa., susirinko šios apylinkės 
lietuvių katalikų parapijų ku
nigai ir sudarė pirmuosius 
planus savo apylinkės Lietu
vių Dienai, kuri Įvyks rugpiū- 
čio 15. Kun. Leonas Peciukevi-

nų įteikimas, margumynai, 
lauko vaidinimas, režisuotas V.

Vaitkaus, dainos, šokiai.
f.

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis, 
kaina $3.00

VVATERBURY, CONN.
Birželio 23 d. ateitininkai 

ruošia išleistuves abiturien
tams p. p. Vaitkų sodyboje, 85 
Arnold St., Waterbury, Conn. 
Ta načia proga bus ir Joniniu 
laužas. Programoje numatyta 
abituriento pagerbimas, dova-

Accefefigft'oo tone Pernrits 
you to speed up suffidently 
to enter the trovel lanes on o 
limited oocess expresswoy. 
Deceferatioa tone Permits 
you to leove the trovel lanes 
and sk>w down well in ad
vente of the direcHonal 
traffic interchange of your

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.

Ateitas įdubas pade<fa į3^yti lituanistinę motykl^ ■
totokų sendraugių, siu- CLEvdSLAHD, OHIO Engtoeering), Bendruomenės 

Ateities ktabe, meti- i < apylinkės valdybos sekr. Jo- .
nas Kazlauskas, aktyvins atei- 
tininkės V. Kasperavičiūtė ir 
R. Valaitytė, studentų sky- 
riaus veikloje reiškiąsis R1 še- ; 
metą, šiomis naujomis Meto- Jaunimo .jją&lįai Cevelan- 
vių mokslo pajėgomis nuošir- buvo surinkti 1555 parašai. 
<iž»ai džiau^amės, juo -labiau. Nemaža, bet Cievelandtu« iie> 
kad jos aktyviai reiškiasi ir tuvius Skaičiuojančiam tūk> 
mūsu lietuviškame gyvenime. tančiais, ir nedaug: turime 

< daugybe tokių, kuriu lietu^š-
| krikščionių demokratų sky- jaU nebepasiekia.

riaus valdybą Įeina: pirm. 'P. S!P

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

College degree pvoferred or eųuivalent expericnce. Alliance man- 
ufactures small motors, antenna rotators, phonograph drive units 
and electronic pari. Experience in any of these lines highly des- 
irable.
Pleasant working conditions with a full program of enployee 
benefits.. This is an opportūnity to become associated with a fast 
groving organization \vith a future.
Sond resume to R. L, Reeder. Personnel Manager.

kūnuose svarstyti Ateft. idėjas.

sukąkb& Ateities, klubas prisi
deda stambesniu x Įnašų^ prie 
MtoaniŠfoės vysk. Valančiaus 
mokyklos laikymo: kasmet 
skiria m(^yklas vedėjui; 150 
doU]feip pat atsiliepia į plates- 
nės^vfcbomenmės reikšmės tu- 
rinčftfs įvykius: pvz. klubas pa- 
škyrė auką nuo potvynio nu- 
kentėjusiems rytinių pakraš- 
Či&flietoviams paremti.

Aš išvengiau likimo dauge
lio kitų* kurie sugriuvę buvo 
paliekami. Mačiau, kaip vilkai 
sekė paskui mus.

Vieną dieną man pranešė 
administracija, kad gauta tele
grama tuojau paleisti Deveni. 
Man pasakė, kad per valandą 
būčiau pasiruošęs išvykti. Ma
ne nugabeno Į kitą stovyklą, 
paskui vėl i paskirstymo sto
vyklą Kozva, pro kurią, buvau 
praėjęs pakeliui i Sibirą. Iš 
stovyklos buvau paleistas 1942 
balandžio 13 ir jau rugsėjo 
mėn. buvaib Amerikoje...

Tai vienas iš daugel tūks
tančių, kuriam nelaimė pasi
baigė laimingai. O milijonai 
tos laimės nesulaukė ir nesu
laukia. AA

BRICKLAYERS
FOR S. A. C. CONTROI. CENTER 

Mušt Be Union
SCALE $3.87', PER HOUR 

9 HOUR DAY — $88,75 PER DAT 
6 to 8 Weeks of Work 

Bus Transportation Paid Both Ways 
After Completion of Job

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS
OFFUTT AIR FORTE BASE 

OMAHA, NEBRASKA

The Alliance Manufacturing Company 
Alliance, Ohio

Ali correspondence strietly confidential.

paruošimui, notoriniij doku 
menty tvirtinimui

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 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.
Woodhaven 21, N. Y.

Įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
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.

hirifelip - kams bei suaugusiems ir Lt.) 
are vai- Pnjgramąatliks J.Kazėno vy 
s w iŽĮ rų oktetas. Bus šokiai, veiks 
Šokami- bufetas ir t. t 4 
Kliprys.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
Tek VI 6-2164

fe (Atkelta iš 3 psl.) - 
’ mam po stiklą tos sunkos iš- 

: gerti. Tai galėjo apsaugoti nuo 
- skorbuto, bet buvo nepakan- 
/ karna priemonė jau įsimetu- 

šiam skorbutui išgydyti.
S - Ar buvo nušalimų ir gang

renos? O taip, žiemą šaltis 
„i siekdavo , iki 55 laipsnių Fah- 

renheito. Apsirengimas buvo 
labai skurdus — vatinukai ir 

*4 vata pamuštos kelnės. Bet to- 
kius drabužius teduoda kas 
dveji treji metai. Jų nepakako 
apsaugoti nuo šalčio.

Vienintelė avalynė tai buvo 
-*--wHiniai spu padais tš senos pa- 
fe dangos gumos, šaltyje apsuk

davo dar juos maišu, Įkišdavo 
koją i šaltą vandeni, leisdavo 
apšalti ledu ir paskui dar mai- 
šu apsukdavo. Vaikščioti buvo 
su tokia “avalyne" sunku, bet 

* ledas yra blogas laidininkas, 
tad taip gelbėjo kotas nuo nu- 
SaKmo.

Ar pats nesusirgau? Taip, 
Tris savaites kankinausi su 
dantim. Bet dentisto nebuvo iš 
viso. Nebuvo nė įrankių. Bū-

į ■



DISPLAY

BUS. OPPORTUNITY

REALESTATE NEW YORKAS

EVergreen 8-9770

Darbininko administracijoje sios

Tel. EVergreen 7-4335

TeL APplegate 7-0349
6.00

4.00

Atviros

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

mams, etc.

2.50
1.50
1.50

K. Merkis ir G. Šveikauskas 
lošė Massachusetts rinktinėje

JOSEPHBARACEVTčIlSj *
Laidotuvių Direktoru: 
tub ANdrew 8-2590 4

0.60
1.10
1.80
1.25
1.00
1.00

0.10
0.10

moderniška KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė 

Br oklyn, N. Y.

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. V

2.00
3.00
5.00

2.00 
.2.00

$2 00 
$5.00 

2.00 
2.00

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė..........
Gabija, metraštis .....................................

Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Medinis arklys, E. Williams, 192 p. .. 
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. --------
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. —......

1.00 
6.00 
2.60 
2.00 
1.50 
3.00 
1.80 
1.50
2.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.50 
2.00

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

IDEAL 
FOR RFTREAT HOCSE 

NEW TOWN, CONN.
Licensed Ręst Home 11 Room 

Colonial, Bara 48 Acres. $65.000 
Roger F. Beardsley 

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

20 attradive rooms, private 
showers, heat, - twin -beds, 2 
bloeks to choreli and stores.

For Reservations Phone:

Žydų laikraštis “Haarez” 
aprašo tokį indų eksperimen
tą, parodytą Londone teatro 
“Duchess of York” scenoje... 
Indų operatorius Surkar iš su
sirinkusios publikos pakvietė 
16 liudininkų, tarp jų ir du gy
dytojus, kad sektų jo veiks

mus. Grojant indiškam orkest
rui indiškas melodijas vienas 
iš operatoriaus palydovų buvo 
pasodintas ant kėdės. Liudi
ninkai turėjo patikrinti ir įsi
tikinti, kad pasodintasis turi 
liežuvį. Paskui operatorius jį 
užhipnotizavo. Transas buvo 
tąks stiprus, kad gydytojai pa
tikrinę rado jo pulsą sustojus. 
Operatorius Surkar atidarė už
hipnotizuotojo burną, ištraukė 
liežuvį ir jį nupjovė labai aš
triu peiliu. Du iš liudininkų 
scenoje apalpo. Vienas visai 
išbėgo iš scenos. Gydytojai iš
blyško. Prie visko į pripratę, 
bet tokio vaizdo dar nebuvo

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

RENA FARM East Chatham, 
K Y. TeL Chatham 55811 
Well known picturesųue resort 
of the Berkshirts, 25 minutes 
from Tanglewood Festival. 
Lenox, Mass. Has a 4 large 
bedroom housekeeping cott- 
age for rent at $75 weekly. 
Modern rooms, $35 to $40 a 
week per person. Excellent 
food, recreation hall, games, 
sports.

