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AMERIKOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AMERIKA, LDS ORGANĄ DARBININKĄ IR LIETUVIŲ ŽINIAS
680 BUSHVVICK AVENUE, BROOKLYN 21, NEVV YORK

KASYKLOS TURĖTŲ PRADĖTI DARB^
Pittsburghas. — Dešimties 

didžiųjų plieno firmų atstovai 
pradėjo pasitarimus su geležies 
kasyklų atstovais, kad būtų vėl 
pradėtas kasyklose darbas. Ka
syklų darbininkai yra pradėję 
streiką remdami plieno .pra
monės darbininkus. Pramonės 
atstovai nutarė kreiptis j dar
bininkų uniją, kad ji pasiųstų j 
darbą 23,000 kasyklų darbinin
kų, nes yra pavojaus, kad, 
darbą plieno pramonei pradė
jus, žiemos metu pritruks ža
liavos. Tuo metu ežerų užšali
mas sutrukdo transportą. Uni
ja kol kas tuo reikalu savo 
nuomonės nepareiškė.

Dėl plieno darbininkų strei
ko derybos šiuo metu yra sus-

Nuo kaitry mirė 
300 žmonių

Londonas. — Apie astuonias 
dienas trukusi Europoje karš
čių banga pareikalavo apie 300 
žmonių gyvybių. Karštis dau
gely vietų buvo pasiekęs ligi 
100 laipsnių. Nuo to Vokietijoj 
mirė per 200 asmenų, Italijoj 
39, Prancūzijoj 20. Net Norve
gijoj ir Austrijoj kai kuriose 
vietovėse temperatūra pakiio 
ligi 104 laipsnių. Italijoj kai 
kur nuo karščio sukrypo gele
žinkelių bėgiai ir sutriko susi
siekimas.

Paskutiniu metu temperatū
ra staigiai krito ir daug kur 
prasidėjo smarkios liūtys.

SUSKILO DE GAULLE 
PARTIJA

Paryžius. — Iš gen. de Gaul- 
le partijos išstojo visa eilė par
lamento bei senato narių, ku
rie ruošiasi sudaryti savo nau
ją politini sambūrį. Skilimą 
sukėlė reikalavimas, kad par
lamento balsavimuose nariai 
būtinai laikytųsi partijos nuro
dytos linijos. Neseniai prieš 
partijos nusistatymą eilė de 
Gaulle partijos narių palaikė 
min. pirmininko Pinay pasiū
lymus. Dėl tokio reikalavimo iš 
partijos išstojo 35 parlamento 
nariai ir 20 Valstybės Tarybos 
narių. Tuo būdu iš 115 atstovų 
de Gaulle partijai parlamente 
lieka tik 80, ir ji iš pirmos vie
tos nusmuko i ketvirtąją. Pir
moji vieta dabar tenka socialis
tams su 106 atstovais, antroji 
komunistams (100 atstovų) ir 
trečioji krikščionims demokra
tams (86 atstovai).

JUNGIASI ANTIKOMUNISTI
NIAI RUSAI

Muenchenas. — čia įvyko de
šimties rusų tremtinių organi
zacijų tris dienas trukęs kong
resas, kurio tikslas buvo suda
ryti vieningą antikomunistinį 
frontą. Šis kongresas buvo re
miamas amerikiečių “Rusijos 
Tautams Išlaisvinti Komiteto”, 
kuris artimai bendradarbiauja 
su Kerenskiu. Kitų tautų anti
komunistiniai veikėjai su šiuo 
rusų sambūriu į glaudų bendra
darbiavimą nesileidžia, nes jo 
nusistatymai dažnai nepalankūs 
tų tautų nepriklausomybės tik
slams.

VYRIAUSYBĖ TURĖS AT
LEISTI DAUG TARNAUTO

JŲ
Washingtonas. — Kongresui 

sumažinus tarnautojams atly
ginti lėšas, vyriausybė turės jų 
didelį skaičių atleisti. Daugiau
sia paliečiamos ūkio stabilizaci
jos įstaigos. Iš jų 17,000 tar
nautojų turės būti atleista 9,- 
000 Kitos įstaigos paliečiamos 
mažiau.

tojusios ir greito susitarimo 
nelaukiama. Dėl streiko jau 

nepagaminta 13,000,000 tonų 
plieno ir nedirba apie milijonas 
darbininkų, kurie arba tiesiog 
dalyvauja streike, arba buvo 
iš darbo, atleisti, pritrūkus rei
kalingų gamybai medžiagų.

”UNITED STATĖS” PASIE
KĖ GREIČIO REKORDĄ

Le Havre. — Naujasis JAV 
jūrų milžinas “United Statės” 
laimėjo “Mėlynąjį kaspiną”, 

2938 mylias nuplaukdamas 
per 3 dienas 10 valandų ir 40 
minučių. Tuo būdu jis pralen
kė 1938 m. “Queen Mary” pa
siektą rekordą 10 valandų ir 
2 min., išvystydamas 35.59 
mazgų (apie 41 sausumos my
lios) vidutinį greitį į valandą. 
Taip “Mėlynasis Kaspinas” po 
1869 m. vėl pirmą kartą atiten
ka JAV.

Prezidentas H. S. T ru manas kalbasi su vienu svarbiausių savo pata
rėjų A. Harriman. kuris tikisi laimėsiąs demokratų partijos nominaci
jų j prezidentus.

Sovietai ruošias ap
šaudyti Vakarus
Stockholmas. — švedų “Af- 

tonbladet” praneša gavęs pati
kimų žinių apie Sovietų “V” 
baterijų išdėstymą pajūryje ir 
Vokietijoje. Esą jos taip pas
kirstytos, kad gali apšaudyti 
Europos valstybes nuo Adrijos 
iki Skandinavijos.

Kolberge ir Peenemuendėj e- 
sančios baterijos paruoštos 
šaudyti į Ruhro sritį. Jau 1949 
m. pavasarį Mecklenburge- 
Pomeranijoje dvi “V” baterijos 
buvo nutaikytos į pietų Švedi
jos provinciją Schonen. Viena 
tarp Neustrelitzo ir Penslin 
nutaikyta šauti į Malmoe-Trel- 
leborg, kitos tarp Anklam ir 
Wolgast į rytinę Schonne pro
vincijos dalį tarp Ystad ir 
Christianstad. Viena iš Stad- 
tilm - Kranischfeldt Tiuringi- 
joje nutaikyta į dešinį Reino 

krantą tarp Duesseldorfo ir 
Koelno. Baterija iš Rokitzan 
prie Pilzeno paruošta apšau
dyti Brennerio perėją.

REIKALAUJA PAŠALINTI 
‘ ‘RAUDONĄJĮ DEKANĄ”

Londonas. — Anglų parla
mente iškeltas pasiūlymas, kad 
būtų pašalintas iš pareigų Can- 
terbury dekanas Johnson, ku
ris šiomis dienomis grįžo iš ko
munistinės Kinijos ir pareiškė, 
jog amerikiečiai Korėjoj vedą 
baktereologinį karą. 78 m. 
Johnson jau seniai remia ko
munistus ir yra Stalino premi
jos laureatas. Min. S. Lloyd 
parlamente pažymėjo. kad 
Johnsonas savo pareiškimu tik 
parodė, .jog kalbos apie bakte
reologinį karą yra grynas pra
simanymas, nes jis neturi sa
vo teigimams pagrįsti nė ma
žiausio įrodymo.

Mac Arthuras ir Hooveris
puola demokratų politiką

Smarkios kovos tarp Eisenhowerio ir Tafto.— Respublikonai 
pradeda baimintis, kad tarpusavio rungtynės gali pakenkti rin
kimams.— Demokratai yra stiprūs, — sako Eisenhoweris.

Chicaga. — Respublikonų 
partijos konventas vyksta su 
dideliu įtempimu ir aštrios tar
pusavio kovos ženkle. Abu 
svarbiausi varžovai už nomina
ciją į prezidentus gen. Eisen- 
howeris ir Taftas šiuo metu 
smarkiai kovoja dėl eilės gin
čijamų delegatų. Mandatų ko
misija dalį jų jau pripažino 
vienus Taftui, kitus Eisenho- 
vveriui, tačiau atrodo, kad tą 
dalyką galutinai turės spręsti 
pats konventas.

Abu svambieji varžovai reiš
kia viltis laimėti, tačiau kyla

NAUJAS SOVIETU VETO

New Yorkas. — Sovietų at
stovas Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje vetavo amerikiečių 
pasiūlytą rezoliuciją, kuria bu
vo siūloma atmesti Sovietų kal
tinimą, jog amerikiečiai Korė
joj vedą baktereologinį karą. 
Už rezoliuciją balsavo 9 na
riai. Pakistano atstovas nuo 
balsavimo susilaikė, pažymė
damas ,jog pirmiau turėtų bū
ti atliktas tyrimas. Kaip prisi
mename. pasiūlymą, kad Tarp
tautinis Raud. Kryžius dalyką 
ištirtų. Sovietai taip pat veta
vo. Ligi šiol Sovietai veto Sau
gumo Taryboj panaudojo jau 
50 kartų.

Paryžiaus politechnikos institute šventinant inarss laniM P’och, Joffre ir P'ayolle paminklus, vyriausia* 
Europos armijoj vadas gen. B. Ridgway sveikinami su prancūzu generolu M. VVeygandu. Weygan<1 pagar
sėjo praėjusio karo metu, bandydamas dar organizm ti prancūzų frontų, kai vokiečiai buvo jau palaužė 
prancūzų armijos pasipriešinimų.

ir nuomonių, kad gali nelaimėti 
nė vienas, nes tarp abiejų gru
pių eina labai įtempta kova. 
Tuomet gali iškilti naujų kan
didatų, tarp kurių minimas ir 
gen. MacArthuras.

Daugelis respublikonų tokia 
aštria tarpusave kova yra rim
tai susirūpinę, nes tai sudaro 
gi-ėsmę, jog lapkričio mėnesį 
partija rinkimus gali pralaimė
ti. Kai kas abejoja, ar po to
kios savitarpinės kovos net pa
tys respublikonai vieningai už 
partijos kandidatą balsuos.

Tuo pačiu metu partija deda 
pastangas išlyginti partijoje 
nuomones ir dėl programos. 
Tačiau ir čia pilno vieningumo 
dar nepasiekta. Ypač jautriai 
yra iškilęs pilietinių teisių 
klausimas, kuriame pietiečiai

Sovietai vėl grobia 
žmones

Berlynas. — Vakarinėje 
Berlyno dalyje gatvėje buvo 
pagrobtas dienos metu Dr. 
Linse ir išgabentas į sovietinę 
zoną. Pagrobtasis yra narys 
Laisvųjų Teisininkų Sąjungos, 
kuri renka ir skelbia medžiagą 
apie Sovietų vykdomą Vokieti
jos rytinėje dalyje terorą. Joje 
yra apie 1,000 iš sovietinės zo
nos pabėgusių advokatų ir tei
sėjų.

Išėjusį iš namų Dr. Linse 
užpuolė trys vyrai ir įtraukė į 
automobilį, kuris atsišaudyda
mas pabėgo į sovietinį sekto
rių. Dalykas, matyt, iš anksto 
buvo suplanuotas, nes sovieti
niai sargybiniai, besiartinant 
automobiliui, tuojau pakėlė ke
lią užtveriantį barjerą, ir jis 
dingo jų zonoje.

