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Vokietijos kancl.

tokių IVilsono išsi-

damas apie AHiro kovas.

ką nors valgyti. Buvau globos laiką.

Yorko ligoninėse 
gaudavo valgyti

kia 10 kareivių — j 
gen. Gruentheris. Nato

Lozoraičio 8 punktai negali 
būti laikomi susitarimui baze

• Ir Persijai Sovietai pasiū
lė pagalbą.

MASKVOS AVIACIJOS PARADE dalyvavo Amerikos aviacijos šefas gen. N. F. Twininjj 
(dešinėje), šalia jo Amerikos atstovas C. E. Bohlen, toliau sovietų marš. I. S. Konev ir marš. 
P. žijarev, sovietų aviacijos šefas.

piktai iškraipęs 
pareiškimą apie 

Chruš-

• Kipro salop anglai uždė
jo miestui Limasol pabaudą 
98.000 dol., nes per metus ta
me mieste jau bUvo 10 sužeis-

skelbė buvusio sovietinio pa
reigūne parodymus, kad Sorib^

proga tarptautinėse konferafe 
rijose- pavergtųjų laisvinami 
klausimą keltų. .

Liet, deleg. pir-kas V. Si
dzikauskas ta proga pažyaM^fe | 
kad naujoji Sbv. Sąjungos. 4 
litikos taktika okup. Lietuvoje 
nieko nauja nė vienoj gyveni
mo srity nėra parodžiusi.' * 4 ^

nuo sukilimo 
bolševikus. Toliau M. 
referuojant pakeistas 

Fondo statutas. Pati 
Fondo valdyba yra at-

pasitraukusių grupių
Lietuvių Frontas, 

Tautinis Sąjūdis, L. 
Kovotojų

Kodėl nepakeliauti
pinigais “ta-’kos”

maisto vertės 25>. 
protestuodami, tar- 
birželio 22 valgyti 
Proteste dalyvavo

rius ir Valstybės sekretoriaus: 
pavaduotojas A. *Berto, jnt. 
Dabartiniai Sov. Sąjungos dj- < |į| 
ktatoriai, pasmerkdami StalF 
no sistemą — kalbėjo jis 
yra tuo pačiu pasmerkę ir Ste“ 
lino sudarytą padėtį vidurio žr 
rytų Europoje, kad pavergto-||||| 
jų išsilaisvinimas reikalauja 
ugdyti naują tarpusavinį 
pratimą, pagal kurį Lenki!#? 
reikalas būtų ir Čekoslovakija 
reikalas, Rumunijos reikalą? j® 
būtų ir Vengrijos reikalas,'!^- 
tuvos reikalas būtų ir Lenkijos 
reikalas, ir kad pasauly Vyks^'^E 
tanti revoliucija nesulaikomai J||g 
keičia ir pakeis Europos vei -J||| 
dą. .... r

Birž. 22 priešpietinis posė- 
dis svarstė .

ATSIŠAUKIMĄ DĖL DEPOR-, V 
TUOTŲJŲ IŠLAISVINIMO 
BEI GRĄŽINIMO NAMO. |ĮĮĮ 

Atsišaukimas dėl denortų^- 
tųjų priimtas. Juo atsišaukią.- 
ma į JT, kad jos iš vidurio bei 
rytų Europos pavergtųjų kras- 
tų Sovietų deportuotųjų išlais^ 
vinimo ir repatriacijos klausi- Į 
mą įtrauktų į savo darbotvaT- 
kę ir kad deportuotieji nedel
siant butu išlaisvinti ir grąžin
ti į savo pasirinktas gyvena
mąsias vietas. Atsišaukimą re
feravo V. Vaitiekūnas. r

Į popietinį posėdį apsilankę 
AFL-CIO Tarptautinių reikalų 
direktorius G. T. Broun. Savo 
žodyje jis pabrėžė, kad JV dar
bo unijos visada buvo ir visa
da bus Sovietų pavergtųjų 
kraštų laisvės kovos rėmėjai; 
šiame posėdyje buvo dar pa- - 
sisakyta dėl Rytų-Vakarų prė- ' 
kybinhi santykių, atsišaukiant į|j§| 
į laisvąjį pasaulį susilaikyti 
nuo prekybos, kurios 
ris tebepraktikuoja vergų dar
bą gamybai ir siekia sugriauti 
laisvojo pasaulio ūkį. Be

PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ t>€L 
PRIVERČIAMŲJŲ DARBŲ, JIE 

kuri reikalauja, kad būtų pa
naikinti visokių rūšių ir pavi
dalų priverčiamiej darbai, pa
keisti darbo įstatymai, nutran- 
ktas prievartinis siuntimas 

.darbininkų į plėšinius ir Sibį- 
ro pramonės plėtimą. Rezoliti- WįĮĮĮ 
cija darbo unijų klausimu pa- *■ 
sisako už Tarptautinės Darbo 
Organizacijos 1955 m. birželio 
nutarimą dėl darbo unijų ta- . 
siu ir reikalaują Tarpt. Darbo 
Organinei ją imtis žygių darbi
ninkų padėčiai sovietų paverg- 

2-oji PJT sesija baigta mal
tuose kraštuose ištirti.
da, kurią sukalbėjo prel-. J. . 4. 
Balkūnas.

Nauja PJT sesija prasidės - 
ateinantį rudenį. Tarpsesiitfu 
laiku visus PJT klausimas 
sprendžia PJT bendrųjų rėi- iš
kalų komitetas.

ko į Syriją, kuri iš visų arabų 
kraštų yra didžiausioje Mask
vos įtakoje. ' Įį

• Kipro rotoj* 5000 anglų 
per 16 dienų ieškojo sukO^fų 
vado. Jo nesugavo, nors į mi
glų rankas pakliuvo daug (in- 
klM. , į
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Lietuvoj yra vysk 
Matulionis, 

nėra vyskupo 
Paltaroko

Eltos Informacijos praneša:
E. gautosiom žiniom, sene

lis vyskupas T. Matulionis 
> grąžintas į Lietuvą iš senelių 

prieglaudos netoli Maskvos, 
kurioje buvo lig šiol dėl senat
vės laikomas. laikinai yra su
stojęs A. Panemunėje, kur il
sisi ir gydosi. Ar jam bus leis
ta valdyti savąją Kaišiadorių 
vyskupiją, neturima žinių. ....

Vyskupas Matulionis, dabar

metu buvo laikomas Zubovoj 
Polianoj. Ta vietovė yra Mord- 
vos srity tarp Maskvos ir Pen- 
zos. Jis yra perėjęs Oršos ir 
Vladimiro kalėjimus.

Vyskupas K. Paltarokas, 
kuris dėl saro amžiaus pasku
tiniu metu buvo Silpnas, yra 
“išvykęs kažkur į Rusijos pie
tus gydytis”.

Ar jis pats savo noru pasi
rinko gydymosi vietą, ar jam 
buvo pasiūlyta ten išvažiuoti, 
tuo tarpu tikslių žinių neturi
ma.

KO LIETUVOJE NEGALIMA 
GIEDOTI

Evangelikam-liuteriam so
vietinių įstaigų įsakymu su
varžytas giesmės “Tvirčiausia 
apsaugos pilis”, giedojimas. 
Minimoji giesmė baigiasi žo
džiais: “Jei žmoną ir vaikus, 
jei garbę ir turtus, gyvybę 
mum išplėš, jie nieko nelai
mės— mum Meka karalys-

• Žemė* drebėjimas Italijo
je viduriniuose Apeninuose 
jaučiamas jau 28 dienos. De
šimtys tūkstančių žmonių mie
ga nemunuose, bet palapinėse. 
Keliasdešimt- namų sugriuvo.

PASKUTINIAI ANGLAI M Seezo kanalo zonos persikelia j Kipro salą.

Sočioje Amerikoje ir taip pasitaiko
New Yorke viešbutyje De- - valdyboje, bet man pasakė, 

wey Sųuare Motei viename 
kambary garsiai verkė vaikai. 
Patikrinus, jame pasirodė pen
ki maži išalkę vaikai — nuo 7 
mėnesių iki 8 metų. Motinos 
nebuvo. Policija nugabeno 
juos į nuovadą ir pamaitino. 
Tuo tarpu pavestas reikalui 
ištirti valdininkas kambaryje 
rado laiškelį, rašytą vaikų mo
tinos: “Aš palieku savo vaikus, 
nes man jau gana. AŠ negaliu 
jiem nieko duoti valgyti, ir 
man pakanka matant juos al
kanus. Tegul žmonės, kurie

Vlko sesija New»Yorke Bal
tų Laisvės namuose truko tris 
dienas — birželio 22, 23 ir 24, 
Atidarė pirmininkas J. Matu
lionis. žodžiu pasveikino Bal- 
vo vardu prel. J. Balkūnas, 
raštu — Alto vardu L. šimu
tis bendruomenės vardu J. 
Šlepetys, gen. kons. J. Budrys 
ir kt..

TOLIAU ĖJO AP YS KAI
LINIAI PRANEŠIMAI

Vliko prezidiumo vardu 
pranešimą raštu padarė J. Ma
tulionis; apie Vykdomosios Ta
rybos darbus ilgai kalbėjo jos 
pirmininkė A. Devenienė. Pa
brėžė darbo sunkumus, ypa
čiai bolševikinį terorą ir gąs
dinimą. Tautos Fondo praneši
mą perskaitė St. Lūšys, o kon
trolės komisijos — R. Skipitis.

Popietiniame posėdyje buvo 
diskusijos dėl pranešimų. Di
desnio dėmesio susilaukė kon
trolės komisijos konstatavi
mai.

šalia eilės informacinių pa
dėtį analizuojančių pranešimų 
(V. Sidzikausko, K. Bielinio, 
M. Brako, J. Audėno, J. Vil
kaičio) jau šeštadienio posė
dyje ėjo

ORGANIZACINIAI 
PAKEITIMAI.

Prieš tai dar minutės susi
telkimu buvo pagerbti žuvu
sieji už ląisvę — tą dieną su
kako 15 metų 
prieš 
Brakui 
Tautos 
Tautos
sistatydinusi. Pakeistas ir Vli
ko statutas. Pagal statutą nau
jai organizacijai priimti į Vli
ką reikia trijų ketvirtadalių juokas.

kad aš ateičiau kitu kartu — 
pirmadienį. Kai mano vaikai 
turi alkti, nenoriu to vaizdo 
matyti. Globos valdyba mano 
bylą baigė, nes aš tariamai 
perdaug .išleidžiu nuomai”.

Kaimynai pareigūnui aiški
no, kad moteris visada buvusi 
rami ir labai savo vaikam rū
pestinga.

, Policija surado ir suėmė 
motiną ir įkišo į kalėjimą. Ta
čiau ji buvo paskiau paleista, 
ir suspenduoti 4 tarnautojai iš 
globos vadybos, kurie nutrau
kė jai globą.

Vilko balsų. Didesnių diskusi
jų susilaukė statuto papildy
mas tokiu punktu:

“Savo valia iš Vliko . pasi
traukusiai grupei grįžti į Vliką 
tereikia ' raštiško pareiškimo 
Vliko pirmininkui”.

(Tokių 
skaitoma 
Lietuvių 
Laisvės
Prieš tai pasisakė valstiečiai 
liaudininkai, soc. demokratai 
ir ūkininkų Sąjunga. Rezoliu
ciją priėmus pridėjo savo at
skiras nuomones.

Buvo priimta^ į Vliką Vil
niaus Krašto Lietuviu Sąjunga, 

prieš tai %už priėmimą pa
kalbėjus M. Brakui, P. Vai
nauskui, K. Bieliniūi, J. Kar
deliui, R. Skipičiui.

PRANEŠIMUOSE DŠL 
ATEITIES VEIKLOS

(J. Kaminskas, H. Blazas, K. 
Bielinis, J. Pažemėnas, P. Vai
nauskas, J. Matulionis) aiškė
jo, kad

radijo tarnyba nuo Lapos 1 
iš Vokietijos turinti būti per
kelta į New Yorką.

Po pranešimų apie Vliko bei 
VT pirmininkų pasitarimus su 
min. St. Lozoraičiu dėl bendra
darbiavimo Vlikas priėmė re
zoliuciją, kad ' —

• Prez. Eisenhoweriui gydy
tojai patarė pasilikti ligoninėje 
dar vieną savaitę. Jau išbuvo 
dvi.

• Sovietai juokiasi ne mum, 
bet iš mūsų”, paaiškino gen. 
Clarkas, buvęs vakarų kariuo
menės vadas Korėjoje, aiškin
damas, ką reiškia sovietinis

ą Kinijos komunistinio sau
gumo viršininkas paskelbė 
kaltinimus pačiam sau. kad 
jis suiminėjęs nekaltus žmo
nes.

• JT gen. sekr. Hammarsk- 
jold antradienį išvyko į Švedi
ją, Suomiją, Sovietus, Lenkiją, 
Jugoslaviją, Austriją. Šveicari
ją ir kt. 
svetimais 
vardu.

pratimo su. .T diplomatais res
pektuojant abiejų pusių kom
petencijas ir pagarbą. ...............

Sesijos metu buvo praneši
muose paliestas visas* komp
leksas klausimų, susijusių su 
Lietuvos laisvinimo darbu.

Naujas Įtempimas tarp Mas
kvos ir Bonnos... Dėl jo ra
šoma net apie galimą santy
kių nutraukimą.

Sovietų žinių agentūra Tass 
birželio 21

apkaltino 
Adenaueri,

kad jis 
Chruščiovo
Vokietijos sujungimą.
čiovas buvo pareiškęs Maskvo
je Prancūzijos min. pirm. 
Mollet, kad jam “geriau turė
ti sovietiniame bloke 17 mil. 
vokiečių, negu neutralizuotoje 
sujungtoje Vokietijoje 70 mi
lijonus”. Adenaueris tai pava
dino brutaliu ir arogantišku 
pareiškimu prieš Vokietijos

Buvo patriotai, o 
dabar banditai

Paskutinis anglas jau pasi
traukė iš Sueso kanalo zonos. 
Padėtis labai pasikeitė. “Pat
riotai”, kurie anksčiau su 
Egipto vyriausybės palaimini
mu užpuldinėdavo- anglus ir 
juos žudydavo, dabar laikomi 
paprastais banditais. Egipto 
vyriausybė juos gaudo ir sura
kintus išgabena iš Sueso kana
lo srities. Jiem uždrausta dau
giau rodytis kanalo zonoje.

Ramu, nes Egipto darbinin
kų skaičius zonoje sumažėja. 
Anksčiau anglų tarnyboje bu
vo apie 30,000 egiptiečių da
bar darbe beliko tik 10,000.

Kraustos iš zonos ir pirkliai, 
vienas po kito uždarydami sa
vo būdas, kuriose pardavinėda
vo visokius atminimus anglų 
kariam ir jų šeimom.

Egipto iždui taip pat paleng
vėjo. nes į jj nebeįteka dau
giau po 7 milijonus svaru už 
muitus prekėm, kurias anglai 
gabendavo į kanalo zoną.

Kiekviena laisvė reikalauja 
ir aukos.

Kada Amerika 
galės mi$iginkluot

Gen. N. F. Twining šį sek
madienį dalyvavo Sovietų 
aviacijos parade. Buvo parody
ti septyni nauji lėktuvai. 
Tvvining pareiškė, kad jam 
paradas padarė įspūdį. Kalbė
damas priėmime, jis pareiškė, 
kad Amerika jau buvo nusi
ginklavus po karo visiškai. Ko
rėjos karas privertė ją apsi
ginkluoti. Dabar ji nenusigin
kluos, kol nebus apsiginklavi
mo tarptautinės kontrolės.

sujungimą. Dabar Tassas tvir
tina, kad Chruščiovas to nesa
kęs. Chruščiovas tik pareiškęs 
Sovietų Sąjungos nusistatymą, 
kad dėl sujungimo rytinė ir 
vakarinė Vokietija turinčios 
susitarti.

Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris atsistoto šiame ap
sišaudyme Vokieti i os pusėje,

patvirtindamas, kad Ade
naueris teisingai buvo perda
vęs Chruščiovo mintis.

Vokietijos vyriausybė iš- sa
vo pusės kaltinimą atmetė ir 
apkaltino Maskvą.

Esą Tass- patvirtinęs, kad 
Chruščiovas yra priešingas Vo
kietijos sujungimui, nors jis ' 
buvo tai pažadėjęs Adenaue
riui, o prieš metus ir keturių 
konferencijai Ženevoje.

Bonna taip pat atmetė iš 
naujo tarimasi su rytine Vo
kietija, nes tai reikštų jos pri
pažinimą. Bonna išsikvietė 
Jugoslavijos atstovą ir pareiš
kė jam, kad Vokietija laikys 
nedraugišku jai žingsniu, jei- 

’ gu Jugoslavija pripažins rytų 
Vokietiją, kaip to laukiama po 
Tito viešėjimo sovietuose.

Zorinas kursto Vokietijos 
socialdemokratus

Journal de Geneve pranešė, 
kad Sovietų atstovas Bonnoje 
buvo pasikvietęs . Vokietijos 
socialdemokratų partijos vadus 
—OllenhauerĮ. Mellies. Weh- 
ner (buvusi kom. partijos na
rį), Carlo Schmidt — ąu žmo
nom i vaišes ir jų metu davęs 
suprasti, kad

apie Vokietijos sujuroimą 
negali būti kalbos,, kol Vokia- 
tiios oriekvje wra kancl. Ade
naueris.

Tai jau opozicijos kursty
mas. kišimasis į svetimos val
stybės reikalus. Ar ilgai Vokie
tijos vyriausybė toleruos toki 
Maskvos šnipų ir diversijos 
kurstytoją, neaišku. Tačiau vy
riausybė stengiasi turėti kuo 
mažiausia santykių su Sovietų

Birželio 21—22 Carnegie 
Endowment patalpose New 
Yorke įvyko 2-sios PJT sesijos 
paskutiniai 4 (30-33) posė
džiai.

PJT pir-kas dr. V. Klasėns 
painformavo apie nepaprasto
sios PJT sesijos Strasburge re
zultatus. Po to buvo pateiktas 
DEKLARACIJOS PROJEKTAS
DĖL LAISVINIMO PROBLE

MŲ RYŠIUM SU PASTAROJO 
LAIKO TARPTAUTINE 

RAIDA
Deklaracija atsišaukia į lais
vąjį pasaulį, kad jis, užuot ten- 
kinęsįs 
vykdytų Sovietų pavergtųjų 
kraštų laisvinimo politiką į- 
traukdamas pavergtųjų laisvi
nimo klausimą į JT pilnaties 
darbo tvarką ir kiekviena

atstovybe Vokietijoje ir laikosi 
priešingos linijos, kuriai taip 
atstovauja Prancūzija ir Ang
lija — išplėsti su Sovietais 
kultūrinius bei prekybinius 
santykius. Adenaueris yra to 
pasipriešinimo Maskvai simbo
lis.

Vokietijos vyriausybė ėmėsi 
iniciatyvos ir rengia raštą dėl 
Vokietijos sujungimo. Raštas 
būsiąs svarstomas liepos mėn. 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos, Italijos, Turkijos, Vokieti
jos (Nato narių) konferencijo
je.

SOVIETAI PAGROBĖ
Vokietijos atstovas Maskvo

je protestavo Sovietų vyriausy
bei prieš Sovietų milicijos įsi
veržimą į Vokietijos atstovy
bės teritoriją ir dviejų vokie
čių pagrobimą. Tie vokiečiai 
buvo atnešę prašymus repa
trijuoti i Vokietiją.

WILSONAS MOKA 
KELTI TRIUKŠMĄ

Senate svarstant apsaugos 
reikalam biudžetą, demokratai 
pasiūlė padidinti sumas avia
cijos reikalam. Apsaugos sek
retorius "\Vilsonas, užuot pasa
kęs ačiū, demokratu siūlvmą 
pavadino "komedija”. Tada 
demokratai sukilo prieš sekre
torių ir dėl Įžeidimo reikalavo, 
kad jis atsistatydintų. Nepaki
lo nė vienas respublikonas jo 
teisinti. Greičiausia iš to nieko 
nebus. Baltieji Rūmai jau pri
pratę prie 
šokimų.

• New 
tarnautojai 
nemokamai. Nuo liepos pra
džios sugalvota, kad jie turės 
mokėti to 
Prieš tai 
nautojai 
atsisakė.
13,000 tarnautojų iš 28 ligoni
nių.