Z. DE CHETMICK

Naujasis Testamentas ....... ...................... „.............
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p......................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. ___
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p.... 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

ui p__ ._________ _______ -__________
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p. ....... 
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p____
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p..................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.____________ _____
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p......
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa.....

įrišta......
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ........................ ...................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna...........................

Reikalu Vedėjas
660 Grand Street 
Brocklyn, N. 1 

NOTARY PUBLIC

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

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

Durtus atijalrainas prityrusio techniko, pripafinto 
ECA Instituto, New Torte,

Durte vateuSas: teaDeu • vaL ryte Bd S nA vak.

Hot and cold water in rooms 
Hot and cold showers 

WARDS NEW YORK HOTEL 
Rooms by Day, Week or 

Season
K. WarcL Mgr.

198 Beach 103rd St.
GRanite 4-8619; 4-9327 

FEderal 9-2378
Rockąway Beach, Long Island

1.00 
0.70 
1.00 
1.50
2.00

■phen troiu- 
(ARMAKAUSKAS

VAITKUS 
FUNEBAL HOME 

197 Webster Arenu? - 
Cambridge, Haas.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

jrBąlsamuotojas

Nauja moderniika koplyčia Šer
menims dykaL Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miausiomis kainomis. Kainos 
pačios ir i kitus miestus.
Re&ale šaukite: TeL TR MO4

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Keimebunk Port, Maine 
Franctscan Fathers

1.00 
0.50 
2.00 
2.00 
3.00 
1.80
5.00

TW0 large modern bungal- 
ows, modem kitehen and bath, 
living room, 3 bed-rooms, 
screened porch, all completely 
fumished, 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.

VAIKŲ LJTERATORA 
Motulė paviliojo, L. Pelėda .............

Lapės pasaka, V. Pietaris ................
Vaikų knygelė, Vysk. Valančius .......

Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas.......— 5.00
Lietuvos ardŲTvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Telšių kankiniai, 100 p. ------------ - ------------------ 0-25
Tolintieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p. ----- 2.00
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p. ............................................
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p. . 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. . 
Laisvę ginant I t, Pulk. J. Petraitis-------
Laisvę ginant II t, Pulk, J. Petraitis-------
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petraitis — 
NeĮniklausomos Lietuvos pfaigai. J. Karys

PROP. FbR SALE

SUMMEB C® YEAB BOUNIH) 
BOAUHNe SOC8E

Furnished and Eguiped, with or 
without Cottages, Lake rights, 
Boats. Mušt be seeh to be aprec 
lated. Price teasonaHe. Phone or 
write • ’

D. W. . $EŽfeSER
Whaley Lake, HoffBes, N. Y. *' 

PawĖng «4512

Lankėsi skulptorius 
Petras Vaikys

Birželio 3 Tamaųua, Pa., 
lankėsi žinomas skulptorius 
Petras Vaškys ir šeima iš'Phi- 
ladelphijos. Jis toje apylinkėj 
turi pažįstamų, kuriuos kartas 
nuo karto ir lanko. Pažymėti
na, kad . Petras Vaškys Phila- 
delphijoj uoliai dirba, ypač sa
vo'gabia meniška ranka. Bet 
kokie lietuviški i parengimai 
nepraeina be jo sumanymo, 
teptuko ir kito darbo meniš
koj srityje. Skulptorius Vaškys 
yra sukūręs nemaža kūrinių 
ir vis dar planuoja ir kuria. 
Paskutiniu laiku jis yra gero
kai pasinešęs | praktiškąjį for
mų bei modelių darymą. Jis 
savo nauju darbu yra prasimu
šęs į plačiąją Amerikos indus
triją ir tikisi ateityje užimti 
žymią vietą. Linkėtina jaunam 
lietuviui pasiekti savo pašauki-

1.50
3.50

' rijos ir bemigės,
išgąsčio ir karščiavimų, 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.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

Josepli Garszvn
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

J. B. SHALINS
JALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

.1.00 
1.50 
1.00 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00 
1.00 
2.00