JAV karinis komendantas 
Berlyne gen. L. Mathevvson 
rusams dėl įvykio įteikė griež
tą protestą ir pareikalavo Dr. 
Linse tuojau paleisti. Tačiau 
rusai kol kas nieko dėl to neat
sakė.

Vokiečių valdžios organai 
iš savo pusės pareikalavo 10,- 
000 — 12.000 policininkų sie
nos apsaugai sustiprinti ir gy
ventojai įspėti, kad laikytųsi 
kuo didžiausio atsargumo. 

nenori nusileisti, nors šiaurie
čiai ir turi daugumos pritari
mą.

Šie dalykai respublikonams 
kelia rimto rūpesčio, nes kaip 
pats Eisenhovveris pažymėjo, 
demokratai yra stiprūs ir kova 
su jais bus sunki.

Programinės reikšmės kal
bas konvente pasakė gen. Mae- 
Arthuras ir buvęs prezidentas 
Hooveris. Abu kalbėtojai labai 
smarkiai puolė prez. Trumano 
vyriausybę, padarydami prie
kaištų dėl užsienio ir vidaus po
litikos. MacArthuras ypač pri
kišo netikusią demokratų po
litiką Jaltos, Teherano. Pots
damo ir kitose konferencijose; 
užleidimą komunistams ištisų 
kraštų ir blogą Korėjos karo 
politiką, o viduje — korupciją 
ir sukimą į socializmą. Ta pa
čia kryptimi kalbėjo ir Hoove
ris. ypač ragindamas pasi
kliauti savo jėgomis ir stiprin
ti JAV7 oro pajėgas, nes Euro
poje trūksta ryžtingumo gintis, 
todėl Europos armiją jis lai
ko “šešėline”, neturinčią gali
mo susirėmimo atveju didesnės 
reikšmės.

Vokietija turi 
ginkluotis
sako Adenaupris

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos parlamentas pradėjo dis
kusijas dėl neseniai su Vakarų 
sąjungininkais pasirašytų su
tarčių ratifikavimo. Ta proga 
kancleris K. Adenauer parla
mentui pareiškė, jog vokiečiai 
turi ginkluotis ir bendromis 
pajėgomis su Vakarų sąjungi
ninkais užkirsti kelią Sovietų 
ekspansijai, kad pati išvengtų 
jų vergijos.
Opozicija siūlo pasirašytų su

tarčių neratifikuoti, nes jos ne
suteikiančios Vakarų Vokieti
jai pilnos lygybės ir įamžinan
čios Vokietijos suskaldymą. 
Taip pat kai kurios grupės rei
kalauja, kad sutartį pasirašant 
būtų paleisti už karo nusikalti
mus nuteistieji vokiečiai. Ta
čiau Adenaueris mano, jog šių 
sutarčių ratifikavimas sustip
rintų taiką, o atmetimas tik 
pasitarnautų Maskvos tiks-

Po gana ramiai praėjusių prezidento rinkimų Meksikoje prasidėjo n<— 
ramumai. Tarp pralaimėjusio gen. .M. II. Guzinan šalininkų ir tarp 
laimėjusio A. R. t ortine/, (mrtijos narių įvyko smarkių susirėmimo, 
įsikišus policijai ir kariuomenei, buvo daug sužesitų. Viršuje matome 
veiksmams pasiruošusius karius, apačioje — gabenami sužeistieji.

METAI KORĖJOS DERYBOMS
Mun‘ anas. — Liepos 10 su

kako metai, kaip vyksta Ko
rėjoj paliaubų derybos, fačiau 
ligi šiai dienai dar nepavy ko jų 
pasiekti.

Derybas pradedant, komuni
stai buvo -patyrę stambių ne
pasisekimų. Du plataus masto 
puolimai jiems buvo nepavykę. 
Jie buvo patyrę skaudžių nuo 
stolių ir jiems reikėjo poilsio. 
Tad buvo manoma, .jog tie da
lykai verte komunistus leistis į 

lams. Dėl karo nusikaltėlių 
kancleris pažymėjo, jog anglai 
jau sutiko peržiūrėti tos rūšies 
sprendimus ir tikisi, jog tai pa
darys ir kiti Vakarų sąjungi
ninkai.

Nors debatai dėl sutarčių ir 
prasidėjo. bet ratifikavimo 
šuo metu nelaukiama, nes par
lamentas išsiskirsto atostogų. 
Tad galutinai vokiečiai dėl su
tarčių priėmimo pasisakys tik 
rudenį.

ŽlN |()-V
• Gen. Ridgvvay atvykstant j Londoną, anglų komunistai 

bandė surengti protesto demonstracijas, tačiau buvo policijos iš
sklaidyti. Už viešosios tvarkos ardymą penki asmens suimti.

• Jugoslavijos laikraščiai skelbia, jog Sovietai atgabenę ne
laisvėje jų laikomą vokiečių maršalą Paulų į Rokosovskio štabą 
Liegnitze. Čia Paulus turėsiąs padėti suorganizuoti komunistinę 
Rytų Vokietijos armiją.

• Prez. Trumanas pasirašė įstatymą, kuriuo janonams per
duodama 1S fregatų ir 50 išsikėlimo laivų, kurie skirti Japonijos 
pakrančių apsaugai sustiprinti.

• Jungt. Tautu gen. sekr. T. Lie pareiškė, jog jis tikisi triiu 
ar keturių savaičių laikotarpy Koreios karo paliaubų. Esą abi 
delegacijos parodžiusios noro susitart), nors pažangos dar ir ne
padaryta.

• Pakistane, patvinus Gumti upei, sunaikinta apie 3.000 na
mų ir 10.000 asmenų liko be pastogės.

• Korėjos fronte vyksta daugiau tik vietinio pobūdžio susi
rėmimai. Apie didesnius mūšius pranešama tik iš rytinės fronto 
dalies.

• JAV vyriausybė pareiškė, jog Danijai dėl tanklaivių Sovie
tam pardavimo pagalba nebus nutraukta.

• Prancūzų užs. reik. min. R. Schumanas parlamente pareiš
kė, jog atsakymas Sovietams dėl ju nasiūlvmo derėtis Vokieti’os 
klausimu bus pasiųstas dar šią savaitę. Tačiau notos turinys ne
skelbiamas

• JAV ir Anglijos atsakingi pareigūnai paneigė iš Londono 
paskleistą žinią, kad Indija nori tarpininkauti dėl Korėjos karo 
paliaubų.

• Ko.je saloje komunistai belaisviai bandė kelti riaušes, kurių 
metu du belaisviai nušauti ir keletas sužeista.

derybas. Ir šiuo metu konsta
tuojama, kad jei ta prielaida 
buvo teisinga, tai. derybas vi
saip vilkindami, jie laiką savo 
naudai yra gerai išnaudoję. 
Šiuo metu jų pajėgos Korėjoj 
vertinamos 1 milijonu vyrų ir 
šią armiją remia apie 2,000 Lėk
tuvų, nekalbant apie tuo laiku 
sutelktas dideles karinių reik
menų atsargas.

Derybų metų pavyko susi
tarti dėl kovų sustabdymo, ne
utralios zonos pravedimo, neut
ralios komisijos paliaubų vyk
dymui stebėti sudarymo ii- pa
keitimo fronte esančių dalinių 
naujais. Taip pat abi pusės pa
reiškė pasiryžusios savo vy - 
riausybėms rekomenduoti !>() 
dienų laikotarpy sušaukti poli
tinę konferenciją galutiniam 
klausimo sutvarkymui. Tačiau 
ligi šiol nepavyko susitarti dėl 
pasikeitimo belaisviais.

Šiuo metu vėl vyksta nevie
šos derybos. Tačiau apie kokią 
žymesnę pažangą ir iš jų ne- 
piranešama.
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POSĖDŽIAVO LIET. KRIKŠČIONYS
Kew Tortas. — Liepos 5 d. 

Vidurio Eui-opus Krikščionių 
Demokratų Sąjungos pa.alpose 
Įvyko lietuvių krikščionių de
mokratų metinė konferencija. J 
konferenciją Atvyko per kėtu- 
riasdešlmt skyrių atstovų ir ne
mažas būrys svečių, tarp ku
rių ir eilė senųjų JAV lietuvių 
veikėjų. Konferencijai vadova
vo Dr. D. Jasaitis. St. Lūšys ir 
B. Žukauskas

I konferenciją atsilankė ir 
kalbas pasakė J. F. vysk. V. 
Briagrs. prel. J. Balkonas. 
ALT pirm. L. Simutis, o taip 
pat gauta sveikinimu iŠ įvairių 
kitų asmenų ir lietuvių krikš 
čionių demokratų sambūrių ki
tuose kraštuose.

Konferencijos pradžioje bu
vo išklausyta aktuali prof. K. 
Pakšto paskaita, kurioje prele 
gėritas plačiai apžvelgė parla
mentinių kraštų politinį susi
tvarkymą. politinių partijų ti
pus. krikščioniškosios demiik- 
ratijos išplitimą ir padarė išva
dų. kokio politihitt susigrupavi 
mo reikėtų siekti atvaduotoje 
Lietuvoje. Po paskaitos ii- dis
kusijų joje iškeltais klausi 
m ai;. būvu padaryti išsamūs 
pranešimai apie lietuvių krikš
čionių demokratų veiklą nuo 
pi-aeitos konferencijos, jų daly
vavimą bei darbūs tarptautinė 
se organižacijose. spaudos bei 
jaunimo klausimais ir kitais 
aktualiais reikalais. Plačiai bu
vo apsistota ir pasisakyta lie
tuvybės išlaikymo. PLB spar
tesnio organizavimo. Vliko iš
laikymo bei stiprinimo ir užsie
nyje išlikusių Lietuvos diplo
matų bei jų veiklos klausimais. 
Apsvarčius darbų tvarkoje nu
matytus klausimus ir išrinkus 
vykdomuosius organus, pasi
ryžta dar su didesniu atsidėji
mu dalyvauti Lietuvos laisvi
nimo darbe, bendra
darbiauti krikščionių 
demokratų bei kitose politinėse 
tarptautinėse organizacijose ir 
gyvai įsijungti į bendrųjų be
turiu organizacijų bei kultūrinį 
darbą.

Konferencija pasveikino L.
K. D. kūrėją ir ilgametį pirmi
ninką prel. M Krupavičių. 
Vliką. Jų Ekscelencija; Lietu
vos Vyskupus. Lietuvos įgalio
tą ministerį JAV. Kunigų Vie
nybės ir Lietuviu Bendruome
nės JAV LOKo pirm. prel. J. 
Balkūną. Krikščionių Demok
ratų Irrernacionają (NEI) ir 
Vidurio Europo< Krikščionių 
demokratų Sąjungą fCDUCEi 
bei kitus lietuvių krikščionių 
demokratu sąjūdžiui nusipel
niusius asmenis.