KUNIGAS PETRAS IR AMERIKA

CIVILIZUOTAS PASAULIS TURI TYLŲ SĄJUNGININKĄ

po Sovietų rėžimo įkū

dėstė to-

i&i

TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO RĖMĖJAI

LIETU VIŲD IENĄ Worcesterio Lietuvių Drum and Bugle Corps

TREČIADIENĮ, LIEPOS - JULY 4,1956
MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, MASS

Iš St. Lozoraičio kalbos 
sąskrydžio bankete 

Wash»ngtone

vietų Sąjunga sudarė su savo 
Vakarų kaimynais. Aš vargiai 
perdėsiu sakydamas, kad

jokioj kitoj pasaulio daly 
nebuvo sudaryta tokios plačios 
garantijų prieš kiekvieną gali
mą agresiją sistemos kaip tarp 
Sovietų Sąjungos ir jos kaimy-

Sovietų Sąjunga su- 
tarptautinę koegzisten-

Bob Zinkus orkestras — Šokiai

LAISVĖS paminklas Vytauto Di
džiojo Muziejaus sodelyje nepri
klausomybės laikais. Muziejaus 
bokšte buvo iškelta pirmoji Lie
tuvos vėliava, sukilėliam išginus 
bolševikus iš Kauno 1941 m. bir- 
oeiio 23.

Po gausių apžvalgų, ką 
kas galvoja kultūriniais klausi
mais, -tenka stabtelti ir prie 
politinių samprotavimų...

juos išdalyti, 
duoti ir save 
jūsų pinigai

Šv. Kazimiero parapijos choras 
Worcėster, Mass.

NEVAŽIUOK taip greitai ir neatsargiai, kaip Mrs Edna Clothery 
prie Cilkinyshurgo. f'ennsylvanijoje, kad pro mašina išlystu gele- 
žini* kelio baslys. Gerai, kad dar jos |>a<*jos nepersmeigėe O kaip 
būtu sn tavim?

Prancūzai amerikiečiais labai 
nepatenkinti. Iš pradžių buvo 
nepatenkinti masės žmonės. 
Dabar nepasitenkinimą sėja ir 
ministeriai. Amerikiečiai klau
sia kodėl. Atsakymą į tai davė 
pagarsėjęs kunigas Petras, be
namių globotojas Paryžiuje. 
Jis “tarptautinėje lygoje kovai 
su antisemitizmu”, kalbėjo:

“Aš nekalbu prieš Ameriką, 
nes amerikiečių tauta, mano 
manymu, šiandien yra viena iš 
garbingiausių tautų. Iš nieko 
aš negirdėjau su tokiu nuošir
dumu klausiant kaip tik iš jų: 
“Kas mums gali pasakyti, ką 
mes turime padaryti, kad bū
tų gera. Juo daugiau mes 
duodame, juo- labiau mūsų ne
kenčia. Kaip gi mes turime 
elgtis ” Gal būt. aš perdedu, 
jeigu sakysiu, kad tokis klausi
mas reiškė maždaug štai ką: 
“Kokia yra kaina, kad mus pa
miltų?” Aš atsakydavau: ”No- 
rint, kad pamiltų, gal geriau
sia būtų, kad visai. pinigų ne- 
duotumėt, kol neišmoksite sa-
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Beldeanu gimęs vasario 16 
1924. Jo tėvas buvo Maniu 
partijoje kasininkas, o motina 
valdininkė ir dar iš tėvų buvo 
paveldėję 5 ha žemės. Kai sū
nus, dabar teisiamasis, baigė 
gimnaziją, buvo jau 1944. Įsi
rašė į meno akademiją, žadėjo 
būti skulptorius, bet reikėjo 
eiti Į kariuomenę. Tik po karo 
galėjo tęsti studijas. 1946 ir 
jis įėjo į politiką — buvo iš
rinktas tos pačios Maniu agra- 
rų partijos jaunimo orgnaiza- 
cijos vieno skyriaus pirminin
ku. Aktyviai dalyvavo.. rinki
muose. Buvo jam pavesta par
tijos rinkiminius lapelius nu
gabenti į rinkimų būstinę. Pa
keliui jį užpuolė 30 komunis
tų ir trijose vietose įlaužė kau
lus. Tai pirmas susitikimas su 
komunistais. To negana, jis 
buvo suimtas, bet kaip sužeis
tas paguldytas į kalėjimo ligo
ninę. Iš ten jam pasisekė pa
bėgti.

Taip nuo 22 metų amžiaus

Kiekvienam geros valios 
žmogui ši sistema turėjo atro
dyti kaip neperžengiama siena, 
garantuojanti <. taikingą koeg
zistenciją , tarp Sovietų Sąjun
gos ir jos kaiųįpaų. Tokios ga
rantijos egzistavo ir tarp Lie
tuvos ir Sovieto. Sąjungos. Ir 
vis dėlto Sovietu Sąjunga pasi
naudojo pirmąj^progą— 1939 
ir 1940 metais — padaryti ga
lą taikingai koegzistencijai ir 
sulaužyti iškilnąingpms sutar
tims, kurias ji buvo sudariusi 
laisva valia su Lietuva ir kitais 
savo Vakarų kaimynais.

Štai kodėl lietuviai, turėda
mi tokio skaudaus patyrimo su 
Sovietais, dabar atidžiai ir su
sirūpinę seka naują taktiką, 
kurią Sovietai pradėjo vartoti 
Stalinui mirus”.

Priminęs, kad naujoji Sovie
tų taktika yri rezultatas nepa
sitenkinimo pačiame krašte, o 
taip pat Amerikos vadovauja
mo Vakarų pasipriešinimo so
vietinei ekspansijai, 
liau, kad

“Ši taktika siakia 
zuoti tarotautinius

tiktai vieno: išsilaisvinti iš so
vietinės komunistinės prie
spaudos grąžinti Lietuvą į pri
klausančią jai vietą laisvų de
mokratinių' — krikščioniškų 
valstybių tarpe ir vėl pradėti 
bendradarbiavimą su vakarų 
pasauliu, prie kurio lietuvių 
tauta priklauso pagal savo is
toriją. kultūrą ir tikybą.

Šitokia yra galutinė, nepa
keičiama lietuvių tautos valia. 
Mūsų tauta nėra pripažinusi ir 
nepripažins niekados Lietuvos 
vadinamos a inkorporacijos Į 
Sovietų Sąjungą”.

Nušvietęs, kaip Sovietai oku
pavo Lietuvą ir deportavo jos 
gyventojų šimtus tūkstančių, 
priminė, kad tas “Lietuvos pa
tyrimas santykiuose su Sovie
tais yra ryškus pavyzdys.

kaip 
pranta 
ei ją.

Tuoj 
rimo Rusijoje, Lenino laikais, 
Sovietų vyriausybė padarė ei
lę agresijų prieš savo vakari
nius kaimynus, taip pat ir 
prieš Lietuvą. Tačiau griežtas 
užpultųjų pasipriešinimas už
darė kelią Sovietų ekspansijai 
i Vakarus ir privertė Sovietų 
vyriausybę pakeisti taktiką ir 
vietoj atviro užkariavimo poli
tikos pradėti savo kaimynų 
atžvilgiu koegzistencijos poli
tiką. Ši nauja Sovietų taktika 
pasireiškė gausingų taikos, 
neagresijos ir kitokių saugumo 
garantijų sutartyse, kurias So-

Naujvsnose birželio 18 J. 
Meškauskas str. “Kaip turėtų 
tvarkytis Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas* 'tarp 
kitko taip samprotauja:

“Visi tvirtinimai, jog 1926 
m. seimo rinkimų daviniai 
yra pasenę, kad šiandieninę 
tautą išimtinai teatstovauja 
‘šefai’, frontai, sąjūdžiai, san
tarvės, tėra tik fašistų sauje
lės olimpiškas sapnas... Į 
Vyr. Liet. IšL Komitetą turėtų 
įeiti tik 1926 m. seime buvu
sių politinių grupių atstovai. 
Jei nebūtų išžudyti žydai, tai 
ir jų atstovas. Taipgi lenkų, 
jeigu jie *savo darbais parody-

žiūrint plačiau į juos, pager
biami ir savieji kovotojai, nes 
ir jų dvasia panaši. Keturių ru
munų gynėjas paprašė teismą 
žiūrėti į juos kaip į patriotus, 
ne kaip į nusikaltėlius.

Pirmadienio, popietį sukilo 
visi teismo salėję — pagerbė 
teisėjų atvykimą. Nei filmų 
kameros, nei foto aparatai ne
veikė. Buvo uždrausta. Kai 
vienas reporteris neiškentė, 
policininkas jam atėmė apara
tą iki teismo pabaigos.

Penki teisėjai pamatė prieš 
save ‘kaltinamuosius: Oliviu 
Beldeanu, Joan Chirila, Stan 
Codrescu ir ’Dumutru Ochiu. 
Visi kaltinamieji apsitaisę gra
žiais vasariniais kostiumais, 
apsikirpę. išsiskutę, jauni ir 
veidai gyvi. Lyg jie būtų ne- 
kaliniai. Vyriausias iš jų yra 
Beldeanu, 32 metų. Jis yra jų 
vadas. Jis labiausiai kaltina
mas ir ilgiausiai klausinėja
mas. Dvi dienas eina jo išpa
žintis ...

Birželio 6 tautininkų sureng
to sąskrydžio bankete min. St. 
Lozoraitis paskaitė kalbą, ku
rioje

pirmiausia pabrėžė lietuvių 
tautos valią:

“Tuose dailės ir muzikos 
kūriniuose, kurie patiekiami 
šiame lietuvių meno ir muzi
kos festivalyje, girdėti lietu
vių tautos balsas, jos širdies 
virpėjimas, atsispindi jos sie
la. ta lietuvių siela, kuri ne
žiūrint sunkių persekiojimų 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
tebėra laisva ir visados trokšta

studentas Balchinu nuėjo į 
beteisio pilračip padėtį ir po
grindi. Tada suėmė į© tėvus.

Nieko ir niekad apie juos 
neteko jam daugiau nugirsti. 
Ir iš kitų giminių buvo daug 
suimta, laukiant, kad jis pasi
duotų.

Tada kilo Beldeanu pirmoji 
mintis —

prieš smurtą imtis smurto 
ir iš politiniu pabėgėlių suor
ganizuoti partizanų grupę.

Jie iš kalnų vykdė sabotažo 
aktus ir kenkė režimui.

Beldeanu veidas kaito ir 
akys blizgėjo,. kai jis prisimi
nė teisme anuos įvykius. Jis 
kartojo žodžius:

Komunistai- nužudė mano 
tėvus, mano gimines ir urau- 
gus ištrėmė; Įie yra mano tė
vynės priešų įrankiai. Pabėgęs 
iš ligoninės prisiekiau atiduoti 
visą savo gyvenimą kovai prieš 
komunizmą. Lig šiol tą prie
saiką ištesėjau; kalėjimo vie
numoje kasdien tą priesaiką 
atnaujindavau — ir tai stipri
na man norą gyventi toliau’.

(Bus daugiau)

kalba knygų neleidžia spaus
dinti. 1949 žydų teatras užda
rytas. 1952 žydų 13 rašytojų 
sušaudyti įvairiuose kalėji
muose. Tais pat metais suimi
nėti žydai gydytojai, kuriuos 
nuo mirties išgelbėjo tik Sta
lino mirtis .

Kad žydai persekiojami, to 
neslėpė nė Chruščiovas, kalbė
damas prancūzų delegacijai, 
kuri taip pat teiravosi apie žy
dų likimą. Jis pripažino, kad 
žydai atliko didelę rolę rusų 
revoliucijoje ir turėjo labai 
svarbias vietas partijoje ir val
džioje. Tada jie buvo pagei
daujami, nes rusai turėjo ma
ža savo jėgų. Šiandien — sakė 
Chruščiovas — padėtis kita. 
Bolševikai prisiaugino savo 
žmonių, ir žydai nebereikalin
gi. Be to, jie savo tautinių or
ganizacijų nebranginą ir patys 
norį kuo greičiau surusėti.

Visą savaitę, nūo birželio 11, 
Šveicarijos sostinėje didžiau
sia sensacija buvo keturių vy
rų teismas. Seną Berno rotu
šės salę, kurioje buvo nuspren
dęs teismas posėdžiauti; apsu
po policija net su šunim; vidu
je taip pat pilna viešų ir slap
tų policininkų. Jiem reikia 
saugoti ramybę tos margos 
minios, kuri susirinko į teis
mą ir apie teismą. Tik vienų 
korespondentų susirinko 120, 
o; kiek ^pabėgėlių iš anapus 
sienos, svečių iš Prancūzijos ir 
Amerikos!

' Teismas sprendžia bylą ke
turių rumunų, kurie pernai 
vasario 15 vakarą Berne pa
ėmė į savo rankas kbm. Rumu
nijos atstovybę ir įą išlaikė 
42 valandas,

’ iki galutinai kapituliuodavo 
prieš Šveicarijos policiją, jai 
pasidavė ir perdavė tai, ką iš
sinešė iš atstovybės — 464 do
kumentus, kuriuos šveicarai 
po dienos grąžino Rumunijos 
atstovybei.

Lig šiol jie išsėdėjo kalėji
me, iki buvo paruošta jų. byla. 
Šioje byloje, tose keliose die
nose, susitelkia visas jų gyve
nimas, jų siekimas, jų tragiką. 
Ir ne tik jų. Kai jie nepakėlė 
komunistinio smurto, kai jie 
neteko savo artimųjų, kai jie 
išėjo į kalnus ir prisiekė kova 
iki gyvos galvos prieš komu
nizmą, —

juose pajuntame brolius tu 
pačių laisvės kovotojų, kurie 
tą pačią priesaiką yra davę 
Lietuvos miškuose; kurie tokiu 
pat drąsiu prasiveržimu buvo 
pralaužę geležinę uždangą ir 
pasiekę laisvąjį vakarų pasau
lį su dokumentais. Demaskuo
jančiais sovietinį persekiotoja.

Šia prasme mums ir Įdomūs 
jie. kaip laisvės kovotojai. Įsi-

VISI NAUJOS ANGLIJOS UETUVIAI 
KVIEČIAMI DALYVAUTI SIAME PARENGIME

iština per kraštą
tų nuoširdų norą dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo akcijoje. 
Autonominio Klaipėdos krašto 
atstovas, tais pačiais pagrin
dais kaip ir Lietuvos lenkai, 
galėtų dalyvauti Vyr. Liet. EI. 
Komitete... Tik patriotiško
sios Klaipėdos krašto visuome
nės politinės grupės šiandien 
reiškiasi Vyr. Liet. EI. Komi
tete. Grynai formalių požiūriu 
jos Vyr. Liet. EI. Komitete da
lyvauti neprivalėtų ... Auto
nominiam kraštui neprilygina
mas Vilniaus kraštas. Vilnius 
nuo amžių buvo tos pačios val
stybės ribose... Jis 1939 m. 
grįžo prie motinos Lietuvos be 
jokios autonomijos teisių”.

Gerai, kad tuos samprotavi
mus pasirašė “buv. adv”.; šiuo 
atveju tai reiškia “buvęs pro
tingas žmogus”.

vaime duoti”. Aš pats Ameri
koje būdamas atsisakau priim
ti iš Amerikos bent vieną pe
ni. žurnalistai vos neapalpo, 
tai išgirdę. Bet aš jiem sakiau: 
“Aš neimu jūsų pinigų ir sy
kiu noriu jum pasakyti, kad 
tie pinigai yra visai ne jūsų. 
Nes jūs tuos pinigus laimėjot 
tuo metu, kai mes kiti skakiė- 
mės pakaušius, norėdami ap
ginti laisvę”. Bet aš tai sakiau 
jiem draugiškai, kaip kalba 
brolis broliui. Mano žodžiuose 
nebuvo jokio kartumo. Aš dar 
pridėjau: “Jūsų pinigai ne 
jums priklauso. Bet jūs taip 
pat neprivalote 
ligi jūs išmoksite 
pačius. Tik tada 
darys gera”.

Šitoje kalboje . prabyla ke
lios tiesos. Pirmiausia faktas, 
kad Amerika, kuri daugiausia 
gero žmonijai daro, nelaimi 
sau draugų. Antra, jei nenori 
draugo nustoti neduok pinigų. 
Jei nori turėti draugą, tai duok 
jam ne tik pinigą, bet ir save 
rų partijos jaunimo organiza- 
patį. Tą pat mintį ypačiai pa
brėžė ir vicepreidentas Nixo- 
nas, kalbėdamas studentam 
birželio 7. Ketvirta, kaip netei
singai vertina save ir ameri
kiečius, rodo net ir to nuosta
biai kilnaus kunigo Petro kal
ba — jis mano, kad mes (kiti 
europiečiai) kovojom dėl lais
vės, tai amerikiečiai pinigus 
krovėsi. Nieko panašaus — už 
keno laisvę kovojo prancūzai? 
Ar jie stojo į karą su Hitleriu 
kovoti už savo sąjungininkės 
Čekoslovakijos laisvę? Ar re
mia pavergtųjų tautų išsilais
vinimo pastangas? Deja, kovo
ja tik už savo kolonijas. O 
amerikiečiai 95(r kovojo dėl 
Korėjos. Ir dabar laisvinimo 
bent teorinė propaganda re
miasi vienais amerikiečiais ...

Bet Kunigo Petro pastaba 
teisinga: vienų pinigų neužten-

Ar Sovietuose yra 
antisemitizmas?

Kai Bulganinas su Chruščio
vu lankėsi Londone, Amerikos 
žydų organizacija “Jewish La- 
bor Committee” paprašė ang
lų darbiečių lyderį Gaitskellį 
užtarti žydus. Chruščiovas su
pyko dėl tokio Gaitkellio klau
simo ir atkirto, kad Sovietuose 
nėra jokio antisemitizmo ir 
gandai apie jį neteisingi. Po 
tokio atsakymo Amerikos žydų 
minėtoji organizacija paskelbė 
dokumentus apie žydų padėtį 
Sovietuose. Pagal tuos doku
mentus vaizdas yra toks:

1936 buvo suimti žydai ra
šytojai — įsi Barik. Lew, Siss- 
kind, Dunez, Bronstein.

1937 buvo uždarytos žydų 
mokyklos ir toliau suiminėja
mi rašytojai poetai, literatūros 
kritikai istorikai — Moses Lit- 
vakov.. Estera Frumkin, Moses 
Kulbak, Max Erich ir kt .

1938 buvo likviduoti žinomi 
“intelektualai”, kurie buvo 
priekyje žydų bendruomenės 
Birobidžane (Sibire). Uždary
tas žydų laikraštis Maskvoje 
“Emes” (Tiesa).

1939 Stalino įsakymu buvo 
suimti žydų socialistų (Bundo) 
vadai Heinrich Ehrlich. 
Viktor Aler ir sušaudyti. Taip 
pat ir kitų eilę ištiko tokis li
kimas.

Po antrojo pasaulinio karo 
persekiojimas buvo tęsiamas. 
1948 nauji žydų rašytojų sui- 
minėjimai; nuo tada ir žydų

demorali- 
santykius. 

ir tęsti ekspansiją subversijos 
keliu

ten. kur negalima pavartoti 
karinių priemonių. Man atro
do, kad nors žmonės, kurie 
dabar sėdi Kremliuje yra ant-

(Nukelta Į 5 psl.Y
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LMpOB V U. I» KMMMKOS po
litiniu Avantiūristę išgavo raš
tą, kuriuo jie reiflria nepasiti
kėjimą vyriausybe «r prašė vo- 
Idofife karinę valdžią perimti 
Lietuvos reikalus į savo ran-

dar vienas veiksnys, kuris pa
daro juos mažiaus veiksmingus 
kovoje už paliktojo krašto iš
laisvinimą.

Paskui, metęs žvilgsnį į ap
gaulų bokštą, sparčiai nutrau-

snaiguo’ės, ku- 
kaštonininkas, 

tamsėjantj lan-

— žmogžudystė!
Nėręs į vidų, po penkių mi

nučių buvo išgriozdinęs visas 
pakampes ir spintas .Bet jei 
jis tikėjosi rasti lavoną, tai 
nusivylė. Isidorės Smytho nei 
gyvo nei mirusio nebuvo visa
me bute, ir tiek. Po nuodug
nios kratos abudu vyrai susiti
ko priemenėje su prakaitu

— Šildykis savo kaštonais, 
— nuoširdžiai paragino jis.— 
Suvalgyk visą atsargą: aš tam
stai. atlyginsiu. Duosiu tamstai 
sovereną, jei palauksi čia, kol 
grįšiu, ir paskui man pasakysi, 
jei koks vyras, moteriškė ar 
vaikas įėjo į namus, kur stovi 
durininkas

Paskutiniojo karo lietuviai 
yra įstumti į tą tragiškąją pa
dėti. Namie jie turi dar savo 
žemę po kojom, bet turi įr pei
lį po kaklu be jokios laisvės. 
Svetur atsidūrusieji turi lais- 

•vę, bet yra netekę gimtosios 
žemės ir nepriklausomos vals
tybės atramų. Tokioje grės- 
mioje padėtyje ir žūtbūtinėje 
kovoje kaip smulkūs atrodo 
visi tie skirtumai ir kivirčai, 
kurie skaldo bendrąjį kovos 
frontą.