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballasf

BABASEVIčroS ir SCNraį 

^W.Britodvay J

Ttejanskm, buy. Paryžiaus 
mdstęris. Tautvąjša šitas p-bes 
laimi trečią kartą (1953, 1955 
ir 1956). Jam atitoko pirmas 
primas $125 ir' Kaziui Jakštui 
antras — $75. — Didžia&do 
dėmesio vertas jaunuolio Kazio 
Jakšto pasiekimas. Nesenai 
Chicagoje p-bėse jis buvo tre
čias (iš 40 dalyvių!), o dabar j 
Js padarė dar daugiau, padėjo * 
Tautvaišai laimėti šftas p-bes. 
Iki paskutinio rato pirmuoju 
ėjo ukrainietis > Turjansky su 
4%, Tautvaiša ir Jakštas turė
jo po 4, kiti mažiau. Lemiamo
je kovoje'Jakštas sukirto Tur- 
janskį susilygino su Tautvai- 
šu, ir Turjanskį nusodino į 
trečią vietą. O kiek įžymybių 
liko užpakaly: garsus Stein- 
meyer, dukart laimėjęs Great 
Lakęs p-bes surinko 3^ tš., 
buv. Illinois meisteris Angelo 
Sandrin 3%, Indianos meiste
ris McGregor 3%, Missouri 
meisteris Williamson 4 tš. Tre
čias lietuvis Vladas Karpuška 
šiose p-bėse tesurinko 2 tš.

......P. Vaitonis su -Kanados- /mei
steriu Andersonu davė simul
taną parihkfienr Hamiltono 
šachmatininkam. Meisteriai
laimėjo Pusę taško pel
nė Alex Saveliev. Toks simul
tanas vadinasi “Tandem”. Vie
ną ratą daro vienas meisteris, 
o kitą —kitas meisteris.

Balti: Ke2, Bd2, f2, Rbl, a7, 
Žh2, Pc4, g3, g4 (9)

Baltieji r pradeda ir dviem 
ėjimais užmattoijh.

Uždavinio Nr. 2 sprendimas:
1. Vd2, graso 2. Žf7 1. — Pe6
2. Že4; 1. — Pf6 2. Žc8; 1. — 
Pxd6 arba Žxd6 2. Vxd6; 1.— 
Kxc7 2. Že8; 1. — Že5 2. Bxe7.

metų vaidintojus ‘ steloj1 kal
bant, dainuojant šokant net 
lietuvišką “Noriu Miego” ir 
kitą. Seselės mokytojos turėjo 
nemaža darbų prirengti tuos, 
mažučius mėgėjus.

čia galima pažymėti, kad iš 
jų dalis jau bus parapinės mo
kyklos mokiniai, kurie bus pir
mieji ką tik rengiamos atida
ryti mokyklos. Taip jau jie 
bus išėję pirmąjį kursą ir sėk
mingiau galės mokytis ir vėl 
vaidinti jau kaip tikri moki
niai. Dar šiemet rengiamasi 
pradėti I ir II skyriaus moks-

Atiaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas 
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Sveika Marija, Kun. St. Yla, 357 p____________ 2.50
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St Yla, 

133 p.__ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirveiaitis, 159 p. ........ 1-50

” ” geresniais viršeliais .........„2 50
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas, Odos 
de luxe..............................   4.50
Odos imitacija ........................................................  2.50
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa. ........1.00

jokios abejonės, kad nupjau
tas buvo liežuvio galas. Paskui 
f akiras vėl pridėjo nupjautą 
liežuvio galą prie liežuvio ka
mieno. Ilgai truko, iki mediu
mas išbudo. Kai jau jis galėjo 
atsikelti nuo kėdės, jis iškišo 
publikai liežuvį — tas buvo 
visai sveikas, ir nebuvo jokio 
ženklo, kur buvo nupjautas.

- mnn RyTMUATVHoriRF:
Hbtel Soūttemptoož L. L For sale 
or rent, į4 mile from Čatbolic 
Seminary. 28 bedrooms, 19 baths, 
modem kitehen, 3 dinning rooms, 
ocean bathing privilege. Reason- 
ably pnced- Phone:

. W. A. Birch — afternoons

UOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BROOKLYN, N. T.

Nervin
Alexander’s Nėrvi- 

1 | nė veikia nuo viso-
kių nervų netvar- 
kingurno, galvos 

kZ/ kvaišimų ir skau- 
/* dėjimų, rūpesčio ir 

susikrimtimo, iste-

• Vardui*, Kanadoje, orga
nizuojamas simfoninis orkest
ras. Jau atsirado apie 40 as- 
nienų. Algos nemokamos, tik 
parūpinamas atvykusioms dar
bas. B lietuvių dalyvauja Am
brazaitis ir J. Malaiška. Orkes
tras pirmą kartą pasirodo bir
želio 19 d. Vėliau orkestras 
numatomas prijungti prie ra
diofono, įkartu gros per tele
viziją. Vienas iš organšatorių 
yra, J. Malaiška.

TAMAOUAPA.

Vąįto^ darželio programą 
Jr pafys j^inieji ioriir moka 
“vaidinti”. Birželio 3 dieną šv. 
Petro ir Povilo parapijos jau
nieji “artistai” darė savo mok- 
slo užboigmi^-kur visi apsiren
gę kaip dideli graduantai gavo 
diptomus. StUkokia rimtimi ir matę. Jie. patikrino, nebuvo 
atsidavimu jie priėmė tuos 
puošnius liudijimus ir kaip iš
didžiai jie E^dė^savo namiš
kiam.