Baigiant konferencijos dar
bus. buvo priimta aktualiaisiais 
klausimais šios rezoliucijos:

1. VLIK o reikalu
1. VLIKas. kurį sudaro visos 

laisvos demokratinės Lietuvos 
siekiančios lietuvių politinės 
partijos ir rėžis* encin ės kovos 
organizacijos, yra politinės lie
tuvių tautos valios reiškėjas. 

| DĖMESIO!
Sekmadieni, birželio R <|., So. Bostone. įt vko LDS Cent

ro Valdybos susirinkimas. Valdyba nutarė LDS 1952 m. 
Seimą šaukti rugpjūčio 24 ir 25 dd. šv, Kazimiero lietuviii 
parapijoj, Woncester. Mass. A. peldžius. finansų sekretorius, 
buco įpareigotas nuvykti j Morcester ir pasitarti su tos pa- 
rupijos klebonu kun. A. Petraičiu SMmo reikalu. A. Peldžius 
buvo nuvykęs ir. pasitaręs, praneša, kad kleb. kun. A. Pet
raitis Seimui numatytas dienas užgyrč ir pažadėjo sudary
ti seimo Rengimo Komisiją iš LDS 7 kuopos.

LDS S K I M A S
prasidės iškilmingomis šv. mišiomis sekmadieftį. mg- j 

piūėio 24 d.
LDS Centro Valdy ba kviečia aoskričiiis ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymus organizacijos geru
lei kelti.

Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalioti į Seimą 
po s ieną atstovą. Kuopos, kurios turi daugiau kaip 10 na
rių. gali išrinkti po sieną atstovą nuo kiekvienų 10 nariu. 
Apskričiai gali išrinkti po du atstovus Atstovai turi gauti 
įgaliojimus su kuopos ar apskrities Dvasios Vado, Valdybos 
pirmininko ir raštininko parašais.

Pirmadienio rytą, mgpūčio 25 d. šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje bus atnašaujamos šv mišios už gyvus ir miru 

. sius LDS narius.
| Norintiei gauti daugiau žinių apie Seimą rašy kite sek

retoriui adresu: MR. A. F. KNEIŽVS N' Cottag* Street, 
.Vorvv«H»d, Mass.

nes yra kilęs iš pačios politiš
kai susiorganizavusios tautos. 
Savo prigimties ir funkcijų at
žvilgiu jis mūsų suprantamas 
taip, kaip jis buvo suprastas 
1944 m. vasario 16 d. deklanu 
cijbje. vėlesniuose Vliką suda
rančių grupių susitarimuose ir 
Vliko susitarime su krašto re
zistencijos atstovais.

2. Dabartinėje tarptautinėje 
Lietuvos valstybės padėtyje 
VLIKas vaidina labai svarbų 
Lietuvos laisvinimo srity vaid
menį. dėl to turi būti dedamos 
visos pastangos Vliką išlaikyti 
ir visi lietuviai kriečiami jo 
dariią remti bei vadovautis Lie
tuves laisvinimo darbe jo tei
kiamomis direktyvomis. Politi
nės grupės tur dėti visas pas
tangas skiri! atstovais j Vliką 
tik tokiam darini! pajėgius as; 
meni;.

3. Kadangi Vilkas yra suda
lytas Lietuvoj kaip visos kovo
jančius už laisvę tautos aukš
čiausias politins organas, jis 
turi būti išlaikytas tos pačios 
prigimties ir jokiu būdu nepa- 
vristas tik tremty esančių lie
tuvių visuomeniniu sambūriu, 
kuris būtų jau visai skirtingos 
prigimties ii- negalėtų prisiim
ti Lietuvoje sudaryto ir visos 
tautos politinę valią reiškian
čio organo funkcijų.

i. Lietutos diplomatu veiklos 
klausimu

1. Užsienyje išlikusiems Lietu
vos diplomatams. Lie
tuvos laiasvinimo kovoje 
tenka reikšmingas 
vaidmuo, todėl jų veikla rem
tina ir dėtinos pastangos atsta
tyti diplomatinį Lietuvos at
stovavimą tuose kraštuose, kur 
jis dėl karo ir okupacijų buvo 
nutrauktas.

2. Būdami nepaprastoje pa
dėtyje. užsienyje išlikę Lietu
vos diplomatai — jei jie randa 
tai reikalinga ir tikslinga — 
gafi turėti savo šefą adminis
traciniams diplomatų reika
lams tvarkyti.

Tačiau:
L Kadangi diplomatai tėra 

vyriausybės įgaliotiniai atsto
vauti Lietuvą diplomatinėje 
srityje tuose kraštuose. į ku
riuos jie yra paskirti, būtų vi
sai nepriimtinas bet koks pas
kiro Lietuvos diplomato, jų da
lies ar net visų užsimojimas sa
vintis vyriausybės funkcijas ir 
imtis j diplomatinių misijų 
kompetenciją neįeinančių poli
tinių sprendimų.

2. Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio Urbšio 1940 m. bir
želio mėnesio telegrama, bū
damas tik administracinis 
veiksmas, diplomatijos šefui 
nesuteikia jokių vyriausybės 
funkcijų. Tat jo veikla privalo 
apsiriboti užsienyje likusių Lie
tuvos diplomatų administraci
nių reikalų tvarkymu Konkre
čiai dėl diplomatų šefo funkci
jų — diplomatinių misijų 
funkcijų apimties ribose— su

si t aria užsieny e likusieji Lie
tuvos diplomatai.

3. Visi klausimai, kurie nor
malioje padėty e yra aukštes
nių už di; lomatines misijas vy- 
riausyiės organų žinioje, 
sprendžiami VLIKo ir diploma
tų a.ba jų atstovų susitarimų.

4 Diplomatai turėtų suakty
vinti savo vei’ūą ir turi būti 
įtraukta nau ų kompetetingų 
žmonių Į diplomatinį darbą, iš
rūpinant jiems 3-iame punkte 
numatyta tvarka atitinkamą 
diplomatinį statusą.
3. Lietuvių tautinės kultūros ir 

lietuviškų mokyklų reikalu.
Liūdni faktų akyvaizdoje. 

kad dalis jaunesnės kartos lie
tuvių jau yra netekę lietuviško
sios dvasios ii- ryžtingumo lie
tuvybės veikloje ir nemažesni 
nutautimo pavojai gresia ir 
naujųjų ateivių jaunimui. L.K.
D. konferenci ja pasisako už lie
tuviškos veiklos suaktyvinimą, 
pirmoje eilėje remiant moraliai 
ir materialiai lietuviškas šešta
dienines mokyklas, skatinant 
jaunimą siekti mokslo, gražiai 
išmokti savo gimtąją kalbą, 
pažinti savo kraštą, jo kultūrą 
ir istoriją, neužmiršti savo tau
tos tradicijų. Suvažiavimas 
džiaugiasi, kad jau daugelyje 
lietuviškų parapijų mokyklų li
tuanistiniai dalykai gavo pride
ramą vietą ir tikisi, kad visose 
lietuviškų parapijų mokyklose 
lituanistiniai dalykai bus įvesti 
į normalių pamokų lentelę ir 
kad tikyba lietuvių vaikams 
bus dėstoma lietuvių kalba.

Pageidaujama, kad lietuvių 
laikomose aukštesnėse mokyk
lose lituanistinai dalykai taip 
būtų sustiprinti, kad padėtų 
ugdyti ir kūrybinius jaunuolių 
sugebėjimus.

Pagiriamos tėvų, mokytojų 
ir visuomenės veikėjų pastan
gos ugdyti sveiką lietuvišką 
dvasią. Skatinama įkurti jauni
mo ratelius, kuriuose “būtų ug
domas kūrybinis sugebėjimas, 
skatinami lietuviškos kultūros 
užsimojimai, ugdomos lietuviš
kos tradicijos ir savo kultūros 
meilė.

Kadangi tautos gyvybė via 
palaikoma kūrybinio genijaus, 
tai pirmoje eilėje kova dėl tau
tos potencialo išlaikymo turi 
reikštis lietuviškosios kūrybos 
skatinimu, ugdymu ir palaiky
mu. Visomis priemonėmis rem
tina kiekviena lietuviškos kū
rybos iniciatyva ir pastangos.

Lietuvybės išlaikymą ir lie
tuviškos kultūros kūrybos ska
tinimą suvažiavimas laiko vie
na svarbiausių gyvybinių tau
tos problemų. įtrauktinų j kon
kretų gyvenamojo momento 
veiklos planą.

4. Dėl Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės

, Lietuvių krikščionių demok
ratų konferencija, suprasdama 
didžiuosius Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės tikslus, uždavi
nius ir tos organizacijos reikš
me lietuvybės išlaikymo veik
loje. visomis išgalėmis remia 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės kūrimą ir ragina savo na
rius ir visus lietuvius aktyviai 
PLB veikloje dalyvauti.

RENGIASI TA ftTAt TUMAM 
TEISIMAM KONGRESU

Liepos pabaigoje Berlyne 
rengiamas tarptautinis teisinin
kų kongresai Teisininkas M. 
Brakas skaitys tame kongrese 
referatą apie Lietuvos valsty
bės santvarkos raidą pastarai 
siais metais. Medžiagą jefera - 
•ui rengia br. D. Krivickas, dir 
)>ąs Kongreso Bibliotekoje VVa- 
shingtone.

I kongresą yra gavęs kvieti
mą ir PLG sekretorius dr. A. 
Trimakas. Tarp. Teisininkų D* 
,jo< narys. Jis irgi rengiasi kon
grese dalyvauti. Kongreso ren 
gimo komitetas pampina kvie
čiamiesiems lėšas kelionės ir 
dalyvavimo išlaidoms apmokė
ti.

DARBININKAS

Dalis ginčyto* Teksaso delegacijos. kuri tarp Tafto ir Eisenhoaerio 
respublikonų konvente Chicagoje sukėlė labai smarkia kovų. Ir tai su
prantama. nes joje yra 3X asmens, kurių balsai Kali būti lemiami.

MAUKO MENUO JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

9

Kai 2000 kovoja už 200 vietų. ‘Jūsų Didenybe, aš daugiau lai 
mėjau.” Gražuolės tarp diplomatų. Lietuviai Jungtinėse Tau
tose. Sovietai siūlo darbo... priverčiamojo darbo stovyklose.

SALOMĖJA NARKELlf NAITfi

Tuo tarpu, kai Nevv Yorke 
tarp dangorėžių sunku buvo 
atsidusti nuo atplūdusios karš
čių bangos, tai Jungtinėse Tau
tose negalima buvo apsiginti 
žmonių. Ir tai ne todėl jie vei - 
žėsi tenai, kad būtų norėję pri
sėsti valandėlei kitai vėsiose ir 
minkštose Saugumo Tarybos 
posėdžių salės kėdėse ar atsi
gaivinti šių geležies ir betono 
rūmų palanges; t pi įtinančia 
East River vandenų vėsuma. 
Neuvorkiečiai bendrai yra ke
bai linkę žioplinėti. Jei gatve e 
susiduria mašinos, tai nepraei
na nė kelių minučių, kai žmo
nių apspinta, kaip bičių.

O čia gi Saugumo Tai y bo
ję. galima sakyti, ne automobi
liai. o didžiųjų valstybių dele
gatai rungėsi, pirmininkaujant 
visų didžiausiam rėksniui — 
Sovietų delegacijos pirmininkui 
Jakob Malikui. Kažkodėl ame
rikiečiai ypatingai daug dėme
sio skiria Sovietų delegatams. 
Kai tik jie išsižioja kalbėti. įai 
jau fotografai ir zuja aplinkui. 
Kad tik jie pasakys ką. tai jau 
raportuoja, kad taip ir taip pa
sakė.