Esama padėtis reikalauja 
visų lietuvių vienybės, ir to
kios vienybės, kurioje prading

tų atskirų asmenų apsipyki- 
mas ar atskirų grupių savi sie
kimai, kuo jie bebūtų dangs
tomi: demokratija, tęstinumu, 
rezistencija, santarve, sambū
riais, ar talkomis. Viena tėra 
reikalinga mums talka — tai 
kova už tautos egzistenciją ir 
nepriklausomos valstybės at
statymą. Visi tai gerai žino, vi
si supranta. Visi tai deklaruo
ja. Ir* vis dėlto į tas deklaraci
jas, kurios nekartą nuskamba 
tik deklamacijomis, įpinama 
sava gaida, kitam nemaloni, o 
kai kam ir užgauli. Lyg būtu
me tokios tautos vaikai, kurie 
nė tokioje tragiškoje padėtyje 
negalime ištikti, nevožę vienas 
•kitam kuoliniu žodžiu, ar ku
riais punktais, kad apgintume 
savo asmeniškas pažiūras arba 
savo grupės nusistatymą.

Viso to negalima kitaip pa
aiškinti, kaip * stoka dvasinės 
pusiausvyros. Kai iš po kojų iš
lysta gimtos žemės, savo tau
tos ir nepriklausomos valsty
bės atramos, žmonės pasimeta 
ir savo tarpe priešais pasidaro. 
O tikrasis priešas džiaugiasi ir 
dar pakursto.

Lietuvei laisvė ne vatoms 
vienodai priimtina. Demokra

tas džiaugiasi savo ir kitų lais
ve. Totalistas kitiems jos pa
vydi Taip buvo ir su 1941 m. 
birželio 23 dienos Lietuvos 
Laikinąja Vyriausybe. Kai vi
sa Lietuva ją priėmė su entu
ziazmu, Berlynas sutiko su nu
stebimu ir rūgščia mina; ges
tapo iš anksto min. K. Škirpai 
buvo pareiškęs, kad sukilėliai 
nedrįstų skelbti vyriausybės. 
Vyriausybės buvimas reiškia 
ir nepriklausomybę. O nacių 
partijos planuose nebuvo vie
tos nepriklausomai Lietuvai, 
taigi* nei jos vyriausybei Na
ciai norėjo ateiti ne į nepri
klausomą, neutralų, net drau
gingą kraštą, bet į priešo teri
toriją. Tada jų rankos laisves
nės.

Kai Lietuvos sukilėlių žygiai 
hesutapo * su nacių planais, 
min. K. Škirpa nebuvo išleis
tas į Kauną užimti vyriausybė
je jam numatyto posto, o bir
želio 25* d. jam buvo skirtas ir 
namų areštas. Lietuvoje tuo 
metu sukilėliai buvo pagrindi
nį darbą atlikę: 48 valandas 
prieš pasirodant pirmam vo
kiečių kareiviui buvo perdavę 
laisvus Vilnių ir Kauną į vy
riausybės rankas. Kai atvyko 
vokiečių karo lauko komendan
tas ir gestapo pareigūnai,

visa administracija buvo tau
tinės vyriausybės žinioje.

Naujas okupantas buvo pa
statytas prieš įvykdytą faktą. 
Galima buvo tik tą faktą pri
imti ar prieš jį kovoti.

Ir kariuomenės ir partijos 
nusistatymas vyriausybės at
žvilgiu buvo oficialiai vieno
das— jos tylomis nepripažino. 
Tik kariuomenė į jos buvimą 
žiūrėjo palankiai kaip į veiks
nį, kuris krašte palaiko tvar
ką ir ramumą. t

Gestapas žiūrėjo j vyriausy
bę kaip Į staiga iškilusią kliū
tį nacių planams ir pradėjo

Ir iš tikrųjų, jam kalbant, 
pirmos kelios 
rias numatė 
praplaukė pro 
go stiklą.

Flambėau buvo aiškiai nusi
teikęs duris savo dideliais pe
čiais išversti. Bet protingesnis, 
jei ir ne toks intuityvus sku
tos, ėmė čiūpoti durų staktą, 
kol apčiuopė neregimą mygtu
ką, ir durys pamažu atsivėrė.

Pasirodė maždaug tas pats 
prigrūstas vaizdas. Priemenėje 
buvo tamsiau, nors bent ir ten 
dar mušėjo paskutiniai purpu
riniai saulėlaidos .spinduliai. 
Be to, kelias-begalves mašinas 
buvo iš jų vietų vienam ar ki
tam tikslui pajudinę, ir jos 
stovėjo pakrikusios po tą prie
blandos nušviestą patalpą. 
Prietemyje žalios ir raudonos 
apdaro spalvos buvo patomsė- 
jusios, ir jų panašumas į žmo
gaus pavidalą, dėl jų paties 
belytiškumo, buvo kiek padi
dėjęs. Ir viduryje jų, kaip tik 
ten, kur buvo gulėjęs popie
rius su raudonu raštu, telkšo
jo kažkas labai panašaus į rau
doną, iš butelio palietą rašalą,

Su prancūzišku racionalumu 
Flambėau tarė:

— Na, — sunkiai tarė An
gos. — Bijau, kad atėjau su 
reikalu, ir tai keistu reikalu. 
Per akmens mėtį nuo tamstos 
namų, Flambeu, yra žmogus, 
kuriam labai reikia tamstos pa
galbos: jį amžinai persekioja 
ir grasina neregimas priešas, 
nenaudėlis, kurio niekad nie
kad nepavyksta pamatyti, — 
Angus ėmė dėstyti Smytho ir 
Welkino istoriją. Pradėjo Lau
ros pasakojimu ir papildė jį 
tuo, ką pats buvo patyręs. Pa
pasakojo taip pat apie tą ant
gamtišką juokimąsi. prie dvie
jų tuščių gatvių kertės, tuščia
me kambaryje pasakytus keis
tus žodžius. Flambėau ėmė ai
škiau ir aiškiau 1 rūpintis, o 
mažasis kunigas, rodėsi, liko 
labiau ir labiau išskirtas, tarsi, 
koks baldas. Kada priėjo prie 
prikrevizuoto, ant lango užlipy- 
to, paštoženklinio popieriaus, 
Flambėau atsistojo ir savo pe
čiais lyg* visą kambarį pripil-

— Ne, — ramiai atsiliepė 
kunigas, — jau pradėjo snig-

bičiulis, priėmė 'jį rokokiniai 
artistiniame kambaryje už 
biuro. Kambaryje buvo prika
binto kardų, arkebūzų, pridė
lioto rytietiškų smulkmenų, 
pristatyta itališko vyno bute
lių, laukinių puodų, ir dar bu
vo persiška katė ir mažas, dul
kinas pažiūrėti katalikų kuni
gas, kuris ypatingai atrodė ne
vietoje.

— Tai mano bičiulis tėvas 
Brovvn, — tarė Flambėau. — 
Jau seniai norėjau judu supa
žindinti. Puikus oras šiandien: 
tik truputį per šalto pietie
čiams, kaip man.

— Taip, man rodos, kad 
giedra laikysis, — tarė Angus, 
atsisėsdamas ant vijoletiškai 
dryžuotos rytietiškos otoma- 
nos.

srūvančiais veidais ir spankan- 
čiomis akimis.

— Mano bičiuli, — tarė 
Flambėau, kalbėdamas iš susi
jaudinimo prancūziškai, — ne 
tik tamstos žmogžudys nere
gimas, bet ir jo nužudyti žmo
nės pasidaro neregimi

Angus pasižiūrėjo į blandų, 
manekenų pilną kambarį, ir 
jo škotišką sielą nupurtė šiur
pulys. Ties pat kraujo k’anu 
dunksojo viena iš tų žmogaus 
ūgio lėlių, galimas dalykas, 
užmuštojo tik akimirką prieš 
sugriūvant pašaukta. Vienas 
iš tų aukštopečių kablių, kurie 
manekenui tarnavo rankomis, 
buvo pakeltos, ir Angui staiga 
į galvą atėjo baisi mintis, kad 
vargšą Smythą nudobė jo pa
ties geležinis kūdikis. Medžia
ga sukilo, ir mašinos užmušė 
savo viešpatį. Bet net ir taip, 
kur jį padėjo?

— Suėdė, — jam kuštelėjo 
košmaras į ausį. Pagalvojus, 
kad visi tie begalviai mecha
nizmai surijo, sutriaukšinę 
tuos suplėšytus žmogiškus pa
laikus, jam pasidarė koktu.

Savo proto sveikata jis at
gavo griežto valios pastanga ir 
tarė Flambėau:

— Na. še tau. Vargšo išga
ruoto kaip debesies ir ant 
grindų paliktas raudonas kla
nas. Tai ne šio pasaulio istori-

nusistatymui. 
neigiamą atsakymą, 

grasino represijomis. 
Bet jų neįvykdęs išvyko atgal. 
Liepos 11 d. atvyko iš Berlyno

— Jei tamstai vis tiek, — 
tarė jis, — man rodos, kad bus 
geriau, jei tamsta papasakosi, 
kas liko, einant pas tą Žmogų. 
Man kažkodėl atrodo, kad nė
ra laiko gaišinti.

— Labai malonu, tarė An
gus, irgi atsistodamas, — nors 
jam tuo tarpu negręsia pavo
jus, nes aš pastačiau keturis 
žmones vienlntėlei landai į jo . milžinas, 
olą saugoti.

— Aš turiu teisę paklausti 
kiekvieną, kunigaikštį ar ka
minkrėtį, ko Čia nori, — tarė 
linksmas auksu išvedžiotas 

ir gatiu prisiekti, 
kad šiam ponui nuėjus, niekas

nebuvo atėjęs, ką būčiau galė
jęs paklausti....
. Čia nežymusis tėvas Brown, 

kiiris stovėjo - nuošalyje, kuk
liai nuleidęs akis į šaligatvį, 
išdrįso ramiai pratarti:

■ — Tad niekas nębuvo pasi
kėlęs ir nusileidęs laiptais nuo 
to laiko, kaip ėmė snigti? 
Snigti pradėjo, kada dar buvo-- 
me pas Flambėau.

— Niekas nebuvo įėjęs, 
gerbiamasis, tamsta gali tikėti 
manim, — su maloniu orumu 
atsakė tarnautojas.

— Tai norėčiau žinotų kas 
tai? — paklausė kunigas ir pa
žiūrėjo į žemę tuščiomis kaip 
žuvis akimis.

Ir kiti pažiūrėjo. Flambėau 
nusikeikė ir sumostagavo kaip 
prancūzas. Nes buvo neginči
jamai tiesa, kad per vidurį įė
jimo, kurį saugojo gailinuota- 
sis vyras, tarp įžūlių, išžirgų 
to kolosų kojų, virveno balta
me sniege išspaustas pėdsakų 
raštas.
— Dieve! — nenoromis sušu

ko Angus. — neregimasis 
žmogus!

Ir nieko nelaukdamas apsi
suko ir, sekdamas Flambėau, 
puolė aukštyn laiptais. Bet tė
vas Brown dar vis stoviniavo 
ir dairėsi po sniegu apsikloju
sią gatvę, tarsi jam jo klausi
mas būtų pasidaręs visiškai 
neįdomus.

riuo rėmėsi vyriausybė ir lie
pos 24 dienos naktį insceniza
vo lietuvių perversmą prieš 
vyriausybę, kad dar sykį su
kompromituotų lietuvių vieny
bę. Iš tikrųjų tai buvo didelis 
smūgis ir kompromitacija.

Liepos 25 d. buvo paskirtas 
Lietuvai gene ralkomisaras 
Rentelnas ir visas apygardinių 
komisarų tinklas. Kauno mies
to komisaras Krahmeris su vi
sa svita prisistatė ir pareikala
vo per valandą laiko atiduoti 
jam vyriausybės patalpas, ne
leisdamas pasiimti net raštinės 
reikmenų. Vyriausybė pasipra
šė audiencijos pas Rentelną 
padėčiai išsiaiškinti. Į pirmi
ninkaujančio kalbą, kurioj jis 
paprašė komisarą paaiškinti, 
kaip Vokietijos vyriausybė su
prantą savo santykius su Lie
tuvos vyriausybe, komisaras 
atsakė, kad visą krašto tvar
kymą nuo šiol jis perimąs; kad 
jis paskyręs

pirmuoju savo 
tarėju gan. Kubiliūną, o da
bar skiriąs eilę vyriausybės 
žmonių ir suminėjo pavardes...

buvo aišku. Rugpiū- 
posėdyje vyriausybė 

savo šešių savaičių 
akivaizdoje didėjan-

Pirmiausia jis užsimojo ati
tverti vyriausybę nuo ryšio su 
gyventojais: ilgą laiką neleido 
atnaujinti pašto, atėmė iš vy
riausybės visas susisiekimo 
priemones; neleido vyriausy
bės darbų ir potvarkių skelbti 
per radiją ir laikraštį. Vyriau
sybė gelbėjosi tuo, kad susi
siekė su kraštu per LAF tebe
veikiantį ryšininkų tinklą, ku
rie plaukė į Kauną dviračiais, 
pėsti, raiti ir kitomis primity
viomis priemonėms, naujo 
okupanto nelik viduotomis;

Viskas 
čio 5 d. 
apsvarstė 
veikimą, 
čio okupacinių organų trukdy

(Nukelto į 4 psl.) -

kitas pareigūnas jau iš seniau 
pažįstamas Dr. Peter Kleist 
Jis pareiškė švelniau ir man
dagiau, bet iš esmės tą pat: 
vyriausybės nariai turi pakeis
ti vizitines korteles — nevar
toti ministerių ir ministerijų 
titulų.

Tai buvo. aiškus ženklas, 
kad vyriausybės dienos neil
gos. Reikėjo skubėti pastatyti 
okupantą prįeš naujus faktus: 

buvo panaikinta sovietinė 
nacionalizacija,

ir nuosavybė grąžinta jų sa
vininkams (paskui “civilferval- 
tungas” turėjo oficialiai grą
žinti sovietinius įstatymus); 
buvo sukomplektuotos admi
nistracijos, įmonių bei švieti
mo aparatas, kuris paskui pa
teisino į jį dėtas viltis kovoje 
su okupacija. Skubėjo ir ges
tapas, nes jau Berlynas išdirbo 
planą

\Rabaltijo valstybes ir Gudi
ją sujungti į Ostlandą ir ati
duoti i j valdyti komisarams.

Tam planui gestapas skubė
jo nuvalyti kelią, kuriame te
bebuvo Lietuvos vyriausybė. 
Jis suorganizuodino Lietuvos 
Nacionalistų (prieš tai Nacio
nalsocialistų!) Partiją; prave
dė akciją suskaldyti LAF, ku-

— Bent žiedu aplenkiau tą 
kambarį, — tarė ji — Juk vi
si jie keturi negali būti Welki- 
no bendrininkai

Lucknovr Mansions, taip sa
kant, stovėjo žemesnėje plot
mėje to namagūbrio, kurio 
Himylaya Mansions buvo, tar
si, viršuka'nis. Pusiau oficia
lus Flambėau būtos buvo 
tintame aukšte ir visais 
žvilgiais žymiai skyrėsi 
amerikietiškai mašininės 
šaltos viešbutiškos tylosios 
tarnybos boto prabangos. 
Flambėau, kuris buvo Angus
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ls kur musę
žmonės, it kokie augmens, 

geriausiai klėsti toje dirvoje ir 
tame klimate; kuriame jie iš
auga. Žmonėm tai yra sava 
gimtoji žemė, sava tauto ir 
sava nepriklausoma valstybė. 
Kai viso to. netenkama, labai 
dažnai prarandama dvasinė 
pusiausvyra: Žmonės blaškosi 
nerimsta, gana dažnai maištau
ja, kol apsipranta su kitu kraš
tu ir prisitaiko prie naujų gy
venimo sąlygų. Senesnio am
žiaus žmonėm tai beveik neį
manoma — vis prasiveržia iš 
širdies kankinąs nerimas ir 
gimtojo krašto pasiilgimas.

Emigrantų istorija pavyz
džių tam duoda labai gausiai 
ypačiai tų emigrantų, kurie 
svetur pameta ir savo tauty
bę. Jos praradimas atima pas
kutinę atramą iš po kojų, ku
rios jaunystėje rėmėsi į savo 
žemę, savo tautą ir savo vals
tybę. Žmogui nebelieka nieko 
kito, kaip sunykti masėje kitų 
žmonių, nes kiekvienas kraš
tas ir kiekviena valstybė dar 
siekia sulyginti tautinius žmo
nių skirtumus.

Svetur atsiradusių žmonių 
padėtis būna dar prastesnė ir 
tragiškesnė, kai jie nesavo va
lia palieka gimtąjį kraštą ir kai 
tas kraštas priešo pavergia
mas, nepriklausomoji valstybė 
užslopinama, sava tauto perse
kiojama ir naikinama. Tada 
visiems tos tautos žmonėm, ir 
savam krašte ir svetur, stoja 
prieš akis didelė grėsmė tau
tos gyvybei. Jutimas to pavo
jaus ir stoka normalių ryšių su 
gimtuoju kraštu pasidaro ne
paprastai skaudus. Tai žmones 
dar labiau neramina, blaško 
ir kartais veda į nusiminimą, 
kuris sužlugdo juos daug anks
čiau, negu tai padarytų ilges
nį laiką trunkanti asimiliaciją.

Iš tos dvasios gema emi
grantų ir bėglių nesutarimai—

Tuo raštu Berlynas naudo
josi kaip dokumentu,' kad ne 
visi Lietuvoje vyriausybę re
mia.

Liepos pirmomis dienomis 
iš Berlyno atskridęs gestapo 
pareigūnas Dr. Grėfe jau tie
siog pareikalavo: vyriausybė 
turi arba išsiskirstyti arba 
virsti Taryba, bet tik ne vy
riausybe. VyHausybė priėjo iš
vadą, kad jai toks reikalavimas 
nepriimtinas, nes sukilimas 
vyriausybei skyręs nepriklau
somybę ginti, o vyriausybės 
pakeitimas Taryba jau reikštų 
atsisakymą nuo nepriklauso
mybės. Vyriausybė sukvietė 
dar keliasdešimt visuomenės 
veikėjų. Jie vienu balsu prita
rė vyriausybės 
Gavęs 
Grefė

Jie išėjo į gatvę. Mažasis 
Kunigas- dzipšėjo paskui su 
šuns klusnumu. Jis tik links
niai pasakė, kaip žmogus, ku
ris kalba, kad tik kalba megs- 
tųsi: “Kaip gražiai žemė apsi
klojo sniegu”.

Jiems rangantis staigiomis, 
šoninėmis, jau jau sidabru nu
barstytomis gatvėmis, Angus 
baigė savo pasakojimą. Kai jie 
pasiekė pusrutulį su išsimušu- 
siais į pagandę butais, jis jau 
turėjo laiko atkreipti dėmesį į 
keturis sargybinius. Kaštoni- 
ninkas, prieš gaudamas ir ga
vęs sovereną, atkakliai Skais
tės, saugėjęš duris ir nematęs 
nieko įeinant. Policininkas bu
vo dar griežtesnis. Jis pasisa
kė, turėjęs reikalo su visokiais, 
cilindruotais Ir skarmaluotais, 
piktadariais ir nesąs toks nai
vus, kad manytų, jog įtartini 
subjektai turi atrodyti įtartini. 
Jis visko laukęs, bet, kad jis 
taip sveikas būtų, niekas nea
tėjęs. Ir kada visi trys vyrai 
susirinko aplink auksuotą du
rininką, kuris vis stovėjo, ap
žergęs portiką nusišypsojęs, 
sprendimas buvo dar griežtes-
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LIETUVOS LAIKINOSIOS 
VYRIAUSYBES NARIAI

Kazys Škirpa 
pirm, nominuotos.

