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Maskva vėl tempia vadžias.

to

sitikėti.

Protestai prieš kri

bet jaunimo fiuvo nutrauktas 
ir apkultas. Nei demonstrųo-

• Kipro saloje vėl nušauti 
trys anglai. Viso jau žuvo 38.

ar gri$ su griežtinamu režimu 
ir Stalino •gvardija..

GIOVANNI PAEINI MIRĖ
Italų rašytojas Giovanni Pa-

• Kinijos klausimas, pri
imti komunistinius atstovus į 
JT, iškilsiąs iŠ naujo po pre
zidento rinkimų.
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Apie padėtį Baltijos kraštuose
. PABĖGĖLIAI PRANEŠA APIE SUSTIPRĖJUSĮ LAISVĖS SĄJŪDĮ IR VALYMUS 

apylinkėse elipstytis labai pa- pavykę pasprukti į Latviją 
tegu. Ten kai kur neprava
žiuos joks tanias). Į Suomiją 
atbėgęs latvisįJorge Coseich 
teigia, kad Vąnnieroj ir Ven- 
denėj sutemulbuvo uždraus
ta gyventojaml išeiti iš namų. 
Gatvėmis patniliuoti buvo pa
siųsti ginkluoti sargybiniai.

Dienraščio
Lietuvoj p^ipriešinimo są

jūdžio cent 
mieste, Že 
buvo laikinai 
dos atkirstas 
“iššukuotas”. | Tačiau, 
blausiem 1; ’

PAGROBIAMO VAIKO TĖVAI Weinbergeriai kreipiasi per te
leviziją | piktadarį. Kataliką, protestantą ir .žydą dvasininkai 
pareiškė, kad jie pasiryžę padėti piktadariui grąžinti vaiką, 
jo neišduodami.

Jokių žinių apie pagrobtąjį vaiką
Pereitą trečiadienį nežino

mas piktadarys pagrobė West-
. būry, L. L, Weinbergerių ke
turių savaičių sūnelį. Jo veži
mėly paliko raštelį, kad reika
lauja 2000 doL Nurodė vietą, 
kur juos reikia padėti. Polici
ja padėjo nurodytoje vietoje, Hųs. Tai įspėjo piktadarį nepa- 
bet niekas nepasirodė atsiimti 
Du kartus piktadarys skambi
no Weinbergeriam, kad vaikas 
gyvas. Tėvai prašė policiją, kad 
ji nesikištų, leistų jiem tiesiog 
susisiekti su piktadariu ir pa-

žadėjo jam 5000 dol. Kreipėsi 
į jį per televiziją. Bet nuo 
penktadienio jokio atgarsio. 
Piktai pasitarnavo visam rei
kalui spauda, išplepėdama, kad 
policija Laukė pasislėpusi ir pa
dėjus ne pinigus, bet popierga-

Kariuomenes įsta
tymas priimtas

Vokietijos parlamente lie
pos 6 buvo audringas posėdis, 
kokio lig šiol nebuvo. Kancle
ris Adenaueris kelis kartus 
buvo priverstas savo kalbą nu
traukti dėl opozicijos triukš
mo. Buvo svarstoma trečiuoju 
skaitymu įvesti karinės tarny
bos prievolę vyram nuo 18 iki 
45 metų. Įstatymas priimtas. 
Socialdemokratai grasino, kad 
kitais metais jie, laimėję val
džią, panaikinsią karinę prie
volę. Adenaueris įspėjo, kad 
Sovietai savo žygiais viduri
niuose ir artimuosiuose ry
tuose nori apsupti Europą ir 
gresia jos saugumui. Vokieti- 

pini liepos 8. mirė, susilaukęs ios divizijų turi padėti nau- 
75 metų amžiaus. Nors ražy- 
tojas jau prieš trejus metus 
buvo suparaližiuotas, bet dar

LENKŲ DEMONSTRACIJOS 
NEW YORKE

New Yorke prie J. Tautų 
šeštadienį buvo demonstrccy’a 
prieš Sovietų ir Lenkijos de-e- 
gacijas. O. prie Sovietų atsto
vybės Park Avė. susirinko 
pusantro tūkstančio. Rengė 
Amerikos lenkų kongresas. 
Reikalavo laisvės savo broliam 
Lenkijoje. Apie 100 policinin
kų vos stengė su’aikyti de
monstrantus nuo atstovybės 
užėmimo.

Poznanės sukilimo metu bu
vo pranešta Berlyne einančio 
“Telegraf” laikraščio apie ne
ramumus ir Baltijos kraštuo
se. Elta papildomai dabar pra
neša gandų, kuriuos yra pa
skelbusi Europos spauda, pa
siremdama tikrais ar taria
mais atbėgėliais iš Baltijos 
kraštų į Suomiją.

Vokiečių dienr. “Bayrische 
Rundschau” paskelbė iš suo
mių sostinės Helsinkio prane
šimą pagal atbėgusio Į Suomi
ją Jorge Coseich ir kitu pasa
kojimus. Pranešime sakoma: 
Suomijoj kursuoja sensacin
gos žįinios apie Lieknoje, Lat
vijoje ir Estijoje greitai au
ganti laisvės judėjimą.

Kiek tas pasipriešinimas 
Maskvos okupantam turės po
litinės įtakos, šiuo momentu

• dar nesą galima tiksliai pasa
kyti, rašo dienraštis, bet 
Maskvos Tassas net keturis 
kartus šias žinias dementavęs. 
Suomių sostinėje iš šio fakto 
kaip tik ir daroma išvada, jog 
tatai iki tam tikro laipsnio tu
ri būti tiesa, būtent — kad

Pabaltijo valstybėse vyksta 
pavojingas okupantams poli
tinis rūgimas.

Suomiją pasiekė pirmieji 
pabėgėliai iš Ventspilio, Rygos 
ir Jekabpilio — ir jie visi pa
sakoja apie nuolatos didėjan
tį Maskvai pasipriešinimą. 
Taip pat patvirtinta žinia, kad 
Rygos siųstu vas 48 valandas 
neveikė. Helsinky vienas lat
vis dėl to pareiškęs, kad tuo 
metu stotį buvo užėmę laisvės 
kovotojai.

Stalinas, kaip toliau skel
biama pranešime, užgrobęs 
Pabaltijo valstybes, paleido iš 
kalėjimų ne tik politinius ka
linius, bet sąmoningai ir kri
minalinius. šių nemaža prasi
skverbė į marionetinę bolševi
kų sudarytąją vyriausybę Lat
vijoje. Kriminalinis elementas 
taip pat smarkiai pasižymėjo 
Lietuvoje ir Estijoje, su ten 
sudarytomis panašiomis “vy
riausybėmis” brutaliai už
gniauždamas kiekvieną Pa
baltijo tautų laisvės pasireiš
kimą.

Adenaueris tvirtino, kad So- 
__  _  vietų linija nėra pasikeitusi. O 

^raaiiasirodė > šešiasdešimt socialdemokratai ir
penktoji knyga. Iš visų jo raš
tų populiariausias yra “Kris
taus gyvenimas”. Jaunystėje 
Papini buvo ateistas, tik nuo 
39 metų amžiau grįžo į kata
likų bažnyčią.

“laisvųjų vokiečių” partija, 
kalbėjo apie pasikeitimą ir rei
kalavo pradėti derybas su 
Maskva dėl Vokietijos sujun
gimo, užmegzti santykius su 
komunistine Lenkija, Čekoslo
vakija.

TRECIOSIOS JĖGOS 
KŪRĖJAI

Diplomatų tarpe pramato- 
ma, kad Jugoslavijos Titas
imsis iniciatyvos organizuoti 
“trečiąją jėgą”, kuri būtų ne
utrali tarp Rytų ir Vakarų. 
Tuo reikalu numatoma kon- ’

be atsakymo. 
Arabų valstybės patenkintos 
Sovietų ūkine pagalba. Tačiau 
jos šepilovą klausė: katroj 
pusėj Sovietai — arabų ar Iz
raelio? šepilovas negalėjo at
sakyti. Tekalbėjo, kad nori' 
taikos.

esąs Telšių 
iuose. Miestas 

očių briga- 
kelis kartus 

švar
ės kovotojam

Estiją.
Helsinky gyvai diskutuoja

mas klausimas, kiek Maskva, 
besirūpindama “taikiu sam
būviu” su Vakarais, sutiksian
ti suteikti ^Pabaltijo kraštams 
savarankiškumo. “Dabar re
zistencinei kovai padarius pra
džią naujiems politiniams im
pulsams, lietuvių, latvių ir es- 
tų^yžto gyventi laisvai nebus 
Įmanoma šį kartą taip lengvai 
nutildyti”, baigia savo prane
šimą iš Helsinkio dienraštįs, jį 
pavadinęs “Sukilimas Pabalti
jo valstybėse?”

Šepilovas apie Baltijos valstybes
Sovietų Sąjungos užs. reik, 

ministeris šepilovas, kalbėda
mas su spaudos atstovais Atė
nuose, pareiškė, kad Sov. Są
junga kiekvienam kraštui, vis 
tiek, ar jis būtų didelis, ar ma
žas, pripažįsta teisę pačiam 
apspręsti savo likimą. Spau
dos atstovai pasiteiravo, ar tas Sov. Sąjungą, šepilovas, jei 
viešai deklaruojamas princi-

' pas taikomas ir Pabaltijo kraš
tams, kurie yra inkorporuoti į 
Sov. Sąjungą, šepilovas atsa
kė: taip, jis galioja tiek Pabal
tijo, tiek ir kitom respublikom.

Atsakant į tą šepilovo teigi
mą, per lietuviškąsias radijo 
transliacijas^š laisvųjų Vaka-

rų buvo nušviesta, kaip klas
tingai Sovietai, sulaužę visas 
su Lietuva ir kitomis Pabalti
jo respublikomis sudarytąsias 
sutartis ir iškilmingai duotus 
pažadus, užgrobė Pabaltijo 
kraštus ir, suklastoję gyven
tojų valią, jėga juos įjungė į

nuoširdžiai laikosi paskelbtų
jų žodžių, grįžęs Maskvon, tu
rėtų imtis visų reikalingų žy-^ 
gių, jog Pabaltijo tautos tik
rai galėtų pačios — kad ir 
tarptautinėj kontrolėj — ap
sispręsti savo valdymosi for
mą taip, kaip jos pačios 
nori, bet nę Maskva.

JIE NUGINKLUOJA PASAULĮ... JT nusiginklavimo komisija 
vėl renka posėdžiauti: kairėj Prancūzijos atst. Julės Moch. 
vidury Sovietą Gromyko ir Sobolevas.

• Anglikonų bažnyčia ašt
riai ėmė kritikuoti karalienės 
Elzbietos vyrą Eidinburgho 
kunigaikštį, kad sekmadieniais 
po pamaldų jis vyksta .spor
tuoti.

• Maskvos Pravda reikalau
ja jau, kad Prancūzija pasi
trauktų iš Alžiro ir duotų jam 
nepriklausomybę.

• Aštuoni šveicarai alpinis
tai atvyko ir mėgina pasiekti 
nukritusius Grand Canyon, 
Ariz., kalnuose lėktuvus ir žu
vusius juose 128 žmones.

• Satelitiniuose kraštuose 
pradėta pūsti, kad juose pri
visę amerikiečių agentų.

Kai Malenkovūs peremė So
vietuose valdžią, drąsūs vyrai 
Šiauliuose, Rygoje, Tartu ir 
Taline kelis kartus reikalavo 
pašalinti iš valdžios vietų mi
nimąjį kriminalinį elementą. 
Tačiau Malenkovas iš tų drą
suolių 430 suėmė kaip “riau
šininkus”, tik vėliau Bulgani
nas juos vėl paleido. Dabar jie 
atsišaukimais kviečia gyven
tojus sudaryti laisvės sąjūdį ir 
parodyti Maskvai ryžtingą va
lią, kad Pabaltijo valstybės 
nori būti laisvos ir tvarkytis 
savarankiškai.

Latvių sąjūdžio vadais dien
raštis mini Arne Molsezavą jr 
Kurto Tukums.

Kaip dabartinė Sovietu val
džia t jo kiekvieno laisvės pa
sireiškimo ir yra - bent šiuo 
metu — pasiryžusi jėga Pa
baltijo kraštus išlaikyti anek
suotus j Sov. Sąjungą, rodo, 
kad ir tas faktas, jog buvo 
duotas pavojaus ženklas 11-tai 
šarvuočių b. igadai ir ji buvo 
pasiųsta į laisvės sąjūdžio 
centrą Latvių Šveicarijoj (ži
nantieji teigia, jog Siguldos

• Partijų vadam duoda su
prasti, kad Eisenhcweris bus 
kandidatas šių metų rinki
muose.

• Demokratų tarpe kilo 
mintis kandidatu į viceprezi
dentus skirti kataliką ir tokiu 
būdu laimėti 30 mil. katalikų 
palankumą. Tai minčiai esąs 
palankus A. Stevensonas.

• Vice prez. Nivonas užtik
rino nac. Kinijos prezidentą 
Chiang Kai-sheką, kad piez. 
Eisenhoweris tebėra nusistatęs 
kom. Kinijos nepripažinti ir 
neįsileisti į JT.

LENKIJA AMERIKOS MAISTĄ ATMETĖ 
KAIP IR ANGLIJOS UŽTARIMĄ

Poznanės įvykių garsas dar 
nenutilo. Kiek ten žuvo, tikro

v skaičiaus neskelbia. Kom. 
spauda paskelbė, kad suimtų 
300, bet grįžusieji iš Poznanės 
skelbia suimtų esą 3—4,000. 
Mieste tebėra išstatytos sargy
bos prie svarbesnių namų. 
Staiga buvo padidinti maisto 
kiekiai. Kitų kraštų komunis
tiniai režimai grasinamai įspė- janti minia, nei milicija nesi- 
jo, kad panašūs sukilimai bus 
griežtai malšinami. Ypačiai 
įspėjami intelektualai, kad jie 
nepertemp.ų “liberalizacijos”.

Lenkijos komunistinė val
džia atmetė Amerikos siūlomą 
maistą. Lenkijos atstovas Wa- 
shingtone pareiškė valst. de
partamente protestą prieš 
Amerikos kišimąsi į Lenkijos 
vidaus reikalus. Mat, valst. 
dep. atstovas pareiškė buvęs 
“giliai sujaudintas” įvykių 
Poznanėje.

NUO KO PRASIDĖJO
Dėl sukilimo Poznanėje aiš

kėja daugiau užkulisių... Pir
miausia,kad Stalino vardo 
garvežių dirbtuvėse, . kurios 
streiką pradėjo, atlyginimas 
prieš dvi savaites buvo su- 

, mažintas 30'/. Valdžia aiški
no, kad valstybės užsakytas 
darbas dėl žaliavos stokos nu
trauktas, tad ir 30'< atlygini
mas darbininkam sumažina
mas, nes jie buvę atlyginami 
geriau nei kitur. *

Darbininkas uždirba iki 800 
zlotų, o vienai šeimai iš pen
kių asmenųVeikia bent 2000 
zlotų pragyventi.