Po to scenoje dalyvavo visi 
stadentai ir vaidino “Princesė 
išsirinko savo katinėlį”. O Mek 
gardaus juoko turėjo visi žū-‘

CAMCĘL OR CHANGE .
?£ALL LO 3-7291 s:



versitetuose

... r

REIKALINGA

MBIJA l LAISVĘ!

METINIS PIKNIKASmetu

UETurtum

POLISH NATIONAL HALL

Stephen Bredes JrHlliam J. Drake-

buvo apie 50 iš Lavvrenco. Bu
vo prel. P. Juras, prel. -; Pr. 
Strakauskas, kun. J. Švagždys,

Brooklyno centrinis paštas 
birželio 12 buvo pasiėmęs

Vliko pilnaties sesija 
prasideda New Yorke birželio 
22 d.

Naujas tremtinių 
transportas birželio 16 atvyko 
į New Yorką iš Europos. Jame 
buvo 23 lietuviai.

skaitė dr. 
diskutuota 
auklėjimo 
paskaityti

patyrusi grožio salono darbi
ninkė visai dienai ar kelioms

valandoms. x
852 Seneca Avė., Ridgewood, 
L. I., N. Y. Telef. HEgeman 
3-8710.

Sol. V. Vorikaitis, 
grįždamas iš Washingtono, bu
vosustoję,s New Yorke.

vaikus iš įvairių aukštesniųjų 
mokyklų ir juos supažindino su 
pašto veikimu. Vaikai buvo

Lankęsi redakcijoje
Rafaelis Gelup, OFMCap., ka
pucinas broliukas, iš Detroito, 
dabar gyvenąs Bronre. Greit 
išsikels jis į Hudson N. H., į 
naujai įkurtą vienuolyną. Jis 
gražiai kalba lietuviškai, gimė 
ir augo Detroite, ilgesnį laiką 

buvo ten policininku, vėliau į- 
stojo į vienuolyną.

draugovės, įvyksta birželio 24 atvyko policija ir gaisrininkai 
v. pamaldos ir bendra kor Taip pat maža tarnautojųgru- 

munija AngelųKaralienėspa- " ' "' •
rapijos bažnyčioje, 10 v. ben
dri pusryčiai — agapė Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 11 
v. iškilmingas posėdis, studen
tų ir moksleivių įžodis, Fede
racijos vado Š. Sužiedėlio pas
kaita. šventėje dalyvauja mo
ksleivių, studentai ir sendrau
giai ateitininkai y

mirties 
mirdamas 
paslaptį, ]

Kultūros Kongre- Londone ' 
sui^atminti Iridžiamas “Asdų’

DoriS 
L Day). Netikėtaisusipažinę su 
h' kažkokiu prancūzu, tampa jo 
J mirties liudininkais. Prieš 

rancūzas pasako 
UŽ keletas dienų 
I nužudytas kaž- 
rbės ’ ministeris

IEŠKOMA PATARNAUTOJA 
4 kambarių butas gražioj apy
linkėj su centraliniu šildymu, 
gazu ir elektra (su baldais ar 
be baldų) perleidžiamas pe- 
mokamai naudotis pagyvenu
siai porai ar moteriai su vai
ku už namų ruošos patarnavi
mą 3 kart savaitėje po 3 va
landas į dieną.

Skambinti: NEptun 4-2944.

Lengvesnio žanro mėgėjams 
patartina pamatyti anglų kO- 
mediją “Toueh and Go" su 
Jack Hawkins, atmintinu iš 
“The Prisoner” . šiame filme 
jis vaidina temperamentingą, 
bet gerą šeimos tėvą. Daug 
sąmojaus, juokingų situacijų, 
gyvenimo išminties ir jaukios 
nuotaikos.

Vokiškai suprantantieji tu
rėtų nepraleisti gero austrų 
gamybos filmo apie paskuti- 
nias Hitlerio dienas "The Lest 
Ten Days''. Filmas gana ob
jektyvus, .' nėra per didelio 
šaržavimo. nors vietomis jo ir 
neišvengta. ' v

Baronet teatre teberodomas 
puikus muzikinis filmas “Ma- 
dameBuferfly", kur japonų 
charakterius vaidina patys ja
ponai. Gera fotografija, geros 
spalvoj ir nuotaikingas įvadas 
padaro šį filmą įdomiu, ypa
tingai muzikos mėgėjams, jb

Prof. Adomas Galdikas
visą pavasari intensyviai dir
ba, vis ieškodamas naujų at
žvilgių savo kūrybai. Dailinin
kas dalyvavo Whitney Ameri
kos Meno muziejaus parodoje 
New Yorke. Vasaros atosto
goms mano vykti į Maino val
stybę.