Juozas Ambrazevičius —>- 
švietimo min., ėjęs min. 
pirm, pareigas/

Vytautas Landsbergis
Žemkalnis — komunalinio 
ūkto min

AAečys Mackevičius—tei
singumo min.

Jonas Matulionis — fi
nansų min.

Antanas Novickis — su
sisiekimo min.

Juozas Pajaujis — darbo 
min.

Stasys Raštikis — krašto 
apsaugos min.

Rapolas Skipitis — užs- 
sienių reik. min. (nominuo
tos).

Jonas Šlepetys — vidaus 
reikalų min.

Pranas Vainauskas — 
prekybos ir kontrolės min.

Ksaveras Vencius—svei
katos min.

Balys Vitkus '■— žemės 
ūkio min.

Levas Prapuolenis — 
LAF įgaliotinis prie vy
riausybės. ,
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TH«WOItKC* (TRM copyrtoht) By FRANCISCAN F ATKERS 
Eta* eue 1915 metų. 1951 sujueg* AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir UETUVIV ŽINIAS.

RMNtorsd m MUM ctam skUst at BraoMy*. N. Y. May Ū, 1S61, tmder Act skelbė savo potvarkius per 
provincijos spaudą, kuriai vie
tinė cenzūra ilgiau nesusiprato 
uždėti varžtų.

Toliau naciai stengėsi ati
tverti vyriausybę nuo ryšio su 
užsieniu. Ne tik neleido susi
siekti su Berlyne esančiu min. 
K. Škirpa ir.kt lietuviais, bet 
kai atvyko į Kauną užsienio 
žurnalistų ekskursija ir vy
riausybė pakvietė juos vaka
rienės, tai teatvyko vienas... 
pranešti, kad jų. globėjai jiem 
neleidžia atvykti. Kai vyriausy
bė išleido

pašto ženklus su įrašu "Lie
tuva 1941. VI. 23”,

jie buvo* sukdnfiskuoti. šis 
kliudymas susisiekti su pasau
liu buvo apeinamas tuo bpdu, 
kad ryšininkai tarp Lietuvos 
ir Vokietijos ėjo _ per “žaliąją 
sieną”.

Galėjo gestapas likviduoti 
vyriausybę jam įprastiniu me
todu. Bet Lietuvoje tai būtų 
nepopuliaru. Tuo metu vokie
čiai dar norėjo vaidinti išva
duotojų rolę. Todėl toliau ges
tapas mėgino veikti pačių lie
tuvių rankomis.



J. GRINIUS

Susipažink su

LAISVĖS PROBLEMA
n.r*

miela pasiskaityti ir pasidžiau
gti ir jauniesiems padovanoti 
vardinių bei švenčių proga.

Ilgai buvusi krikščioniškai 
humanistinės kultūros lopšys, 
Vakarų Europa ne nuo šian
dien pergyvena savo krizę. Joj 
gimusios filosofijos ir pasau
lėžiūros, kaip individuolizmas, 
nihilizmas, pozitizmas, mark
sizmas, ateistinis egzistencia
lizmas, suplėšė Europą dvasiš
kai, o du pasauliniai karai jos 
jėgas išsėmė biologiškai ir eko
nomiškai. Todėl nenuostabu,

šius atskira straipsneliu prog
ramose pristatomas simpatin
gai teatro publikai, ir jos san
tykiai su lietuvių tauta yra ne
dviprasmiškai užakcentuoti.
Ten greta: Milašiaus pavardės 
prancūziškos transkripcijos
duodama lietuviškoji, ta> at
skirai pažymint, jo gyvenimo

tavoj- (per radiją), nes Mila
šiaus misterija iš esmės yra 
šauksmas prisikelti žmogui, 
kuris yra dvasiškai miręs. Joj 
ispanų Don žuano (t y. Mana
ms) dvasinio prisikėlimo ir 
dvasinio skaidrėjimo etapai 
nuo kraštutinio individualiz- 
to ir erotinio avantiūristo iki 
^mistinio . atsiskyrėlio — vie
nuolio, mirštančio su šventu
mo aureole. Šitą gilios pras-

Gaųnama: DARBININKAS. 680Bushwfck Avė.
Brooklyn 21, N. Y.
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kurio vis, atrodo, bus sunkiau

laisvę.
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STASIO DŽIUGO “KETURI VALDOVAI”

Valuckas — Nemu- 
romanas. II tomas, 
leidinys. Viršelis A.

Pasauli, mama, myliu kaip brtlį: 
Bučiuoju žemę, myluoju uosį, 
Nuklydęs jaunas pasaulio toliuos 
Tavęs, Tėvyne, tavęs ilgiuosi-------

Liepsnojo skliautai ir geso saulė, 
Ugnies žarijom Sešupėn .puoli 
Išleidai, mama, mane į pasaulį 
Klajot tarp dviejų planetos polių.

prisiėjo laukti tris su 
metų. Jos pirmąją pa- 

premjerą tepesiryžo
Bavarijos valstybinė

Liūdžiu su giriom, veikiu su vajais, 
Su laukę- paukščiais drauge dainuoju, 
Perdien po kalnus klajojęs, ėjęs, 
Mėlyną ckngę kasnakt sapnuoju.

kad savo karalystę jiems lei
džia valdyti tik trumpą laiką. 
Vienam duoda Rudens vardą, 
kitą pavadina Žiemą, Pavasa
riu, Vasara.

Troško jie valdžios ir ją ga
vo. Bet ką vienas per tris mė
nesius padaro, tai atėjęs kitas 
valdovas sugriauna, sunaikina 
ir įsiveda savo tvarką. Taip ir 
keičiasi metų laikai. Patys val
dovai nenoroms užleidžia savo 
karališkus sostus, bet vistiek 
juos įveikia atėjęs naujas me
tų laikas.

Pasakodamas šį nesudėtingą 
turinį, autorius prisitaikė prie 
vaiko vaizduotės, prie jo psi
chologijos. Čia išmargina dialo
gais, čia metų laikus sugyve
na, sutelkia jiems būdingą
sias žymes. Pasakoja gyvai ir* 
vaizdingai, nors pati kalba ga
lėtų būti ir sklandesnė ir tiks
lesnė.

Vaizdinę knygos pusę papil
do ir atbaigia iliustracijos. 
Knygą papuošė spalvotais pa
veikslais dailininkė V. Sfanči- 
kaitė. Tai gabi vaikų knygų 
iliustratorė, kuri parodo daug 
fantazijos, grakštumo, suma
numo. Šiai nedidelei knygutei

. Pasauly, mama, platu kaip jūroj — 
Dangus ir žemė žiedais vaidinas, 
Ir dienos skaisčios ir naktys niūrios 
Kaip spektras mainos akių gėlynuos.

Su pavasariu į knygų lenty
nas įkopė Stasio Džiugo “Ketu
ri valdovai”, kurių viršelyje 
kiškiukai neša keturis skirtin
gus vainikus, lyg rengtųsi vai
nikuoti keturis didžiuosius, 
susėdusius prie konferencijos 
stalo.

Tačiau St. Džiugo valdovai 
nesėda prie tokio stalo, kartu 
visi net nesusitinka. Pagaliau 
jie ir ne politikai, bet vis dėl 
to valdovai. Tai pavasaris, va
sara, ruduo, žiema, — keturi 
metų laikai. Apie juos auto
rius ir pasakoja mūsų jauna
jam skaitytojui.

Pasiėmęs daugelio jaunimo 
rašytojų mėgstamą motyvą — 
keturis metų laikus, St. Džiu
gas savaip jį nupasakoja. Pra
džioje jis rodo laimingą galin
gą karalių. Tai metai! Bet kar
tą šis karalius kažko susikrim
to. Keistos mintys užgulė val
dovą. Jis duoda klausimus sa
vo išmintingiems žyniams. Šie 
gi. užuot sprendę klausimus, 
nutarė nužudyti karalių ir pa
tys pasiglemžti valdžią. Kara
lius anksti sužino sąmokslą, 
žynius nubaudžia tokiu būdu.

da.
• Dail. VI. Vaitiekūno meno 

paroda įvyksta Lietuvių audi
torijoje, Chicagoje. Atidaroma 
birželio 27 d. ;

jų padarė 10 spalvotų piešinių 
tekste, titulinį lapą, viršelį. 
Prie jų dar reikia pridėti visą 
pluoštą nespalvotų piešinių. 
Taip knyga pasidaro puošniai 
išmarginta ir patraukli.

Tačiau palyginę su kitomis 
V. Stančikaitės iliustruotomis 
knygomis, apie šitą turime pa
sakyti, kad dailininkei nėra 
taip geraį nusisekusi. Dažnai 
piešinys per grubus, per stam
bus, per daug išryškintos kai 
kurios detalės, kurios ardo 
knygos nuotaiką. Keturių kara
lių charakteriai nėra tinkamai 
išryškinti. Ruduo per daug 
šlykštus, o Žiemai, vietoj no
sies įdėta špūlė. Juk metų lai
kai visi vienodai vertingi ir 
prasmingi. Tad taip ir reikėjo 
juos pristatyti. Kam ši blogi
namoji prasmė?

Knyga išleista labai gražiai 
ir skoningai. Spaudė salezie
čių spaustuvė Italijoje ofsetu. 
Pats darbas rūpestingas ir 
geras, įrišta į kietus viršelius.

Mūsų ’ mažamečiams ji bus

šį pastarąjį sa- 
du klausmai:
Jum de Mana- 

ros" pirmas parodymas scenoj 
buvo pasirinktas didžiosios 
savaitės dieną? kodėl šiaislti- 
kais, kai jaučiama mušu ope
rų stoka, Tomasio kūrinys tu
rėjo ilgokai gulėti rtalžiufo ir 
susilaukti premjero! no Pran
cūzijos sostinė!, bd Vokieti
joj —

| tai atsakant, pirmiausia 
kūrinį statyti didžiąją savaitę 
reikia pasakyti, kad Tomasio 
lyg ir reikalavo tradicija: Mi
lašiui dar gyvam tebesant jo 
“Miguel Manara" buvo staty
tas kaip tik šituo laiku, šitaip 

buvo Belgijoj, šitaip1 buvo Lie-

kad ir meno kūryba Europa 
dabar nebegali taip įspūdingai 
pasireikšti, kaip ji dar pasiro
dydavo iki- H pasaulinio karo. 
Tačiau ir dabartinėse Europos 
prietemose .dar pasitaiko ret
karčiais gaivių ir džiugių dar
bų.

Vienb tokių reiškinių reikia 
laikyti Henriko Tomasio muzi- 
kalinę dramą "Don Juan de 
Manarą", kurios pasaulinė 
premjera įvyko Muenchene 
(Vokietijoje) š. m. kovo 29 d.

Į šį faktą, dvasinį bei meni
nį laimėjimą, ypač norisi at
kreipti lietuvių dėmesį, nes ši 
prancūzo H. Tomasio opera 
yra gana glaudžiai susijusi su 
žmogum,

su mūsų poetu O. V. Mila
šium, kuris yra daug nusipel
nęs Lietuvai, būdamps gyvas, 
ir kuris iš pozityviosios pusės 
tebeatstovauja Lietuvą Vakarų 
Europos kultūros gyvenime, 
štai, jau 17 metų po savo mir
ties.

Jau nekartą yra tekę patir
ti, kaip O. V. Milašiaus asme
nybė ir jo originali bei gili po
etinė kūryba, nors ir prancū
zų kalba parašyta, yra pažadi
nusi nevieną simpatiją mūsų 
kraštui prancūzų tarpe. Dabar 
H. Tomasio muzikalinė drama, 
į kurios kiekvieną spektaklį 
susirenka nemažiau tūkstančio 
žiūrovų, vėl atkreipia jų dė
mesį į Lietuvą, nes statomo 
kūrinio žodinis tekstas yra pa
imtas iš Milašiaus misterijos 
“Miguel Manara, ir pats Mila-

sonažų,betpasižyini giliu ly
rizmu, išreiškiančiu giliuosius

dėlio vidaus skausmą ir dvasi
nes kovas prisikėlimo kely per 
meilę ir savo egoistinio “Aš” 
nugalėjimą su Dievo pagelba.

LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ 
NACIų OKUPACIJOJE

(Atkęra iš 3 psl.) 
mo, kuris vyriausybės veiki
mą padarė toliau nebeįmano
mą, nutarė: vyriausybės veiki
mą laikyti prieš jos pačios va
lią sustabdytą... Formulė vy
riausybės buvimo klausimą tu
rėjo palikti atvirą: jei bus rei
kalo, jos veikimas tinkamu lai
ku gali būti atgaivintas... Po 
šio nutarimo vyriausybė su vi
suomene padėjo" vainiką Karo 
Muziejaus sodely Nežinomojo 
Kareivio garbei. Gestapo ir 
čia sekiojo ir, kad užgniaužtų 
šitą aktą nuo viešumos, ten 
vykusių iškilmių nuotraukas 
iš fotografo sukonfiskavo.

Rugpiūčio 9. d. pirmininkau
jantis pranešė komisarui raš
tu, kad jis, kaip ir kiti vyriau
sybės nariai, sukilimo buvo 
skirti atstovauti nepriklauso
mai Lietuvai;

perėmus Lietuvos tvarkymą 
“Crvilfervalfungui" ir tuo bū 
du paneigus Lietuvos nepri
klausomybę, tiek įis, trak ir 
kai kurie kiti vyriausybės na
riai generalkomisaro skyrimų 
jam bendradarbiauti — negali 
priimti.

Taip buvo baigtas vienas 
šviesus epizodas kovojančios 
tautos istorijoje.

Nuo šiol tautos vadovybė 
vėl nusileido į pogrindį. Kei
čiasi tos vadovybės vardai, 
keičiasi žmonės, keičiasi ir 
okupantai. Tačiau tebėra Tau
ta — gyva, kovojanti ir iš sa
vo tąrpo išauginanti, kas jai 
vadovauja toje žūtbūtinėje ko
voje dėl gyvybės ir laisvės.

ANTANAS RAMONAS

sakoma, kad Milašius yra ki
lęs iš senos lietuvių didiku gi
minės, nurodoma, kad jis bu
vo Lietuvos diplomatinis atsto
vas Paryžiuje, taip pat mini
ma, kad jis yra perkūręs eilę 
lietuvių pasakų ii* padavimų, 
pagaliau bibliografijoj apie Mi
lašių paduoda viena trijų lie
tuvių disertacijų (G. I. Židony- 
tės) apie šį poetą.

Kad šitaip labai lojaliai Ba
varijos valstybinė opera Muen
chene pristato Milašiaus lietu
višką aspektą savo gausiems 
svečiams, dėlto, be abejo, rei
kia dėkoti tiek Muencheno 
operos intendantui prof. R. 
Hartmannui, kuris pats “Don 
Juan de Manarą” inscenizavo, 
tiek šios muzikalinės dramos 
kompozitoriui H. Tomasiui. 
Galima spėti, kad jis Muen
cheno teatrui yra suteikęs vi- I 
są medžiagą apie Milašių, nes 
jį asmeniškai pažinojo nuo 
1934 m. !

Šitais metais vienas Pary- !
žiaus teatro direktorių panorė
jo Milašiaus “Miguel Mana- |
ros” misteriją pastatyti Pran- j
cūzijoj nors per radiją. Tam 
reikėjo muzikos, kurią apsi
ėmė parašyti H. Tomasi.

Šio kompozitoriaus darbu 
Milašius buvo taip patenkin
tas, kad Įis tik Tamasiui telei
do naudoti savo kūrinio teks
tą operai.

Kompozitorius pirmiausia iš 
radijui parašytos partitūros 
sudarė suitą orkestrui ir tik 
nuo 1942 m. ėmėsi vykdyti sa
vo ankstesnį sumanymą ir 
komponuoti operą. Ją rašė jis 
gana ilgai, beveik dešimtį me
tų, “su nusižeminimu gilinda
masis į nuostabų Milašiaus 
tekstą”, kaip viešai savo laiš
ke prisipažįsta kompozitorius, 
kuris taip pat sako, kad Mila
šius, ta “Dievu persiėmusį bū
tybė”, jam yra palikęs ' neiš
dildomą įspūdį.

Čia reikia pažymėti, kad H. 
Tomasi už savo muzikinę kū
rybą buvo apdovanotas didžią
ja muzikos premija 1952 me
tais, kada baigė savo “Don 
Juan de Manaros" operą.

Tačiau Paryžiuje jis ją tega
lėjo pristatyti visuomenei tik 
koncertiniu būdu tų metų ru
denį. Jos pastatymo scenoje 
dar
viršum 
saulinę 
duoti 
opera Muenchene tik prieš
praėjusias Velykas, Didįjį Ket
virtadienį.

Skaitančiam 
kinį gali kilti 

kodėl ' Don

mės turinį ir yra iš Milašiaus 
pasiėmęs H. Tomasi savo ope
rai. Suprantama, kad joj iš
vystomo dvasinio prisikėlimo 
raidą pirmą kartą viešai pa
sauliui parodyti geriausia ti
ko prieš Kristaus Prisikėlimo 
šventę.

Šitas Milašiaus ir Tomasio 
kūrinių esmės priminimas taip 
pat jau iš dalies atsako, kodėl 
kalbamos operos pasaulinė 
premjera scenoje neįvyko Pa
ryžiuje. *

Dvasiškai suskilusioj ir pa- 
krikusioj Europoj, ypač jos 
centre Paryžiuje, ne tiek daug 
yra žmonių, lankančių operų, 
spektaklius ir palankių meniš
kam šauksmui prisikelti.

Europos, žymiųjų didmiesčių 
publika mielai pasiduoda ma
doms (ir tai pragaištingoms), 
bet krikščioniško prisikėlimo 
mintis ir aspiracijos jos daugu
mai dar tebėra svetimos. Antra 
vertus, nei Milašiaus -’ misteri
jos meninė išviršinė forma, 
nei jos meninis pagilinimas, 
kurį duoda Tomasio muzika, 
neturi pigių blizgučių, kurie 
kutena teatrinių minių akis, 
ausis ir padus ir šitaip suteikia 
joms kasdieninio išsiblaškymo. ’ 
Milašiaus tekstas iš tikro yra 
religinė misterija be didelės 
dramatinės įtampos, be praš
matnių scenų, be įvairių per

stą, H. Tomasi nėgalėjo savo 
operos, apsagstyti nei lengvo
mis arijomis, f nei grakščiais 
šokiais,' nors šie pastarieji jam 

‘ nėra naujiena (jis yra'parašęs 
'keturius, atskirus baletus, ku
riuos stato Prancūzijos teat
rai). Taigi ir H. Tomasi savo 
muzika taip pat siekia dvasi- 

- nio susitelkimo, jo gelmių ir 
skaidrėjimo, kaip Milašius, ir 
kaip jo buvęs konservatorijos 
mokytojas, kompozitorius d‘In- 
dy, kuris buvo gilios religinės 
prigimties žmogus.

Kas supranta, kaip sunku 
yra meniškai įforminti pozity- 

• vias mintis ir aspiracijas' tas 
taip pat supranta, kokį sunkų 
uždavinį turėjo nugalėti kom
pozitorius. ' c

Mūsų dvasinio suskilimo ir 
oportunizmo laikais anas užda
vinys kompozitoriui buvo ypač 
sunkus, nes dvasiškai religinio 
pobūdžio operą reikėjo sukur
ti šiandieninės muzikos stiliu-

Tai pareikalavo ir didelio 
susitelkimo, ir didelio išradin
gumo, ir didelio darbo, tiek 
rašant partitūrą, tiek ją spal
vingai instrumentuojant. Tai 
taip pat paaiškina, kodėl H. 
Tomasi taip ilgai savo operą 
kūrė. Nesu kompetetingas tar
ti aiškų žodį apie šio kūrinio 
muzikinę vertę, bet turiu pri-

sipažinti, kad jis man paliko 
stiprų įspūdį. Kelios scenos 
buvo tokios pakilios ir nuskai
drintos, kad jauteis, kaip baž
nyčioj gilaus susitelkimo mo
mentą. Keliais atvejais, uždan- 

’ gai nusileidus, negalėjai paplo
ti, kad pats neišsiblaškytum ir 
kitiems nesudrumstum to reli
ginio susitelkimo, į kurį buvo 
pakėlę dainininkai ir orkest
ras.

Aišku, kad tokia giliaprasmė 
opera, kaip H. Tomasio “Don 
Juan de Manara’', negalės bū
ti populiari miniose.