Darbininkai pasiuntė dele-

gaciją į Varšuvą. Jos prašymai /į 
buvo atmesti. Tada Stalino 
dirbtuvės ir pradėjo streiką. 
Pakeliui jie prikalbino klius 
prisidėti demonstracijoje, ku
ri vyko prie partijos būstinės 
tvarkingai. Vienas iš partijos

kišo. Tik čia prie partijos būs- 
tinės buvo paleista žinia, kad į 
darbininkų delegacija jau šii- į 
imta ir kalėjime. Tada miitiSL | 
pasileido savo delegacijos va- : 
duoti.. Kalėjime jos nerado, 
paleido politinius kalinius, pa- į 
degė kalėjimą ir nužygiavo ta- ; ' 
da į saugumo kalėjimą. T<> 
liau eiga žinoma.

Pirma auka buvo mėtų / 
vaikinas. .

Lenkijos komunistinė spąu- • ’f* 
da dabar pripažįsta, kad dąr- || 
bininkų nepasitenkinimas tai- | 
vo pagrįstas ir kad kalti par- 
tijos biurokratai. Du ministė» 
riai atleisti. Tačiau Lenkijos 
valdžia atmetė Anglijos da^* Jg 
biečių prašymą elgtis švelniai 
su suimtaisiais. ?

• Chruščiovas nustebintas, / 
kad Lenkijoje sukilimui vado- 
vavo studentai ir jauni darbi- 
ninkai, kurie turėjo būti jau 
tikri komunistai išauklėti/'<

• Tibete, kurį užgrobę lai-
ko Kinijos komunistai, jau | 
nuo balandžio mėn. eina suki
limai. Jie dar nenumalšinti.

P AŽAIDĖT, V AIKAI,DABAR GANA-
Ar atgis Stalino sekėjai?

Vėl įdomūs garsai iš Mask
vos... Kai po Chruščiovo kal
bos pasipylė kitų kraštų ko
munistų spaudoje abejojimai, 
nustebimas ir net priekaištai, 
Maskva turėjo į juos atsakyti. 
Pagrindinis priekaištas buvo 
kodėl dabartiniai partijos va
dai nepasipriešino Stalino dik
tatūrai, kol jis buvo gyvas.

Italų kom. bosas Togliatti 
net griežčiau paklausė: ar tai 
nereiškia sovietinės sistemos 
išsigimimo, 'degeneracijos?

Chruščiovas ilgame atsaky
me trumpai pasiaiškino — 
Stalinas buvo toks populiams, 
sukensoliduodamas Sovietų 
Sąjungą ir išplėsdamas jos ga
mybą. kad stojimas prieš Sta
liną būtų buvęs pavojingas 
Rusijai ir partijai, kai jos bu
vo apsuptos kapitalistų, ir bū
tų taip pat nesuprastas liau
dies...

Tai įprastas Sovietuose iš- 
simelavimas. Chruščiovas pa
juto, kad duodamas išsikalbė-

• Savanorių j kariuomenę 
Vokietijoje įsirašė tik 35,000.

•Žurnalistui Riešei, kuriam 
nežinomas piktadarys išpliki- ’ti ir klausti ir pats aiškinda

mas, nieko neįtikins. ’Jad grie
bėsi jau kitos priemonės, iš
mėgintos Stalino — užčiaup
ti bumas... Pereitą pirmadie
nį partijos centro komitetas* 
paskelbė rezoliuciją prieš da
bartinių partijos vadų kriti
kavimą, taip pat prieš parti
jos sistemos kritikavimą.

Pereitą penktadienį “Prav
da” paskelbė griežtai, kad ir 
partija nekritikuojama, nes ji 
viena esanti “liaudies minčių 
viešpats" ir reiškėjas. Laik-

no akis, Life Insurance Co. 
sumokės 44.000 dol. Iš jų 
20.000 tuojau, kitus kas mė
nuo po 400 dol.

• Londone Commomvealtho 
suvažiavime Indijos Nehru 
siūlė, kad visos Commonweal- 
tho valstybės pripažintų kom. 
Kiniją. Jam pasipriešino Ka
nada, Australija. Naujoji Ze
landija ir Pakistanas. Edenas 
patarė nieko apie tai nekalbėti 
iki po Amerikos prezidento 
rinkimu.

REGATOS LENKTYNES Amelijoje laimėjo Prlnceton universiteto komanda.

rastis, paneigdamas gandus 
apie laisvę kitom partijom, 
paskelbė, kad šalia komunistų 
partijos negali būti jokių kitų 
partijų.

Tai reiškia vadžių sutempi- 
mą. arba maždaug: pažaidete, 
vaikai, pasiplepėjote, dabar 
vėl ša... tik klausykit, ;iją 
Maskva sakys. Laukiama dėl 
to, kad ir kitų kraštų komu
nistų partijos prisitaikys prie 
naujo balso iš Maskvos ir ap
rims, savo kritikoje Maskvos 
partijai sušvelnės ar visai nu
tils. Taip jau ir padarė Pran
cūzijos komunistai.

Dėmesio vertas net ir grįžu
sio iš artimųjų bei vidurinių 
rytų naujo užsienių reikalų 
min. šepilovo pareiškimas 
pereitą ketvirtadienį. Jis pa
skelbė, kad santykius tarp 
Amerikos ir Sovietų gadinan
ti Amerikos spauda, kuri “lie
janti Niagaros srovėm visokius 
melus ir šmeižtus”. Ir po to
kio pareiškimo jis norįs ke
liauti į Ameriką santykių ge- . gį 
rinti... NYT pastebėjo, kad še- 'J? 
pilovas atkasė senąją politiką 
dar iš tolimojo komunizmo ' ’
ir net caro laikų — užčiaupti 
bumą. Priminė, kad tiesos kO- ; 
munizmas nepakenčia ir kad 
komunizmo vadai Stalinas ir
Leninas, Bulganinas ir jo pa
kalikai melavo metai iŠ metų, " 
paimdami, | savo kontrolę sa
telitus ir pagrobdami Baltijos 
valstybes.,. įvesdami barbariš
ką rytų Uraniją ir tai vadin
dami “liaudies demokratija”...

šepilovo kalba būtų lyg Mo
lotovo grįžimas į tarptautinius 
santykius. Vadžių sutempimo 
akivaizdoje dėmesio vertas ir 
Jugoslavijos šaltinių įspėji
mas, kad * -L*. /

Maskvoje nesutarimas esąs 
pačiame centro komitete.

Chruščiovo sostas stipriai 
susvyravęs .Prieš jį stoją Ma- 
lenkovas, Molotovas ir Kaga- 
novičius.. trys ministerio pir
mininko pavaduotojai, kurie 
yra Stalino šalininkai... Jei 
taip, tai ateis naujas klausi- ■



naktį visos lagerio tautybės

SPAUDA

TIGRAS NEVIRS KAČIUKU NUO GLOSTYMO

LIEPOS KETVIRTOJI

Kalavijas

Krieg mėgino išvykti į Vo
kalus jau 1948. bet pasisekė 
tik po 8 metų. Jis pasakojo ir 
apie Klaipėdą. Esą katalikų 
bažnyčia buvo sugriauta bom-

'AuMiguis Betartą jaunimas birželio 14 įteikė peticija su 4* tufrstinėią parašą. 
Viceprez. Nivonas laiko Prezidentui skirtą peticiją, o delegacijos nariai — parašą knygas. Delegaci
jos nariai (iš kairės į dešinę): Dr. N. Bražėnaitė, Dalia Virbickaitė, Vladas šoliūnas, Vitalija. Boru
taite, Paulius Dirkis, Voldemaras Adamkavičius, delegacijos pirmininkas, viceprezidentas Richard 
Nixon, Ireną Pauliūtė, Raimundas Mieželis ir Vytautas Bildušas. Toliau delegaciją lydėjusieji — 
Marijona Kižytė, LAIC direktorė; dr. Pijus Grigaitis, Alto sekretorius ir Leonardas Šimutis, Alto 
pirmininkas.

GEN. TM’INING • er,^ H 
MuMivuo. nuvyko raportuoti 
prezidentui.

Politiniu atžvilgiu: “Jauni
mas JAV labiau nei vyresnie
ji yra pasisavinęs kai kurias 
dažnai ir Europoj, ypač centro 
ir rytų Europoj, nepajėgtas 
įgyvendinti demokratijos sa
vybes, kaip principą, kad val
stybinės vienybės galima at
siekti tik politiniame įvairu
me ir kad svarbiau yra ne 
įvykdyti daugumos valią, bet 

Irespektuoti mažumos opozici- 
44- Kita . vertus, politinėse 
"nuomonėse jaunesnieji labiau 
‘oportunistai’, t. y., praktiški, 
nenori ginčytis dėl filosofinių” 
politinės teorijos detalių, bet 
energingai nusiteikę dirbti 
pozityvų darbą su tais, kurių 
Vadovavimu pasitiki. Aštrūs 
‘principiniai’ ar asmeniniai 

' ginčai mūsų partijų tarpe jau
nimui ne tik neimponuoja, 

"bet ir nuo partijų atgraso”.
Religiniu atžvilgiu. Atsi

žvelgiant į kitas bažnyčios są
lygas. negu Lietuvoje — jiclu- 
.vių katalikiškasis jaunimas . 
“mažiau bemėgsta teorinius 
ideologinius svarstymus, dau- ’ 
giau religinę akciją... ideologi
nes kovas akcentuoja mažiau 
negu pozityvinę kultūrinę kū 
rybą... Lietuvoje pasaulietis 
buvo didesnis kifnigo dalinin
kas pastoracijoje, nei JAV. 
Pasaulietis katalikas, augąs

lictuvinta — tai vardai. Vy
rai daugumas virto Jonais. 
Juozais ir Vincais ar kitaip, o 
niotc/ys tai tik mažuma tajK)

AR PAŽĮSTAME ČIA AUGANTĮ LIETUVIŲ JAUNIMU
Aidų Nr. 6(92) Vytautas

Vardys-Zvirzdys palygina lie- 
Kį tuvių čia augantį jaunimą su
įįy vyresniąja karta. Kitokiose

- • sąlygose jis randa susiklosčiu-
šią besimokančio ar mokslus 

Bh-' . baigusio jaunimo ir kitokią 
dvasią. Dėmesio verti kai ku- 

fe' rie jo pastebėjimai.
EESi'. ■ r
IgL- —. Bendruomenės atžvilgiu.
Kv Jaunimas jaučiasi savo vidu-
H?'- je padalytas tarp dviejų ben-
R? druomenių .— amerikinės ir
Sg?... lietuviškosios. Lietuviškoje

-bendruomenėje “jaunimo dau- 
O guma neturi ir nejaučia inte-
Ięt reso kovoti ir Varžytis už da

lyvavimą toje bendruomenėj 
ir už atsakomybę.dąlyvauti jos 

į”. vadovavime. Jaunimui todėl
kovos ‘dėl valdžios' yra be
reikšmės; jeigu tos kovos ne
pasmerkiamos visiškai, nuo jų 

įž. ■ bėgama, kiek tik įmanoma pa- 
. bėgti”.

čia, įsigyja mažiau pasaulė
žiūrinės ir organizacinės ini
ciatyvos nei Lietuvoje. Reikia 
pridėti, kad ir religiniai pa
pročiai JAV nėra lietuviški. 
Pagaliau lietuviškosios para
pijos... yra, daugumoje, tik to
leruojamos, ne palaikomos ir 
tuo labiau ne skatinamos... 
Lietuvių kalba vertinama ir 
traktuojama t>k kaip apašta
lavimo,' ne lietuvybės išlaiky
mo priemonė. Lietuviškumui 
išlaikyti jaunimo tarne kata-

likybė jau nebeturi tos reikš
mės, kuria ji galėjo didžiuotis 
šimtmečio pradžioje, šis pa
starasis reiškinys vyresniųjų 
yra matomas ir skaudžiai, la
biau negu jaunesniųjų, išgy
venamas. Faktas tačiau lieka, 
jog naujasis lietuvis katalikas, 
šiandien baigiąs gimnaziją ar 
studijas universitete, yra ki
tokio temperamentinio nusi
teikimo, atlaidžiau traktuoja 
pasaulėžiūros reikšmę ir la
biau yra linkęs neužsidaryti 
nei lietuviškoje nei katalikiš-

Pirmyn, vergai nužemintieji, išalkusi minia
Nauji vaizdai iš vergų sukilimo SibireNe viską, kas darosi Sibire, 

pajėgia sovietui nuslėpti nuo 
pasaulio. Prasiveržia vis nauji ’ 
ir nauji vaizdai, kaip Sibiro 
vergai netenka kantrybės, su
kyla ir savo krauju aplaisto 
savo reikalavimus. “Rheini- 
scher Merkur” paskelbė vieno 
grįžusio vengro gydytojo toki 
pareiškimą apie sukilimą Kin- 
giri lageryje prie Karagandos 
Kazachstane.

1954 balandžio 9 paėmė 
daugybę kalinių iš lagerio ir 
nugabeno į kalėjimą. Kam tai 
daroma — niekp nepaaiškino. 
Balandžio 16 
buvo atgabentas naujas trans
portas. Jame1 buvo 660 krimi

nalinių kalinių.
Pirmom dienom politiniai 

kaliniai laikėsi nuo atgabentų 
krimaliuių atokiai. Visi žino
jo," kaip pokariniais metais kri
minaliniai kaliniai buvo nau
dojami politiniam kankinti ir 
išnaudoti.

Dvi savaites, kol buvo atlie
kamas karantinas, kriminali
niai kaliniai gyveno specia
liuose barakuose ir nebuvo va
romi į darbą. Bet vieną dieną 
jie nugriovė tvorą, pateko į ka
lėjimo kiemą ir įsiveržė į lage
rio trečią skyrių. Artimiau
siom kitom dienom jie apdau
žė sargybinius, ypačiai sargy
bos viršininką kapitoną Stad- 
nikovą. MVD kariuomenės da
linys negalėjo jų sutvarkyti.

Po gegužės 1 kriminalinių 
delegacija atvyko pas mus ir 
pasiūlė pradėti atvirą kovą su 
MVD sargybom. Jie papasa-

kojo, kad MVD vyresnysis lei
tenantas Belajevas juos pri- sudarė streiko komitetą, ku- 
kaloinėjęs puiti policinius ka- ris išdirbo reikalavimus lage

rio vadovybei. Po dviejų dienų 
iš Maskvos atvyko vyriausio 
prokuroro pavaduotojas Dol
gišius. Kai visi vyrai ir mote
rys buvo sušaukti prieš raur 
donąjį generolą, komitetas 
raštu perdavė jam kalinių rei
kalavimus. Jie buvo tokie:

1. Įvykius lagery turi ištirti 
Maskvos partijos centro komi
tetas, 2. kariuomenės karinin
kai ir kareiviai, kurie dalyva
vo masiniame žudyme, turi 
būti patraukti atsakomybėn, 
3. turi būti sudaryta gydytojų 
komisija, kuri ištirtų nužudy
tųjų mirties priežastis, 4. turi 
būti pašalinti nuo kalinių dra
bužių numeriai ir grotos nuo 
langų, 5. turi būti įvesta 8 va
landų darbo diena, 6. už dar
bą turi būti atlyginta pinigais, 
7." viena arešto diena turi bū
ti skaičiuojama už tris darbo 
dienas, 8. visi mažamečiai tu
ri būti paleisti, 9. turi būti pa
leisti sunkiai ir chroniškai 
sergantieji, 10. visi užsienie
čiai turi būti pasiųsti į jų tė
vynes, 11, turi būti panaikin
tas administracinis ištrėmi-

linius, nes pastarieji priklau
są daugumas prie pogrindinių 
organizacijų ir rengia sąmoks
lą prieš kriminalinius. Bela
jevas jiem pažadėjęs — 
jei kriminaliniai vieni nesu
sitvarkysią su politiniais, tai

MVD jiem ateis į talką.
Po ilgo pasitarimo politiniai 

ir kriminaliniai kaliniai susi
tarė veikti bendrai.