Kleb. kun. P. Vinnauskis at
šventė savo 40 metų kunigys
tės sukaktį. Ta proga užkalbi
nau jo seną ■ bičiulį — Simą kun* J. Vaitiekūnas, prahcišr 
Ručinską iš Luokės. Ir jis ta-' konų provinciojas T. J. Gailiu- 

šis, marijonų , atstovas, . vfeo 
apie 20 kunigų.

Parapijos choras, vad. J. Ka
činsko, sugiedojo -Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir “Ilgiausių 
metų” jubiliatui. Maldą sukal
bėjo prel. P. Juras. _• Kalbėjo 
kun.' J. Žuromskis, adv. 
Young, dr. Jakimavičius, kun. 
M. Vembrė padėkojo už trem
tiniams suteiktą pagalbą, link
smai savo kalba nuteikė prel. 
P. Strakauskas.

Parapijos choras padainavo 
tris daineles, o sol. St. Liepas 
ištraukas iš op. “Romeo ir Ju- 
lia” ir Mussprgskio “Blusą”. 
Keletą kartų jis bisavo. -

Telegramomis sveikino: vys
kupas V. Brizgys, prel. M. 
Krupavičius, prel. Stukelis ir 
kit. Įteikta sukaktuvininkui 
dovana — 1000 dol. čekis.

Kalba visiems padėkojo pats 
sukaktuvininkas kleb. kun. 
Pr. Virmauskis ir pranešė, kad 
pinigus atiduoda parapijos 
reikalams, Mk.

— Kun. Pr. Virmauskį pa
žįstu jau 56 metai. Sutikau jį 
Staniškės polivarke pas Jankų. 
Vėliau jis išvyko ieškoti tėvo į 
Ameriką. Tėvo ilgai nesurado, 
tuomet sumanė ieškoti Dan
giškojo Tėvo. Dienomis dirbo, 
o vakarais mokėsi, kol per Ka
nadą, per šv. Jono seminariją 
1916 m. buvo įšventintas ku
nigu. Buvau ir primicijose 
Brocktone. Vikaru buvo So. 
Bostone, bet po dviejų ar ke
lių mėnesių nukėlė į Lawren- 
cą, iš ten 1929 m. grižo atgal 
į So. Bostoną.

Atsitiktinai birželio 8 man 
teko matyti, kaip mokyklos 
vaikučiai pagerbė savo mokyk
los globėją. Vaikai deklamavo 
eilėraščius, pašoko ir įteikė 
simbolinę dovaną — kryžių ir 
taurę. Programa buvo graži ir 
nuotaikinga.

Sekmadienį Blinstrubo salė
je įvyko banketas, kuriame da
lyvavo per 1400 žmonių, iš jų

įdBHiš tar
į'?'-wįuuno. FHi . _
J deda Maroke, kur atostogas § filmą tiktai nuo praūžtos, ir 
' ' . ................ > > ggj. fiiėkrienasį prašomas niekam

;ri3 nesakyti kaip filmas užsibai-

jimu.
, ~ Filmas' spalvotas, parinkti 
Maroko vaizdai nepaprastai 
gražūs. Paskutinių laiku Hit- 
chcock filmai kaip tik prądeda 
daugiau dėmesio kreipti į ap
linkos fotografavimą. •. (To 
Catch a Thief — Rivieros vaiz
dai), užtat gąl'daugiau nuken
čia pats filmo vientisumas ir 
įtampa. Tačiau nežiūrint to vi
si jo filmai turi savotišką cha
rakterį, išskiriantį juos iš kitų 
panašios rūšies filmų. Šianie 
filme šalia James Stewarto la
bai puikiai pasirodo Doris Day, 
iki šiol daugiau pasireiškusi 
tik kaip gera lengvos muzikos 
dainininkė. Dainuoja* ji ir čia, 
bet jos vaidybinis talentas taip 
pat turi gerą progą pasireikš
ti. Filmas netrukus bus rodo
mas mažesniuose teatruose.

Pikniko metu bus paskirstomos dovanos: T. V. aparatas ir kitos. 
Šokiams gros publikos mėgiamas orkestras. Visi New Yorko 
apylinkės lietuviai maloniai kviečiami savo atsilankymu pa
remti Lietuvių Sporto Klubą, kuris nenuilstamai skleidžia gerą! 
lietuvio vardą plačiame New Yorke
Pradžia 1 vai. po pietų

išskirstyti po įvairius skyrius 
ir tą dieną ėjo visokias parei
gas; vienas buvo paskirtas pa
što viršininku tai dienai, kitas 
sekretoriumi, kiti įvairių sky
rių vedėjais.