Tačiau kaip tik dėlto reikia 
džiaugtis drąsa Muencheno 
operos vadovo prof. R.1 Hart- 
manno, kuris šiam reikšmin
gam kūriniui į Europos meno 
pasaulį išvesti nesigailėjo nei 
savo meninio talento, nei visos 
savo įstaigos pastangų.

Ir iš tikro R. Hartmanno 
pastatymas yra originalus rir- ma-į dvasinį prisikėlimą, b? 
labai stilingas. Siekdamas iš
ryškinti Milašiaus ir Tomasio beapginti laisvojo pasaulio 
intencijas, inscenizuotojas ven-

gė bet kokių realistinių smulk
menų ir efektų, bet su dideliu 
skoniu, taupiomis priemonė
mis (su minimum judesių, su 
pusiau prietamsio šviesomis) 
ryškino tai, kas veda į susitel
kimą. Šitam tikslui taip pat 
nuostabiai tiko H. Jurgenso 
scenovaizdis, kur tevartojamos 
tamsiai pilka, balta ir tamsiai 
rausva spalvos.

Džiaugiantis šitomis Bavari
jos centrinės operos drąsiomis 
ir gražiomis pastangomis liudi
jančiomis, kad krikščioniškai 
humanistinės tradicijos Euro
poj dar nėra mirusios, norė
tųsi, kad ir kiti Vakarų pasau
lio miestai prie jų prisidėtų, 
pastatydami tą patį “Don Juan 
de Manarą”. To norėtųsi ne to
dėl, kad su šiuo H. Tomasio 
kūriniu iškyla ir mums bran
gaus poeto Milašiaus vardas, 
bet kad įuo meniškai šaukia

MILAŠIAUS — Tomas! Ofteros “Don Juan de Manara“ 1 paveikslo puotos scena.' Dekoracijos dail. II. 
Jurgens, vokiečio.

• Dail. A. Rukšlelė gegužės 
26—27 d.d. Los Angelėje. Ca- 
lif., buvo suruošęs savo kūri
nių parodą šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Parodą atidarė 
Liet, garbės konsulas dr. J. 
Bielskis. Dali kūrinių (18 pa
veikslų) lankytojai nupirko.

Dailininkas su šeima persike
lia gyventi į New Yorką.

♦ Ipolitas Tvirbutas, buvęs 
ilgametis Šiaulių Valstybinio 
Teatro režisierius, birželio 26 
d. atvyksta lėktuvu Į Ameriką. 
Vokietijoje buvo užsilikęs dėl 
savo ligos. Iš New Yorko ke
liaus Į Hartfordą, Conn.. kur 
gyvena jo žmona ir sūnus.

• Spaudos sukakčiai pami
nėti leidinį suredagavo kun. 
V. Bagdanavičius. dr. P. Joni
kas ir rašytojas J. švaistas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Grimų pasakos. Vertė St. 
Vainoras ir V. Civinskas. išlei
do Terros leidykla Chicagoje, 
3333 So. Halsted St.. Chicago 
8, 111. 1956 m.. 170 psl., kaina’ Leidžia LB Chicagos Apygar- 
nepažymėta, iliustruota pieši
niais, 

o

Jūrininko Sindbado Nuoty
kiai, kaip jie surašyti knygoje, 
pavadintoje “Tūkstantis ir vie
na naktis”. Išleido Terros lei
dykla Chicagoje. Viršelis Tel. • Francis Dvylaitytė, gimu

si Kanadoje, Montrealyje, bai
gė meno mokyklą.

• '‘Draugo” romano kon
kurso komisija sudaryta Cleve- 
lande. Į ją įeina Aldona Augu- 
stinavičienė. Petras Balčiūnas. 
Viktoras Mariūnas, kun. Alfa 
Sušinskas. Mykolas Venclaus- 
kas. ' •

• Jeronimas Kačinskas bai
gė 6 dalių simfoninį kūrinį 
“Velykų apmąstymai”. Kompo-

Albinas Baranauskas—Snie- zitorhis iki Šiol vargoninkavo 
go platumos, novelės, išleido Bostone šv. Petro ir Povilo 
Nidos Knygų klubas Londone, lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Anglijoje. 273 psl,. kaina ne- Nuo rudens jis persikelia į 
pažymėta. Pittsburghą, Pa.

Valiaus. 108 psl., kaina nepa
žymėta.

Andrius 
no Sūnūs. 
Autoriaus
Dociaus. 428 psl., kaina nepa
žymėta.

ieva Simonaitytė — Pavasa
rių audroj. Mažosios Lietuvos 
laisvės kovos. Išleido Terros 
knygynas. 228 psl.. kaina ne
pažymėta.



Kryžiaus parapijos ;

Pijus Ragažinskas 
d. minėjo 25 kuni-

Rašo ANT. AMBRAZAS

kolonija ir nedidelė, bet jau

darbui Ogi ir tarp vietinių

MINĖJOME IR SKUNDĖMĖS

REGATŲ lenktynėse tarp Newport, R. L, ir Bermudos Mr. H. 
Haskellio laivė /The Ventu|-e” (VVilmington, Del.) pasirodė pati 
greičiausia.

Vienas milijonas laisves bonų
Kun. Jonui Jakaičiui 70 mėty amžiaus

. . klebonija, mokykla, spaustuve,
ir kalbėtojas. Savo kalboje <?vįem laikraščiais ir plačia re- 
prašo, kad Amerikos vyriausy- kultūrine ir tautine
bė pasisakytų už Lietuvos ne- veJWa\ Nors lietuvių
priklausomybę. Kitą kartą, nu- ’ ’- . J ' ’ . " ' /
vykęs į Valstybės departamęn- telP Pat įjudinta tautiniam 
tą, ištiria, kad rusai - trukdo <’’*-*"*• *^7 ”• ♦“•7 « •
Lietuvai išgauti pripažinimą, yra atukti dideli misijų darbai, 
savmdanuesi ją kaip savo te
ritorijos dalį. Kun. J. Jakaitis 
ten pat įrodo, kad Lietuva yra 
sena valstybė ir tik buvo Ru
sijos okupuota, bet jos val
džios nepripažino ir nepripa
žins. Ir ten pat paruošia ir i- 
teikia memorandumą prezi
dentui. Ta kova nenuėjo vel
tui: Amerika viena iš pirmųjų 
pripažino Lietuvą de jure.

Jis mokėjo rasti lėšų ir iš
laikyti lietuvių informacijos 
tarnybas 

Washingtone ir Šveicarijoje. 
O su savo parapijiečiais Lie

tuvos sužeistiems kareiviams 
pasiunčia gražią dovaną — 
ligoninės . autobusą — ambu- 
lansą. Nepriklausomos Lietu
vos vyriausybė kun. J. Jakai
čiui už nuopelnus ‘yra • suteiku
si (1935) D. L. K. Gedimino 
ordiną.

Jo plati dvasia ir veržli pri
gimtis vis ieško naujų darbų, 
kad galėtų padėti savo tautie
čių sieloms. Tokia apleista dir
va buvo Pietų Amerikos kraš
tuose gyveną lietuviai. 1939 
m. jis pradeda darbuotis 

tarp Argentinos lietuvių ir 
vietinių.

Daugelis Amerikos lietuvių 
labai nustebo, kai kun. J. Ja-, 
kartis, atsižadėjęs daug žadan
čios -ateities, pasirinko, vienuo
lišką gyvenimą. Dar labiau 
nustebino jo pažįstamus, kai tų našta palenkė jo pečius, „bet 
jis,t atsisakęs amerikoniškų pa- jis dar su meile skelbia Dievo 
togumų, išvyksta vėl iš naujo žodį savo -tautiečiams. Suka- 
kurtis ir misionieriško vargo ktuvininkui, švenčiančiam sa- 
vargti. Tačiau jo pasiaukojimo, vo 70-tąją gimimo dieną, lin- 

‘darbštumo ir organizacinių su- ketina dar ilgai šviesti savo 
gebėjimų dėka Argentinos lie- pavyzdžiu jaunajai kartai ir 
tuviai dabar turi net du gra-‘ darbuotis Kristui, Bažnyčiai ir 
žius religinius ir kultūrinius savo Tautai.

IS VISUR
Lietuvių parapija Worceste- 

ry, Mass., labai nudžiugo, kai 
ten 1913 m. pradžioje klebonu 
buvo paskirtas kun. Jonas J. 
Jakaitis. Tai buvo jaunas ir 
energingas kunigas, įšventin
tas 1909 m. gruodžio 18 d. 
Montrealy, Kanadoje. Jis jau 
buvo išbuvęs trejus metus vi
karu airių parapijoje Clinton, 
Mass., ir pasižymėjęs kunigiš
ku uolumu ir organizaciniais 
bei administraciniais sugebėji
mais. Todėl ir Worcesterio lie
tuviai iš jo laukė didelių dar
bų religiniuose ir tautiniuose 
darbo baruose. Kun. J' Jakai
tis, kuriam birželio 24 suėjo 
70 metų, jų neapvylė. Jiems 
davė gal net daugiau negu jie 
tikėjosi.

Kun. J. Jakaitis Worceste- 
rio lietuvių kolonijoje paliko 
giliai Įspaustus savo veiklos 
pėdsakus. Vos apšilęs kojas, 
tuoj imasi statyti naują baž
nyčią, nes senoji jau per ma
žai tegalėjo tarnauti lietuvių 
dvasiniams reikalams. Graži 
romaninio stiliaus

šv. Kazimiero bažnyčia
yra pirmasis jo paminklas 

tos parapijos lietuviam ir kar
tu savo paties darbams. Grei
tai po to pastato trijų aukštų, 
dvylikos klasių mūrinę mokyk
lą ir jai vadovauti pakyiečia 
kazimierietes. Joms taip pat 
pastato trijų aukštų vienuoly
ną. Lietuvių savaitgaliams prie 
Quinsigmond ežero nuperka 
kalnuoto miško plotą ir Įren
gia Maironio parką. Vėliau, to
liau gyvenantiems parapijie
čiams pageidaujant, išrūpina 
vyskupo leidimą statyti pieti
nėje miesto dalyje antrą baž
nyčią, nuperka reikalingą že
mę ir nustato parapijų ribas. 
Iš to Įsikuria nauja

Aušros Vartų parapija.
Atsikėlus į Worcesteri kun. 

Jakaičiui, buvusios menkos lie
tuvių organizacijos gauna dau
giau gyvybės ir pradedą judėti, 
įsikuria naujų 
bažnytinių brolijų,
ir meno ratelių. Dar ir 
senesnieji Worcesterio 
viai pasakoja, kaip jie 
metu. kun. J. Jakaičio 
vaujami, pradėjo jaustis
viais ir lietuvybei darbavosi. 
Religinis gyvenimas sustiprė
jo, parapija pasidarė stipriu 
lietuvišku vienetu.

Tačiau Worcesteris nėra vie
nintelė kun. Jakaičio tokio 
kūrybingo darbo dirva. Įstojus 
Marijonų vienuolijon 11930), 
jau po metų jam pavedama i- 
vykdytį seną Marijonų svajonę 
— Įsikurti rytuose. Jis sėk
mingai išrūpina Hartfordo vys
kupo leidimą Marijonams Įsi
kurti jo vyskupijoje, nuperka j_____________ _
seną rezidencinę vietą su dar \v. VVilsona ir vėliau pas prez. 
gana gerais trobesiais ir ten i- 
kuria

. pirmąją aukštesniąją lietu
vių mokyklą,

vėliau pavadintą Marianapo- 
liu. Jai pirmaisiais metais 
(1932) ir vadovauja, kaip virši
ninkas ir ekonomas, kol namą 
ir visą aplinką sutvarko, kad 
tiktų mokyklai. Išrinktas Mari
jonų provincijolu (1933—39), 
jis Įkuria marijonų kunigų se
minariją Hinsdale, UI. Tai 
pirmoji lietuviška seminarija 
Amerikoje. Bet prieš tai rei
kėjo namą sutvarkyti, kad tik
tų tokiai mokslo Įstaigai, rei
kėjo pristatyti koplyčią. Tiek 
viena, tiek antra aukštoji mo
kykla yra išleidusi gražų skai
čių Amerikos lietuvių inteli
gentų, kunigų; veikėjų.

Tenka dar grįžti prie kun. 
J. Jakaičio tautinės veiklos 
Worcestery ir bendrai tarp 
Amerikos lietuvių. Jis laikėsi 
nusistatymo

• Sol. Stasiui Baranauskui 
remti fondas Kanadoje nori 
sukelti 3000 dol„ kad 
dar ši rudeni galėtų 
studijuoti dainavimo Į
• Bringhton Parko, 

goję, prekybininkai

organizacijų, 
kultūrinių 

dabar 
lietu- 
anuo 
vado- 
lietu-

Kun. J. Jakaitis

būti ten, kur yra labiausiai 
reikalingas.

Dėlto buvo daugelio organi
zacijų vadovu, valdybos nariu, 
darbuotoju. Kovoje už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę 
jis buvo vienas iš tų, kurie 
stovėjo pirmosiose fronto gre
tose. Tautos Fondo, telkiančio 
lėšas, jis yra pirmininkas. 
Chicagos lietuvių seime Įkur
toji Liet. Taryba jame turi vie
ną iš stipriųjų valdybos narių. 
Ji randame taip pat vėliau su
kurtoje Centrinėje Partijų Ta
ryboje. Jis yra narys centri
niame Laisvės Bonų Platinimo 
Komitete, o Worcesterio sky
riui pats vadovauja. Jo vado
vaujamas skyrius išplatino 

virš milijono laisvės bonų.
Atvykęs jaunas Amerikon, 

kun. Jakaitis gerai buvo išmo
kęs anglų kalbos. Jis dalyvau
ja visose delegacijose pas prez.

Hardingą. Pirmojoje delegaci
joje jis yra ne tik narys, bet

Su -lietuviška spauda,
kun. J. Jakaičio gyvenimas 

taip pat yra artimai susijęs. 
Pamilęs slaptąjį prūsuose lei
džiamą lietuvišką žodi, slaptą
ją spaudą vežiojęs net į Petra
pilį ir Mintaują, prie slapto 
laikraščio išleidimo darbavęsis 
Seinų . kunigų seminarijoje, 
su spauda nesiskiria net iki 
senatvės. Yra buvęs laikraš
čių steigėju (Tautos Ryto), re
daktorium, laikraščių bendra
darbiu. Daug jo aktualių 
straipsnių yra tilpę Darbinin
ke, Drauge, Garse ir kt. Būda
mas Kunigų Vienybės pirmi
ninku, suredagavo metrašti 
žinyną, išleido plačią maldak
nygę “Ramybė jums”. Surin
kus jo visus straipsnius, susi
darytų keli dideli tomai.

Gimęs kun. Jonas Jeronimas 
Jakaitis MIC 1886 m. birželio 
24 d. Bridžių km., Sintautų 
v., Šakių apskr. Mokęsis' Pet
rapily, Mintaujoje ir Seinų ku
nigų seminarijoje. 1906 m. 
atvyko Amerikon. Baigęs Mon- 
trealio suplicijonų didžiąją 
seminariją, kaip Spring'field, 
Mass., vyskupijos narys, buvo 
Įšventintas kunigu 1909 m.

Šiuo metu kun. J. Jakaitis 
darbuojasi

Rosario lietuvių tarpe,
kuriem yra pastatęs šv. Ka

zimiero bažnyčią. Nors jau me-

Civilizuoto pasaulio sąjungininkas
(Atkelta iš 2 psl.) 

rūšies žmonės, jų naujaros 
taktika yra taip pat pavojinga, 
kaip senoji. Tokiu būdu Sovie
tų Sąjungos ir iš viso bolševiz
mo kova pasauliui užvaldyti, 
ta kova, kurią pradėjo Leni
nas ir vedė Stalinas, dabar yra 
tęsiama Stalino įpėdinių.

šitoj kovoj civilizuotasis pa
saulis turi tylu sąjungininką. 
Tai šimtai milijonų žmonių, 
priklausančių prie Sovietų pa
vergtųjų tautų. Tie žmonės, 
jų tarpe yra ir lietuvių tauta— 
vykdo moralinę rezistenciją 
Sovietų '-vyriausybei ir tuo, 
man atrodo, trukdo bolševiz 
mo ekspansijos planus.

Šitoj kovoj Vakarai taip pat 
turi galingą ginklą. Kai kada ,

BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ PRIEŽIŪROJE
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Maine, atostogų krašto, puikioji 

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

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

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

Užd registruot i 
resu: FrandMiin 
Kennelmnkport, Maine.

iš anksto šiuo ad 
MonaMrry,

*

girdėti nuomonių, esą kovai 
su bo’ševizmu reikalinga nau
ja idėja. Mano nuomone, tai 
nęatatinka tikrenybės. Yra dvi 
senos, bet visados galiojančios 
idėjos: tikėjimas i Dievą ir 
žmonių bei tautų laisvės prin
cipas. Šių dviejų idėjų intensy
vus skelbimas bei vykdymas ir 
yra tas galingas ginklas prieš 
bolševizmą, apie kurį esu pa
minėjęs aukščiau. Jo vartoji
mas, surištas su taikinga re
presija prieš Sov. Sąjunga, 
turi privesti prie eliminavimo 
pavojaus, kurį bolševizmas su
daro civilizacijai. Tačiau būti
na sąlyga tam pavojui e’imi- 
nuoti yra grąžinimas laisvės ir 
nepriklausomybės toms tau
toms. kurios yra šiandien So
vietų pavergtos, bet su viltimi 
ir pasitikėjimu žiūri į Vakarus, 
ir laukia iš jų išvadavimo.

Ponios ir Ponai. Sovietai 
niekados neatsisako nuo savo 
pragaištingų planų. Tik kai 
kada, — kai jie jų negali vyk
dyti — jie juos atideda ir atė
jus patogiam momentui vėl 
prie jų grįžta. Teneužmiršta 
Vakarų pasaulis savo laisvės 
bei teisingumo p’anų, tevykdo 
juos metodingai ir be kompro
misų".

Padėkojęs Amerikos vyriau
sybei ir visuomenei už ligšio
linį palankumą Lietuvai ir 
grįždamas prie kovos dėl lais
vės.

priminė Amerikos praeities 
pavyzdi:

“Ponios ir Ponai, vienos kar
tas laikotarpyje Jungtinės Val
stybės du kartu buvo privers
tos imtis ginklo laisvės, teisės 
ir teisingumo idealams apgin
ti. Už tai žuvo šimtais tūkstan
čių jaunų amerikiečių, bet So
vietų Sąjunga sutrukdė, kad 
jų pasišventimas duotų tarp
tautinėje politikoje Visus lauk-

Waterburio lietuviai birže
lio 17 d. minėjo pirmuosius 
lietuvių trėmimus Į Sibirą. Mi
nėjo savo ir svečių tarpe ir 
skundėsi amerikiečių visuome
nei prašydami solidarios pa
ramos prieš bendrą žmonijos 
naikintoją ir didžiausią geno
cido vykdytoją — bolševizmą.

Minėjimas buvo pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje. 
Už žuvusius ar mirusius, dėl 
bolševikų smurto' šv. Mišias 
aukojo ir pritaikintą pamokslą 
pasakė svečias iš Chicagos 
kun. Vaclovas Gutauskas, S.J.

/ Šv. Juozapo parapijos didžio
joje salėje, 7 vai. vakare, nors 
tą pačią dieną buvo parapijos 
mokyklos mokslą baigusiųjų 
išleistuvės, susirinko per 200 
lietuvių ir svečių. Minėjimą 
atidarė A. L. B. vietos pirmi
ninkas dr. Petras Vileišis, pri
statęs publikai minėjimo su
rengimo komiteto pirmininką 
prof. A J. Aleksį su parapijos * 
choru, kuris sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. Invokąciją 
atkalbėjo šv. Juozapo parap. 
klebonas kun. Juozas J. Valan
tiejus.