Atėjo 1954 gegužės 6. Buvo 
8 vai. vakaro, kada politiniai 
ir kriminaliniai kaliniai —. 
apie 2500 žmonių — nugriovė 
sienas, kurios skyrė atskirus 
lagerio skyrius. Po valandos 
jau visi Kingiri kaliniai buvo 
drauge — apie 4500 vyrų ir 
3500 moterų. Buvo atidarytas 
kalėjimas ir paleisti 300 jo ka
linių. Kitą dieną 3 vai. ryto į 
lagerį įėjo MVD kariuomenės 
daliniai ir ėmė šaudyti. Buvo 
užmušta 76.
. Girti kareiviai įsibrovė į mo
terų barakus ir daugelį mote
rų nužudė durtuvais.

Švintant visi užmuštieji ir 
sužeistieji buvo sukrauti į 
sunkvežimius ir išvežti. Kitą

mas tiem, kurie lagerio termi
ną yra iškalėję, 12. visos baus
mės, skirtos kaliniams, turi 
būti patikrintos, 13. visiems 
kaliniams turi būti leista kas 
mėnuo parašyti po laišką savo 
artimiesiems ir iš jų gauti, 14. 
turi būti leista susitikti su šei
mos nariais, 15. komiteto na
riai neturi būti baudžiami.

Dolgišius ir gen. Bičkovas 
išklausė kalinių reikalavimų 
ir siūlė iš savo pusės. Kadangi 
dalis reikalavimų jau esą pa
tenkinami balandžio 24 vy
riausybės potvarkiais, — aiš
kino jie, — tai atkrinta rei
kalavimai 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14 
ir 15. Jie paskelbė taip pat, 
kad vyresnysis Įeit. Belajevas, 
teismo skyriaus vedėjas Timo
fejevas ir įgulos viršininkas, ' 
kurio pavardės nebeatsimenu, 
dalyvavę masiniame žudyme, 
esą suimti. Tada kaliniai nu
tarė darbą vėl pradėti.

Kitą dieną lageryje liko tik 
kriminaliniai ir sargybos, o 
visi kiti išėjo į darbus. Netru
kus kriminalinius sustiprintos 
sargybos nuvedė į traukinį, 
kurio langai buvo grotuoti. Po 
kelių valandų į patuštėjusį la
gerį atėjo kareiviai ir atstatė 
tvoras tarp atskirų lagerio 
skyrių.

(Bus daugiau).

1*0 LIGOS prezidentas ir Mrs. Eisenhower išvyko į ūki Gettysburge, Pa.

“PASIIMKITE IR MUS DRAUGE” - PRAŠO PASILIKĘ
Grįžta iš Rusijos ir Klaipė

dos krašto bei Rytprūsių vo
kiečiai. Naujasis Vokietijos at
stovas Maskvoje Haas įteikė 
Sovietam sąrašą vokiečių, pra
šydamas juos išleisti iš Rusi
jos. gagai tą sąrašą pirmasis 
buvo išleisi as Rytprūsių kili
mo Fi . Thuran. Jis iš Krasno
jarsko atvyko į Maskvą ir įsi
registravo Vękietijos atstovy
bėje. Laukiama, .kad netrukus 
bus išleista dar 9000 vokiečių. • 
Tačiau tiem, kurie buvo pri
ėmę bolševikinę pilietybę ar
ba kurie buvo padaryti “asme- 

pi:iet vbės '. kliudoma 
Tais pačiais sumeti- 
daugcl i u i k i a i pėd iečių 

kliūčių. Viešai pa- 
krei Sovietų pilietybę

mčsos kg kaštuoja 35 rb.. ge
ras kostiumas 2000 rb. Maisto 
produktų dar ir dabar labai 
trūksta. Pasirinkti nėra iš ko. 
nes vietoje tebuvo tik viena 
duonos krautuvė.

bų 1945. Kas jos buvo dar likę, 
išsprogdino rusai, o akmenis 
ir kitą statybinę medžiagą^u- 
naudojo molų ir uosto kran
tinių statybai. Buvusios baž
nyčios šiandien nelikę nė ak
mens. Didžioji dalis iš 1,400 
Klaipėdos krašto vokiečių 
našlaičių jau „grąžinti tėvam. 
Karo metais vaikai buvo at
skirti nuo tėvų ir auklėjami 
rusiškai.

nim lx 
išvykti, 
n.. >• ir 
da o.iia 
ski o.a.
g? u šieji ncišieidžiami.

Į Eiolefeldą, vak. Vokietijo
je, atvyko pas gimine^ 70 me
tų vokietis N. Krieg iš Klai
pėdos krašto. Jis išvyko iš Ši
lutės maždaug prieš mėnesį. 
Jį išleidusieji maldavo: “Pasi
imk ir mus drauge ”. Grįžusio 
pasakojimas rodo gyvą susido
mėjimą ir vokiečių spauda.

Kriego pasakojimu.• sąlygos 
Šilutėje ir kitur labai sunkios. 
Sunkiai dirbantieji kolchoze
už darbo dieną tegauna vos viena sritis taip ir liko neat- 
po pusantro rublio ir pusę kg 
grūdu, o už lengvesnius dar
bus moterim temoka tik po 50 
kapeikų. Tuo tarpu rūkytos

Ameiikos kolonistai puikiai 
padarė, atsikratydami anglų 
feodaline valdymo sistema ir 
sukindami naują, pavyzdingą 
valstybę. Bet jie neužbaigė re
voliucijos; politiniu atžvilgiu 
— taip; monetiniu — yes, bet 
su mastais taip ir liko: kvor
tos. pints, bušeliai.., Lietuva. 
Latvija ir Estija buvo įvedę 
modernią sistemą: kilometrus 
ir kilogramus, dabar jiems ru
sai ir vėl primetė pūdus ir 
bet kcvuis.

Lietuva buvo daug ką atlie
tuvinus, atmesdama svetimą 
įnašą. Dabar čia irgi kalbama 
apie lietuvybės išlaikymą. Bet

Jonėmis ir Vladomis. Daugu
ma iki šiai dienai yra Janinos. 
■Vladislavos ir Jadvygos. Mat, 
lietuviškai būtų per prastai — 
tai duokime gerą pavyzdį, ap
saugokime ir savo vaikus nuo 
tekio sulietuvinimo, suprastė
jimo! Štai visi kiti irgi kata
likiški kraštai, prancūzai, is
panai. vokiečiai ir čekai tuos 
pačius vardus galėjo pritaiky
ti savo.kalbai, bet mes. pri
ėmę krikštą iš lenkų, ir išlai
kykime tą lenkiškumą!

Mes traukydavome pečiais, 
kai kaikurie klaipėdiškiai sa
kydavo: mes krikštyti vokiš
kai Qeorgais, ne Jurgiais. O 
patys rie kitąip galvojame.

Ką gi padarysi, gal vaikai 
atlietuvins savo tėvus.

Vieno bendro nusistatymo jais laikais — Indija, Pakista- 
dėl Sovietų Sąjungos Ameriko
je nėra. “N. Y. Times” primi
nė du kraštutinius nusistaty
mus. Vieną išreiškė Prancūzi
jos -Pineau, siūlydamas, So
vietais pasitikėti ir su jais “ko
egzistuoti”. Antram atstovavo 
Vokietijos Adenaueris. kuris 
mano, kad Sovietų politikoje 
niekas iš esmės- nepasikeitė. 
Tarp jų esą savo nusistaty
mais Amerikos prezidentas ir 
valstybės sekretorius. Prezi
dentas labiau pasinešęs į Pi
neau pusę, valstybės sekreto
rius į Adenauerio pusę.

Spaudoje taip pat dvejopas 
nusistatymas. Labiausiai buvo 
išryškintas George F. Kennano 
planas. Daug aštresnis už Pi
neau. Jo pažiūras dar sykį pa
skelbė U. S. News a. W. Re- 
port ir net sutraukė į 4 punk
tus:

• pasitikėkime daugiau 
Kremlium;

• prisiimkime kom. Kiniją į 
Jungt. Tautas;

• palikim Sovietų pavergtas 
tautas jų pačių likimui, tikėki
me jų viduje einančia švelnėji
mo linkme, bet nustokime ti
kėję, kad jos atstatytų padėtį, 
buvusią prieš 10-20 metų;

• palikime Vokietiją, Japo
niją ir eilę kitų sąjungininkų ? 
neutraliųjų zonoje, kad jie su
darytų barjerą tarp Maskvos ( 
ir Amerikos.

Tai buvusio Amerikos atsto
vo Maskvoje politika. Buvusio 

'valstybės departamento pla
nuotojo (nuo 1917). Prieš ją 
stojo kitas Amerikos atstovas 
Maskvoje — pats pirmasis 
(1933-36 > — VVilliam Bullitt, 
buvęs Kennano viršininkas.

nas ir daugybė kitų..
Siūlydamas Amerikos sąjun

gininkam virsti neutraliais, jis 
smeigia peilį su diplomatiniu 
delikatnumu jiem ir pačiai 
Amerikai.

Bullittas kelia klausimą, ko
dėl taip Kennanas nugalvojo. 
Esą Kennanas puikiai pažįsta 
rusų literatūrą ir istoriją. Lais
vai rusiškai kalba. (Jo dėdė pa
rašė bestsellerį apie Rusijos ca
ro ištremtųjų vargus). Bullit
tas Kennaną pasiėmęs į atsto
vybės sekretorius Maskvoje, ir 

1 ten

Bullittas sako, kad nuo ant
rojo karo Amerikos užsienių 
)>olitika veda Ameriką iš galy
bės ir saugumo viršūnių į mir
ties šešėlių slėnį. Kennanas 
esąs suvaidinęs rolę tame nu
sileidime iš saugumo į grėsmę.

Įtikinėdamas, kad Sovietų 
• politika švelnėja, Kennanas te
reiškia savo norus. Tai esąs 
panašus galvojimas kaip Harry 
Hopkinso. kuris ligotam R<x»se- 
veltui įkalbinėjo pasitikėti Sta
linu.

Tvirtindamas, kad reikia su
sitaikyti su pavergtųjų likimu, 
iškreipia pačius istorijos fak
tus. Jei Kennanas būtų, teisin
gas, tai Amerika po 150 metų 
anglų kolonializmo nebūtų vir
tusi nepriklausoma. Arba nau-

nas, aistringai imąsis reikalo. 
Su visa aistra jis nukrypęs į 
Rusiją. Ne dėl to, kad jie ko
munistai, bet kad jie rusai. 
1952 paskirtas atstovu taip 
kalbėjo apie juos ir jiem, lyg 
būtų jų vyresnysis brolis.

Jo politiniai siūlymai vestų 
ir Ameriką į appeasmentą ir 
žlugimą. O daugumas ameri
kiečių mano Buliitas piri svei
ką protą ir moralinės drąsos 
pasakyti: tigro nepąversime 
kačiuku ii glostydami; galim 
ji šauti; galim laikyti jį ap
suptą gaisrų, iki jis praras ner
vus ir pabėgs.jis buvo puikus pareigu

PROTESTl’OJ.%... Peru soMinč.ir studentai surengė rinnšrs. 
protestuodami prieš susisirkimo pabranginimą: viršuj prote
stuoja prieš suėmimą, vidury apverstas autobusas, apačioj 
autobusas jau padegtas.



svarbiausieji mūsų kultūriniai reikalai
Kultūros Kongresas Chicago je praėjo su dideliu pasisekiau

Užsienyje

Į pirmąjį Kultūros Kongre
są, rengtą JAV ir Kanądos 
Lietuvių Bendruomenių, Chi- 
cagoje, birželio 30 d., susirin
ko lietuvių iš visų Amerikos ir

Shermano viešbutyje', kur 
ko kongresas, prasidėjo judė
jimas — informacija, registra
cija, pasirengimas atskiriems 
posėdžiams. 9:30 v. didžiojoje 
salėje pradėtas pats Kultūros 
Kongresas. Į pirmąjį plenu
mo posėdį susirinko apie 500.

Kongresą pradėjo trumpu 
žodeliu kongreso tiesinginiai 
rengėjai —- Chicagos L. Ben
druomenės Apygardos pirmi
ninkas dr. J. Bajerčius ir Ka
nados LB pirminii)kas B. Sa
kalauskas.

STASYS BARZDUKAS, LB 
Centro Valdybos pirmininkas, 
atidaręs Kultūros Kongresą 
ir Dainų šventę Chicagoje.

telitų po Stalino iškeikime buvo 
jaučiama toji “liberalizacija”. 
Joje darbo žmonės pajuto savo 
jėgą ir drąsą viešai pareikalau
ti sau dviejų pagrindinių te:sių 
— duonos ir laisvės. Jie išėjo į

KONGRESO SEKRETORIATAS. Iš kairės j dešinę: V. Vygantas, 
V. Gaškaitė, L. Maskeliūnas. Nuotr. Noreikos.

bininkus. Tai galima tik kalė^ 
jimo režime.

Poznanės įvykiai iš naujo pa
rodė, kad komunistinis režimas 
sugrįžo prie savo senojo smur-

• Kur J. B. Končius, Balfo 
pirmininkas, gavo iš Vokiečių 
Pabėgėlių ministerijos patik
rinimą, kad jokiu atveju so
vietų pareigūnams nėra lei
džiama asmeniškai lankytis 
pabėgėlių stovyklose arba ki
tuose butuose ir vesti pasita
rimus, raginant, kad “grįžtų 
namo”.

diskutuota draugijos veiklos 
klausimais.
.. ..Mokslo sekcijoje (vadovavo 
M. Krikščiūnas) paskaitą 
skaitė prof. St. Kolupaila — 
Aukštojo mokslo raida nepri
klausomoje Lietuvoje. Daly
vavo apie 30 profesorių.

Muzikos sekcijos (vad. J. 
Kreivėnas) posėdžiai vyko Co- 
liseumo salėje. Paskaitas skai
tė — prof. VI. Jakubėnas — 
Tautiniai elementai lietuvių 
muzikoje, prof. J. Žilevičius — 
Amerikos lietuvių indėlis į lie
tuvių muziką.