Todėl visiškai nenuostabu, 
kad dėl tų dviejų šimtų vietų, 
kurios yra skirtos publikai, v ie
nų laiku varžėsi per du tūks
tančiu žmonių. Šitaip spaudos, 
radijo ir televizijos pripratinti, 
jie patys savo akimis panoro 
pažiūrėti, kaip tie “žvėrys” iš 
arčiau atrodo. Net ir spaudas 
ložė, kurioje taipgi yra apie 
šimtas vietų ir kuri beveik nie
kad nėra užpildoma iki pasku
tinės vietos, per Maliko pirmi
ninkavimą. buvo apytirštė. O 
didžiųjų, kelis kartus per dieną 
išeinančių, laikraščių žmonės 
kone patruko, belakstydami su 
savo žiniomis prie telefono bū
delių. Kitos gi kėdės buvo už
imtos šiaip jau žymių svečiu, 
kurie netilpo diplomatam; skir
tose vietose.

Spauda tą mėnesį pavadino 
Maliko mėnesiu. Ir tikrai jis 
praėjo, nelyginant, kaip ir anas 
1950 metų Maliko mėnuo, kada 
ji; buvo sulaikęs Tarybos dar
bą kritiškomis Korėjos dieno
mis. Dabar gi tik Maliko užsis
pyrimu visa; mėnuo praėjo tu
ščiai beaušinant burnas dėl jo 
pasiūlymo priimt nutarimą ra
tifikuoti 1925 m. Genevos kon
venciją. draudžiančią bakterio
loginių ginklų naudojimą. A 
merika nebuvo tada to susita
rimo ratifikavusi. O daba" So
vietams pasirodė kaip Lk pats 

laikas šį klausimą kelti Sau
gumo Taryboje, toje pačioje 
aukščiausioje Jungtinių Tautų 
instancijoje, kurioje birželio 
mėn. pirmininkavimas iš eilė; 
teko Malikui.

Bet. Sovietų nelaimei, č’.a ir 
pasirodė jų visi užkulisiai. Ko
rėjos ir Kinijos komunistus pa
mokę skųstis pasauliui, kad a- 
merikiečiai panaudoję prieš 
juos baktefibiigWH&š J ginklus, 
jie niekaip nesutiko šu ameri
kiečių pasiūlymu, jei jau taip 
buvo, pasiųsti Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus delegaci
ją. kad ji reikalą ištirtų vieto
je. Malikas vis spyrėsi pakvies
ti Kinijos ir Korėjos komunis
tus prie apskrito stalo reikdą 
išsiaiškinti. Ta proga jis vi-ą 
laiką atakavo Tautinės Kinijos 
delegatą Tsiang. kuris, pasiro
do. jau taip įpratęs prie Maliko 
protestų dėl .jo buvimo, kad 
net nepasijudina kėdėje, kai 
girdi aną kalbant savo “pote
rius”.

Vakarų blokas kiek galėjo 
išsikalbėjo, aiškindamas, kad 
bakteriologihių ginklų klausi
ma;. kaip ir visi kiti, yra nu
siginklavimo komisijos, kurių 
net dvi veikia prie Saugumo 
Tarybos, žinioje. Ir visi aiški
no. kad jį teikia tenai ir per
duoti. Žinoma, labiausia spyrė
si Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Jos atstovas Ernest Gioss, 
kalbėjo ir gražiuoju ir piktuo
ju. kartais iš kantrybes išves
tas. Tik Malikas. atrodė, nie 
kad iš “pusiausvyros” neišėjęs. 
Tai. atsilošęs į kėdę, sėdėjo 
galvą užvertęs su prie ausies 
prikabintu mikrofonėliu. per 
kurį buvo jam transliuojamas 
rusiškas vakariečių kalbų ver
timas. tai. laikydamas rankoje 
plaktuką, taikėsi, kad galėtų 
kuriam nors delegatų balsą at
imti. Amerika iš principo nesu
tiko. kad šis klausimas dabar 
būtų svarstomas, kas duotų pa
grindo paskui komunistams 10 
kio paties nutarimo reikalauti 
ir dėl atominių bombų. Mat. 
tuo tarpu dabar vakariečiai, 
darydami kokius susitarimus, 
žiūri ir savo saugumo, ypatin
gai reikalaudami, kad tokiais 
atvejais būtų ir sankcijos to
kių susitarimų neklausančioms 
valstybėms ir tų susitarimų 
vykdymo inspekcija. Sovietai 
gi nori, kad pirmiaū visi nusi
ginkluotų. žinoma, tik ne jie. 
nes kaipgi juos pafikrlhsi. jei 
iir nesutinka įsileisti inspekto
rių.

(nukelta į 5 pusi.)

Spaudo* pu*lapitlo*e

NUKALBĖJO
Lietuviai kartais pasako: “!§ 

didelio rašto išėjb iš krašto.” 
Gindamas stabmeldystės sąvo
ką, ir Dr. J. Balvš, daug rašąs 
ne vien tautosakos, bet ir reli
gijos klausimais, taip pat yra 
perėjęs kraš.ą. Štai jo paties 
žodžiai:

“Jokių stabų neturi tiktai la
biausiai pirmykštės tautelės, jų 
tikėjimuose paprastai vyrauja 
animizmas (gamtos sudvasini
mas) ir magija (burtavinias).”

"Senovės lietuviai jau buvo 
pasiekę aukštesnį laipsnį, suas
menindami savo dievus. Toks 
Perkūnas jau yra labai aiškiai 
suasmeninta dievystė: Tad iki 
stabo belieka labai mažas 
žingsnis. Štabų garbinimą turi 
tokios išsivysčiusios religijos, 
kaip budizmas ir krikščionys
tė. Tiesa, mokyti teologai aiš
kina, kad tai esą tik simboliai, 
tačiau paprasti žmoneliai gar
bina tiesiog patį paveikslą ar 
stovylą, kai kuriuos jų laiko 
stebuklingais, juos su pagarba 
bučiuoja, deda prie jų aukas ir 
t.t., žodžiu praktikuoja stab
meldystę pilna to žodžio pras
me” (DIRVA, Nr. 25. birželio 
19 d.)

žodžiu, nemokytas teologas 
paaiškina, kad aukštesnis laip
snis (tur būt. kultūros?) veda 
į stabmeldystę. Vadinasi, dar 
kiek pasivystysime, ir krikščio
nybė taip pat virs stambeldy- 
be. nes krikščionys bučiuoja 
kryžius, relikvijas, šventus pa
veikslus. statulas, kai kuriuos 
laiko stebuklingais (pav. Auš
ros Vartų. Šiluvos, Liurdo. Fa 
timos...). Ir tai daro ne tiktai 
paprasti žetonėliai, bet net po
piežiai, vyskupai ir kunigai.

Tiesa; mokyti teologai aiški
na. jog tai nėra stabmeldvbčs 
apraiškos, bet mokyti etnologai

NUIMT NUO POLITIKOS. PRIDĖT 
PRIE KULTŪROS

AIDAI birželio mėn. nr. (Nr. 
5) Juozas Alaušius str. ‘‘Kul
tūra ir politika” sugretina dvi 
gyvenimo sritis — politiką ir 
kultūrą. Jis teigia, kad emig
racijos visuomenėje vienašališ
kai atiduota pirmenybė rūpin
tis politika. Politikai veržiąsi 
net į bendrąsias nepolitinės 
organizacijas. Tokis PLB su
kūrimas JAV buvo ilgiau už
kliuvęs. kada jis buvo iš pra
džių patekęs į politikų rankas. 
Politikai esą užgožę ir visus 
tautinius minėjimus. Tad auto
rius iškelia klausimą: “Ar ne
gresia ir mūsų bendruomenei 
vienašališko politikų įsiviešpa
tavimo pavojusAr negresia ir 
visiems mums savo sielos poli
tikai pardavimo pagunda?”..: 
Atsako “Toks politikų Įsivieš
patavimas mūsų viešajame gy
venime nėra nepavojingas, nes 
su .juo drauge eina ir plačioje 
visuomenėje vienašališkas po
litinio intereso įsigalėjimas. E- 
same visi karštligiškai užkre
čiami tokiomis “problemomis", 
kurios gyvybinės svarbos tūri 
tik partiniams politikams, o 
pačios savyje yra mažai reikš
mingos. Kiek visuose laikraš
čiuose karštai ir karčiai disku
tuoti ir tebediskutuojami parti
nės reprezentacijos Vliko, r>. 
Lozoraičio pretenzijų į šefus 
bei “aktus” ir kiti panašūs 
klausimai!... kiek triukšmingai 
diskutuojame partiškai politi
nius klausinius, tiek tyliai apei
name esminius tautinius klau
simus.. Sakysime, laikėme pa
čia pagrindine priemone atsis
pirti prieš nutautėjimą visų 
mūsų organizavimą į bendruo
menę. Bet kaip laikėsi mūšų 
spauda? Ilgą laiką daugelis 
laikraščių laikėsi labai neaiš
kiai... Bet ir dabar, kai jau per
einama iš principinio pritarimo 
į praktinį organizavimąsi, nėra 
šiam reikalui mūsų spaudoje 
skiriamas toks dėmesys, kokio 
jis vertas.

1952 m. U<mk U d., nr. 50

PRO ŠALĮ
tvirtina, jog tai yra stabibėdy- 
bė tikra to žodžio prasme. Kam 
tikėti?

Neserfiai vienam laikraštyje 
buvo teisingai įspėta: “Nera
šyk. ko nežinai.” Mums atrodo, 
kad teologai daugiau žino apie 
religiją, o etnologai apie tau
tosaką ir pasakas. Jei ettihlog ii 
nori, kad jiems tikėtų ir į jų 
sritį nemokšos nekištų piritų, 
tai ir teologai turi tokią pat 
teisę reikalauti, kad jiems tikė
tų ir neišmanėliai nepainiotų 
stabmeldystės su krikščionylie. 
be to. skirtų patį tikėjimą nuo 
asrhens. Krikščionybe dar ne
tampa stabmeldiška, jei kuris 
krikščionis virsta tikru stab
meldžiu. ir ji neskelbia poliga
mijos, jei kuris krikščionis pa
sigauna svetimą pačią.

Yra taip pat žinoma, kad 
krikščionybė nėra išsivysčiusi 
religija, o Dievo apreikšta. Kas 
tuo netiki, nusivysto nuo koto, 
ir jau nebeskiria, kur yra šven
to paveikslo bučiavimas ir kur 
stabo garbinimas. Jam tai at
rodo tas pats: Tokiu keliu ei
nant. stabmeldžiais galima ap
šaukti ir tuos, kurie bučiuoja 
tautines vėliavas, pagarboje 
laiko valstybės ženklus, stato 
paminklus kritusiems karžy
giams ir prie jų susirenka tau
tinių švenčių progomis. Ar čia 
simboliai ar stabai?

Dr. J. Balys, matyti, pamir
šo. kad paveikslų deginimas ir 
statulų daužymas yra jau isto
rijon patekęs. Tuo metu tie 
klausimai teologų buvo išdis
kutuoti. ir K. Bažnyčios duo 
tas atsakymas. Kas jo ieško, 
randa. O kas dar nežino, išeina 
į kraštą, kai imasi rašyti tokiu 
klausimu, kuris nepriklauso jo 
komptencijai. S.