Paminėjimai ir paroda
.v Pranciškonai šfemfŽt mini 25 

pė surinko>100 dol, nekentė- m. sukaktįkai pradėjo^ nepri- 
jusioms šeimoms, pašto virši- klausomai" veikti jų vfenuoliš- 
nmkas iš pašto tarnautojų fon- koji provincija, ' vadriama šv. 
do paskyrė antrą 100 dol. Karimiern vardu Tam įvykiui 

almėti iškilmės rengiamos 
liepos 15 d. Kennebunkporte, 
Maine. Be to, paminėjimas 
planuojamas ir Brooklyne. Jį 
manoma surengti šį rudenį. 
Su paminėjimu jungiama ir 
parodos atidarymas, kurioje 
bus iškabinti lietuvių dailinin
kų darbai, esą pranciškonų šv. 
Kazimiero provincijos kolekci
joje.

Simanas Kontrimas,
Liet Enciklopedijos platintojas 
ir atstovas Brooklyne, yra iš
sikėlęs iš Brooklyno. Dabarti
nis jo adresas: 251 New York 
Avė., Newark 5, N. J. Brookly
no LE prenumeratoriai visais 
LE reikalais prašomi rašyti 
tuo adresu. .

Tėv. Jonas Adomavičius, OFM
Šią vasarą praleidžia Balti- 

morėje šv. Alfonso parapijoje. 
Išvykus klebonui prel. L. Men- 
deliui į Europą buvo reikalin
ga pagalba pastoraciniame 
darbe. Pranciškonai beveik 
kasmet patalkina Baltimorės 
lietuvių parapijai.

NEPASISEK® MADA... G. Thompson, Chicagos televizijų par- 
dav^jas mėgino. įvesti vasarai “Bemiudos kelnes”. Priimtas su 
šypsniais nuo savo idėjos pats atsisakė.

PARDUODAMA 3 mūriniai na
mai; geri ir nebrangūs: Ridge- 
woode - 6 šeimų kampinis, Cy- 
press Hill -3šeimųpo 6 kamba
rius, Cypres Hill * kampinis 5 
šeimų ir krautuvė. Yra taip pat 
ir dviejų šeimų namų.

Pirkti galima tik per J. Vas- 
tunas, Real Estete Insurance 
broker, 108-07 Liberty Avė. 
Rkhmond Hill, New York Tel 
VI8-2239

Santaros vasaros stovykla 
vyksta kartu su Šviesos sto
vykla birželio 22 — 24 dd. 
YMCA Camp Greenkill. Port 

Jervis, N. Y. Kaina ta pati kaip 
ir šviesiečiams. Iš anksto su-

Studentai, 
studijavę tolimesniuose uni- 

kolegijose, 
parvyko vasaros atostogų pas 
savo tėvelius. Dauguma jų jau 
susirado darbą ir pradėjo dirb- turinė programa. Mokestis (su 

visu išlaikymu) 10 dol. dviem 
dienom (nuo penktadienio va

karo iki sekmad. po piet), 7,50 
dol. pusantros dienos (nuo 
šeštadienio pietų iki sekm. po 
pietų). Norintieji užsiregis
truoti ar gauti daugiau infor
macijų, prašomi kreiptis į Ni
jolę Valaitienę, tel. DE 5-1695. 

Šviesos N. Y. skyrius išrin
ko naują valdybą: pirm. J. Vil- 

galys, vicepirm. R. Grudzins- 
kaitė, ižd. Z. Paronis, sek. J. 
Jacyna, vald. narys — A. Ra-

Tėv. Modestas Stopaitis
vedė moterim rekolekcijas Ne- mokamas 2 dol. užstatas San- 
kalto Prasidėjimo seselių vie- taros N. Y. skyriaus iždininkui 
nuolyne Putnam, Conn. D. Gasiūnui.

Birželio "Ateitis'’
' jau atspausdinta ir šią savaitę 
, bus išsiuntinėta skaitytojams.

Numeris padidintas, turi 32 
ps£, skirtas mokslą baigusiem 
ir vasaros stovykloms.

* Antanas Konautas Trimakas
baigė Brooklyno politechniku- 

aasine ęlęktrosinžinięriją laips
niu cum Įaudė. Išvažiuoja dir
bti į karo pramonę Detroitan, 
kur kartu mokslus tęs^ toliau.