švietimo sekcijoje (vadova
vo J. Ignatonis) paskaitytos 
trys paskaitos: A. Rinkūno — 
Mokyklos lietuviškasis turi
nys, K. Mockaus — Būdai ir 
priemonės lituanistiniam švie
timui stiprinti, Ig. Malėno — 
Dabartinė lituanistinio švieti
mo padėtis. (Pirmi du prele
gentai neatvyko, jų referatus 
paskaitė kiti). Vyko itin gy
vos diskusijos aktualiais švie
timo klausimais. Dalyvavo 
apie 50, jų tarpe nemaža se
selių, kurios dirba mokyklose.

Teatro sekcijoje (vadovavo 
St. Pilka) susibūrė teatro dar
buotojai. Paskaitą skaitė G. 
Velička — Mūsų teatro ateitis, 
St. Pilka — Sceninė saviveik
la JAV ir Kanadoje dabarties 
metu. Bediskutuodami teat-

Pirmojo plenumo posėdžio 
turinį sudarė dr. J. Girniaus 
graži, kruopščiai paruošta, iš
sami paskaita — Tautinė kul
tūra — tautos išlaikymo pa
grindas. Paskaitoje nagrinėjo 
šiuos klausimus: kokiu būdu 
keičiama tautybė, koks pa
grindas išlikti tėvų tautoje, 
kaip suprasti tautinę kultūrą.

Posėdis baigtas 12 vaL Da
lyviai išsiskirstė pietauti ir 2 
vaL vėl susirinko į tą patį 
viešbutį, kur atskirose salėse 
vyko sesijų posėdžiai.

Akademinio jaunimo sesi
joje (vadovavo B. Juodelis) 
svarstė lietuvių tautinės kul
tūros išlaikymo būdus mūsų 
emigracinėje bendruomenėje 
ateities meto sąlygose. Temą 
skleisdami, patys studentai 
skaitė tris referatus: L. Saba
liūnas — Lietuvių tautinės 
kultūros išlaikymo būdai mū
sų vyresnės kartos veikloje, A. 
Barzdukas — Studentijos tar
pe, G. Prialgauskaitė — Socia
liniame darbo plote.

Akademinio jaunimo sekci
ja praėjo gyviausiai, joje da
lyvavo apie 150 studentų.

Dailės sekcijoje (vadovavo 
dail. J. Pilipauskas) paskaitą 
skaitė K. Žoromskis — Tauti
nio meno reikšmė ir jo reikš
mingumas išeivijoje. Vyko dis
kusijos įvairiais dailės klausi
mais. Dalyvavo apie 30 daili
ninkų ir meno bičiulių.

Istorikų sesijoje (vadovavo 
V. Liulevičius) paskaitą skai
tė dr. A. Kučas — Aktualios 
mūsų istorijos problemos. Da
lyvavo apie 30 istorikų.

Kalbos sekcijoje (vadovavo 
A. Dundulis) paskaitą skaitė 
L. Dambriūnas — Mūsų kal
bininkų uždaviniai tremtyje.

Kongresą atidarė St. Barz
dukas, JAV LB Centro Val
dybos pirmininkas. Pirmiau
sia buvo sugiedoti himnai; 
Amerikos giedojo G. Mačytė, 
Lietuvos — visi kongreso da
lyviai. Invokacijas atkalbėjo 
prel. Ig. Albavičius ir protes
tantų kun. A. Trakys. Atsi
stojimu pagerbti ir prisiminti 
mirusieji ir ištreintieji kultū
rininkai.

Atidarymo kalboje St. Barz
dukas ryškino, kaip lietuviš
koji literatūra, sava kultūra 
brandino mūsų tautinę sąmo
nę, pačią tautą vedė į nepri
klausomybę ir linkėjo kongre
sui ktio geriausio darbo. St. 
Barzdukas taip pat pristatė ir 
visą garbės komitetą.

Prezidiuman pakviesti K- 
Pakštas, VI. Jakubėnas, P. 
Jonikas, J. Puzinas ir A. Rin
ktinas (pastarasis iš Kanados 
neatvyko); sekretoriatan — 
studentai: V. Gaškaitė, L. 
Maskaliūnas, V. Vygantas.

Pirmininkavimą perėmus K. 
Pakštui, pirmiausia buvo per
skaityti sveikinimai. Skaitė V. 
Gaškaitė. Jų buvo tiek daug, 
kad suminėjo tik sveikintojų Dalyvavo apie 25. 
pavardes. Literatūros sekciją sudarė

STUDENTU SEKCIJOS POSĖDIS. Iš kairės Į dešinę: L. Sabaliū 
nas, G. Prialgauskaitė, A. Barzdukas. B. Juodelė — kalba. V 
Tautvydaitė.

Akys tebėra nukreiptos į So- rodė, kiek kalėjimo režimas ski- 
vietus. Rūpi, ar Sovietų režimas naši nuo demokratijos... Ame- 
pasikeitė, ar taip tik atrodo... rikos valdžia nesiunčia nei tan- 
Jame tiek daug naujų įvykių, kų, nei patrankų, nei lėktuvų 
kad yra pagrindo galvoti, jog prieš streikuojančius plieno dar- 
ten nebe tas, kas buvo. Stalino 
nebėra; atleido policinius varž
tus; kelis asmenis išleido į Va
karus; keliolika išleido iš kace- 
tų; leido spausdinti ir Lietuvoj 
pirmu kartu po dvylikos metų to, Berijos, Kruglovo prakti- 
maldaknygę, o Rusijoje net vi- kuoto — masinių suiminėjimų, 
są Šv. Raštą. Žada dar daugiau: grasinimų liaudies teismais, mi- 
panaikinti darbininko prirakini- tingų bausti be pasigailėjimo, 
mą prie dirbo, panaikinti kace- Bausti tuos, kurie reikalavo 
tus, net rinkimuose eiti ne vie- sau duonos ir laisvės... Tai 
nu, bet keliais sąrašais, atskirti nėra vienintelis jau Chruščiovo 
komunistines partijas nuo Mas- laikų reiškinys. Tai tas pats, 
kvos, net su Vatikanu ieškoti kas buvo daroma Gruzijoje ir 
“koegzistencijos”_  Visi tie
ženklai vadinami komunistinio 
režimo “liberalizacija”. Tai tu
rėtų reikšti panašumą į Vaka
rų demokratijas.

Kalėjimo durys praveriamos 
ir žadamos dar daugiau praver-

Liet. Rašytojų Draugijos susi
rinkimas, vad. B. Babrausko. 
Paskaitytas dr. J. Griniaus re
feratas — Lietuviams rašyto? 
jams aktualios problemos 
(skaitė B. Babrauskas), pa
skelbti valdybos rinkimų da
viniai, priimti nauji nariai,
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Kaip tai sutinka kalėjimo re
žimo patys gyventojai? Ar dik
tatūros “liberalizaciją” laiko

Sibiro kacetuose.
Atgijo Lenkijos komunizme 

Stalino dvasia tiek, kad komu
nistinis režimas atmetė Ameri
kos pasiūlymą per raudonąjį 
kryžių duoti Lenkijos žmonėm 
maisto, kaip jo Amerika anks
čiau buvo siuntusi Vokietijai, 
Austrijai, Vengrijai ir kitur, 
kur žmonės alksta. Ir Poznanėj 
žmonės reikalavo duonos, bet 
Lenkijos atsisakymas reiškia: 

valdžios kilnumu ir palankumu tegyvuoja komunizmas, teba- 
žmonėm, ar .tos valdžios silpnu- dauja darbo- žmonės...
mu ir baime prieš žmones? *

Diktatūros varžtų atleidimą Yra tragiška, kad diktatūrai 
žmonės paprastai priima ne kito kelio nėra, jei ji nori išri
kau! malonę, už kurią reikia laikyti. Ji laikosi tik smurtu ir 
jaustis dėkingam. Greičiau kaip baime. Jei smurto atsisakys, 
silpnumo ženklą. Po vieno ženk- pati sugrius. Kas vadovaujasi 
lo laukia kito. komunizmo sistema, tam ir lie-

Ne kitaip buvo ir Lenkijoje, ka tik dvi išeitys: arba laikyti 
Lenkijoje labiausiai iš visų sa- kalėjimo duris užrakintas, arba 

panaikinti patį ka1 ėjimą. Kai 
gyventojai išeis į laisvę, dings 
pats komunizmas. Komunizmas 
laikysis, kol bus kalėjimas. Jo 
diktatoriai ir pasirenka: tegul 
kenčia žmonės, bet tegyvuoja 
komunizmas.

Kas suabejojo, ar komuniz
mas Sovietuose nenasikeitė. tam 
abejones išsprendė Poznanės 
pamoka.
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gatves.
Sulig šituo išėjimu subiro vi

sas “liberalizmo” tinkas, kuriuo 
buvo aptrauktas Lenkijos ko
munizmas. Visu nuogumu pasi-

liucijcs. Bendrąsias rezoliueE 
jas parengė dr. J. Girnius, 
Paplėnas, V. Vardys. SkaiiS 
dr. Paplėnas. Prie šių buvo prf? 
jungtos atskirų sekcijų rezo
liucijos, skaitė aktorius A. Di- 
kinis. Rezoliucijos vėliau bus 
paskelbtos spaudoje. £

Kongresą uždarė St. Barz
dukas, padėkodamas visiems 
rengėjams. . .

Kongrese dalyvavo ir visus 
darbus sekė vysk. V. Brizgys; 
Vliko pirm. J. Mattilionis, VT 
pirmininkė A. Devenienė, min. 
St. Lozoraitis, konsulas PC 
Daužvardis. Iš Washingtorio 
buvo atvykęs Amerikos Balso* 
redaktorius P. Labanauskas, 
kuris užrašė į juostas ir per
duos į Lietuvą, šiaip visą kon
gresą užrekordavo Liet. Ar
chyvas ,net atskirų sekcijų po
sėdžius; juosteles paliks Liet. 
Archyve.

Kongresas baigėsi 9:30 v. v. 
JŲ visus darbus atskiru nu
meriu išleis “Aidų” žurnalas. 
Ten su svarstytais klausimais, 
su rezoliucijomis galės susipa
žinti visi, kurie kongrese ne
dalyvavo. Iš nuotraukų ir iš 
darbų aprašymų galės matyti, 
kokia tai buvo didelė šventė, 
kurioje buvo aptarta svarbiau
sieji mūsų kultūros klausimai, 
priimtos rezoliucijos, atsigai
vinta, pasiryžta naujiems dar
bams, kurie turi dar labiau iš
judinti ir pačią Lietuvių Ben
druomenę, Kultūros Fondą, 
pagyvinti visą mūsų lietuviš
ką veikimą.
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Straipsniu* ir koraapoadancija* redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai aauąoml Ir prgTInanil autoriams prašant. Pavarde pasirašyti stralpsnUl netA- 
tktai išreiikia rudakei jo* nuomonę. Už skelbimų turini ir kalbų redakcija neatsako

ralai priėjo prie savo atskiros 
draugijos kūrimo. Dalyvavo. 
apie 30.

Be to, kongrese buvo nema
ža žurnalistų. Nors jų sekcijos. 
posėdžio kongreso darbuose 
nebuvo numatyta, bet J. Kar
delio iniciatyva jie susibūrė 
vienon salėn ir aptarė aktua
lius profesinius klausi tnus, 
priėmė rezoliucijas. Dalyvavo 
apie 25.

Taip pat vienoje salėje įvy
ko buvusio Pinnebergo uni
versiteto minėjimas, kur daly
vavo apie 60 žmonių. Pasida
lyta prisiminimais, išklausyta 
sveikinimo . kalbų. Paskaitą 
‘skaitė prof. J. Puzinas — Vil
nius iki Vytauto laikų.

ANTRASIS PLENUMO 
POSĖDIS

prasidėjo 6 v. v. Kongreso da
lyvių jau buvo apie 700. Pir
miausia rengėjai pranešė, kiek 
surinkta aukų — 1826 dol. 
Stambiausias sumas aukojo: 
Liet. Fronto bičiuliai ir “Į 
Laisvę” redakcija — 100 dol., 
dr. P. Kisielius — 50 dol., dr. 
A. Razma — 50 dol.

Pagrindinę antros sesijos 
paskaitą skaitė Iz. Matuzevi- 
čiūtė, Kanados LB Kultūros 
Fondo pirmininkė. Ji svarstė 
būdus ir priemones tautinei 
kultūrai išlaikyti. Paskaitoje 
palietė jaunimo švietimą šei
moje, mokykloje, jaunimo or
ganizacijose, vasaros stovyk
lose, lituanistinio auklėjimo 
bei švietimo organizavimą.

Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos, kuriose iškelta pozity
vių minčių, sumanymų. Kun. 
dr. J. Prunskis, atsiliepdamas 
į diskusijų mintis, paskelbė, 
kad jis skiria 500 dol. religi
nės patriotinės dainos konkur
sui.

Baigiant buvo priimtos rezo-
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Dabar transliuojamos grama- 
fono plokštelės. Dainos ir šiaip 
lyrinė muzika, viskas taip 
graudu, likimo neatkeliamos 
naštos prislėgta. Taigi, tikrai 
bus kas netikėtino, lemiančio 
atsitikę.

Stovim ir laukiam. Minutės 
ilgos, pavėlavusios,— kaustan
čios. žvilgterėjau į laikrodį 
sienoje. Ne, jis nesustojo. Ir 
vėl.

Profesoriaus žmona įeina 
sunėrusi rankas. Pražilo ji, ar 
tik man taip atrodo? Savo 
skausmo ir paguodos suraity
tu veidu nustato ji:

— Dabar Tamsta niekados 
nebepamatysi savo šeimos 
Švedijoj. O Tamsta taip ilgė
jais jos, aš pastebėjau.

Ką dabar galiu pasakyti?
Įeina šeimininkės dukterys.

Neįlekia kaip paprastai, iš to
lo skardėdamos šūkavimais ir 
juoku. Įeina kaip dvi palenk
tos, išblyškusios vienuolės.

— Niekur negalėjome nu
pirkti duonos, — sako vyres
nioji pavargusi. Keliose vieto
se išstovėjom eilėje, pu
sę miesto išvaikščiojom. Visur 
išpirkta. Dabar ir žmonių nie
kur nebematyti. Gatvės tuš
čios, plikos.

Jaunesnė, inteligentiškoji 
Olė nieko nesako. Išsibarstę 
po visą kambarį stovim ir lau
kiam, kiekvienas sau, kiekvie
nas su savo mintimis. Visi, iš
skyrus mane, jau girdėjo bai
siąją žinią. Ir turbūt ne vieną 
kartą... O gal dar abejoja, ar 
tikrai bus girdėję?