Jau susirganizavus iškils 
bendruomenės dvasios augini
mo reikalas. Tam priemones 
turės būti kultūros fondas, mo 
kyklos vadovėliai, mokyklos, 
ypač šeštadieninės. jaunimo 
prasimušimas ir sykiu jaunimo 
išlaikymas tautinėse tradicijose 
ir kt. tautinės kultūros klausi
mai. Autorius pastebi, kad vi
sais šiais klausimais spauda la
bai ir labai mažai rašo, paly
ginti su anais politiniais. Tokio 
abejingumo priežastimi auto
rius ir laiko per didelį mūsų 
visuomenės ir viešosios opini jos 
nukreipimą j politinius parti
nius klausimus, tyla užgožiant 
kultūrinius rūpesčius.

Išvadoje siūlo: 1. Atidėti 
partines kovas, nes bet koks 
•beatodairiškas partinių ambici
jų aktyvinimas šiuo metu reiš
kia tik faktinį tautinės kovės 
sabotavimą. Visos partinės am
bicijos įgaus savo realią pras
mę tik savoje valstybėje.

2. Nukreipti energiją prieš 
nutautimo grėsmę. Konkretus 
ieškojimas prierrionių prieš nu
tautimo grėsmę turi pakeisti 
tarpusavio priekaištinėjimąsi.

3. Visi mūsų kultūrniai lai 
mėjimai turi būti stūtinkami 
visų lygiu entuziazmu, nekv. 
liant partinio ‘savumo” klausi
mo.

. Kadangi PLB yra pašaukta 
kultūriniams rūpesčiams. |ai 
politikai turi susilaikyti nuo 
veržimosi į PLB vadovybę ir 
nuo politinių metodų tokioms 
vadovybėms sudarinėti.

Tenka pripažinti, kad palies
tasis klausimas yra svarbus, 
aktualus ir .jo sprendimo kryp
tis teisinga. Tik tolesniame 
svarstyme būtų klaidinga gin
čytis. katra sritis svarbesnė — 
ar politika ar kultūra. Reiktų 
visai susitelkti prie atskirų tau
tinio išlikimo problemų ir .jomis 
gyventi visu protu ir širdimi.
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AR TIK RINKIMAM?
RINKIMŲ karštyje Eisenhoweris nuėmė garbės vainiką 

Rooseveltui, kaltindamas jį Teherano, Jaltos sutartimi atidavus 
Sovietam Kiniją, Baltijos valstybes, Balkanus. MacArthuras pa
smerkė politiką, kuri padovanojo Sovietam Berlyną ir neleido 
laimėti Korėjos karo. Taftas kaltino už nuolaidas Sovietam ir 
reikalavo politikos pavergtosiom tautom vaduoti.

Visų šitų respublikonų politiniu įkvėpėju, gairių smaigstyto- 
ju užsienių politikai laikomas John Foster Dulles, konservatyvaus 
protestantizmo vadas, taikos sutarties su Japonais autorius. Savo 
knygoj, kurią jis per porą mėnesių sudiktavo dešimčiai redaktorių 
ir išleido — “Karas ar taika”, o dar labiau pranešimuose Pary
žiuje politinių mokslų institute ir Pittsburghe Dulles atmetė Ken- 
nano santūrumo politiką ir reikalavo dinamikos Sovietų atžvil
giu. Jis sutinka, kad Europa gali tenkintis gynimusi, bet reika
lauja aktyvumo Azijoje. J naujus smūgius Azijoje sąjungininkai 
turį atsakyti tokiais pat smūgiais. Bombom ir blokada turi būti 
pasipriešinta ne tose vietose, kurias bolšveikai užpuls, bet už
puoliko viduje. Prieš tai būtina imtis politinės moralinės ofenzy
vos — skelbti kovą už tautų išvadavimą iš Sovietų Sąjungos. 
“Mes nenorim kruvinų sukilimų serijos ir kruvino jų numalšini
mo. Bet galimas — ir Tito tai įrodė — taikus atsiskyrimas nuo 
Maskvos. Pavergimas gali būti padarytas tokis nenaudingas, kad 
vergų laikytojas atsisakys nuo vergų.”

Jei Dulles tiki, kad Sovietai geruoju išsižadės grobio, tai jis 
ne mažiau klysta. Sovietai priklauso prie tų plėšriųjų bestijų, ku
rios, dantis į auką suleidusios, negali jos paleisti, kol dantys jai 
neišlaužyti. Bet anuose pasisakymuose nauja yra drąsa reikalau
ti laisvės pavergtiesiems, reikalavimas sunaikinti patį gaisro ži
dinį.

Išdrįso ir Trumanas. Jis ne tik baltam parašė priešsovietinį 
laišką. Pereitą savaitę ukrainiečių kongresui New Yorke jis taip 
pat atsiuntė raštą. Nors laiško turinys nedrąsus, bet pats faktas, 
kad Trumanas tarė žodį kongresui, kuris buvo sušauktas šūkiais
— grąžinti laisvę pavergtiesiem, patvirtinti genocido konvenciją
— jau beldžia į duris, kurios lig šiol ukrainiečiam užtrenktos Eu
ropos kontinente. Sovietų baimė paraližiuoja vakariečių rankas, 
ir jos negali pakilti už ukrainiečių priėmimą į šeimą. 
Trumano išdrįsimu ukrainiečiai galės bandyti europiečius, kad 
jie išgytų nuo paralyžiaus.

Pereitą savaitę New Yorke “Laisvosios Čekoslovakijos Ta
ryba” apjungė visas jų laisvojo meto partijas (išskyrus “ūkinin
kų partiją” ir separatistines grupes), ir “The New York Times” 
išdrįso tą Čekoslovakijos Tarybą vadinti čekoslovakų egziliniu 
parlamentu. Gerai, kad jie patys taip nesiėmė vadintis; gerai, 
kad taip vadina svetimieji; gerai taip pat kad jų tautiečiai ne
skelbia prieš tai protestų...

Tai vis naujesni žodžiai, kuriuos vieni gali aiškinti kaip rin
kimų triukus, kiti kaip praregėjimo ženklus. Norim tikėti, kad 
praregėti jie seniai jau praregėjo. Net Kennanas, šalininkas tikė
jimo, kad galima sugyventi su Sovietais. į Londoną atvyko nusi
vylęs. Bet dabar išdrįsta jau ir pasakyti. Toliau kelias — kas pa
sakyta.... padaryti...

Atomines paslaptis bolševi
kai sugraibė greičiau negu bu
vo manoma. Tačiau ne taip 
greita pačias atomines bombas 
gaminti. Tam reikia atitinka
mų fabrikų. Rusai ir juos pas
kubintu greičiu stato Azijos gi
lumoje. Igi šiol dažniausia bu
vo minima Alma Ata, kirgizų 
respublikos sostinė prie Tienše- 
no kalnų. Dabar yra žinių, kad 
nauji atominiai fabrikai gali 
būti ir kitoje kalnų pusėje — 
Sinkiange.

Žemes pakaušio skyle
Sinkiangas yra pačiame Azi

jos žemyno viduryje. Himalajų 
kalnynai savo atsišakojančio- 
mis grandinėmis jį apsupa be
veik iš visų pusių. Žemesnis 
priėjimas yra tik iš šiaurės ly
tų per Gobio dykumą, bet ji 
nusitęsia iki 1000 su viršum 
mylių. Vis dėlto palei tą dyku
mą ir pro Mongoliją, kuri yra 
į šiaurę, kinai buvo priėję iki 
Tienšeno kalnų. Sinkiangas 
sudarė jų kraštutinę provinci
ją, kuri pietuose remiasi į Ti
betą, o vakaruose — į Palmiro 
plokščiakalnius ir Turkestaną. 
Čia Kinija su Rusija lietėsi dar 
caro laikais. Tai tolima ir ne
lengvai pasiekiama vieta, tarsi 
kokia dauba kalnuose (Tarimo 
baseinas) arba žemės viršugal

Pagal sutarti su JAV Atominės Energijos Komisija technologijos institutas Pasadena. Cal., pastatė nau
ją milžinišką synchrotroną. kuris išvysto 460 niilij< nu voltu srove, šis naujas synchrotronas turėsiąs 
didelės reikšmės tolimesniame atominės energijos išvystyme.

vyje išmušta skylė. Išstačius 
kalnuose patrankas ii įrengus 
radaro stotis, lėktuvus galima 
gaudyti kaip muses. Vadinasi, 
labai gera gūžta atominiams 
fabrikams. Ar tikrai jie ten v- 
ra?

Pontecorvo sėdįs Sinkiange
1948 metais iš Sinkiango pa

bėgo buvęs komunistų gen. sek
retorius įsa Yusef Aliptekin. 
Su visa šeima jis kalnų takais 
perėjo į Indiją. Jis ir dabar tu
rįs ryšių su Sinkiangu. Jo ži
niomis, kurias jis paskelbė pra
ėjusiais metais, Bruno Ponte
corvo, atomų tyrinėtojas, pa
bėgęs iš Anglijos į Rusiją, da
bar vadovaują atominių fabri
kų įrengimui Sinkiange (Lli 
srityje).

Kad tokie fabrikai ten gali 
būti arba bent daromi atomi
niai bandymai, aišku iš komu
nistų radijo pranešimų. Praė
jusiais metais iš Urumči radijo 
stoties buvo paskelbta tokia 
žinia, “Milžiniškas ugniakalnio 
prasiveržimas. Smarkus vulka
ninis smūgis tris kalnų skiau
teres išskraidino į padanges. 
Kalno viršūnę kelias valandas 
dengė tamsūs dūmų kamuoliai. 
Apylinkės žmones buvo apė
musi panika dėl šiurpaus gam
tos reiškinio”. Deja, niekada 

nebuvo girdėti; kad Sinkiange 
veiktų koks ugniakalnis. Radi
jo pranešimu nuo žmonių akių 
buvo pridengta atominių bom
bų arba medžiagų sprogdini
mai. Galimas daiktas, kad Sin- 
kiangą bolševikai naudoja to
kiems pat bandymams, kaip 
JAV Nevados dykumas.
šnipinė jęs Amerikoje, dirba 

Kinijoje
Nacionalistinės Kinijos pra

nešimai iš Formozos sako, .kad 
prie tų atominių tyrinėjimų 
Sinkiange prisideda ir raudo
noji Kinija. Pekinge esanti a- 
tominių bandymų laboratori
ja, kuriai vadovauja kinietis fi
zikos prof. Chao-chun-gyao. 
Tai yra tas pats žmogus, kuris 
1946 m. dalyvavo Bikini salų 
bandymuose. Po to jis buvo su
čiuptas San Pedro, Kaliforni
joje, su visu lagaminu doku
mentų. Jis ruošėsi keliauti į 
Kiniją. Nežinia, dėl ko jis bu
vo tik ištardytas ir paleistas 
keliauti pas čiankaišeką. Ten 
nuvykęs, jis atsirado pas Mao- 
tse-tungą.