Kartu su kitais
Sibirą buvęs išvežtas 
biro taigose gyvenęs 
Devenis skaitė anglų 
skaitą. Jo kalboje 
kokio keršto ar pykčio jo kan
kintojam bolševikam. Jis ra
miu tonu apibūdino, kaip gy
vuliniuose- vagonuose, aklai 
užkalę, bolševikai vežė vyrus, 
moteris ir kūdikius ištisas sa
vaites. Staptelėjus traukiniui, 
palydovai išmesdavo uždusu
sius dėl slopaus oro. Dr. M. 
Devenio paskaita labai domė
josi svečias amerikietis miesto 
majoras Edvard D. Bergin ir 
kiti.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Vliko pirmininkas

Jonas Matulionis,
kuris priminė, kad nepri

klausomybės laikais Lietuvoj 
buvo tiek pilna visokių gėry
bių. kad net ir bolševikai, ja 
okupavę. praminė "Maža ja 
Amerika". 0 pats žodis. Ame
rika, yra žinomas visame pa
saulyje, kaip simbolis turtų, 
didelių pinigų ir laisvių. Ragi
no netikėti, kad bolševikai pa
sikeitė ar pasikeis, jei kas ir 
skelbia ar skelbs. Mes prisie
kėme grįžti tik į nepriklauso
mą Lietuvą, ir tai ištesėsime. 
Primine, kaip lenkas istorikas 
ras Edward D. Borgin, o raštu

— Connecticut valst. guberna
torius Abr. Ribicoff ir kongre
so atst. Th. J. Dodd. Dar atsi
lankė miesto šerifas J. Urci- 
nas, miesto tarybos narys Fr.' 
Gvazdauskas.

Alto skyriaus sekretorės pa
nelės Marcelės Andrikytės per
skaitytą rezoliuciją susirinki
mas vienbalsiai priėmė. Rezo
liucijoje prašoma Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai nepriklauso
mybės ir pagelbos paleisti tau
tiečius iš Sibiro katorgos. Re
zoliucija pasiųsta prezidentui 

- Eisenhoueriui, ministeriui F. 
Dulles ir Jungtinėms Tautom.

Jonas Gaidys

solistas 
išvykti 
Italiją.-
Chicar 
sudėjo 

stipendijas aukštesniajai litua
nistikos mokyklai. Stipendijos 
skiriamos geriausiai baigusiem 
lietuvių klasę. Jas paskyrę, 
speciali komisija, įteikė dr. 
VI. Šimaitis, atstovaudamas -31 
Brighton Parko Liet. Bendruo
menei.
• Kun. Benediktas Sugintas 

Chicagoje iš 33 būrelių Vasa
rio 16 gimnazijai remti iki š.ų| 
m. birželio 1 d. yra surinkęs/ 
ir gimnazijai pasiuntęs 19,920 gĮj 
dol.

• Vargonininkų Sąjungos 
seimas Įvyksta liepos 2 d. Chi- 
kagoje šv. 
salėje.

• Kun. 
birželio 24 
gystės sukaktį. Prieš 20 metų 
jis nuvyko i Braziliją, kur iki C 
šiol tebedirba.

• "Amerikos Balsas", pi 
damas savo programą. Europo- 1 
je įvedė latviškas ir estiškas 
radijo transliacijas.

• “Australijos Lietuvis ge
gužės 14 d; sustojo, išleidęs 
šiemet 10 numerių, iš viso 199 
nr. Ėjo nuo pat lietuvių Įsikū
rimo Australijoje, šiemet bu
vo pradėjęs devintuosius me
tus. Leido ir redagavo Jurgis 
Glušauskas. -

lietuviais i 
ir ten Si- 
dr. M. M. 
kalba pa- 
nesijautė

LIETUVOS IŠLAISVINIMO
darbams aukojo: A-rus Petras 
Vileišis $100. P. Matas $20, Jo
no Valaičio šeima $16. Po $10: 
kun. J. Valantiejus. K. Bagdo
nas iš Nevv Haven, “Dievo 
Paukštelis ’. O. ir A. Keniau- 
siai, dr. M. Devenis. P. Kievi- 
nas, P. Motiečius. A. Petraus
kas, V. Ramažas, V. Vaitkaus 
“Spauda”. J. Určinas ir A. J. 
Aleksis. Po $5: Marcelė Andri- 
kytė. Bajalių šeima. B. Butke
vičius. J. Davičikas. P. Joku- 
bauskas. Katarskis. M. Kiemai
tis. V. Kuzmickas. Montvilas. 
J. Pagareckas, A. Paliulis. A. 
Pešys. dr. V. Šmulkštys. J. 
Trečiokas. J. Valys. J. Verbyla 
ir J. Žemaitaitis. Po $3, S2 ir 
$1: A. čampė. Gentelienė, A. 
Kudirka. Uogintienė. Puodžiū
nas. P/ Gaižutis. Skladaitytė. 
Niaura, Mažulaitis. Suopytė. 
V. Valiulis. V. Vaškelis, Pa
niška. A. Bertulis. Mačiulaitis. 
L. Pranckietis. A. Maurutienė. 
O. Ragickienė, Marijona Stan
kevičienė. M. Krunglevičienė 
ir kiti kurių pavardės neaiš- 
kei buvo užrašytos. Viso labo 
suaukota $438. Rinkliavą ir vi
są minėjimo programą prave
dė vietinio Alto skyriaus pir
mininkas A. J. Aleksis.

Visiems aukotojams, kalbė
tojams. chorui, draugijų veikė
jams ir visų sriovių dalyvavu
siai visuomenei, kenčiančios 
tėvynės Lietuvos vardu, nuo
širdžiai dėkoja.

Waterbury Lietuviu 
Tarybos Valdyba

• Aušros Vartų parapija _• 
Chicagoje birželio 10 paminė
jo 50 metų sukakti.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomi šie asmenys: Ra

džiu tė Regina. Aleksandro. Ra- 
džiūtė Janina. Aleksandro, Ka
džius Aleksandras. Aleksand- e 
ro; Kreičmaraitė Marija. Kili
mo visi iš Žemaitijos nuo Var
nių, Alsėdžių, Telšių. . Jiems 
yra žinių iš Lietuvos. Rašyti: 
Aleksandra Sagienė. 1243 E 
89 St_. Cltveland 8. Ohio.

DAINŲ ŠVENTĖ ĮVYKSTA 
liepos 1 d. Chicagoje, Chicago 
Coliseum, prie Wabash ir 18 
gatvių. Norintieji bilietus iš 
anksto įsigyti, tesikreipia šiuo 

. adresu: Mr. Vyt. Radžius, 2523 
W. 69 St., Chicago, III., arba: 
Mrs, J. Putrimas, 6600 S. Laf- 
lin Avė., Chicago 36, III. Bilie
tų kainos 4, 3, 2' ir 1.50 dol.

balkone. Užsakant bilietus, rei
kia siųsti ir pinigus čekiais 
užrašant: "JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės komi
tetas".
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Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA t
yra geriausia dovana visokiomis V

progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta §į gražų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido; A T E I T I S. 916 Willoughby

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

ATEITIES administracijoj Ir 
ir pas platintojus.

Kaina ® dol.

Žodžiu sveikino ir linkėjo 
Lietuvai laisvės, miesto inajo- 
tus vaisius. Aš tikiu, kad tie 
idealai, visados gyvi šiame di
džiame krašte, bus visiškai į- 
vvkdyti taikingomis priemonė
mis ir kad tai atneš ir mano 
kraštui laisvės bei nepriklau
somybės atstatvma”.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir "Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis.
kaina $3.00

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS. 680 Buslnvick Avė.. Brooklyn 21. N. Y.

Siunčiu S.V 00, pfafeui
|>li.«up<ti K.oiiiliaus Ii tlal)
prisieti !»<>n Kamiliaus’' abi «t«h

' v
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sis banketas Sherman viešbu-

HELP W. FEMALE

NEW HAVEN, CONN.

Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

kreiptis pas

ENGINEERS

EVergrecn 8-9791

HELP W. MALĖ

■ —M

987 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Clevelando demo
kratiniu grupių 
atviras laiškas

CHIEF PROOl (7105 
.MECHANTCAL 
ELECTRK’AI- 
TOOIJNG

Vasara iau artėia. Ką veiksi po 
darbo ilgais ir Sviestais popie
čiais? Nepamiršk, skaityk 

DARBININKĄ

iki Katiseum, kad paskui ne
reikėtų daryti pervažiavimo. 
Visi chorai prašomi nesivėluo- 
ti. Yra labai svarbu, kad ga
lėtų dalyvauti bendrojoje re
peticijoje. Komiteto adresas: 
2523 W. 69th St. Chicago 29,

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTAR Y PUBLIC

Su 1a.ikstytų automobilių dalių ištiesinimaa, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

EMirVEKRS —
Thr Allitnre Mtnufacturim Cntnpany 

Alltaacr, OhU
NEEDS

Jau 32 metus šv. Pranciš
kaus seserys maloniai sutinka 
savo geradarius ir svečius lie
pos 4. Šiemet mieliem svečiam 
ir geradariam bus paruošta 
dar ir nauja programa.

Lietuvių diena prasidės Mi- 
šiomis, kurios bus atlaikytos 
6:45 iš ryto už rėmėjus, gera
darius, prietelius ir visus atsi
lankančius j Lietuvių dieną.

Pietūs bus pateikti 12:30 iki 
7:30. Sočių valgių ir gardumy
nų bus didelis pasirinkimas.

5 valandą po pietų pašventi
nimas naujos šv. Mykolo Ar- 
kangelo statulos, kurią auko
jo ponai Pusvaškiai, sesers M. 
Henrietos tėveliai. Nuoširdžiai

C«»ldegrer prcferrcd or rquival«*nf exp»»rienc»\ AlHancv man- 
ufacturcs sniall motors. antcnna mtators. ph«>n<>graph drivo units 
nnd eleetronic puri. Expcrien«,e in any of thcs«' linos highly <ios- 
irnblo.
Plcasnnt vvorking <*ondliions with a full progrnm of mployrr 
benefits.. This is an opportunity to bccome associatcd with a fast 
grovving organization wlth a future.
Send resume to R. L, Reeder, Personnel Manager.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobfliaJ, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar prairtų 
rūšių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connerticut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Clevelando . Demokratinės 
Grupės nebuvo ir nėra nusista- 

* - čiusios prieš kurį nors asmenį,
Bįį. dalyvaujantį lietuvių politinia-

me gyvenime, tačiau yra viso- 
mis jėgomis pasiryžusios orga- 

Knizuotai priešintis visiems veik
smams, kurie jų manymu ne- kviečiami visi gerb. klebonai ir 
siderina su demokratiškosios 
lietuvių visuomenės nusistaty- 
mu ar gyvenamojo momento 

• lietuviškaisiais interesais, šiuo 
’ t principu vadovaudamasis CDG 

prezidiumas yra visada pasiry- 
žęs, griežtai gindamas savo 
principus ir demokratybės ide- 

pagerbti ir kitaip galvojan- 
?” Čių nuomones ir daryti visas 

pastangas šių nuomonių sude- 
rinimui ir jų pajungimui ben- 

Į? (iriesiems didiesiems mūsų tau-
V. tiniams idealams realizuoti.

Birželio 16 d„ Montrėal, 
Que., Kanadoj, i diakono LiucU 
viko Vėželio, OFM į kunigys
tės šventimus iš Rochester, N. 
Y. buvo nuvykę jaunojo kuni
gėlio tėveliai, brolis ir sesutės. 
Taip pat švečių atvyko iš Bos
ton, Mass.: P. Vasiliauskienėj 
Benzevičių šeima, kurių sūnus 
ateinančiais metais taip pat 
bus įšventintas Į kunigus. Po 
šventimo apeigų Aušros Var
tų lietuvių parapijos salėj jau
najam tėveliui lietuviai mon- 
trealiečiai surengė vaišes ir 
dalyvavo per 150 žmonių. 
Kleb. kun. J. Kubilius padėko
jo Tėvui Liudvikui, kuris kelis 
metus toj parapijoj rūpestin
gai mokino vaikučius katekiz
mo. Be kitų kalbėtojų, klieri
kas A. Benzevičius, nors gi
męs Amerikoj, gražiai pasvei
kino lietuviškai savo konfrat- 
rą, palinkėdamas gražaus pa
sisekimo sielų apaštalavime. 
T. Liudvikas Vėželis su daino
mis buvo išlydėtas Į jo gimtą
ją parapiją Rochester, kur bir
želio 24 d. atlaikė padėkos mi
šias už savo tėvelius ir gerada
rius. M. R.

Ne mėnesiais ir .savaitėmis, 
bet valandomis artėjame prie 
didžiojo įvykio — Dainų šven
tės. liepos pirmoji jau prie 
slenksčio. Dainų šventei liko 
tik tie darbai, kurie tebuvo ga
lima sutvarkyti tik dabar. Pra
nešame visiems chorams, kad:

1. Yra pakeičiama registra
cijos vieta. Visi chorai iš visų 
stočių tiesiai vyksta į Chicagos 
Koliseumo patalpas, 1513 So. 
Wabash Avė., Chicago, 01. čia 
chorai atlieka registraciją, 
gauna kiekvienas 'nemokamai 
ženklelį, aprūpinami nakvynė
mis ir suteikiamos paskutinės 
informacijos.

2. Nevisi chorai yra pranešę 
atvykimo laiką ir stotį. Prašo
me skubiai, oro paštu pasiųsti 
komitetui pranešimą, kada at
vyksta, kurią valandą ir į ku
rią stotį. Važiuojantieji auto
busais, prašomi tiesiai sukti

jų visi parapijiečiai. Visi ku
nigai prašomi po pamaldų su
sirinkti į kavinę užkandžiam.

Maloniai yra kviečiami visi 
parapiečiai, visos draugijos, 
visi klubai ir jų nariai. Visi 
'lietuviai mielai laukiami

Dar yra svarbu pranešti, 
kad bus 'atidarytas naujas ke
lias, kuris buvo .labai reikalin
gas. Daug metų vaikštinėjome 
per duobes ir dulkes. Labai 
nuoširdi padėka priklauso ku
nigui Pijui Cėsnai, šv. Juozapo 
parapijos kleb. už auką tam ke
liui pravesti.

Švento Pranciškaus seserys, 
rėmėjai, ir aš širdingai lauksi
me visų liepos 4 dieną vienuo
lyno sodyboje.

Kun. J. V. Skripkus

Bankete dalyvauja Jo Em. 
Kardinolas S. Stritch ir taria 
žodį lietuviams kultūrininkam

Plačiau visa programa bus 
išdėstyta Dainų šventės leidi
nyje.

Dainų šventėje būsime su
važiavę iš visų kraštų,, visokio 
amžiaus, čia gimę ir augę, ir 
naujai atvykę į šį kraštą ir su 
įvairiomis pažiūromis. Lietu
viškoji daina mus sujungs vie- 
nybėn ir sustiprins pasiryžimą 
kovoti už laisvę pavergtam 
mūsų tėvų kraštui.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės Komitetas

Kadangi “Naujienų” paskel
btoji korespondencija neturi 
nieko bendro su tikrove, tai 
jos negalima niekaip kitaip 
laikyti, kaip tik nežinomo ko
respondento pikta valia ir dar 
piktesniu noru išprovokuoti 
nesenai pradėjusias suderintai 
veikti Clevelando Lietuvių 
Demokratines Grupes ir paže
minti jų rimtai užsibrėžtą ir 
daugumai visuomenės gražų Į- 
spudi palikusį suderintą poli-’ 
tini veikimą.

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

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

ir pigiau nei kas kitas.

JANITOR—WATCHMAN 
for night shift in modern 

Airconditicnd Plant 
48 hr wk paid vacation, 
Group Insurance free 

Hospitalization othor benefits 
C. P. LLARE & CO. 

3101 W. Pratt. i

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TO PLAČE 
HELP WANTED ADS. 
ASK>0R AD. TAKER

The company will eztend financial assistance for full 
time if desired. This opportunity is offered to a depend- 
able person who is interested in his or her future.

Ali cash butines — Depression proof — No credit risk.
For personai interview in your city ivrite:

VENDOPAK CORPORATION
7933 Clayton Blvd., S*. Louis, Mo. 

(include phone number)

TYPIST
Experience, Not over 40 years 

$73 per-week.
5 day, 40 hr. week 

Free hospital Insurance. 
Excellent working conditįons 
The Pullmaii Co. 
Mechandise Mart 

ROOM 535 19A

Jonas F. Daugėla
Clevelando Demokratinių 

Grupių Prezidiumo 
Pirmininkas

Lietuvių dienraščio “Naujie
nos“ Nr. .142, š. m. birželio 15 
<L pirmame puslapyje yra at- 
spauzdinta korespondenciją iš 
Clevelando pasirašyta “S“ sla- 
pyvarde, kurioje sakoma, kad 
Clevelando Demokratinės. Gru
pės yra pasirengusios specia
liais plakatais paruoštais lietu
vių ir anglų kalbomis piketuo
ti SL Lozoraitį. Turiu garbę 
Clevelando Demokratinių Gru- 
pių Prezidiumo vardu visai lie
tuviškai visuomenei pareikšti, 
kad ši korespondencija visai 
neatitinka tikrovei ir yra gry
nas nežinomo korespondento 
prasimanymas.

Netik, kad CDG prezidiumas 
nėra svarstęs ko nors, pana
šaus, tačiau ir nei vienas Cle
velando Demokratinių Grupių 
narys niekada nėra pasiūlęs 
imtis panašių priemonių prieš 
p. Lozoraičio lankymosi Cleve- 
lande. Priešingai CDG Prezi
diumo nariai, dalyvaują ir 
vietiniame ALT-o skyriuje, 
yra darę žygių, kad Clevelan- 
de būtų suorganizuotas viešas 
visai lietuvių visuomenei p. 
St. Lozoraičio pranešimas, ku
rio metu p. St. Lozoraitis ga
lėtų pasakyti lietuviams savo 
pažiūras į visus lietuvių vidaus 
politikos klausimus ir išklau
syti vietos visuomenės atstovų 
pareiškimus. Tačiau labai ten
ka apgailestauti, kad tokie vie
šo pranešimo dėl kai kurių są
lygų nebuvo galima suorgani
zuoti. !

Juozas Andriušis
23* I.conard Street Bruaklyn 11. R. 1.

EVergreen 7-8247.

3. Dainų šventės leidinį 
kiekvienas choristas gauna re
gistracijoje nemokamai.

4. Chicagos meras Richard 
J. Daloy išleido proklamaciją, 
pagal kurią liepos pirmoji yra 
skelbiama Lietuvių diena.

5. Damų šventės tvarka:
šeštadienį, birželio 30 d. 12 

vai. dieną bendra repeticija 
Koliseume. 3 vai. po pietų 
muzikų, chorų valdybų ir mu
zika besidominčių susirinki
mas, 6 vai. vak. bendra repe
ticija. Po repeticijos Koliseu-

YOUUL LIKĘ IT HERE 
Interesting, Permanent and 

NO MONOTONY!
DICTAPHONE 

OPERATOR
June Graduates welcome 

Mušt have some knowledge o! 
SHORTHAND 

Startine Salary Good.
Many Company Benefits.

PBATT & WHITNEY 
4649 W Fullerton 

HU 9-1626

Rimas Vaišnys laimingai bai
gė Yale universitetą, žada to
liau tęsti mokslus Kalifornijos 
universitete.

Eugenijus žiūrys baigė Pro- 
vidence kolegiją “Busines Ad- 
ministration” laipsniu.

Abu uoliai dalyvauja lietu
viškame veikime.

Kun. Jonas Rikteraitis, ku
ris gegužės 13 laikė primicijas 
New Britain, paskirtas asisten
tu i šv. Kazimiero parapiją.

Kun. Jonas Kripas, išbuvęs 
ketverius metus kapelionu šv. 
Rafaelio ligoninėje, paskirtas 
klebonu švč. širdies parapijo
je, Southberry, Conn. Jis šiais 
metais atšventė 25 metų kuni
gystės sukaktį.

Šv. Vardo Draugija išsirinko 
naują valdybą: pirm. A. Tara- 
gauskas, vicepirm. A. Gutaus
kas, sekr. E. Dičkus, ižd. A. 
Papeika.

Tėvo diena buvo paminėta 
birželio 17; Tėvų intencija bu
vo atlaikytos pamąldos .po ku
rių įvyko pagefbimo pusry
čiai. Rengimo komitetą sudarė: 
P. Makauskas, P. Antinavičius 
ir J. Papeika.

Sovie’ i Sąj -r s devyni 
dvasiškiai l?rkė Y. ? universi
tetą. Virš 50 ukrainiečių juos 
piketavo, pareikšdami viešą 
protestą per spauda, radiją ir 
televiziją.

Kun. Albertas Kereli* pa
skirtas į šv. Juozapo parapiją. 
Waterbury, Conn, N. I.

TALARSKI
FUNERA^ ROME 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenae, Harftord, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377 •

Opportunity to secure your future!
Men-Women for Added Income. Reliable man or 

women for the area to handle world famous 

GILLETTE BLUE BLADES
AND

RED BLADES (THIN)
Never before sold through a single modern merchandis- 
ing dispenser. The modern method of selling merchand- 
ise today. An unusual opportunity to secure your future. 
Will not interfere with your present employment. To 
ųualify you mušt have $1.399 cash available for inventory 
and the necessary time and investment.