Plokštelių muzika nutrau
kiama. Žinių pranešėjo balsas: 
• “Pirmininkaujant respubli
kos prezidentui, vyriausybė 
nutarė savo posėdyje, birželio 
15 dienos rytą nusileisti So
vietų Sąjungos vyriausybės 
reikalavimams. Reikalavimai 
buvo šiąnakt patiekti ultima- 
tyvinėje formoje, ir atsakymas 
turėjo būti duotas šiandien 

prieš dešimtą valandą. Nusi
leisdama šiem reikalavimam, 
vyriausybė sutiko, kad raudo
noji kariuomenė jau šiandien 
įžygiuotų Lietuvon, užimtų 
visus didesnius miestus ir ki
tas svarbesnes vietoves tokio 
didumo pajėgomis, kad jau 
krašte esančių oro bazių sau
gumas būtų visiškai patikrin
tas. Įsakyta suimti buvusį vi
daus reikalų ministerį genero
lą Skučą ir saugumo policijos 
direktorių Povilaitį ir pa
traukti teisman kaip atsakin
gus už trijų raudonarmiečių 
kalinimą bei kankinimą, o 
taip pat vieno raudonosios ar
mijos karininko nužudymą. 
Dabartinė vyriausybė nutarė 
pasitraukti ir užleisti vietą 
naujai vyriausybei, galinčiai 
gauti Sovietų Sąjungos vy
riausybės pasitikėjimą”.

Paskum buvo perskaitytas 
trumpas Lietuvos kariuome
nės vado kreipimasis draugiš
kai sutikti raudonosios ka
riuomenės dalinius, kur tik 
jie pasirodytų, ir traktuoti 
juos kaip mūsų sąjunginin
kus.

Nežiūrint sunkiai slegian
čios juodos rimties, visų lūpos 
spontaniškai sukrypsta į šyp
seną ties tais žodžiais, karčią, 
ironišką.

Baisiąją, nežmoniškąją ži

nią seka keletas trumpesnių, 
giminingų naujienų:

Tuojau pat po vyriausybės 
posėdžio, respublikos prezi
dentas Aptanas Smetona šį
ryt nutarė pasitraukti iš Lie
tuvos. Popiet jis jau perėjo 
vakarų sieną. Atsistatydinan
čios vyriausybės ministeris 
pirmininkas, Antanas Merkys, 
laikinai eis respublikos prezi
dento pareigas.

Buvęs vidaus reikalų minis
teris generolas Skučas ir sau
gumo policijos direktorius Po
vilaitis jau suimti ir patalpin
ti kalėjiman.

Užsienio reikalų komisaro 
pavaduotojas Dekanozov at
skrido iš Maskvos Kaunan, 
tikšlu palengvinti sudaryti 
naują, Sovietų Sąjungai drau
gingai nusistačiusią vyriausy
bę.

Paskum vėl pasigirsta gra- 
mafonas. Profesorius uždaro 
radiją.

Niekas nesako nė žodžio. Vi
si stovim kaip sukaustyti, vie
nas į kitą nežvilgterėdami.

Stefanija įeina ir praneša, 
kad vakarienė paruošta. Be 
to, papasakoja, kad jai pavy
ko nupirkti šešis kilogramus 
juodos ruginės duonos ir du 
bakanėlius pyrago. Ta nuosta
bi Stefanija!

Lūpos prasiveria, mes vėl

turim apie ką šnekėti. Pasi
sekimas su duonos pirkimu 
atgaivina mūsų viltį. Visų 
akys prašvinta — lūkestis, 
kad koks stebuklas įvyks jas 
įžiebė.

Visdėlto grįžtam prie to, kas 
yra atsitikę.

Olė pasakoja:
— Mačiau įvažiuojant mie-

stan autobusą, pilną kaimo 
jaunimo. Autobuso langai bu
vo atdari, iš jo sklido skar
džios linksmos dainos. Galbūt, 
pirmą kartą keliauta išsiilg- 
tan Vilniun. Ties miesto var
tais sustabdė autobusą. Įkišė 
galvą vidun, kažką pasakė. 
Tuojau pasidarė tylu autobu
se, tik mačiau, kaip berniokų 
ir mergiočių veidai pasislėpė 
rankose.

— Vilniaus gatvėje mačiau, 
pasakoja toliau Olė, kaip dvi 
mūsų licėjaus mokytojos su
sitiko su licėjaus direktore, ku
rios jos nekentė todėl, kad ji 
buvo lietuvė. Dabar abi su už
verktomis akimis, jau iš tolo 
ją skabino ir dejavo: “Koks 
likimas mus visus ištiko! Kad 
mes bent anksčiau būtumėm 
buvę protingesni ir nežiūrėję 
vieni į kitus, kaip į priešus. 
Visdėlto kokios simpatiškos, 
kokios simpatiškos tos Lietu
vos būta!”

— Tamstai visados taip ge
ni sekdavos mus pragiedrinu,

palaikyti nuotaiką, — kreipėsi 
į mane šeimininkė. Būk geras, 
daryk ką nors dabar, papasa
kok ką!

—■ Deja, dabar negaliu, — 
atsakau. — Gal vėliau. Gal 
rytoj.

Grįžęs savo kambarin, pra
dedu galvoti, kas man daryti. 
Švedijoj turiu žmoną ir sūnų.
Išgirdus per radiją, kas Lietu
vą ištiko, apims juos didelis 
nerimas. Ar nebėgt man? 
Tuojau pat, kol dar ne per- 
vėlu. Juk kas gi kita čia lau
kia, jei ne nelaisvė, ne ver
gija?

Suprantu, kad einu Vilniu
je atsakingas pareigas, globo
ju pabėgėlius, tūkstančius pa
bėgėlių. Ar galiu tada virsti 
pats pabėgėliu? Jie visi žiūrė
jo į mane kaip į savo globėją, 
dabar jų laukia nauji, turbūt, 
daug didesni sunkumai. Ar tu
riu teisę juos vienus palikti? 
Be jų turiu dar taip vadina
mas karo aukas, visą trečdalį 
Vilniaus gyventojų. Kaip jie 
visi, tie nelaimingieji, pažiū
rės į mane?

Mano šeimai ' Švedijoj ne
gresia joks pavojus, atrodo, 
dar ne...

Ar galima tokiu metu, kaip 
dabar, paFkti savo kraštą? . •.

Nusprendžiau pasilikti Lie
tuvoj.

Naktį nubundu, klausaus.

Namų sienos dreba, langai 
žvanga. Iš oro girdėt bildesys 
ir ausis veriantis tarškėjimas. 
Panašus kaip trankant dide
lius skardos lakštus vieną į 
kitą. Tai bolševikų tankai, įsi
grūdę Lietuvon, pakeliui, to
liau. Kad sustiprintų jau 
esančių raudonųjų bazių sau
gumą ir padėtų lengviau su-
daryti Lietuvos naują, Mask
vai patikimą vyriausybę...

Tankai tarška, bilda be per
traukos, valanda po valandos. 
Oras pilnas, kambarys pilnas 
visą kūną ir sielą veriančio 
tarškesio ir bildesio. Raudo
nojo, žvėriško triukšmo'

Neima miegas. Argi galima 
miegoti, kai girdi, kad Lietu
vą kausto geležiniais pan
čiais?

Birželio 16-ta
Rytiniai dienraščiai pakar

toja Sovietų Sąjungos ultima
tumą Lietuvai. Tie patys kal
tinimai. kaip prieš keletą sa
vaičių, tik griežčiau suformu
luoti. Nors neturima nieko 
naujo pridurti, visdėlto nusta
toma, kad Sovietų Sąjungas 
vyriausybė mato save privers
ta pereiti prie veiksmo ir pa
daryti galą ligi Šiol prieš So
vietų Sąjungą vestai Lietuvos 
politikai, kuri buvusi persunk
ta blogos valios ir pilnos slap>

(Bus dugiau)
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Į IŠ VISUR INuo Pajevonio iki Sao Paulo
Sidabrinis kun. P. Ragažinsko kunigystes jubilejus

■ | KUN. pures RAGAŽINSKAS

Sao Paulo lietuvių kolonija KAROLĖ PAŽĖRAITĖ 
šventė didelę šventę. Birželio - 
mėnesį sukako 25 metai, kai 
mūsų gerbiamas klebonas 
kun. Pijus Ragažinskas buvo 
įšventintas į kunigus ir 20 me
tų nuo jo pastoracinio ir lie
tuviškos veiklos darbo Sao 
Paule. .Tokį ilgą laiką išsilai
kyti vienoje vietoje tegali ku
nigas nepaprasto takto ir ku
pinas krikščioniškos toleranci
jos dvasios. Ypatingai tokių 
dvasinių gabumų reikia dva
sios vadovui Brazilijoje, kur 
yra suvažiavę įvairių krypčių 
ir nusiteikimų žmonės. Toks 
yra kolonijos mylimas kun. 
klebonas Pijus Ragažinskas, 
kurio dvigubą jubilėjų čia 
šventėme. '

\ Kun. P. Ragažinskas gimė 
1907.V.4. Pajevonyje. 1927 m. 
baigė Vilkaviškio žiburio gim
naziją ir įstojo kunigų semi- 
iarijon Gižuose, kuri vėliau 
tįvo perkelta į Vilkaviškį.

’ 1^1 m. birželio 21 d. buvo
įšVntintas kunigu, o 24 die- druomenei, kun. Valaičio įkur- 
ną,savo tėviškėje, Pajevonio 
bažnyčioje, aukojo pirmąsias 
švėnas mišias Po to ketverius 
metų buvo vikaru Liudvina
ve ir ienerius metus vikaravo 
Suvalą Kalvarijoje pas tuo 
metu en klebonavusį kun. 
MykoląKrupavičių.
rugpiūči 15 d., kanauninko 
Steponavčiaus paragintas, jis 
išvyko pątoraciniam darbui 
Brazilijon;

Atvykęs >ao Paulo miestan, 
jaunasis Realistas kunigas 
Pijus pateki į nemalonią pa

junga Brazilijoje ir katalikiš
kos draugijos, susispietusios 
apie lietuvišką bažnyčią, Vila 
Zelinoje, kurią pastatė kun. 
B. Sugintas, padedant Liet. 
Katalikų šv. Juozapo Ben

tai.
Pastoracinio darbo mūsų ju

biliatas čia rado apsčiai. Rei
kėjo aptarnauti nemaža Sao 
Paulo kolonija ir aplankyti 
provincijoje išsisklaidžiusias 
lietuvių šeimas, jas morališkai 

1936 m. sustiprinti ir padėti išbristi iš 
sunkies padėties, patekus į 
fazendierių išnaudotojų ver
govę. O paskui, po antrojo pa
saulinio ” karo, atvykusiems 
naujiems imigrancams kun. 
Ragažinskas daug padėjo, su
ieškodamas jiems darbo ame- 

dėtį/nes rad> lietuvių koloni- . rikoniškose bendrovėse bei ap- 
ją gerokai susiskaldžiusią. Iš 
lėto kolonijos gyvenimas įėjo 
į normalias v^es. Ypatingai 
“taikos balandįu” patarnavo 
Brazilijos valdža, uždaryda- 

. ma daugelį svetmšalių orga
nizacijų. Karui jrasidėjus, iš

ėmė ateitininkus ir, sukvies- 
damas gražų būrelį pasiauko
jusių pasauliečių lietuvių mo
kytojų, platesniu mastu su
organizavo lietuvių kalbos pa
mokas seselių • pranciškiečių 
mokyklose, Vila Zelinoje (po 
karo pačios seselės mokė vai
kus lietuviškai).

Mūsų jubiliato lietuviškoji 
veikla ankštai susijus su lie
tuviškąja spauda. 1936 m. jam 
teko iš kun. B. Suginto per
imti laikraščio “šviesa” reda
gavimą. šis laikraštis ėjo ligi 
1941 m. Tai buvo paskutinis 
svetimšalių laikraštis, karo 
metais brazilų valdžios uždą- ' 
rytas. Po karo vėl mūsų su
kaktuvininkas, padedant ke
liems pasiryžėliams tautie
čiams, įsteigė savaitraštį “Mū
sų Lietuva”, kuris jau baigia 
savo dešimtuosius gyvenimo 
metus. Paskutiniu metu kun. 
P. Ragažinskas vadovauja lie
tuviškai valandėlei per radiją 
Nove de Julho.

šiam dvigubam jubilėjui 
atžymėti Vila Zelinoje nuo 
birželio 7 ligi 24 dienos vyko 
bažnyčioje lietuviški ir brazi
liški maldos tridieniai, salėjė 
Įvairūs meniški parengimai su 
akademijomis, iškilmingi po
būviai bei pagerbimai žodžiu 
ir spaudoje. Mūsų tauraus kle
bono kun. Pijaus Ragažinsko

per savo skyrius: B-nės Cho
rą, Vyrų Broliją, Moterų Drau
giją ir kt. Darbo dirva šiose 
organizacijose plati. Tačiau 
kun. Pijus ja nepasitenkina. 
Jam rūpi nutaustantis jauni
mas, persiimąs svetimais pa
pročiais. Tam nutautėjimui 
užkirsti jubiliatas įsteigė lie
tuvių moksleivių ateitininkų 
kuopą, kuriai vadovavo ligi 
kun. Juozo Šeškevičiaus atvy
kimo Sao Paulin. Jis ateitinin
kam? ne tik skiepijo ateitinin- 
kišką pasaulėžiūrą, bet ir pa
traukdavo jaunimą praktiš
koms pramogoms, išveždamas 
juos kasmet keliom savaitėm 
stovyklauti pajūryje, kur ša
lia ideologinių dalykų gvilde
nimo buvo daug sportuojama, 
mokomasi šokti tautinių šokių 
bei dainuoti. Tačiau jam vie
nam viską aprėpti buvo sun
ku, tad jis paprašė dvasiškus 
vyriausybės prisiųsti jam jau
ną patriotą kunigą, kuris per
imtų jaunos kartos auklėjimą 
lietuviškoje dvasioje (karo 
metu, valdžiai įsakius, buvo 
lietuvių kalbos pamokos mo
kyklose nutrauktos, todėl jau
nimas pradėjo nutausti). Toks rūpesčiu, Vila Zelinoš bažny- 
idealistas patriotas kunigas čia dailininko Antano Navic- 
yra dabartinis vikaras kun. ko išpuošta lietuviškais moty- 
Juozas Šeškevičius, kuris per- vais.

IŠSIŠOVĖ AKYTES tas 5 metų vyras Pittsburghe, ligoninėje 
jam kiti turi paskaityti iš knygeles.

ŠKOTASDIDŽIUOJASI, KAD JO 
SŪNUS-LIETUVIS

PRANYS ALŠĖNAS, Kanada

rūpindamas butais. Per tą 
dvidešimtį metų jam talkinin
kavo kun. A. Arminas, kun. 
K. Tamašiūnaš, kun. Kemėšis, 
kun. K .Miliauskas, kun. Va
levičius. o dabar parapijoje 
dirba kun. J. Šeškevičius.

įvairaus plauko organizacijų Liet. Katalikų šv. Juozapo 
tepaliko gyvuoti lietuvių Są- Benai uomenė ligšici gyvuoj

VIEŠNIOS BtOCKTONO VIE?;UOLY.NE
Birželio 24. sekmadienį.