Bėgliai iš raudonosios Kini
jos pasakoja, kad ir šis komu
nistinis diktatorius turįs ryšių 
su Sinkiangu. Geležinkelis, ku
ris iš šanhajaus pro Sinkiangą 
veda į Rusiją, yra budriai sau-

Admirolai) R. E. Libby (kairėj) kalbasi su admirolu J. Daniei apie 
dabartine Korėjos paliaubų derybų padėti. Numatoma, jog ateity J. 
Daniei kaip laivyno atstovas pakeis Ubby paliaubų derybų delegacijo
je.

gomas. Yra žinių, kad juo ga
benama ne tiktai kariuomenė, 
bet vežami kinų darbininkai, 
kurie nebegrįžta ir jokios ži
nios nebeduoda. Spėjama, kad 
dalis jų suvaroma į uranijaus 
kasyklas Sinkiange. Ten kasa
mas dar varis, volframas, ci
nas, akmens anglis ir geležies 
rūda. |

Kraštas, netekęs laisvės
Dar caro laikais rusai bandė 

užimti Sinkiangą dėl jo gamtos 
turtų ir prekybos. Ten rusai 
įveždavo apie 80 proc. visų 
užsienio prekių. Tačiau ta “A- 
zijos Šveicarija” (18 kartų di
desnė) nuo rusų atsigynė. At
silaikė ir prieš bolševikus iki 
1928 metų, kai čia valdė 
smarkus ir išmintingas Kinijos 
gubernatorius. Jam mirus ir 
prasidėjus muzulmonų sukilimui 
prieš budistus (iš 4 mil. gy
ventojų muzulmonų daugu
ma), kinai pasiprašė bolševikų 
pagalbos. Su “raudonąja pagal
ba” rusai visai užvaldė pasie
nio sritis, o į kitas išpūtė ko
munistų propagandą ir kont
roliavo visą kraštą. Praėjusio 
karo metu Čiankaišekas rusus 
išstūmė iš didesnės Sinkiango 
dalies, bet netrukus jie vėl ten 
sugrįžo su agitacija, sukilimais, 
perversmais ir “komunistų lais
ve”. Ji baigėsi Sinkiango ne
laisve. 1951 m. kovo 27 d. Sta
linas ir Mao-tse-tungas sudarė 
“draugiškumo sutartį” Sinki- 
angui valdyti: per 30 metų ki
nai bus to krašto “viešpačiai,” 
o rusai — šeimininkai. Drauge 

ieškos ir kas žemės turtus, ko
kius tik ras. Stalinas dabar 
daug iškasa, ypač uranijaus a- 
tominėms bomboms gananti, o 
Mao — vis dar nieko “neran
da”. Pasirodo, kad ir velnias 
velnią moka apmauti.

Vilkas čia aštrina dantis

Bolševikai dabar Sinkiange 
tvirtai stovi. Visame krašte į- 
vesta komunistinė tvarka su 
kolchozais ir politrukais. Viso
se valdžios vietose yra tik ru 
sai. Jie yra kolchozų vedėjai, 
fabrikų inžinieriai, miestu gal
vos ar “pusgalviai” deputatai. 
Geležinkeliai taip pat prapla
tinti, kaip rusų. Radijo stotis 
Urumči mieste rusų rankose. 
Visos aviacijos linijos sukarin
tos, steigiamos naujos.

1950 m. anglų laikraštis 
“Daily Telegraph” iš Kašmiro 
rašė, kad jo žiniomis bolševikai 
Sinkiange turi įrengę ne ma
žiau kaip 10 stiprių aviacijos 
bazių. Praėjusiais gi metais vie
nas Indijos vyriausybės agen
tas. lankęsis Tibete, pranešė, 
jog bolševikai aviacijos bazes ir 
radaro stotis yra nutiesę visu 
Sinkiango pasieniu, kuris priei
na prie Tibeto ir Indijos. Vo
kiečių laikraščiai neseniai rašė, 
kad Sinkiange rusai koncent
ruoja savo karo pramone.

Susisukęs lizdą Sinkiange, 
Kremliaus vilkas iš čia lengvai 
jau gali kopti į Tibetą, šokti į 
Indiją ir rodyti dantis savo 
draugui kinui, kad js klusnus 
būtų. S.

VLADAS RAMOJUS

PASKUTINĖ DIENA 
TĖVIŠKĖJE
Iš ruošiamos atsiminimų knygos

1944 m. liepos 22 d. rytas. 
Raudoni saulėtekio spinduliai 
pluoštais krenta rasa nasėton 
žemėn. Ginklų kriokimas Pa
nevėžio ir Šiaulių kryptyse ap
tilo, ir pašvaisčių juostos dan
guje užgeso. Sukilusių giesmi
ninkų čiulbėjimas liejasi bun- 
dančiuos laukuos, miestelio 
medžiuose ir soduose. Ateina 
diena, žadanti vasarišką gy
vybę, giedrą ir saulės spindu
lius. Mūsų postai, per mktį 
budėję raud. partizanų stipriai 

terorizuojamoj miestelio pak
luonėje, nuimami. Pasilieka tik 
retas sargybos. Sumažinamos 
ir patrulių poros gatvėse. 
Grįžtame poilsio. Bc’šn-kų 
lėktuvai, atklysdavę nuo triuš
kinamo Šiaulių miesto, ir raud. 
pogrindžio gaivalai per naktį 
smarkiai iškankino. K’ausimas, 
ar poilsio valandos bus ilgos? 
Raud. armija vidurnakty jau 
buvo už 22 km. Tarp mūsų ir 
priešo priekinių dalinių, kaip 

žinia, nesiranda jėgos, kuri pri
dengtų jų slinkimą pirmyn. Pa
krikusios vokiečių armijos li
kučiai nakties metu bėgo ato
kiu trečios rūšies vieškec.u de
šimties kilometrų nuotolyje 
nuo mūs. Mūsajame X mieste
lyje stovi 700-800 vyri? smo
giamoji jėga su keletu kulkos
vaidžių, automatais ir šautu
vais.

Užsuku į apsaugos štabą, pa
čių suorganizuotą tvarkos pa
laikymo ir savisaugos reika
lams. Sanitariniame punkte, į- 
rengtame prie štabo, paskubo
mis tvarstoma keletas sužeis
tų. Tai partizanai iš 'Kp. Jie 
leidosi į kautynes su priešu, bet 
jos buvo trumpos ir nesėkmin
gos. Sužeistieji medicinos pa
galbą tegauna pas mus, už 
22 km. nuo įvykio vietos. Ste
biu, kaip rūpestingai mūsų se
serys rūpinasi sužeistaisiais. 
Jos — medicinos studentės iš 
Vilniaus.

Ligi 12 vai. nakties tarnybai 
leidžiamas poilsis. Žinoma, jei
gu aplinkybės nepadėtuos 
staigių ir netikėtų įvykių Mie
go nesinori. Sunkus nujauti
mas, kad jau paskutinė diena 
tėviškėj, neperstojamai kanki
na. Einu miestelio gatve, pilna 
saulėtekio spindulių. Žvilgsniai 
atsiremia į uždaras lang’nes, į 
mažus medinius namukus, ku
riuose nebematyti gyvybės 
ženklų. Nors rytas žavus ir vi
liojantis. bet žmonių maža 
miestelyje, nes jie pasitraukę į 
nuošalesnes vietas. Tiktai pa
langių darželiuose žydi gėlės, 
soduose svyra prinokusių uogų 
kekės ir gatvėse juda ginkluoti 
vyrai. Daug jų iš rytinių Lie
tuvos sričių atsitraukę ir čia 
susijungę su mūsiškiais apylin
kės vyrais. Ne vienas ir kovos 
krikštą ragavęs. Paskubomis 
pravažiuoja dar vienas kitas 
vežimas pabėgėlių. Bet tai tik 
pabyros, palyginus su tomis il
gomis kolonomis, kurios pas
kutinėmis dienomis pro čia pra
važiavo. Prie kooperatyvo susi
tinku lazda pasirėmusį sargą 
Mykolą. Jis susimąstęs spokso 
kažkur.

— Eik ilsėtis, Mykolai,—ta
riu: — Miestelis pilnas vyrų. 
Kam tau bevargti!

Senis drūčiau sugniaužia 
lazdą ir liūdnu balsu atsiliepia.

— Nebe laikas ilsėtis, vaike 

Ii. Nelaimė atgriūna. ir š>rdy 
baisiai neramu. Matai, mieste
lio valdžia pabėgo, palikusi 
žmones Dievo valiai. Pabėgsit 
ir jūs! Ką jūs — žvirbliai prieš 
mešką! O man reikės gyventi. 
Dievas žino, kur vaikai?

Susimąstau, klausydamas se
nio griaudžių, bet nuoširdžiai 
tiesių žodžių ir, atsisėdęs šalia 
jo ant cementinių laiptų, min
timis perbėgu to gerojo kaimy 
no gyvenimą. Su jo dviem sū
num ir dukra kartu šiam mies
tely augom. Darbštus buvo se
nis ir geras mūrininkas, bet 
duonos penkių asmenų šeimy
nai nebuvo lig valios. Jau nuo 
mažų dienų jo vaikai liotagu 
pelnėsi pirmuosius skatikus. 
Paskui, baigę pradž. mokyklą, 
pėsti išėjo į Kauną ieškoti pini
go ir taip išsiilgto mokslo. Pi
nigo už pūsles ir prakaitą jie 
rado priemiesčių dirbtuvėse, o 
vakarais knygas ir mokyk'as. 
Ir taip vargo užgrūdinti ir ge
ležinės valios vedami, moksle 
jie kopė aukštyn ir aukštyn, o 
sugrįžę dienai kitai tėviškėn, 
padėdavo tėvui dar ir plytas 
nešioti. Vokiškos okupaci
jos metais kiek džiaugsmo bu
vo tėvo širdyje, kai į miestelio 
ir apylinkės studentų tėvų su
sirinkimą buvo pakviestas ir 
mūrininkas Mykolas. "Ir aš 
studentų tėvas”, — didžiavosi 
širdyje senis. Ir šiandien ne

žino senis, kur vaikai, nes Kau
nas bolševikų atkirstas, o jų 
čia nėra. Todėl, suprantu ir jo 
šiandieninį liūdesį dėl vaikų ir 
baimę, kad, va. sugrįžta tie, 
kurie pirmaisiais okupacijos 
metais šito tikro liaudies žmo
gaus Mykolo ne tik kad neap
dovanojo žeme, ordinais ar pri
vilegijomis, bet sekė ir įtari
nėjo jį, kad tas giliai religingas 
mūrininkas savo kišenėse sle
pia pogrindžio atsišaukimus, 
žmonėse skleidžia anti-komuni- 
stines nuotaikas ir priešstalini- 
nes liaudies dainas.

— Mykolai, pats paskutinis 
metas sprukti į Žemaitiją, o jei 
jau niekas nebeapsergės Lie
tuvėlės, ir į Vokietiją. — ta
riu.

— Kur aš bebėgsiu, — tę
sia senis, ir jo akyse sublizga 
ašaros.

Tuo metu toli pietryčiuose 
smarkiai sugriaudė. Griaudi
mas buvo ilgas, detonuojantis, 
ir netrukus pietryčių erdvė 
padūmavo. Šiaurės rytuose pa
sigirdo kulkosvaidžio šaudy
mas. Pabėgėlių vežimas, pa 
lengva riedėjęs gatve, zovada 
paleido arklius. Miestely esan
čioji partizanų įgula sujudo.

— Sudievu. Gal jau amži
nai... Dieve, padėk jum!, —iš
taria senis, man kylant nuo 
laiptų. Pasibučiuojam, ir abū*. 
jų skruostai apsipila ašaromis, 

kaip tomis vaikystės dienomis, 
kada Mykolas, mano vaikiškas 
užgaidas sąžiningai tenkinda
mas, nešdavo man karvelius. 
Po dienos kitos karveliai iSlėk- 
davo ir nebegrįždavo. Verkda
vau tada jų, pravirkdavo ir 
Mykolas, mano ašarų sujaudin
tas. (Kaip žinios iš anapus 
skelbia, Mykolo seniai namuo
se nėra. Vienas jo sūnus žuvęs 
ir palaidotas ne namuose, ant
ras yra pasitraukęs į Vaka
rus.)