• INCOME STARTS IMMEDIATELY.
« BUSINESS SĖT UP FOR YOU.
• NO SELLING OR SOLICITING.

The Allience Menufecturing Company 
Allianco, Ohto

A)l correspondence strktly confidmtlal.

Draudimo reikalais, taksui (Income 
Tax) paruošimui, notoriniu doku
mentu tvirtinimui

RETA NAUJIENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusią knygą vispusiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai —

TOMO ŽIORAICIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS 
Religinei-tautinei rimčiai

"Tomo žiūraičio knygą skaitai kaip kokį romaną. Mums kren
ta į akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio’* (Prof. Dr. A. Ramūnas).

“Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
sugyvenimina” (Sal. Narkeliūnaitė).

“T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis).

"Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis).
“Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus).
“Daugiau panašios vertės knygų” (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75.

RYTINIO PAKRAŠČIO 
SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ

Birželio 30 d. — liepos 1 d. 
Worcesterio skautai ir skautės 
Maironio Parke ruošią skautų 
sporto šventę. Į šią šventę yra 
pakviestos dalyvauti visos JAV 
rytinio pakraščio skautų krep
šinio ir tinklinio komandos.

Birželio 30 d. 2 vai. pradinės 
sporto rungtynės; 8 vai. vak. 
laužas ir šokiai. Laužui visi 
atvykstą vienetai prašomi tu
rėti pasirodymų. Liepos 1 d. 9 
vai 45 min. ryte iškilmingos 
pamaldos už kenčiančią Lietu
vą šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Skautai ir skautės dalyvauja 
organizuotai ir renkasi bažny
čios salėje lygiai 9:30. Po pie
tų 2 vai. baigminės sporto 
rungtynės ir laimėtojų dovanų 
įteikimas. -—

Apie atvykstančias koman
das vietovių vadovai privalo 
skubiai pranešti Worcestėrio 
skautų tuntininkijos sporto va
dovui s. v. psl. Algiui Glodui, 
5 Ash St. Worcester, Mass.

Visi skautai »— skautės pra
šomi šventėje dalyvauti uni
formuoti. Visiem atvykusiem 
bus parūpintos nakvynės.

R. K.

mo k patalpose vyksta susipaži
nimo vakaras.

Sekmadfonį liepos 1 d. 10 v. 
ryto iškilmingos pamaldos šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, 4557 So. 
Wood St., šv. Mišias čelebruo- 
ja prel. Ignas Albavičius, pa
mokslą sako Jo Eksc. Vysk. 
V. Brizgys. 8:15 vai. ryto vyks
ta evangelikų liuteronų pamal
dos šv. Petro ir Povilo bažny
čioje So. Halsted ir 19 Place 
(kampas). Pamaldas laiko 
evangelikų kunigas A. Trakis. 
3 vai. po pietų Dainų šventės 
pradžia. 7 vai. vak. baigiama-

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas



silpnumą. Gali

r» pertekti.

i

Už geležines sienos Belgijoje
Laiškas ii BRIUSELIO

tas, kokio pusantro metro auk
ščio rėmais apsuptas. — ?? —

Odos priežiūroj svarbu ne 
tik ją nuprausti, švariai laiky
ti, bet ir duoti jai pakvėpuoti 
grynu oru, pasimaudyti sau
lės spinduliuose. Jie veikia ne

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITKUi 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PIĮBLIC

Patarnavimas dieną ir nakti
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-S4M

mūsų tė- 
karoliniais 
pagyvenę 

karoliukus 
— stumdo.

(Nukelta į 8 psl.)

K AI SAULE IMA RITINTI

NEW YORKAS

organizmą. Romos mokslinin
kas Plinijus I amž. po Kr. sa
kė, jog saulė yra didžiausias 
vaistas. Taip, saulė yra didelis 
vaistas, pvz., jos spinduliai pa
deda mūsų kūnui pagerinti

lė, oras užgrūdina žmogų ir 
daro atsparų ligoms.

Tai tik pora pavyzdžių tei
giamo saulės veikimo. Apskri
tai be saulės nėra gyvybės. 
Tai ryškiai matome augalų ka
ralijoj.

Klaidingai žmonės mano, 
kad veikia tik giedro dangaus 
spinduliai. Jie prasiskverbia ir

lumos ir cheminiais — ultra
violetiniais spinduliais.

Pavėsyje arba užsidengus 
ploną drabužį, nėra pavojaus 
nudegti. Bet jei spinduliai 
krenta statmenai, tai po kelių 
minučių oda jau gali parausti 
ir atsirasti nudegimo žymės. 
Dažniausiai saulės veikimas 
pasireiškia tik po kelių valan
dų.

Kad apsisaugotų oda nuo 
spindulių veikimo ir ypač nuo 
ultravioletinių spindulių, oda 
turi rudos spalvos pigmento, 
žmonės ultravioletiniams spin
duliams jautrūs ne vienodai. 
Blondinai ir rudaplaukiai — 
jautresni už brunetus, kurių 
odoje yra daugiau pigmento, 
trukdančio saulės spindulių 
veikimą. Vyrai yra jautresni 
už moteris. Taip pat jautrūs 
maži vaikai Ankstyvi džiova ir 
kaikurios ligos, gydomos sulfa- 
namidais, -padidina jautrumą.

Saulės spindulių veikimas 
padidėja, jei jie atsispindi nuo 
sniego, smėlio, vandens^ ledo. 
Kalnuose odos nudegimas į- 
vyksta greičiau negu žemumo-

BOSTON, MASS.

Tai antros rūšies nudegimas.
Jeigu antros rūšies nudegi

mas palies vieną trečdalį mū 
sų odos, tai sudarys pavojų 
mūsų gyvybei.

Nudegimas veikia ir bendrą 
kūno stovį, sukelia nervuotu-
mą, nemigą, šalčio krėtimą,, 
temperatūrą, 
būti ir akies konjunktyvos su-
erzinimas ir net įdegimas;

Prie šaulės nudegimo būna 
niežtėjimas, peršėjimas — 
odos suerzinimo reiškiniai. Be 
to, pažeista oda nuo smėlio 
gali užsiteršti, .taip gali atsi- 

. rasti išbėrimai, egzema ir t.t.
Lengvi pirmos rūšies nude

gimai po kelių dienų praeina. 
Antros rūšies nudegimo gydy
mas užsitęsia ilgai

Kad apsisaugotume saulės 
įdegimo, reikia iš lėto pratinti 
odą prie saulės spindulių.

Vidutinio laipsnio brunetam 
tiktų pirmą dieną kaitintis sau
lėje 15 — 20 minučių, antrą 
dieną — 30—45 min.

Vėliau ilginti laiką, žiūrint 
bendros savijautos. Didelės 
reikšmės turi asmeninė tole
rancija saulės spinduliams. 
Vienų oda daugiau, kitų ma
žiau jautri išoriniams padilgi- 
nimams.

Blondinai, rudaplaukiai su 
jautria oda turi pradėti nuo 
5—10 minučių. Galvą nuo kai
trių spindulių apsaugoja pla
čiais kraštais skrybėlės.

Apsisaugodami nuo staigaus 
įdegimo, galime odą ištrinti

Už geležinės sienos
šiame puslapyje kartais nuo 

karto paskelbiama, kaip ir per 
ką galima pasiųsti į Lietuvą 
siuntinius. Dabar tie siuntiniai 
anon geležinės sienos pusėn 
eina ne tik iš Amerikos, bet ir 
iš Europos. Prašome čia pas
kaityti, kaip siuntiniai priima
mi Belgijoje, Briuselyje. Ma
nome, jog daug kas paaiškės. 
Red.

Kūno nudegimas dar nerodo 
sveikatos. Svarbu odos nenu
deginti staigiai, bet protingai, 
iš lėto duoti saulės spinduliam 
ją veikti.

Saulės nudegimas panašus į 
paprastus nudegimus. Leng- 
vesniuose atsitikimuose būna 
tik odos suerzinimas — parau- 
donavimas. Tai pirmos rūšies 
nudegimas. Stiprus nudegimas 
duoda įvairaus didumo pūsles.

Iš dešimties švedy 
vieną rasi girtą

Dar nepraėjo nė metai, kai 
Švedijoje suteikta “laisvė” al
koholiui. Nuo .pereitų metų 
spalio galima laisvai jį pirktis. 
Kokis dabar vaizdas?

Statistikai pavadino padėti 
“katastrofiška” — girtavimas 
padidėjęs per tą laiką dvigu
bai. Jeigu sutiksi 10 švedų, tai 
vienas iš jų bus tikrai girtas.

Ką švedai laiko girtais? Po
licija išaiškino, kad girtas yra 
tas. kuris jau guli išsitiesęs 
kaip pagalys. Kol dar jis eina, 
svyrinėja, tol dar jis nelaiko- 
mas girtas. Jo policija ir ne
gelbsti. Surenka tik tuos, kurie 
jau “išsitiesę". Policija išaiš
kino, kad ji neturi tiek perso
nalo ir tiek pastatų, kad visus 
neturinčius į ką “atsiremti” ir 
kur “galvos priglausti” galėtų
aprūpinti.

Nyksta klasės
Europoje nuo liepos pra

džios panaikinamos geležinke
lių trečiosios klasės pagal 
1954 Europos geležinkelių su
tarimą. Originaliai paaiškino, 
kodėl taip daroma, Rumunijos 
komunistinė valdžia! “Toji 
priemonė atsako komunistų 
partijos dvidešimto kongreso 
dvasiai Maskvoje. Ten buvo 
paskelbta, kad klasių kova ne-
betokia aštri ir eina jau į ga
lą”. Dėlto klasės nyksta ir ge
ležinkeliuose.

ja keli. Vienas vienintelis, kiek 
už pašto kortelę didesnis Le
ninas, žvelgia nuo sienos į vos 
tris odinius fotelius ir jau ko
ne {filnoką kambarį prisirinku
siųjų, kurie kantriai keičia ko
ją už kojos, atsirėmę į sieną ir 

. laukia priėmimo.
Taip besiramstydamas ant 

vienos ir kitos kojos, prislėg
tas kūno naštos ir kažkokios 
baimės stebiu atėjusius. Visi 
— siunčia siuntinukus, čia ap
moka muitą ir gauna leidimus. 
Stebiu viską. Sienos plikos. 
Ant staliuko vidury keli pran
cūzų ir olandų kalba leidinu
kai apie Sovietų laimėjimus. 
Raštinė super-proletariška ... 
Jokios lentynos dokumentams 
ar popieriams.

Paimamus pinigus gražiai 
pasidabinusi moteris krauna 
ant palangės.

Sąskaitas suveda 
vukų pamėgtais 
skaičiukais. Moters 
pirštai vikriai 
“taukšt, taukšt’

BARASEVTČIUS ir SŪNUS

"South Boston, Mass
JOSEPH BARACEVIČIUS

Laidotuvių Direktorius
Tel ANdrew 8-2590

Nustebau. Paprastai atsilie
piama kad čia tokia ir tokia 
įstaiga, o čia gi kas per tak
tika? Aiškinuos: “su prekybos 
Atstovybe su Sov. Sąjunga”... 
Toliau jau ėjo sklandžiau. Ga
vau kelias žinias.

Pagal telefonišką nurody
mą siuntinėlių reikalai tetvar- 
komi tik trečiadieniais po pie
tų Briuselio centre, puošnaus 
Boulevard du Regent šone nr. 
33. Taip pažymėta telefono 
vadove. Bandau rasti ant trijų 
metrų aukščio geležinių smai
lių vielų tvoros užrašą, kad 
čia tai, ko ieškau. Nei ant tvo
ros, nei už kelių metrų esan
čio namo — nič nieko. Mano 
abejonės išsklaido^ žmogutis, 
paspaudęs prie vartų skambu
tį. Įeiname abudu. Už nugaros 
automatiškai trinktelėjo vartai 
ir perdvelkė ligi kulnų kaž
koks šaltas nujautimas:

"Ar grįšiu pro juos atga
lios* ...

Durininko kambarėlyje žvel
gia į ateinančius Stalinas vi
sam savo puošnume: žalsvoj 
maršalo uniformoj, medaliuo-

Lietuvių spauda sutartinai 
skelbia, jog galima Lietuvon 
pasiųsti ko nors gero. 0 kad 
Sovietai nesudužintų siuntinė
lio gavėjo džiaugsmo lupamais 
muitais, pats siuntėjas gali 
“buržujinėje šalyje” apmokėti 
“proletariškus muitus”. Kas 
nenorės gi net Belgijoj gyve
nančių lietuvių pasiųsti savo 
artimiesiems dovanėlių ar vai
stu, ypač kad iš ten rašoma, 
jog “dabar prie Chruščiovo tai 
ne 1941 metai—daug laisviau”. 
Didelis “laimėjimas” žmoniš
kumui yra jau tas, kad Sovie
tai iš viso sutinka įsileisti savo 
rojun siuntinius iš “prakeik
tų kapitalistinių dypukų”.

Neaiškiai nugirdęs, jog Briu
selyje galima apmokėti siunti
nėlio muitą, panorėjau sužino
ti, kur ir kaip. Keli smiliaus 
piršto judesiai, ir kitam tele
fono gale atsiliepia laužyta 
prancūzų kalba:

VACATIONS

PAGELBA DREBANT
Gal jokio kito, taip tikrai 

Sovietams užskaitytino išradi
mo nėra, kaip jų moderniai 
sukonstruktuota geležinė už
danga. Jinai didelio kalėjimo 

specialiais kremais — aliejų- garsais ir niūrumu atsiduoda 
pačiam pasieny, bet ir paski
rose vietovėse, kur Sovietai 
nusileidžia ilgesniam laikui ap
sistoti. Tokiu pavyzdžiu imu 
Belgijos sostinėje esančią

"Prekybos Atstovybę su So
vietų Sąjunga*.

Taip jinai pavadinta telefo
nų knygoje, o kas už šio užra
šo slepiasi, kas ten supaisys. "Ar jūs žinote su kuo kal- 
Na, bet leiskite papasakoti bate "

mi, kosmetiniais vandenimis, 
kurie gaunami vaistinėse.

Visus nudegimus reikia rū
pestingai gydyti. Reikia kreip
ti dėmesio ir į pirmos rūšies 
nudegimą. Jei jis užima dide
lę kūno dalį, jei ligonis jaučia
si blogai, reikia eiti pas gydy
toją. Taip pat reikia daryti ir 
su antros rūšies nudegimu, 
ypač kai odą išberia pūslės.

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Naujasis Testamentas ........ .. ..................... S2 00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p........................ $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. .... 2.00
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca, 264 p. .... 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p.............................................................
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prauskis, 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......

1.00
0.70 
1.00 
150 
2.00

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

Uždraustas stebuklas, St. Būdavas .........
Medinis arklys, E. Williams, 192 p.................
Susitikimas, J. Gailius, 155 p........................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. .......................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. ... 
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p........
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p...................
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p. .............. .......
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis, 99 p...........
Pabučiavimas, J. Grušas, 155 p......... ..............
Varpai skamba, St. Būdavas, 180 p.......... .
Algimantas, V. Pietaris, 267 p........................

l.'OO 
6.00 
2.60 
2.00 
1.50 
3.00 
1.80 
1.50 
2.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.50 
2.002.00 

3.0C 
5.00 
6.00

Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos
antologija. ..............   2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ............................. 2.00

4.00
. 2.00
. 2.50

MALDAKNYGES
Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. .
Sveika Marija, Kun. St. Yla, 357 p.-------------
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla.

133 p............... 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p........... 1.56

” ” 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

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas • -.........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p.........♦........................... ......
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p. f.......
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p............. ....................................
Lcgendariškieji 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............
Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J. Karys

5.00
1.50

2.00

1.00 
0.50 
2.00
2.00 
3.00 
1.80
5.00

ANGLIŠKOS:
4 Martyred Bishops, T. Narbutas ..............
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas..................
Šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p............
Sesuo buitis. J. Aistis, 45 p..................... .
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p. ----
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p.... ............... ..
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p...............
Laukų liepsnos, A.- Tyruolis, 44 p.............
Atviras Marios. L. Andriekus, 136 p........

DRAMA
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga, 250 p........ ......
Gims tautos genijus, L J. Voicekauskas, 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p___ ______

0.10
0.10

.1.00 
1.50 
1.00 
0.50 
1 25 
1.00
3.00

. 1.00 
2.00

2.50
1.50
1.50

MUZIKA
Missa in honofem Imm. Cordis.................
Lietuviška muzika, Č. Sasnauskas, 133 p.

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, L Pelėda ................
Lapės pasaka, V. Pietaris ....................
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius ............
Pasakos, Haufas, 93 p................................
Velykų pasakos, N. Butkienė, 32 p............
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p............ :—

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas, 606 p....................... 4.50
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

1.50
3.50

0.60
1.1C
1.80

1.00
1.00

SEABREEZE
Motei on the Ocean 

Edgewater Avė., Montauk, L.l. 
20 attractive rooms, private 
showers, heat, twin .beds, 2 
blocks to church and Stores.

For Reservations Phonė:

REAL ESTATE

? J. B. SHALLNS - ?
JALINSKAS j

< Laidotuvių Direktorius J
< 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 £

*<įės

ISLANDPARK ‘ 
CATHOLIC AREA

’ Modern Housę Suitable 2 Fa- 
mylies, 8 Rooms, 2 Baths..

14,500 GE 1-4184

EVergreen 8-97

1
. G R A B O R IU S' 

BALSAMUOTOJAS

į Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. Baliai

4

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYM \ 
BANGA

340 EIDGEWOOD AVĖ, BROOKLYN, N. Y.

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

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 

NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorių*.
ALB. BALTRCNAS-BALTON *’

231 Bedford Avė.' Į • " 
Brooldyn. N. VNervin

Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar-

y

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

1W3 MADISON ST.

I

k i n gumo, galvos 
kvaišimų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
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.

j Tel. EVergreen 7-4335

« Slepbcti Ari^uvA
į (ARMAKAUSKAS

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė 
Br oklyn, N. Y.

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto. New Yorke.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, ete
BROOKLYN 27, N. Y.



pa-

ke-

Petras Katen,

Katen

dabar

komandos kapitonu paskirtas 
K. Remėza, o tinklinio — R. 
čenkus. Tunto sporto reikalų 
vedėjas yra J. Lapurka.

išrinktas klubo 
Naujasis pirmi- 
bus Aleksandras

bendri pusryčiai —
11 vai. iškilmingas

kuriam vadovavo 
draugovės pirm. Si-

nį laukia, atsirėmęs sien s, su
kepęs kojas.

šuns balsas persmelkia
: lojimu

Tai nėra šuns lojimas, bet 
kažkoks storas klaikus kauki
mas, kankinamųjų nevilties

birželio 
kunigų 

paskyri- 
lietuvių 
Gorden

Kunigę paskyrimai
Brooklyno arkivyskupijos lai
kraštis “The Tąįflet” 
23 paskelbė visą eilę 
perkėlimų ir naujų 
mų. Jų tarpe yra ir 
kunigų. Kun. V. J.
Gardūnas iš St. Leonard baž
nyčios Brooklyne perkeliamas 
vikaru į St Claire, Rosedale. 
Kun. Fr. Bulavas iš Our Lady 
of Miracles bažnyčios Brook
lyne perkeliamas vikaru į šv. 
Jono baž. Brooklyne. Kun.
C. L., Mickevičius iš Užgimimo 
bažnyčios Brooklyne perkelia
mas į Our Lady of Solace, Co- 
ny Island. Naujai pašventinti 
kunigai paskiriami: kun. B. J. 
Karvelis vikaru į Atsimainymo 
bažnyčią, kun. W. R. Šcrill 
Petrauskas į Our Lady of Lore- 
tto, Hempstead, bažnyčią.

Maspetho
lietuvių parapijos metinis ba- 
zaras įvyksta rugsėjo 7—10 ir 
14—17 dienomis. Bazaro pel
nas skiriamas naujos bažny
čios statybai.

Kun. Jonas Petrėnas, 
Ateities vyr. redaktorius, 
suraudodamas atostogomis, 
vyko į Pittsburghą, iš kur 
liaus į Chicagą ir dalyvaus 
Kultūros Kongrese bei Dainų 
šventėje.