Worcestcrio buvo atvykusios 
aplankyti Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vienuolyno nuo
širdžios jų rėmėjos — 35 mo
terys, vadovaujamos ponios 
B.' Milerienės. Jos buvo atvy
kusios specialiu autobusu. 
Dauguma jų buvo naujos rė
mėjos, supažindintos su vie
nuolynu, kuris joms paliko la
bai gražų įspūdį.

Viešnios dalyvavo pietuose, 
vakarienėje ir 40 valandų at
laiduose. Vienuolynui sudėjo 
arti 40 dolerių naujai koply
čiai statyti. Išvyko smagios ir 
patenkintos, pasiryžusios rasti 
vienuolynui dar daugiau rė
mėjų ir raginti žmones auko
ti .kad nauja koplyčia pradė
tų kilti nuo žemės.

Čia, reikia dar pažymėti, 
kad VVorcesterio rėmėjų sky
rius yra labai veikius, o tam 
nepaprastai daug nusipelno 
to skyriaus pirmininkė, nenu-

Nemaloni klaida pataisoma
Darbininko birželio 22 nu

meryje buvo rašyta apie stam
bias aukas Brocktono seserų 
koplyčiai. Aukos gautos iš 
V/orcesterio — Aušros Vartų 
parapijos. Bendra suma nuro
dyta tiksliai, bet aukotojų są
raše nesuminėta 200 dolerių, 
gautų iš Aušros Vartų Drau
gijos per jos pirmininkę Kati- 
nienę. Aukotojom nuoširdžiai 
dėkoj omą ir atsiprašoma už 
tą neapsižiūrėjimą.

Redakcija atsiprašo iš savo 
pusės, nes patikrinus rank
raštį, pasirodė, kad jame buvo 
ir Aušros Vartų Draugija ir 
Ausies' Variu Moterų Sociali
nis Klubas. Praleidimas įvyko 
berenkant linotipu: nuo vieno 
sakinio’ pradžios peršokta į ki
to pabaigą. Mums yra nema
loni ta paklaida, bet malonu, 
kad galime tai atitaisyti.

ARKIVYSKUPAS MAKARIOS IŠTREMTAS iš Kipro į Indijos 
vandenyno salą.

IŠTRĖMIMAS NIEKO NEGELBSTI
Kipro salos arkivyskupas. Pogrindinės organizacijos bai- 

graikų dvasinis bei politinis va- mė buvo ištikuš ir Londoną. 
das: Makarios ištremtas vienoje Anglijos karalienės šventėje. 
Indijos vandenyno saloje. Nese
niai jis buvo paskelbęs bado 
streiką prieš suvaržymus,’ ku
riuos jam anglai buvo pritaikę 
korespondencijai iš laisvojo pa
saulio gauti. Anglai, kurie sau- daug vyrų apsivilkusių apsiaus- 
goja Makarios. gavo griežtą įsa
kymą sekti Makarios kaip savo 
aki. Bijomasi, kad graikų įk>- 
grindinė organizacija jo 
vogtų.

kai ji priėmė kariuomenės pa
radą, buvo sustiprintos slapto
sios sargybos prie karalienės ir 
vyriausybės. Nors diena buvo 
karšta, bet gatvėse sukiojosi

neiš-

• Lietuvių dienoje, Kenne- 
bunkporte, liepos 15, sekma
dienį, per iškilmingas mišias 
gituos ir meninę programą 
išpildys šv. Juozapo lietuvių 
pavapi jęgJKaterbury choras, 
diriguojamas prof. J. Aleksio.

• Jonas Vosylius, gyvenąs 
Chicagoje, karo pratimams iš
vyko į Minnesotą, Camp Rip- 
ley.

• Rašytojų Draugijos susi
rinkimas įvyko Chicagoje Kul- ■ 
tūros Kongreso metu. Susirin
kime buvo pranešta, kas ko- 
respondenciniu būdu išrinkta
į naują valdybą. Ateinantiems 
dviem metams Liet. Rašytojų 
Draugijos valdybon išrinkta; 
Ben. Babrauskas, A. Baronas, 
P. Gaučys, V. Ramonas ir S. f 
Pipiraitė-Tomarienė.

• Mažosios Lietuvos rėžis-/ 
tencinio sąjūdžio suvažiavi
mas įvyko Chicagoje birželio 
30 d. Dalyvavo atstovai iš New ? 
Yorko, Bostono, Pittsburgho,. | 
Collinsville, Chicagos ir To- / 
ronto. Aptarti Organizaciniai 
reikalai ir priimtas sąjūdžio 1 
statutas, pagal kurį sudaro-' 
mas 30 asmenų centro komi- 
tetas. Prezidiumo pareigas į 
iki sekančio sąjūdžio suvažia
vimo eina M. Brakas — pirmi
ninkas, dr. M. Anysas ir M. 
Purvinas — vicepirmininkai, 
V. Pitkunri's ir J. Vilgalys — 
nariai.

jr priežiūrą 
Tačiau sese- 
neturtingos,

Tikiu, mielas “Darbininko” mą, auklėjimą 
skaitytojau, kad sunku būtų 1,50 dol. dienai, 
įspėti, kur nelietuvių berniu
kai ir mergaitės gražiai kalba 
lietuviškai, dainuoja lietuviš
kas dainas, žaidžia lietuviškus 
žaidimus, meldžiasi — taip 
pat lietuviškai. Vienas tų vai
kų tėvas, škotas net didžiuoja- 

. si, kad jų sūnus “smart”. Taip 
yra

Toronto vaikų daržely, 
kurį veda keturios Nekalto 
Prasidėjimo seselės lietuvės iš 
Putnam, Conn.

Toronto lietuviškojo darže
lio auklėtiniai, kaip taisyklė, 
turėtų būti tik lietuviukai. 
Bet iš 38 vaikučių, lankančių 
minimąjį darželi, iš senesnių 
laikų (2—3 m.) yra 7 kita
taučiai, kurie, visiškai “sulie- 
tuvėję”. Niekas jų negalėtų iš
skirti iš lietuviukų.

Vaikų darželis yra 46 Dela- 
ware Avė., Toronte, seselių 
vienuolių trijų aukštų namuo
se. Namas kainavo daugiau 
kaip dvidešimt tūkstančių do
lerių. Pusė jau išmokėta, o ki
ta — dar skoloj.

Nors namas statytas priva
čiam reikalui, tačiau seselės jį 
pritaikė mažųjų darželiui, ša
lia namo — puikus kiemas, 
apaugęs medžiais, tinkamas 
vaikučiams žaisti. Apatinis 
namo aukštas, o taip pat ir 
antrajam aukšte vienas kam
barys, skirti vaikams žaisti, 
valgyti ir ilsėtis. Be to. an
tram aukšte dar vienas kam
barys skirtas svečiams. Liku
sieji kambariai seselių naudo
jami.

šiuo metu vykdomas dides
nis remontas, žemutiniam 
aukšte išversta siena, jun
giant du kambarius į vieną,, 
kad būtų vaikam daugiau 
erdvės, ypač žiemoj metu, ka
da kiemas jų nebegloboja. Te
nai pat ruošiama prausykla. 
Virtuvė iš pirmojo aukšto per
keliama į rūsį.

Auklėjimas daržely
Darželio auklėtiniai ne vien 

tik žaidžia, valgo ir ilsisi. Jie 
mokinami poterių, religinių 
tiesų, jiems sekamos pasakos, 
kalbama apie tėvų žemę Lie
tuvą, jie mokinami dainuoti, 
šokami tautiniai šokiai ir 1.1. 
Viena iš seselių darželiams 
vesti pedagoginį cenzą yra įsi
gijusi Nepr. Lietuvoj, kita — 
Kanadoj. Taip juodvi savo ži
nias derina ir prograrmą tai
ko tokią, kuri tinka ir lietu
vių dvasiai ir Kanados švieti
mo nuostatams.

Iš ko darželis išsilaiko
Paprastai darželyje nusta

tyta už vieno vaiko maitini-.

lės, nors pačios 
auklėja šiek tiek neturtingų 
vaikučių visai be jokio mokes
čio; be to, iš tų šeimų, kurios 
leidžia į darželį ne po vieną 
vaikutį — imamas sumažin
tas mokestis. Daroma nuolai
da ir tiems, kurių šeimoj tik 
vienas iš tėvų dirbantis.

Darželiui išlaikyti, mokėti 
namo skolas ir seselėms pra- 
gyvėnti — išlaidų gana daug 
susidaro. O jų centras, besi
randąs Putname, laikosi nusi
statymo, kad visos jų f iii jos 
turi išsilaikyti pačios. Taigi, 
reikia didelio taupumo.

Širdimis už širdis
Darželio vaikučių auklėto

jos — seselės įdeda begaliniai 
daug sielos ir širdies lietuvių 
vaikučiam auklėti.

Jeigu jau darželyje esantieji 
net keletas kitataučių vaiku
čių “sulietuvėjo”, tad, žinoki
me, kad mūsiškiai lietuviukai 
tenai tikrai nenulietuvės. Dėl 
to Toronto lietuviai turėtų su 
ypatingu dėmesiu remti sese
lių darbą, ne tik leidžiant sa
vo vaikus į lietuvišką darželį, 
bet ir paremiant nors nedide
le auka.

Dieve, joms padėk kilniame 
darbe!

• N. Zelandijoje LB krašto 
valdybon rinkimai pravesti • 
korespondenciniu būdu. Iš
rinkta: pirm. C. Liutikas (tas 
pats buvęs), vicepirm. A. Mit- 
kėvičius. kasininkas ir TP įga
liotinis V. Grigaliūnas, meno 
ir kultūros reikalams V. Pro- 
euta, sekretorius J. Paplaus-

_^kas. Birželio įvykius lietuviai 
paminėjo drauge su latviais li
estais. Išdalinta propagandi
nės medžiagos, kuri nušviečia 
sovietinius žiaurumus. ;

• Berniukų stovykla Keli- • 
nebunkporte, Me.. prasidėjo 
liepos 7 ir tęsis iki rugpjūčio 
5. Sporto pamokoms ir žaidi
mams vadovauja iš Chicagos 
atvykęs stud. V. Kleiza.

• Du Amerikos lietuviai . - 
Klovas ir šnapštys buvo pa
aukavę pinigų jaunimo kon
kursui. kuriame galėjo daly
vauti Vasario 16 ir saleziečių 
gimnazijos mokiniai. Jury ko
misiją sudarė dr. A. Rukša,
A. Giedraitis, ir A. Venclaus- 
kas. Pirmą premiją jie pasky
rė Vasario. 16 gimnazijos mo
kiniui Rimvydui šliažui, ant
rą premiją — saleziečių gimn. 
mokiniui Vidmantui Svoteliui, 
trečią — Vasario 16 gimn 
mokinei Rūtai Kiulkaitytei.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdu Albumas

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

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido:’ ATEITIS, 916 \Villoughby 

Avė.. Brooklyn 21, N. Y.
ralima gauti:

•te • TIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

iais. Tai policininkai, kurie po 
apsiaustais turėjo slėpti savo 
ginklus. Mat, buvo gauta žinia, 
kad keli teroristai iš Kipro sa
los atvykę į Londoną.

Makarios ištrėmimas neramu
mo Kipro saloje nesumažino. 
Jis tebeauga. Jis nustatė griež
tai graikus prieš anglus. Tuo 
naudodamasis ir Sovietų šepilo- 
vas mėgino Graigijojc ieškoti 
simpatijų. Nustatė taip pat tur
kus prieš anglus, jeigu jie su
tiktų duoti savivaldą Kipro 
graikam. Dar daugiau — dėl 
Kipro salos griežtai suskilo ir 
pačios Anglijos opinija. Dar- 
biečiai už Ang’ijos atsisakymą 
nuo Kipro., tepasiliekant ten sa
vo bazes, konservatoriai griež
tai laikosi griežtos politikos, nes 
atidavus Kiprą bus prarasta bet 
kuri atrama Anglijos galybei ar
timuose rytuose.•

Išeities taip ir nesuranda. prisiųsti "l.Mn 
prisiųsti •'Don Kaniiliati

Siunčiu $3.00, prašau
Siunčiu $5.00. pradui

ANGLIJOS PRINCESĖ Mat*, 
garila paskiria Norlh Staf- 
fordshirr universiteto prezi
dentu.

• Sovietai atsiprašė Vokieti
jos atstovą už milicininkų įsi
veržimą į atstovybės Maskvo
je teritoriją-

Jj

r ■ rvjaBŠr- :

BUY. FRU. TRL’MANAS su žmona grįžo į Ncw Yorką po ' savaičių kelionės Europoje. Ji 
pasitiko diKtė Margareta ir žentas.

KONIGIN INSTITUTE
"Where » tlttl* e«tra help mukęs 

rvęular school A pleasure” 
Day and Evening Couraea in 

Remediat reading 
Elementai-? and 
high schoel aubjects 
English for new American* 

. Prepare your child for a sttccessfi'l 
chool year by enrolling him In a 

lummer course.
32 50 Mth Street 

<Jmt north ef Northern Olvd.) 
ILinoH S MOK

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 Bushvvick Avė . Br<»oklyn 21. N. Y



TOMO ŽIŪRAIČIO. O. P.

Knyga gaunama "Darbininke” ir, pas platintojus. Kaina >2 75.

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei-tautinel rimčiai

•Tomo žiūraičio knyga skaitai kaip kokį romanu. Mums* krin
ta j aki*. autoriam* raflymo meistritkumas bei kūrybinis si n t et ii kū
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio" <Prof. Dr. A Rtinūirst.

"Autorius prasikasa pro Šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
lUjryvrniminn” <Sal. Narkeliūnaitėt.

"T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltiniai.
’ ‘Vikriai paradyta knyga (A. Rlmydisi.

"Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus».
"Daugiau panagios vertės knygų” <D. Penlkasi

Knygai Jvndg paraSč Prof. Dr. A. Maceina
Virtelie dali. V K. Jonyno.

RETA NAUJIENA,
Kad jvairių pažiūrų rašytojai pasirorlžiusi^ knygų vispusiškai skai
tytojui rekomemhiotų. tai

HELP W. FEMALE

B. IC, Rochester, N. Y.

tik

Ro-
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• WILL 
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Suvažiavimas visų lietuvių, 
kurie kitiem prisistato, kaip 
vienos partijos žmonės.

PLIENO STREIKE J. F. Finnegan (kairėj) nori tarpininkauti 
ir kalbasi su D. J. McDtyald, darbininkę unijos pirmininku.

kad . jis turi daug “sentimen
talių konvencijų plagijavimo 
ir afektuoto ekstravagantiš
kumo” (V. Kavolis).

Kas sako, jog moterys nėra 
geros tyrinėtojos, niekad he
ra matęs moters, kaip ji valo 
savo vyro švarką.