Vėl atsirandu štabe. Veik 
visi 700-800 partizanų pareng- 
ty-

— Bereikia tik ruskio lėktu
vų, kad, pastebėję tokį didelj 
būrį, apmėtytų bombom, — 
juokauja kažkuris.

— Utena pamokė šėtonus!— 
rūsčiai atsiliepia kitas. Girdė
jau ir aš tai, pasakojo mus pa
siekę uteniškiai, kad prieš kiek 
dienų išmušo partizanai rus- 
kius iš Utenos. Po kelių valan
dų jie vėl pasitraukė, ir mies
tan sugarmėjo raudonoji ka
riuomenė. Tuo tarp atskrido 
prieš tai iššaukti lėktuvai ir 
stipriai bombomis apliejo sa
vuosius.

Gaunamos žinios apie spro
gimus pietryčiuose. Pasitrauk
dami vokiečiai Sb. mieste iš
sprogdino didžiules depo dirb
tuves. Iš kulkosvaidžio aiškiai 

šaudė raud. partizanai, kurie 
įsitvirtino miško šiaures-rytų 
šone. Prieš mišką, iš kurio krū
mokšniai ateina iki miestelio, 
sustiprinamos sargybos. At
vyksta ryšininkas iš Ntšk. kai
mo su pranešimu: “Auštant ne
tekome trijų. Žuvo raud. parti
zanams drastiškai įsiveržus į 
būstinę.” įvykio vieta už 3 km. 
nuo mūsų. Galima tikėtis, kol 
ateis raud. armija, jie koncent
ruotai puls miestelį.

Pajutę nebejaukią atmosfe
rą, apie 300-400 zarasiškių pra
deda kažkokius įtartinus pasi
tarimus. Matyti sujudimo ir 
nepasitikėjimo ženklų. Jų il
giau stebėti nebegaliu, nes ka
pitonas pasiunčia perimti savo 
žinion pašto telefono centrinę.

Nuvykstu į paštą. Tylu ir 
klaiku. Paskutinis tarnautojas 
jau išsinešdinęs. Užsitaisau 
šautuvą ir, nuleidęs atsargą, 
pasistatau prie kumutatoriaus.

Vakarinių kaimynų centrinės 
kartas nuo karto skambina ir 
klausinėja apie padėti. Šitoj 
vienumoj mane kankina nera
mios mintys ir galutinai nesu
planuoti ateities planai... Prieš 
devynias paskambina pietryčių 
kaimynas — Sb. miestas. Ra
gelyje girdžiu skubų ir nervuo- 
tą balsą: "Pas mus jau rusai.”

(bus daugiau)
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J. Šimkus ir aukštoji 
matematika

"Lietuvos žinių" redakcijoje. 
J. Kardeliui vadovaujant, kele
tą metų dirbo ir Jonas Šimkus, 
su kuriuo mane supažindino 
pas J. Kardelis. J Šimkus, vos 
tik bolševikams okupavus Lie
tuvą. perėmė "Lietuvos Aidą" 
ir jį pavertė neilgai trukus 
'Darbo Lietuva", kuri paskui 
išvirto "Tarybų Lietuva". Vie
ną 1940 m. liepos mėn. dieną 
draugas Jonas Šimkus prieš
rinkiminiame mitinge. kiek 
primeni’. Tilmanso salėje, pra
dėjo pasakoti apie sovietinę pa
žangą ir darbininkų rojų. Kaip 
vieną pavyzdį, jis tada papasa
kojo. kad einąs jis Maskvos 
gatve ir viename gatvės kam
pe sėdinti per 70 m. senukė. 
Matąs jis. kad ši senukė skai
tanti aukštosios matematikos 
vadovėlį. Jis užkalbinęs tą se
nukę. ir ši pasisakiusi, kad tik 
prie draugo Stalino ji prieš 
dvejus metus išmokusi skaity
ti. o dabar ji. aprūpinta senat
vės pensija, galinti net aukštą
ja matematika domėtis. Iš mi
nios kažkas Šimkui pastebėjo, 
kad per dvejus metus prie 
auk<tosos matematikos niekas 
prieiti negalįs. Bet J. Šimkus 
buvo užsispyręs ir atsakė, kad 
Sovietų Sąjungoje kiekvienas 
žmogus galįs padaryti, ko bur
žuaziniame ir svajoti negali
ma.

Po mitingo susitikęs J. Šim
kų paklausiau, kada ši senukė 
taps aukštosios matematikos 
profesorium Jis supyko ir nu
ėjo. išdidžiai tik pamojavęs 
rankomis.

J. DIRŽYS

di-
mes

ne-

K. Korsakas lenkt.miuo ja
K Korsakas - Radžvilas ta

po Valstybinės Leidyklos 
rektoriumi. Jį anksčiau 
pažinojome kaip kritiką,
įstengiantį baigti studijų. Kaip 
leidyklos direktorius buvo ga
na žmoniškas. Jis ne? ir visus 
tarnautojus stengėsi parinkti 
šiam darbui tinkančius. dau-

giau ai' mažiau prie plunksnos 
dirbusius. Tačiau jo visus pla
nus sujodydavo kadrų skyrius.

Kai buvo paskelbta iš Mask
vos (dar 1940 m. vasarą) soc- 
lenktynės visų respublikų lei
dykloms. drg. Korsakas su sa
vo leidykla tas lenktynes taip 
pat laimėjo. patekęs į paskuti
nę vietą. 
Užpultas 
tesigynė:

— Kol 
nepraleidžia plunksnos žmonių. 
Socialistinių darbinin
kų plunksnai per vieną dieną 
nesaliu išperėti. Pasakykite 
kadrų skyriui, kad nesikištų, aš 
soclenktyr.es sekančiais metais 
laimėsiu.

Jis pasitraukė iš leidyklos, 
bet tuo metu dar nebuvo at
leistas. Tačiau už nuopelnus 
tuo metu Švietimo komisariatas 
paspaudė Vilniaus universitetą 
ir jam... išdavė diplomą, šian
dieną šis žmogus. savu laiku 
neįstengęs baigū normaliu ke
liu universiteto, tapo Vilniaus 
universiteto literatūros docen
tu ir net akademijos nariu. 
Petras Kežinaitis — cenzorius

Dar prieš bolševikų metus 
bendros ligos suvedė mane su 
drg. P. Kežinaičiu. Apsigydęs 
plaučius, jis dirbo vėliau Lietu
vos Laisvamanių Etinės Dr- 
jos Centro raštinėje ir "Lais
vosios Minties" redakcijoje 
(Žemaičių g-vė 3). Pas P. Ke- 
žinaitį tuo metu dažnokai už
sukdavau. ir mes pasidarėme 
geri draugai.

1940 m. liepos mėn. gale su
tinku P. Kežinaitį. jau bolševi
kinės cenzūros didelį pareigū
ną. ir mes užsukome į “liaudies 
inteligentų” arba Konrado ka
vinę. Besriubčiodami kavą įsi
šnekome spaudos reikalais. Jis 
labai griežtai braukė menkiau
sią religinės minties žinukę. Aš 
ir paklausiau:

— Kaip suderinti sovietinę

4:1’.! i- 
būtent šešioliktąją, 
partijos jis trumpai

kadrų skyrius man

religijos laisvę su šiandienine 
i-enzūrą ?

Petras Kežinaitis man trum
pai atšovė:

— Kiekvienas prietaras, tai
gi ir religija, išrautinas.

Jis nuostabiai sąžiningai sa
vo pareigas atlikdavo. tačiau 
daug turėdavo aiškintis. kai 
pasirašydavo spausdinti kokį 
leidinį ar laikraštį. Maskva tuo 
darbu vis būdavo ir būdavo ne
patenkinta, kad permaža savi- 
kritikos ir politgramatos. Ir 
vargšas Petras vieną dieną iš
krito. kaip nepriaugęs Mask
vai.

(Bus daugiau)

1 NAUJO DARBO BARIS
LRKS.A seimo rezoliucijos

ALRK Susivienijimo 58-tas 
suvažiavimas. įvykęs Nevv 
York Statler Hotel birželio 30 
d., liepos 1. 2. 3 d.d., priėmė to
kias rezoliucijas:

L Jaunamečių organizavimo 
reikalu

Suvažiavimas įpareigoja vyk
domąją tarybą, išnaudo'i visas 
ga įmybes. kad į Susivienijimą 
butų prirašyta daugiau įauna- 

Suvažiavimas siūlo Su
sivienijimo vadovybei imti; ini
ciatyvos ir su lietuvių katalikų 
organizacijų bei vienuolynų pa
galba įsigyti nuosavybėn bent 
pora jaunimo stovyklų. Jose 
galėtų būti organizuojami kur
sai ir jaunimo atostoginis sto
vyklavimas. kurio metu mūsų 
jaunamečiai būtų auklėjami lie
tuviškoje dvasioje. Tas sudary
tų Susivienijimui goriausią pro
pagandą jaunimo +arpe ir Su
sivienijimas sulauktų daugiau 
jaunamečių narių ir iš čia gi
musiųjų ir neseniai atvykusių 
jų tarpo. Vykdomoji Taryba su 
jaunimo komisija sudaro jauni
mo veikimo programą numa
tydama sporto, meno švenčiu, 
kursų l>ei konkursų rengimą ir 
sukeldama lėšų jaunimo sti
pendijoms. Stovyklų įgijimo 
plano įvykdymui jaunimo ko
misijai siūloma susirišti su lie 
tuvių katalikų jaunimo organi 
žarijomis ir Susivienijimo va
dovybė yra įgaliojama tiems 
reikalams jaunimo veiklos fon
dą jtervesti naujai įrašytųjų 
narių pirmųjų melų mokestį.

2. Knvgi.i leidimo reika’u
Suvažiavimas konstatavo, 

kad nors Susivienijimas yra 
patarnavimo, apraudos orga
nizacija. liet jis rūpinasi ir lie
tuvių kultūros ugdymo sekmin-

gurnu. Norėdamas tą savo nu
sistatymą išreikšti konkrečiais 
darbais. suvažiavimas prašo 
Vykdomąją Tarybą kartu su 
kultūros institutu atspausdinti 
šias knygas: Lietuvos geografi
ją. Lietuvos istoriją ir paveik
sluotą elementorių. Tos knygos 
bus labai naudingos .JAV gi
musiam ir iš tremties atvyku
siam lietuviškajam jaunimui.

3. Lietuvių Bendruomenės
. reikalu
Suvažiavimas ragina visus 

savo narius remti Lietuvių 
Bendruomenės organizavimą ir 
linki Bendruomenės centrui, 
kurio priešakyje šiuo metu yra 
mums žinomas lietuvis veikėjas 
prel. Jonas Balkūnas. kuo di
džiausios sėkmės, suburiant vi
sus lietuvius ir įjungiant juos į 
darbą už Lietuvos išlaisvinimą 
ir lietuvių tautinės gyvybes iš
laikymą. Suvažiavimas patikri
na bendruomenės centrui savo 
visokeriopą pagalbą lietuvybės 
išlaikymo darbe.

4. Genocidos Konvencijos
reikalu

Suvažiavimas kreipėsi j JAV 
kongresą atskira rero’iuciji iš
dėstydamas Sovietų Sąjungos 
taikomą Baltijos tautoms ge
nocidą — tautų žudymą, pra
šydamas. kad genocido kon
vencija būtų kuo greičiausiai 
ratifikuota ir tautų didikai bū
tų pasmerkti.