Tėv. L. Andriekus, O. F. M.
Šią savaitę išvyksta į Ro- 

chesterį, N. Y., kur birželio 
24 d. sakys pamokslą Tėv. 
Liudviko Vėželio OFM, primi
cijose. Iš ten važiuos į Lietu
vių Kultūros Kongresą ir at
stovaus “Aidu” žurnalui.

"Aidy" administratorius 
$altimorėje

Tėv. B. Ramanauskas, OFM, 
“Aidų” administratorius, žur
nalo reikalais buvo išvykęs į 
Baltimorę. Baltimorėj “Aidai” 
yra labai mėgstami ir turi daug 
skaitytojų. Jų platinimu rūpi
nasi Kazys Bradūnas.

87 Sheridaa Avė, 
Brookfyn 8, N. N. 

TW. APptesate 7-wn

įdėtoj paskaitas, nutarimai, norėdamį užtikrinti amerikie-
^ra^rta darbų eiga, paliečiant &U šeimos Artėjimą pagrobia

? taip įat ir Dainų šventę. Sį>e- jų sūnų. Bernm&o ieškoti ame-;
( cialusĖ numeris, greičiaiM^i, rikiečiai vyksta į Londoną kur

2 ' padidintas, išeis ši rudenį — ir prasideda ištisa eilė nuoty-
rugsėjo mėneri. Birželio “Ai- khj, išgalvotų ir atkurtų su
dai” jau spausdšami. Uepos meistrišku EBtchcock sugebė-

Ateitininkę sendraugių 
susirinkime paskaitą apie mo
derniąją mediciną 
A. Starkus. Gyvai 
jaunųjų ateitininkų 
ir globos reikalu, 
Centro Valdybos raštai Į nau
ją skyriaus valdybą išrinkta 
kun. T. Narbutas, A. Dumbrie- 
nė, A. žumbakienė, St. Lūšys 
ir dr. Br. Radzivanas. Revizi
jos komisijon išrinkta: Pr. 
Naujokaitis, Pr. Vainauskas ir 
V. Vaitiekūnas.

Angelę Karalienes parapijos 
piknikas įvyksta liepos 8 d. 
Polish National Park, Jamai-

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Matam JAmte

Kęstutis Kudžma,
buvęs veiklus studentas New 
Yorke, paskutinius dvejus me
tus tarnavęs kariuomenėje, 
liepos pradžioje, atlikęs karo 
tarnybą, grįžta vėl į New Yor-

Mirė
Ona Nemeikšienė palaidota 
birželio 14 iš Angelų Karalie
nės par. bažnyčios šv. Jono ka
pinėse.

Birželio 17 ryte ligoninėje mi
rė adv. Domininko Nargelavi- 
čiaus žmona ir studento Domi
ninko Nargelavičiaus motina. 
Laidojama ketvirtadienį, birže
lio 21, iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios 10 vai.

E. Devenienė,
Vliko Vykd. Tarybos pirminin
kė, birželio 19 grįžta į New 
Yorka.

f ■ Skautai ~
l^rželip ^4 Broęktcme, “Romu
vos” parke rengia gęgužinę, j 
kurią kviečia apylinkės jauni- , sefac <5^

Gimbutas archyve , .
MassadmseHs valstybės Ligšiol valdybai vadovavo: J 

ribose nuo birželio 17 susisie- Gimbutas, A. Čaplikas ir A 
kimas geležinkeliais pabrango Treinys. Skyriui priklauso ąpic 
5 procentais. 40 lietuvių inžinierių. x

Algirdo Landsbergio 
drama “Vėjas gluosniuose” iš
traukomis buvo perduodama 
Chieagoje per Margučio radi
ją Birželio 10 buvo pirma iš
trauką birželio 17 antra. Abi 
ištraukos apima beveik visą 
pirmą veiksmą Ištraukas reži
savo Algimantas Dikinis; ak
toriai: Kėvalaitytė, Lemešytė, 
Dikinis, Gaudrimas, Mironas, 
Rūkas. Vaidinimas gražiai pa
vyko, publikos atsiliepimai pa
lankūs.

N. Y. šviesos skyriaus. 
kasmetinė vasaros stovykla į- 
vyks birželio 22—24 dd. Camp 
Greenkill YMCA stovykloje 
(iš N. Y. 23 keliu iki Port Jer
vis, N. Y., tada 209 keliu porą 
mylių link Huguenot kaimo) 
.Stovykla gražioje vietoje, gali

ma naudotis teniso aikšte, jodi
nėti ir t. L Numatoma ir kul-

svsnįEt skautų ; Visi
- skautų tėvai^ prašomi dalyvau

ta teikė pągalbą Pašto tarnauto-
ĄMtinmkų. metinė šventė, . jai patys pirarieji pradėjo iš-