IŠMINTIS APIE VYRUS 
IR MOTERIS

naudai.
Po šio vyko svarbiausias 

šventės momentas — baigmi
nės krepšinio rungtynės, kur 
susitiko Worcesteris ir Bosto
nas. Kaip ir buvo tikėta. Bos
tonas paėmė žaidimo iniciaty-

Nauja tarptautinė kalba, 
kuria, pavyzdžiui, apie moder-

MD TYPISTS 
openings with 
ng Company.
Associates, 
mefits — Good

Moteris tarp 40-60 metų su
pyksta greičiau . nei vyras. 
Kaip ji pyksta, susiję su jos 
plaukų spalva. Juodaplaukės 
pyksta greičiau, šviesiaplaukės 
lėčiau, šviesiaakės pyksta grei
čiau, tamsiaakės rečiau. Mote
rys su d’desnėm galvom nu
gyvena lengviau, nes jos iš 
nieko nedaro tragedijos. Su

7933 Clayton Blvd., St. Louis, Mq. 

(includo phone numbor)

CHICAGO, ILL.

Jei vy: ;s no : i itirti, kiek 
jis gera", darbštus ir meilus, 
jis turi tik gerai įsiklausyti, 
kaip jo žmona kalbasi apie jį 
su savo geria ”"ia drauge.

Kad vyrą įtikintų, moteris 
turi skirti porą ašarų. Kad 
moterį įtikintų, vyras turi 
skirti kailius.

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

Opportunity to securė your future! 
Men-Women for Added Income. Reliable men or 

women for the area to handle world famous 

GILLETTE BLUE BLADES 
AND 

RED BLADES (THIN)

^OKOKO! 
j^C^i<riiiiįiįiiKic i iiu

Sovietų pilietis
x Asmuo, kuris gieda tą pačią 
giesmę, kaip visi, arba tupdo
mas į koncentracijos stovyklą, 
kaip visi, kurie tos giesmės 
negieda.

ex<;ineers —
The Alliancr ManufacturinK Company 

AIHmcv, Ohio
NEEDS

ENGINEERS

PERSONNEL 
»ined Insurance Co.

HELP W. MALĖ &

G
of America 

5^16 Sheridan Road 
Teį RAvenswood 8-1000

ĮjgT. Sovietuose “jei kas nusiper- 
ka arba gauna kur automobi-

- lį, tai toks įvykis išgarsinamas 
kaip didžiausia sensacija...

ĘĮf- Amerikoje už vieną ar kelis 
dolerius gali gauti pakenčia- 
mą automobilį-- ir niekas iš 

BiL:- tokių dalykų sensacijų neda- 
~~ro”. (Iš veiksnių propagandos 
—juneš Sovietus). Kas galėtų 

įĮĮĮTC - tokį pigų ir pakenčiamą auto- 
|PĮk-- - mobilį gauti, prašomas pra- 
Įgllh .nešti žv. BePastogiui, kuris 

dar nėra motorizuotas.
Oįfe ? Moderniški namai

Yra tai sandėlis įvairiausių 
MsĮy'.. elektrinių prietaisų, kurie vi

sa atlieka patys, tiktai patys 
neapmoka sąskaitos už elek- 

MgV tros srovę.
Deficitas

|jgy-'. Labai nemalonus dalykas 
biznieriui, bet turįs tą malo- 
numą, kad už jį nereikia val- 

Įpfe - stybei mokėti mokesčių.
Mokslininkas

Kultūros kongreso dalyvis, 
IIP-. buvęs mokslo sekcijos -posėdy-.

- je. Nemokslininkai rinkosi į is- 
torijos, kalbos, literatūros ir

^4 kitų nemoksiu sekcijas.
if Vaikas

Nepaprastai kintamas daik- 
tas. Penkiolikos metų paaug- 
liui vaikas yra 10 metų ber- 
niukas. Dvidešimt penkerių 
metų jaunuoliui vaikas yra 15 

^2; metų paauglys. Penkiasdešim-
ties metų vyrui vaikas yra 25 

i- metų jaunuolis. Septynių de
šimtų metų veikėjui vaikas 
yra 50 metų vyras. Juo kas 
yra senesnis, tuo kiti jam at- 

• rodo vaikiškesni.
gv: Aukštas pareigūnas
K ; žmogus, kuris pradeda tar- 
g/ nybą iš pat apačios, bet apa- 

čioje nepalieka. Jei jisai par- 
> ;' tietis — iš karto sėda aukštai,

ę;: - bet tūpia žemai.
Z Diplomatas

Vyras, kuris įtikina savo 
žmoną, kad giedrią dieną jai 

Į - labiau reikalingas skėtis, ne- 
gu žiemos metu kailinis ap
siaustas. Žv. BePastogis

Jei vyras veda moterį, gali 
būti tikras, kad ji pasiekė to, 
ko norėjo. Jeigu jis jos neve
dą, gali būti tikras, kad jis pa
siekė to. ko norėjo.

GRAŽI SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ VORCESTERY
42:26, o jungtinė Hartfordo vą. į savo rankas ir vedė iki 
— New Britaino penkiukė tu- liko vos porą minučių iki žai- 
rėjo nusilenkti New Yorko 
sportininkams 20:59.

Po trumpos pertraukos žiū
rovai ir sportininkai rinkosi 
prie tinklinio aikštės, kur pra
džioje Worcesteris susikibo su 
Bostonu. Pastarieji pralošė ir 
iškrito iš rungtynių. Po šių 
tuoj sekė kitos tinklinio rung
tynės — Waterbury — New 
Yorkas. Niujorkiečiai laimėjo 

65:24. Kadangi jr tokiu būdu pakliuvo į fina-

Birželio 30 ir liepos 1 d.d. 
Worcesterio, Mass., skautai ir 
skautės, globojant tėvų komi- 

• tetui, pravedė sėkmingą skau
tų sporto šventę, kurioje da
lyvavo viso Atlanto pakraščio 
skaptai sportininkai — 8 
krepšinio ir 4- tinklinio ko-, 
mandos.

šventė prasidėjo krepšinio 
rungtynėmis tarp Bostono ir 
Stamfordo. Po nesunkios ko-, 
vos Bostonas nuskynė vieną 
laimėjimą 
rungtynės buvo vedamos vie
no minuso sistema, tai Stam- 
fordas iškrito iš visų sekan
čių rungtynių. Po šių rungty
nių jaunučiai Worcesterio 
krepšininkai be didelių pa
stangų nugalėjo Wateri»ury

dimo pabaigos, šiuo momen
tu gausi publika (kurią dau
giausia sudarė Worcesterio 
lietuvių visuomenė) pradėjo 
kelti dideles ovacijas Worces- 
terio sportininkams, kurie ne
paprastai užsidegė laimėti, ir 
visų dideliam nustebimui — 
rungtynes laimėjo 40:35.

r Baigminės tinklinio rungty
nės vyko tarp New Yorko ir 
Worcesterio. Nors ir kietai ko
vojo niujorkiečiai, tačiau tre
tįjį setą pirmieji užbaigė wor- 
cesteriečiai, ir tokiu būdu jie 
tapo Atlanto pakraščio skau
tų sportininkų šventės nuga-

SEW1NG MACHINE 
6PERAT0RS
Experienced

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P. M. 

Near North Side 
Scholl MFG. Company 

213 W. Schillėr

Naujas darbininkas Kristaus lietuviškame vynuogyne
Birželio 24 Rochėsteryje, N. 

Y., šv. Jurgio lietuvių parapi
joje įvyko retos iškilmės. Juo
zo ir Marijos Jančių sūnus 
Liudvikas Jonas Vėželis para
pijos bažnyčioje aukojo pir
mas iškilmingas mišias. Jei 
lietuvių parapija Rochestery- 
je yra davusi jau keletą kuni
gų pasauliečių (kun. Praną 
Valuką, dabartinį kleboną, ir 
du brolius Mockevičius), tai 
kunigas vienuolis yra pirmu
tinis iš šios parapijos. Todėl 
Rochesterio lietuviai atkreipė 
ypatingą dėmesį, ir sumos 
metu bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių.

STEBINT PRIMICIJĄ 
PASAULIEČIUI

Ką pasirinkai? Primicijan
tas Tėvas Liudvikas bažnyčion 
buvo įvesdintas su procesija. 
Praėjus puošniam, gėlėtam 
lietuviukų procesijos jauni
mui, štai gale procesijos pa
matai kunigų ir vienuolių ap
suptą, pablyškusiu veidu, jau
ną, skaistų jaunuolį.— tai tė
vas Liudvikas Vėželis. Kaulė
tos baltos rankos sudėtos nuo
širdžiai maldai. Mėlynos akys 
kukliai žvelgia žemyn, pakly
dusios neapmatuojamuose sa
vo ateities darbo baruose. Ant 
jaunų pečių arnote didelis 
kryžius. Per stebinčių procesi
ją veidus nudvelkia rimtis. 
Nevienam ašara veržiasi aky
se, o mintys galvoje atsako už 
primicijantą “štai mano pa
sirinkimas — Kristaus kry
žius”. Tu tikrai esi nepapras
tas jaunuolis, išgirdęs Viešpa
ties balsą ir apsispręsdamas 
už Jį tik vieną'. Juk palikai 
šalia savęs žydintį, gražias 
dainas dainuojantį jaunimą. 
Pro jaunystės džiaugsmą pra
ėjai, pasirinkdamas sau 
kančios kryžių.

Sumos metu giedojo

chesterio lietuvių choras. Ne
paprastai šiltą, religijos ir tė
vynės meile persunktą pa-, 
mokslą pasakė tėvas Leonar
das Andriekus, vienuolis pran
ciškonas. Jis iškėlė pranciško
nų ordino nuopelnus Lietu
vai, siekdamas net karaliaus 
Mindaugo laikus. Taip pat pa
žymėjo primicijanto, kaip A- 
merikoje gimusio lietuvio, di
delę tėvynės ir lietuvių kalbos 
meilę ir didelį aktyvumą šioje 
srityje, kuris net skatina ir 
pačius tėvus pranciškonus.

Po sumos naujasis kunigas 
suteikė asmeniškai palaimi
nimą kiekvienam buvusiam 
bažnyčioje.

VAIŠĖS PRIMICIJOS PROGA

Jas surengė jaunojo vienuo
lio tėvai Jaučiai, seserys Ma
rija ir Irena Vėželytės ir bro
lis Vytautas. Viršutinė" para- - 
pi jos salė buvo pilnutėlė žmo
nių. Vaišių programą pravedė 
klebonas emeritus kun. J. 
Bakšys, pasveikindamas jau
nąjį kunigą, jo šeimą ir pa
linkėdamas geriausios kloties 
naujuose darbo baruose. Ypač 
pabrėžė nepamiršti tėvynės 
Lietuvos, nes kunigo tik reli
ginis darbas, be tautinio dar
bo, nėra pilnutinis”. Kleb. 
kun. P. Valukas savo kalboje 
išreiškė džiaugsmą naujo ku
nigo primicijos proga, prašė 
Dievo palaimos jaunam vie
nuoliui ir visai parapijai.

■ Tėvas Leonardas Andriekus 
trumpoj kalboj pasakė: “Kai 
Lietuva bus laisva, galimas 
daiktas, kad gausime gėrybių 
ir pinigų iš Amerikos valdžios

atsikurti. Tačiau lietuvių ku
nigų ir lietuviškų knygų Ame
rikos valdžia mums neduos. Jų 
turime patys pasiruošti”, šio
je srityje ir dirba lietuviai tė- 

’ vai pranciškonai Amerikoje.
Pats primicijantas kalbėjo 

trumpai gražia lietuvių, kalba. 
Jis pirmiausiai atsakė į kun. 
J. Bakšio lengvas jumoristi
nes replikas, kad naujas ku
nigas dar neturi nei batų. 
“Man batai nereikalingi. Tu
riu vienus gerus ir vienus blo
gus, ir man užtenka. Tikras 
vienuolis visuomet “basas” 
savo sieloje; Kad jis net ir 
biųiku važinėtų, vistiek savo 
dvasioj paliks neturtingas. 
Biuikas yra tik priemonė ku
nigo darbui. Kad patekau pas 
lietuvįus pranciškonus Ame
rikoje tai yra nuopelnas kun. 
J. Bakšio. Jis kalė mums lie
tuvybę dar pradžios mokykloj 
būnant, kad ir su ta pačia 
daina “Kai aš turėjau kaime 
mergelę”.

Būtų gera, kad žmonės vie
toje to, kad išleidžia pinigus 
rūkymui ar pragėrimui, tuos 
pinigus pasiųstų pranciško
nams į Brooklyną — ten mes 
galėtume už juos nusipirkti, 
kad ir popieriaus. Ant jo meą 
spausdiname “Aidus”, “Darbi
ninką”, “Varpelį”, ir taip lie
tuvišką žodį skleidžiame per 
visą Amejiką”.

Po trumpos maldos vaišės, 
baigėsi. Kiekvienas asmeniš- P10i°- Rezultate 22:20 
kai turėjo progos palinkėti 
naujam kunigui — vienuoliui 
geros sėkmės, pradedant dar
bą, ir pridėjo po ‘voką”, jo 
idėjas realizuojant padengti 
doleriu ten, kur be jo negali
ma apsieiti.

Šiomis rungtynėmis užsibai
gė sportiniai pirmosios dienos 
užsiėmimai.

Reikia pažymėti, kad nei
sportininkai, nei žiūrovai ne- letojai krepšinio ir tinklinio 
turėjo progos nuobodžiauti 
per visą dieną, nes Worceste- 
rio skautų tėvų.komiteto me
no skyriaus vedėjas L. Jaku
bauskas visą laiką sąmojin
gais komentarais, pranešimais 
apie rungtynių eigą ir gražia 
lietuviška muzika per garsia
kalbį pripildė Maironio parką.

Vakare įvyko laužas. Gra
žiai pasirodė - Worcesterio 
skautai ir skautės ir Hartfor- 

’ do vyr. skautės. Laužo metu 
šventės dalyvius sveikino 
sktn. V. Nenortas per J. Be- 
nešiūną, o v. s. A. Matonis, šio 
rajono vadeiva, sveikino raš
tu. Laužą vedė R. Kezys. Po bet didelė, jaunatviška šventė, 
laužo jaunimas dar valandėle 
pašoko.

Kitą dieną būrys skautų ir 
skaučių uniformuoti, su vėlia
vomis dalyvavo pamaldose, 
kur buvo atlaikytos mišios už 
Lietuvą. Tai progai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Jutke- 
vičius.

Po pietų buvo tęsiamos 
sporto varžybos. Burtų keliu 

j krepšinio aikštėj- susitiko Wor- 
cesterio ir New Yorko koman
dos. Po kietos kovos Worces- 
teris išplėšė pergalę (36:22). 
tokiu būdu pakiiūdamas į fi
nalines rungtynes su Bostonu.

Suvažiavus didesniam žmo
nių skaičiui, užėjo noras pa
sportuoti ir tiems, kurie ne
pakliuvo į skautų komandas. 
Spontaniškai susiorganizavo 
skautininkų krepšinio koman
da, kuri iššaukė į kovą 
cesterio tėvų komitetą, 
atkaklios rungtynės, 
publika dažniau juokėsi

šakose.
Po šių rungtynių trumpą 

sveikinimo žodį pasakė Wor- 
cesterio sk. tėvų k-to pirm. St. 
Prapuolenis ir laimėtojams 
įteikė dovonas — auksines 
statulėles. Sportininkus svei
kino ir Liet. Sk. S-gos Pirmi- 
jos pirm. dr. V. Čepas, kuris 
visus maloniai nustebino, pra
nešdamas, kad energingasis 
Worcesterio skautų vietinin
kas, Vid. Bliumfeldas yra pa
keltas į paskautininkib laips
nį.