Dr. K. Jurgėlos 
šeimoje birželio 23 d. įvyko iš
leistuvės, į kurias susirinko 
namažas draugų bei bičiulių 
būrys. Dr. K. Jurgėla yra lie
tuviškojo “Amerikos Balso” 
vedėjas Washingtone, DC, bet 
jo šeima buvo likusi čia, kur 
Jamaicoje turėjo namus. Da
bar namus pardavė ir šią sa
vaitę risi persikelia į Wa- 
shingtoną.

Brooklyno Lietuvių Sporto 
Klubo pirmininkas, išbuvęs to
se pareigose nuo pat klubo į- 
sisteigimo, iš eitųjų pareigų 
pasitraukia liepos mėn. pra
džioje. Už nuopelnus klubui 
Petras 
garbės nariu, 
ninkas 
Vakselis.

Dail. V. K. Jonynas 
jau kuris laikas daro vitražus 
dviem naujom lietuvių bažny
čiom. Marųuette Parko, Chica- 
goję, bažnyčiai daro 4 mado
nas prezbiterijos langams. St. 
Louis. Mo., bažnyčiai šiuo me
tu baigia 12 madonų. Iš jų 6 
lietuviškos 6 tarptautinės. Ši 
bažnyčia turės ir daugiau vit
ražų. Dail. V. K. Jonynas pa
gamino projektus ir juos pats 
Vienoje vitražų dirbtuvėje 
New Yorke išpildo.

^KADIJA Į LAISVĘ!

Jau Išmetu
LfcKIViSKAS ŽODtSiRDMDA

siort»WO 1530KH... ir

WA»trtjH325

New Yorko gub.

žurnalistę pob&vy
Birželio 22, Overseas Press 

mis išeiiančių New Yorke lai*

mas, taniam vadovavo A. Va- 
luchek, fekoslovakaš. Į šį po- ' 
būvį buvo pakviestas New 
Yorko valstybės gubernatorius 
Averell Harriman.

Pirmiausia buvo pietūs. In- 
vokaciją atkalbėti buvo pakvie
stas “Darbininko” redaktorius 
T. B. Mikalauskas, O. F. M. Po 
užkandžiu gubernatorius A. 
Harriman, kuris kandidatuoja 
į JAV prezidentus-, pasakė po
litinę kalbą.

Gubernatorius pareiškė pa
sitenkinimą svetimomis kalbo
mis išeinančiais Amerikoje 
laikraščiais, kurie visada duo
da aiškią ir tikslią informaciją 
ir turį didelę įtaką į 34 milijo
nus JAV piliečių, gimusių už
sienyje. Prisiminė anuos lai
kus, kada buvo užsienio tarny
boje ir užtat gerai pažįstąs čia 
susirinkusių redaktorių kraš
tus.

Pasaulis šiandien kovoja 
prieš ateistinį Kremlių, vado
vaujantį komunizmui, kurio 
daugelis amerikonų nesupran
ta. Sovietai siekia psichologi
nio nusiginklavimo ir NATO 
sugriovimo. Dabartinė Ameri
kos valdžia šios Kremliaus ap
gaulės nesupranta. Eisenhowe-

• ris vieną dalyką sako, Dulles 
kitą, irtoje nesutartinėje nie-

’ ko negalima susigaudyti. Atė- 
' jo aukščiausias laikas turėti 
! valdžią, kuri žinotų, kur ji ei- 
’ na ir ko ji siekia.

Pasmerkęs Sovietų bandy-
• mą grąžinti pabėgėlius, griež

tai pasisakė prieš McCarran į- 
statymą, pasižadėdamas daryti 
įtakos, kad būtų panaikinta 
kvotinė sistema.

Ne dolerių ir ginklų siunti
mu į užsienį išgelbėsime pasau- 

i lį, bet Amerikos dvasia, pasi- 
. šventimu laisvei. “Jūs redak

toriai, būkite šių minčių amba
sadoriais”, — baigė kalbą gub. 
Averell Harriman.

Toliau sekė klausimai, į ku-' tinklinio komandą. Krepšinio 
riuos gubernatorius mielai at
sakinėjo.

Redaktoriai, kurių buvo virš 
40, patenkinti išsiskirstė.

Mirė
Barbora Birbalienė, gyvenu

si 1087 Carroll St. Brooklyne. PUTNAME BAIGĖSI MOKSLO METAI 
l aidojama birželio 27 d. 10 v.
iš Angelų Karalienės bažny- Gražioje Putnamo Nek. Pra- 

. čios sidėjimo vienuolyno sodyboje
vieną birželio sekmadienio va
karą girdėjosi liūdnų ir links
mų dainų garsai. Putnamo 
bendrabutietės užbaigė moks
lo metus ir, paskutinį vakarą 
susirinkusios vienan būry, gy
veno pereitų metų prisimini
mais, atsisveikinėjo ir galvojo, 
kaip praleis vasaros atostogas.

Birželio 3 d. rytą • visos iš
klausė šv. Mišių ir ėjo prie 
šv. komunijos. Pusryčių metu 
atsisveikinimo žodį tarė ben
drabučio kapelionas kun. prof. 
St. Yla, bendrabučio vedėja 
sesuo M. Paulė ir vienuolyno 
vyr. Motina Aloyza, kuri .bai
giančiąsias apdovanojo gražio
mis dovanomis. Baigiančiųjų 
vardu seselėms padėkojo Elo
na Marijošiūtė, paskutinė iš 
pirmutiniųjų bendrabučio gy
ventojų.

Baigusiųjų šiais metais bu
vo keturios. Jos visos baigė 
Annhursto kolegiją. Etaną Ma- 
rijoiiūtė, savo klasės, garbės 
sąrašo studentė, eum* Įaudė 
baigė prancūzų kalbą. Toli
mesnėms studijoms gavo sti
pendiją Bostono Kolegijoje, , 
kur studijuos ir kartu dėstys 1 
prancūzų literatūrą. Rūta 2u- ' 
kaitė, taip pat garbės sąrašo 
studentė, baigė sociologiją. 
Studijas tęs Fordhamo u-te, 
New Yorke. Onutė Grigonytė 
baigė biotofiją, o Aidima Va-

Elizabeth, N. J.
šv. Petro ir Povilo liet. par. 

bažnyčioje atlaidai įvyksta bir
želio 29. Mišparai ketvirtadie
ni ir penktadienį. Pamokslus 
sakys T. T. žiūraitis.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ

rengta. studentų draugovės, į- 
vyko birželio 24, sekmadienį. 
Angelų Karalienės par. bažny
čioje. Iš ryto 9 vaL buvo mi
šios ir bendra komunija. Vė
liau tos pačios parapijos salė
je įvyko 
agapė ir 
posėdis, 
studentų 
gitas Bobelis. Keturios mergai
tės davė studentų ateitininkų 
įžodį, kurį pravedė kun. V. 
Dabušis. žodį tarė pats Fede
racijos vadas S. Sužiedėlis. 
Sendraugių vardu sveikino dr.
B. Radzivanas, ateitininkų Ta
rybos vardu M. Galdikienė. 
Sveikinimo žodį tarė ir mok. 
Masionis iš Patersono, paskai- 
tydamas laišką iš Sibiro.

Šventėje buvo taip pat sve
čių ir iš apylinkių vietovių. 
Viso dalyvavo apie 80.

Susituokia
Stasys Klingys liepos 1, šešta
dienį, susituokia su Gražina 
Frankaite Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje.

Skautę Tauro tuntas
į Worcesteryje vykstančią 
skautų sporto šventę numato 
pasiųsti dvi krepšinio ir vieną

Taip natūraliu gamtiškai po
etiška. Ant ta pačio mažučio 
stalo kampo didžiulis ryšulys

Jie nuo viršaus lig apačios 
kiekvieną kartą perčiupinėja- 
mi pagal atėjusio pavardę. Ro
dos, nemokėtų abėcėlės. Ant 
to ryšulio prikrauta - atplėštų 
vokų su užprašytais leidimais. 
Neradau Čia jokio vakaruose 
įprasto įstaigų įrengimo,~bet 
neradau net nė būtinų rašti
nės reikmenų. Nesupratau, 
kam gi reikėjo apsistoti to
kiuos prabangiuose rūmuose, 
jei galima apsieiti su proleta- 

. rištai ' staliuku.
Mano nustebimas dar paki

lo, kai šios Prekybos Atstovy-. 
bės tarnautoja pareiškė, kad 
ji tik rusiškai kalbanti. Reikė
jo pageltos iš stovinčių, kad 
prancūziškai , susikalbėčiau. 
Išaiškinu gana maloniai.

Muitas kainuos 80 —100% 
viso siuntinėlio vertės.

Reikia pristatyti daiktų pir
kimo sąskaitas ar įkainavimą. 
Dėvėti, daiktai turi būt dezin
fekuoti. Svoris, kiekis ir t. t. 
— viskas yra svarbus siunčiant 
į “pertekusią brolišką Lietu
vą”. Už savaitės būna paruoš
ti siuntimui leidimai — viso 
net trys. Bet, va, “peckelynė” 
prasideda, kad reikia gi asme
niškai atgabenti užprašomuo
sius popierius (per paštą, gavę 
nepatenkinti bet priima) ir 
už savaitės būtinai asmeniš
kai (gali ir kitas įgaliotas) at
siimti leidimus. Raštu nepri- 
siunčia, net nė apdėtu mokes
čiu. Paštu nė pinigų nelaukia 
atsiteisti. Kodėl? Jeigu lietu
vis Belgijoje gyvena už šimto 
su viršum kilometrų nuo “Pre
kybos Atstovybės”, turi su
gaišti dvi dienas nuo darbo, 
apsimokėti .kelionę ir. .. jei 
to Užtenka.

... Jei to; užtenka. Vienas 
lietuvis sugalvoja pagelbėti ar
timiesiems. Vieną trečiadienį 
atsiduria už “geležinės uždan
gos” ir įteikia pirkimo sąskai
tas. Kitą trečiadienį švilpauda
mas dyžia atsiimti. Bet... jo 
džiaugsmą nuneša šuo ant uo
degos (Šuo... kai kada pasi
girsta tuos namuos, klaikiai 
ęnkavedistišku balsu lojąs 
šuo).

— Tai kodėl negalėjote duo
ti leidimo? — klausia atvykė
lis.

— Nu vot, siunčiate du 
rankšluosčius ir neparašėte ar 

saitytė — chemiją. Abi žada 
dirbti savo profesijose ir va
karais gilinti toliau studijas.

Trys lietuvaitės gimnazistės 
baigė šiemet Putnamo Catho- 
lic Academy: Danutė Leskai- 
tytė, Danutė Kaunaitė ir Živilė 
Bernotaitė: Visos trys ši rude
nį pradės studijuoti.

Tyli pasiliko Putnamo vie
nuolyno sodyba, bet neilgam, 
nes netrukus ten rinksis sto
vyklautojos, o rudeniop ir vėl 
būriai mergaičių suvažiuos ten 
semtis mokslo.

Mirė
Ona Staaalis, gyv. 107—5- 

104 St. Ozone Parke, L. I. Pa
šarvota šalinskų koplyčioje 
Woodhavene, laidojama ketvir
tadienį, birželio 28 d., iš Ap
reiškimo par. bažnyčios. Pali
ko seserį vienuolę Dianą Mary, 
kitą seserį Agotą Galinį, du 
brolius Juoą ir Jurgį ir tėvą 
— Stasį Staselį.

Kazimiera Kukant* taip pat 
pašarvota Šalinskų koplyčio
je. Dėl informacijų skambinti 
į jų koplyčią.

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS

OJ
jie yra veidui ar virtuvei — 
dlia hco, iii dlia kuchni... Ir 
toliau, nenurodėte, kokios 
spalvos siunčiami siūlai... 
Vot, leidimo niet...

Ir reikėjo dar vieno trečia
dienio.

Tai ne viskas. Kitas lietuvis 

atseit, ko nors trūko, kad lei
dimas būt paruoštas.

— Neparašėte, kokios spal
vos suknelei šilkas, kiek sve
ria muilo gabaliukai ir ar tai 
tualeto ar skalbimo muilas...

Norint sutaupyti nereikalin
gą kelionę, vienas briuselietis 
lietuvis užprašomas sekantį 
trečiadienį paimti leidimus. 
Gyvais žodžiais jisai man atsa
ko: “Truputį teko paieškoti, 
koF pagaliau suradau. Buvo be 
dešimties minučių trečia. Tuo 
tarpu privažiavo prie vartų ža
lia mašina. Norėjau eiti tiesiai 
ambasadon (t. y. Prekybos At- 
stovybėn), bet, pasirodė, durys 
užrakintos, šoferis prakalbino 
rusiškai ir liepė paskambinti. 
Visų pirma įleido automobilį 
ir po to mane. Buvau beeinąs 
tolyn,

kai išgirdau užpakaly manęs 
užrakinant vartus.

Tai pasirodė man labai įtar
tina, kad vidudienį Įėjus vie
nam žmogui uždaromi sunkūs 
vartai. Aš tuč tuojaus papra
šiau, kad atrakintų ir mane iš
leistų. Atrakinusiai paaiški
nau, jog tokiom sąlygom aš 
neririkuoju eiti vįdun. Bran
gus X, suprask mano padėtį”...

“Kampinis namas tam pat 
bulevare yra Amerikos amba
sada. Ten vartai ligi galo lan
kytojams atidaryti. Greta irgi 
didžiulis namas — tai Olondų 
ambą</da. Vartai irgi atidary
ti. Trečias iš eilės namas — 
tai Sovietų.. . Prie JAV ir ' 
Olandijos ambasadų yra gana 
ryškios iškabos, kad lankytojai 
iš tolo matytų kur eina. Gi 
prie Sovietų— jokios iškabos, 
tik nr. 33. Tai viskas ...

Mirties nebijau, bet jei, ne
duok Dieve, pakliuvus kankin
tų, tai to aš biiau.

O pagrindas yra rimtas ko 
bijoti. Prašykite bet kokios ki
tos pagalbos Briuselyje, tik 
ne.. .šios”.

Jeigu šias eilutes atsitikti
nai skaitys rausvos galvose
nos žmogus, prašau, tenegal- 
voja, kad tai rašydamas prigal- 
voju netiesos. Anaiptol, tai ar
timi pergyvenimai. Rašau 
spaudon kad iškelčiau tai, ko 
20 amžiuje, rodos, negalėtų 
būti. Kartu noriu pabrėžti kiek 
bereikalingo vargo, važinėji
mų, visokių išlaidų susidaro,

ŽINIOS

PAKRIKŠTYTA
Šv. Petro parapijos bažny

čioje pakrikštyta:
Juozas Petras Laukaitis (ge

gužės 13) sūnus Pranciškaus 
Laukaičio ir Liucijos Nikolsky- 
tės - Laukaitienės. Tėvai gyve
na 663 E. 7th St So. Boston.

Ariana Marta Leikauskas 
(gegužės 13) duktė Petro Lei- 
kausko ir Lillian Tutkus - Lei- 
kauskienės.

Richard Stedman Chaloff 
(birželio 3) sūnus Richard 

-Stedman Chaloff ir Nancy Na- 
maksy - Chaloff. Tėvai gyvena 
37 Oriole St. W. Roxbury.

Michael Stephen Graham 
(birželio 3) sūnus Rotort Paul 
Graham ir Stella Uždarinis 
Graham. Tėvai gyvena 682 E. 
6th St So. Boston.

Asta Joana Danasas (birže
lio 9) duktė Aleksandro Dana
sas ir Gražinos Ulpaitės - Da-

STOUGHTON, MASS.

Šv. Marijos mokyklą šiais 
metais baigė 48 mokiniai: 32 
mergaitės ir 16" berniukų. Bir
želio 17 d. įvyko iškilmingas 
mokslo metų užbaigimo aktas, 
kurio metu buvo įteikti bran
dos atestatai. Pirmieji moki
niai gavo pagirimus ir premi
jas. Laimingieji buvo: G. E. 
Power, gavęs keturių metų 
stipendiją betkurioje aukštes- 
nioje mokykloje, R. P. Spran- 
dio taip pat keturių metų sti
pendiją, E. F. Crimmins $100, 
S. M. Donahy 050, F. A. Bo- 
thelo $10, C. D. Unda $10, M.
A. O’Donell $10, B. J. Eichorn 
$5, T. J. DeLoughery $5, J. J. 
Flyn $5, S. T. Monahan $5, 
J. W. Mahony'$5, N. Doyle $5 
ir M. G. Corbert $5.

Kun. M. Vembrė lietuvių 
kilmės mokiniams padovanojo 
albumą “Vilnius” ir po du do
leriu. Kiti gavo dovanas už ge
rą elgesį, jų pirmoji yra lietu- me paliko du pusbrolius. Pa- 
vaitė.

Marija Svydras, gyv. 225 
Scwool St., po trumpos ligos 
mirė birželio 15. Paliko nuliū
dime sūnų dr. Edvardą.

Majoro F. E. Winslow moti
na yra lietuvė, buvusi Matu
laitytė. Majoras gavo paskyri
mą į Washington, D. C. Mk.

norint padėti grynai iš artimo 
meilės ar žmoniškumo savo 
artimiesiems. Pagaliau, kaip

Sovietai gali pateisinti ir 
kaip mes galime suprasti, jei
gu atlupamas muitas net kita 
tiek kiek siuntinėlis kainuo 
|a r?

Juk tai nėra juodos rinkos 
apyvarta, nėra kitokių išskai
čiavimų, kap noras pagelbėti, 
arba iš dėkingumo pasiųsti 
kasdienybės menkniekių.

K. El-kas

natas. Tėvai gyvena 45 
St. Dorchester.

Annotte Marle Yankun (bir
želio 10) duktė Alphonse Yan
kun ir Helen Szableski - Yan
kun.

Veronika Stužėnas (birželio 
10) duktė Leono Stužėno ir 
Mortos Kieritt - Stužėnas. Tė
vai gyvena 614 E. 6th St. So. 
Boston.

Stovui Paul Ahern (birželio 
15) sūnus . John ir Elėonor 
Cierniewski - Ahern. Tėvai gy
vena 7 Morse St. Dorchester.

Laura Marta Fisher (birželio 
17) duktė Walte Fisher ir 
Eleonor Zaleskas - Fisher. Tė
vai gyvena 53 Gatės St. So. 
Boston.

SUSITUOKĖ
Šv. Petro parapijos bažny

čioje moterystės sakramentą 
priėmė:

Eugenijus Kleinas su Vida 
Karosaite balandžio 1 d.

Longinas Izbickas su Danute 
Petronyte gegužės 5 d.

Aleksandras Bernatavičius 
su Ona Gaidiene gegužės 12 d.

Antanas Bačiulis su Eugeni
ja Jerušauskaite birželio 2 d.

Robertas Ruseckas su Alice 
Plevokaite birželio 17 d.

MIRUSIEJI
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

Barbora Jurgelevičienė (ge
gužės 12) 59 m. amžiaus. Ve
lionė gyveno 30 Pleasant St. 
Dorchester. Nuliūdime paliko 
vyrą, dukterį ir sūnų. Palaido
ta Naujos Kalvarijos kapinėse.

Petras Strudas (gegužės 14) 
59 m. amžiaus. Velionis gyve
no 218 W. 5-ta gatvė, So. Bos
ton. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Kazimieras Pocius (gegužės 
16) 76 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 184 Gold St. Nuliūdi
me paliko žmoną, dukterį ir , 
sūnų. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Adomas Budraitis (birželio 
6) 78 m. amžiaus. Velionis gy
veno 214 Athens St. Nuliūdi- 

laidotas šv. Marijos kapinėse.
Romualdas Vasiliauskas (bir

želio 11) 68 m. amžiaus. Ve
lionis gyveno 11 Granada Avė., 
Roslindale. Nuliūdime paliko 
žmoną, tris sūnus, dvi dukte
ris ir du brolius. Palaidotas 
šv. Benedikto kapinėse.

Veronika Balkienė (birželio 
14) 70 m. amžiaus. Velionė 
gyveno 50 Tuttle St. Dorches
ter. Nuliūdime paliko dif sū
nus ir dukterį. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

LDS CENTRO VALDYBA
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Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas 

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas 

Vincas J. Kudirka
- 37 Franklin St.

Norwood, Mass.
Vice Pirmininkai 

Vladas Paulauskas
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Nonvood. Mass.
Finansų Sekretorius

Nei! Meškūnas - 
91 Congres Avė. 
Waterbury. Conn

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27. Mass.
Labdarybės ir Stipendijų 

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence. R. I. 

Pranas Razvadauskas 
Rronė Mičiūnienė
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 
Benediktas Jakutis