ši sporto šventė buvo ne ei
linio pobūdžio parengimas.

Jos surengimas pareikalavo ir 
laiko ir pastangų. Ypač daug 
darbavosi vietinink. V. Blium- 
feldas, vietininkijos sporto 
reikalu vedėjas Alg. Glodas, 
tėvų k-to nariai St. Prapuo
lenis ir p. Bliumfeldienė ir kt. 
Suvažiavę skautai buvo vai
šingai Worcesterio priimti. Te
ko nugirsti, kad Worcesterio 
skautai kiekvieną vasarą ža
da tokią sporto šventę sureng
ti. Tad kitų vietovių skautams 
sportininkams patartina dau
giau pasitreniruoti ir viltingai 
laukti sekančios sporto šven-

,typist
Experience, Not over 40 years / 

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

Free hospital Insurance. / 
Excellent working conditions/ 
The Pullman Co./
Mechandise Marf

ROOM 535 19A /

YOU’LL ŪKE IT KERE Z
Interesting, Permanent ary

NO MONOTONY! /
DICTAPHONE /

OPERATOR /
June Graduates welcoe 

Mušt have some knowle*e of
SHORTHAND Z 

Starting Salary Gof 
Many Company Beirus.
PKATT&

4649 W FulleJn 
HU 9-1626/

Clerical 
STĖNOS j

Permanenl
FastnGroy

Pleasaįt
Company6<
Starting /alaries — 40 hr. 
wetk —Time and one half 

fĮr overtime. 
/ apply

Never before sold through a single modern merchandis- 
ing dispenser. The modern method of selling merchand- 
ise today. An unusual ooportunity to secure your future. 
Will not interfere with your present employment. To 
ąualify yoū 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 company will extend 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 bosines — Depression proof — No credit risk.
For personai interview in your city write:

VENDOPAK CORPORATION

< IHEF PRODKTION 
MECHANICAL 
ELECTRKAI. 
TOOUNO

('olb’Se prė/ei nM or rquival«»nt CNpcriene*.
ufactuies smnll mofors, antcnna rotators. phonoirraph drive 
and eloctronic pati Esjtcrlcnce in any of thcse Hne* hijihlfd**- 
irnblr. /
Plraaant avorking conditions with a full program of egloyee 
b»«ncfits.. This is nn opportunity to become Associated witb* fast 
grmvlng organfzation wlth a future. | ,
Send rcsumc to R. L. Recder, Porsopnel Managcr. f

The Allisnco Manufscturing Company / 
Allianco, Ohio



ŽINIOS
Nervin

PADĖKA

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER

PADĖKA

BROOKLYNO TILTAS su žaibais. Nuotrauka naktį 2 vai.

MD1JA I LAISVĘ
I

metu

W1NTER GARDEN TAVERN Ine

VYT. BELECKAS savininkai

1M3 MADISON ST.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Baras* Sale vestuvėms.

231 Bedford Avė.
Brookiyn, N. Y.

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

MENESIO amžiaus ir jau pa
grobtas Weinbergu sūnelis 
New Yorke.

37 Sheridan Avė.
Brookiyn 8, N. N.

Tel. APpletate 7-7083

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

V. Užupis ir Pr. Polteraitis, 
vienas iš Toronto, antrasis iš 
Detroito, atostogų proga su 
šeimomis lankėsi New Yorke, 
buvo užėję į Darbininko re
dakciją ir pranciškonų vienuo
lyną.

Atostogauja tėviškėje
Kun. Jonas Rusteika, kuris 

prieš keletą savaičių buvo per
keltas klebonu į didžiulę Ma
rijos Angelų Karalienės para
piją, Fort Scott, Kansas, bir
želio 29 parvyko trijų savaičių 
atostogoms pas savo tėvelius, 
gyvenančius 206 L gatvė, So. 
Boston. v

StepĮien B rėdės Jr 
ADVOKATAS

Padėkojo rengėjams
Liepos 4 kun. Jonas Žu- 

romskis pakvietė visus kun. 
Pr. Virmauskio jubilėjinio 
banketo rengėjus ir darbuoto
jus į majorės A. Mašidlauskai- 
tes vilą, Buzzards Bay, pasi
vaisinti ir praleisti dieną gra
žioje gamtoje, tuo norėdamas 
pareikšti padėką už pagelbą 
banketo rengime.

Dariaus Girėno minėjimas 
rengiamas liepos 20 d. 8 v.v. 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Kalbės Vliko pirmininkas J. 
Matulionis, Tėvynės redakci
jos narys ir Dariaus Girėno' 
paminklui ętatyti komiteto 
nariai: adv. S. Bredes, P. J. 
Montvila ir Bronė Spūdienė. 
Paminklui statyti komitetas 
birželio 18 Piliečių Klube po
sėdžiavo ir pradeda ruoštis Li
tuanikos aikštėje, Broklyne, 
statyti paminklą Dariui Girė
nui.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. ' ■

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

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

dieniaiš 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Ričardas Kontrimas, 
baigęs Fordhamo universitete 
chemiją B. S. laipsniu, išvyko 
į Iowa State College, kur to
liau gilins chemijos mokslus. 
Jis aktyviai reiškėsi ir muziko
je, yra sukūręs nemaža kom
pozicijų ir turėjo savo orkest
rą, kuris, grojo šokiams Įvai
riuose parengimuose.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TE 0-0434

Išvyko atostogų
Kazys Mockus su šeima bir

želio 29 išvyko dviejų savaičių 
atostogų.

WA1TKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
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Pagelbės J. Kačinskui
Komp. Jeronimas Kačins

kas susitarė su Juozu Pa
plausku, kuris antradieniais ir 
ketvirtadieniais pamaldų me
tu šv. Petro parapijos bažny
čioje pavaduos Jeronimą Ka
činską.

Alexander’s Nervi- 
j nė veikia nuo viso- 

kių nervų netvar- 
ngumo, gaivos 

\ NVZ/ kvaišinau ir skau- 
y"*' dėjimų, rūpesčio ir 

4 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.

Šviesos ir Santaros stovykla 
Įvyko birželio 22-24 d.d. Port 
Jervis, N. Y., apylinkėse, šeš
tadienio popietėj buvo filiste
rių susirinkimas, kurio metu 
Įsteigta filisterių sekcija, iš
rinkta jos valdyba. Vėliau su
rengtos bendros diskusijos 
apie visuomeninę veiklą, jau
nimo nutautėjimą tremtyje, ei
linio tremtinio psisitaikymą 
vietos sąlygoms, politinių sro
vių nesutarimą ir kit. Priim
tos rezoliucijos, kuriose pasi
sakoma už bendrą darbą ir at
skirų Lietuvai naudingų darbų 
rėmimą, kas juos bedirbtų.

Sekmadienj išklausytas hu
moristinis laikraštis, pasimau
dyta, pasportuota.

Dalyvavo posėdyje
Birželio 29 New Yorke Įvyko 

Vyčių organizacijos Centro 
Valdybos posėdžiai, į kuriuos 
iš Bostono buvo nuvykę kun. 
Albertas Kontautas ir Longi
nas švelnis.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Tek EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS)

Graborins-Palsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

J. B. SHALINS- •
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacijai

Tel. Vlrginia 7-4499

Šioje mokykloje per ištisus 
metus vyksta kultūrinis lietu
viškas gyvenimas. Čia vyksta 
minėjimai, - vaidinimai, repe
ticijos. čia daro susirinkimus 
A. L. Bendruomenė, ateitinin
kai, skautai, studentų sąjun
ga, vyčiai kas trečiadienį, dai
lininkai, gydytojai ir įvairios 
parapijos .draugijos, šią mo
kyklą dėl to galima pavadinti 
lietuvių kultūros centru.

Pradžioje metų gražiai iš
dažytoje ir atremontuotoje 
mokykloj susirinko 517 moki
nių. Gegužės pabaigoj atski
ros klasės išpildė mokslo me
tų baigimo programą.

Iš darželio perkelti į I sky
rių 44 mok., ir iškilmingai 
klebonas K. Pakalnis įteikė 
diplomus. Visos seselės, .paruo- 
šusios savo skyrius, gražiai at
liko programą. Pabaigos žodį 
tarė klebonas N. Pakalnis. Pa
dėkojo mokytojoms seselėms 
už rūpestingą darbą, tėve
liams, kad leidžia savo vaikus 
į katalikišką mokyklą. Draudimo reikalais, taksy (Inčome 

Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brookiyn 11. N. 1.

• EVergreen 7-8247.

* Dalia Karaliūte,
iš Los Angeles, Calif., persikė
lė į New Yorką. Los Angelėje 
baigė kolegiją, studijavo pran
cūzų kalbą ir literatūrą. Akty
viai reiškėsi ateitininkuose, bu
vo “Gaudeamus” —Studentų 
Ateitininkų Sąjungos biulete
nio — redaktorė, uoliai daly
vavo visuomeninėje veikloje. 
New Yorke įstojo- į N. Y. Uni
versitetą ir studijas tęs toliau, 
siekdama magistrės laipsnio.

Apreiškimo parapijos mokyklos 
mokslo metams pasibaigus

BARASEVICIUS ir SCNU8 J 
F U N E R A L HOME 

25! W. Broadway J 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1ČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
ToL ANdrow 8-2590

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Minis mūsų mielai mamytei 
Barborai Adomaitienei ir žmo
nai, jaučiame pareigą išreikšti 
savo nuoširdžią padėką vi
siems, kurie velionei parodė 
paskutinę pagarbą ir suteikė 
patarnavimą.

Dėkojame kun. V. Dabušiui 
už lankymą ligoninėj, patarna
vimą bažnyčioje ir paskutines 
maldas.

Tariame nuoširdų ačiū Gy
vojo Rožančiaus draugijai, Mo
terų Sąjungos 24 kuopai, Apaš
talystės Maldos draugijai, Lie
tuvių Katalikų Darbininkų klu
bui, giminėms, pažįstamiems, 
draugams už šv. mišias, mal- 

Tėv. Pr. Giedgaudas, O.F.M. das ir gėles, 
pranciškonų spaustuvės ad
ministratorius, liepos 7 išvyko 
atostogų į Kennebunkportą, 
Maine.

Birželio 24 d. 8 skyrius ga
vo mokyklos baigimo diplo
mus. Iš ryto visi priėmė šv. 
Komuniją ir 3 vai p.p. baž
nyčioje gražiose uniformose 
48 mokiniai gavo iš klebono 
N. Pakalnio diplomus. Klebo
nas tarė nuoširdų atsisveikini
mo žodį. Paragino nepamiršti 
to, ką įgijo šioje katalikiškoje 
mokykloje: būti gerais katali
kais ir gerais žmonėmis. Pa
ragino toliau siekti mokslo ir 
būti pareigingais.

Iš tremtinių baigė šie moki
niai: V. Bileris, M. Budinin- 
kaitė, I. Butrimaitė, G. Gase- 
liūnaitė, R. Kisielius, K. Ra- 
mančionis ir A. Sinkevičiūtė.

Muzikas P. Sakas gražiai 
pasirodė su vaikų choru. Be 
mišraus choro, turi gerai pa
ruošęs apie 60 berniukų cho
rą ir įvairiomis progomis baž
nyčioje darniai pagieda. Net 
svetimtaučius išmokė lietuviš
kų giesmių.

Didžiosios sales scena atre
montuota. Iš pagrindų per
tvarkytas apšvietimas, su pro
žektoriais bei šviesų pakeiti
mais. Visas scenos įrengimas 
papuoštas naujais aksomais. 
Kun. klebonas N. Pakalnis 
padarė nemaža išlaidų, kad 
turėti gražiausią salę. A.B.

BnBoOitriM
per birželio mėnesį aukų gavo 
5,451.71 doL, Vasario 16 gim
nazijai gauta ir išsiųsta 2,933.- 
25 doL, drabužių, avalynės ir 
kitų daiktų gauta 2293 sva
rai. Daugiausia aukų gauta iš 
Illinois valstybės lietuvių — 
4,563.21 doL, Vasario 16 gim
nazijai — 2,00SL50 doL Dra
bužių ir avalynės daugiausia 
gauta iš Massachusetts vals
tybės lietuvių — 673 svarai, iš 
Illinois valstybes — 580 sv. 
Baltas, nuoširdžiai dėkodamas 
už aukas, įprašo ir toliau ne
užmiršti vargstančių lietuvių. 
Aukas ir daiktines dovanas 
siųsti: Baltas, 105 Grand St., 
Brookiyn 11,. N. Y.

MIRĖ ,
Juozas Tursa, 70 metų, gyv. 

222 Metropolitan Avė., Brook
lyne. Palaidotas liepos 7 d. iš 
Apreiškimo ' par. bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse. Liko žmo
na Agnės, duktė Violeta ir 
žentas Antanas Aimustis.

Jonas Brazdžionis palaido
tas liepos 7 d. iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse.

Į berniukų stovyklą, 
kuri prasidėjo liepos 7 d. Ken- 

... - nebunkporte, Me., iš Brookly- 
Visiems nuoširdžiai dėkoja. no išvyko- nemažas būrys sto_ 

Adomaičių, Avižonių vyklautojų. Išvežė juos vienuo- 
ir Rogers šeimos lyuo mašinos.

Gegužės 26 d. Maspetho Pi
liečių Klube buvo suruoštas 
gražus balius Prano Gražio 75 
melų sukaktuvėms paminėti.

Nuoširdžiai dėkojame už to 
baliaus surengimą Pr. Veniui 
ir A. Kaunui; -už tikėtų plati
nimą — M. Kivytienei, A. Zi- 
zui ir Klimienei; už gražias 
dovanas — Norgėlams, Dau- 
zickams, Gelumbauskienei, 
Antanavičienei; už gražų pro
gramos vedimą — Pr. Veniui; 
už mielus sveikinimus ir lin
kėjimus baliaus metu — P. 
Kyriui, A. Ruseckui, P. šuls- 
kiui, A. Kivytienei, M. Kivy
tienei, M. Liepai, V. Alksni
niu!, P. Rimokaičiui, Klimie
nei, S. Adomaičiui, V. Vols- 
kiui, A. Kaunui, A. šmagoriui, 
L. Žitkevičiui; už malonų pa
tarnavimą prie stalų — Ve- 
nienei ir Klimienėi; šeiminin
kėms; be to, visiems baliaus 
dalyviams. Ačiū visiems!

P. ir J. Gražiai

parengimams, susirinki
marus, etc.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

g Tel. STagg 2-5043
Į Matthew P. Ballasl 

(BIELIAUSKAS)
į: FUNERAL HOME J

M. P. BALTAS—Direktoriui g 
AIJ3. BALTRŪNAS-BALTO N M

Reikalu Vedėjas g
$ 660 Grand Street |
j Brookiyn, N. Y.
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