Suomiu skautai pardavinėja Helsinkio olimpiniam kaime įvairiu 
tautu vėliavėles, kurios daugiausia bus vartojamos, kaip stale papuo
šalas olimpiniu žaidynių metu.

BAŽNYČIA IR PASAULIS
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BALTIMORES ŽINIOS
l ž ką jis apdovanotas? Baigė mokslo metus

Klebono kun. dr. L. Mendelio 
garbei, kuriam Šv. Tėvas su
teikė prelato titulą, birželio 15 
d. suruoštose iškilmėse.* tarp 
kitų kalbėtojų J. Rajeckas, pa
siuntinybės patarėjas, tiksliai 
ir trumpai nusakė prelato dar
bus savo kalbos šiais žodžiais:

“Žinome, kokio garso susilau
kė ši parapija didžiai gerbia
mojo prelato vadovaujama. 
Retą užtiksime bažnyčią su to
kio plataus mas‘o Stebuklingo
jo Medalikėlio Novenomis. Jų 
garsas atatinkamos literatūros 
dėka pasiekia Amerikos karį, 
dargi Pacifiko salose ir Korė 
jos fronte. Misijų tikslams su
rinktom tikrai impozantiškom 
sumom užimama pirmoji viela 
netik diocezijoje, bet iš viso 
pasauly. Jūs geriausiai žinote, 
kaip dosniai paremiamos rink
liavos raupsuotiems, seminari
jai ir kitiems kilniems tikslams. 
Jūs ir Balfas žinote, kaip dos
niai sušelpti lietuviai tremti
niai. neminint apie aukas Lie
tuvos laisvinimo tikslams, lie
tuvių kolegijai Romoje, se«e 
lems Kazimierietėms ir pana
šiai. Prisiminkime Solenizanto 
rūpestingumą parapijine mo
kykla ir jos aukštą visais at
žvilgiais lygį. Prisiminkime .jo 
didingą užsimojimą išleisti 
rr.onumentalinį leidinį — Šv. 
Raštą lietuvių kalba. Prisimin
kime. pagaliau, su kokio masto 
manifestacijom lietuviškoj 
dvasioje užsirekonmenduota 
Baltimorėje karių paminklinės 
lentos atidengimo ir Mindaugo 
krikšto pereitais metais ap 
vaikščiojimo proga.

Kiek Solenizantas veiklus 
apaštalavimo darbe, tiek jis 
drąsus, bekompromisis lie+uvy- 
bčs srityje. Pakanka tik prisi
minti jo šių metų Vas. 16 d. pa
mokslą. kurio minyts atatiko 
giesmės poemą: “Lietuviais e- 
same mes gimę. Lieuviais turi
me ir būt.“

...Ši diena prelato Mendelio 
garbei, greičiausia, neatsitikti
nai parinkta. Šiandien Tėvo 
diena. Šiandien, prieš 12 metų 
Lietuvos priešas primetė jai 
tironą šventvagišku Tėvo var
du. Šiuo bankietu Prelato ir Tė
vo Mendelio garbei mes laisvu 
noru, neprievartaujami, tary
tum atitaisydami aną begėdys
tę, demonstruojame. kokių 
nuopelną ir kokios dvasios tė
vai artimi lietuvio širdžiai.

• Japonų imperatorius Iliro 
hito apdovanojo aukščiausiu 
ordinu kun. Harlod J. Felsec- 
ker. Marvknoll misionierių. 
AjKiovanotas už uolų darbą 
labdarybės srityje — organi
zavimą ir dalinimą pašaipi) iš 
Amerikos.

šiandien taip pat liūdno at
minimo lietuvių tautos genoci
do diena. Šioje skausmo dieno- 
noje Msgr. Mendelio pagerbi
mas yra šviesus pragiedrulys 
kovoje už tiesą, už Dievo leis
tą. bet budelio naikinamą lie
tuvių tautą. Melas ją pavergė, 
bot tiesa išvaduos. Jei Solem- 
zantas. kaip paprastas klebo
nas. taip karštai ir ritieriškai 
užsistodavo savo tėvų skriau
džiamą kraštą ir tautą, mes 
tikri, kad monsignorišku svoriu 
.jis Lietuvai dar daugiau pasi
tarnaus.“

šeštadieninė mokykla lietu
vių vaikams sekmadie
nį. birželio 2*2 d., baigė mokslo 
metus. Ta proga buvo sureng
tas viešas mokslo metų baigi
mo aktas šv. Alfonso parapijos 
salėje 4 vai. po pietų. Dalyvavo 
mokinių tėvai, parapijos klebo
nas ir visi kunigai, seserys ka- 
zimierietės ir lietuviškam vei
kimui šiaip artimi žmonės. Mo
kykla. surengdama šį aktą, tu
rėjo tikslo vietos lietuvių visuo
menei parodyti mokyklos dirb
tą kasdieninį darbą su jos bė
domis ir lūkesčiais mokyklos 
buvimui sustiprinti ir darbo na
šumui pakelti.

Pradžioje mokiniai atliko sa
vo programą* iš eito mokslo 
metu kurso — žaidė tautin. 
žaidimų, deklamavo, didesnė
mis ir mažesnėmis grupėmis 
dainavo ir skaitė. Sal\r dar 
buvo išstatyti visų mokslo me
tų mokinių rašto darbai, kon
spektai. darbo dienynai. Suin
teresuotieji turėjo progos su 
jais susipažinti ir savo nuomo
nę susidaryti. Tas bus labai 
naudinga ateičiai ir tėvams ir 
mokytojams.

Oficialią akto dalį pradėjo 
mokyklos vedėjas savo prane
šimu. patiekdamas statistinių 
duomenų apie mokyklą ir pa
reikšdamas savo nuomonę dėl 
mokyklos padėties iš viso. Iš 
pranešimo gauta įspūdžio, kad 
dabartinėmis aplinkybėmis mo
kykla savo darbo trimetį vis 
tik baigė sėkmingai, užtaisyda
ma bent dalį tų spragi), kurias 
vietos normali mokykla palieka 
lituanistiniame švietime jauna
jai lietuvių kartai. Bet pažy
mėta. kad darbo našumą ma
žina rašytines programos šeš
tadieninėms mokykloms nebu
vimas. nenormalus mokinių 
lankymosi pamokose ir dalies 
mokinių visiškas išnykimas iš 
mokyklos II-jo metų pusmečio 
gale, ši negerovė kartojasi nuo 
mokyklos įsteigimo. Ji nesieja
ma su šeštadieninės mokyklos 
reikalingumo ar naudos panei
gimu. bet yra padarinys mo
kinių tėvų pataikavimo savo 
vaikų {geidžiams, iš kurių šeš
tadieninė mokykla vis dėlto pa
reikalauja kad ir mažos darbo 
aukos. Šiais metais mokyklos 
darbo našumą nemaža pakirto 
ir padidėjęs darbas įmonėse, 
sukliudvdamas kai kuriems 
mokytojams dirbti mokykloje 
kas šeštadienis. Jei šios nege
rovės mokyklą lankytų ilgesnį 
laiką ir ateity, šeštadieninė 
mokykla darytųsi nepajėgi sa
vo uždavinius atlikti. Praneši
me buvo kreiptas susirinkusių
jų dėmesys į šeštadieninės mo
kyklos darbo objektyvų verti
nimą ir pribrendusi laiką pa
naudoti visas turimas priemo 
nes mokyklai sustiprinti.

Šiuos mokslo metu-; baigus, 
mokykla darbą vertino ir pažy
mėjimus davė 47 mokiniams. 
Mokiniai, gerai mokyklą lankę 
ir parodę gerą pažangumą dar
be. iš mokyklos levų komiteto 
įkirtų lėšų gavo dovanų lietu-

viškų knygų. Ir pažymėjimus 
ir knygas mokiniams įteikė 
šeštadieninės mokyklos di
džiausias rėmėjas šv. Alfonso 
parap. klebonas prel. Mendelis. 
Jis akto dalyviams dar pasakė 
žodį, aukštai vertindamas šeš
tadieninės mokyklos buvimą, 
pareikšdamas padėką visiems, 
kas šią mokyklą kokiu nors bū
du remia ir joje dirba, ir paža
dėdamas duoti visas sąlygas 
parapijinės mokyklos patalpo
se šeštadieninei mokyklai veik
ti ir ateityje, kaip iki šiol. Šitas 
klebono pareiškimas visų, kas 
suinteresuotas šeštadieninės 
mokyklos buvimu, yra labai 
aukštai vertinamas ir su dėkin
gumu priimamas.

Trečiųjų mokslo metų baigi
mo proga mokyklą sveikino 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas. kartu supažindindamas 
su tėvų komiteto darbu mo
kyklai ir duodamas kai kurių 
pasiūlymų mokyklai tvarkytis 
ateity. Tėvų komiteto kasinin
kas patiekė pajamų — išlaidų 
apyskaitą ir pranešė, kad yra 
perkamas- mokyklai geros ver
tės epidioskopas, kad mokyto
jams palengvėtų mokomąją 
medžiagą mokiniams pertiekti 
iš Lietuvos pažinimo. Epidios- 
kopui pirkti panaudojamos ir 
visos pajamos, gautos iš moks
lo metų baigimo akto.

Šiais mokslo metais mokyto
jams atlyginti už darbą mo
kykloje buvo gauta 360 dol.. 
kuriuos sudarė mokinių tėvų 
laisvos įmokos už vaikų moks
lą 310 dol. ir šv. Alfonso para- 
pijos klebono prel. Mendelio 1į> 
auka mokyklos eglutės proga g 
5C dol. Iš tos sumos mokyto- 
jams išmokėta š.
mėn. 12 d. 182 dol. ir birželio g 
mėn. 23 d. 178 dol. ’
jams už darbą mokykloje mo
kėta pagal atliktų pamokų 
skaičių, visų mokytojų darbą 
vertinant lygiai. Be to. mokyk
los reikalams dar gauta auka 
iš pulk. K. Požemėno Lietuvių 
Tautinės Sąjungos vardu .jos 
pelnas, gautas iš Br. Motuzų 
rodytų garsinių filmų šeštadie
ninės mokyklos mokiniams ir. 
Baltmorės. visuomenei. Ši auka 
palikta kitiems mokslo me
tams reikalingoms knygoms 
pirkti.

Išvyko į Chicagą
Šv. Alfonso parapijos seserų 

kazimieriečių Motinėlė Imma 
culata ir ilgametė šv. Alfonso 
parapijinės mokyklos vedėja 
sesuo Annunciata išvyko į Chi- 
cagą, kur yra seserį) kazimie
riečių vienuolijos centras. At
rodo. Motinėlė Baltimorėn .jau 
nebegrįš; ar grįš sesuo Annun
ciata, kol kas nežinia. Priklau
sys nuo vienuolijos centro, kaip 
.jis paskirstys naujiems mokslo 
metams seseris mokytojas pa
rapijinėms mokykloms.

šv. Alfonso parapijiečiai, ku
rie moko savo vaikus parapiji
nėje mokykloje, kurį laiką ne
galės apsiprasti su įvykusia 
permaina. Ir Motinėlė Imma- 
culatos ir mokyklos vedėjos 
sesers Annunciatos taip su di
deliu pasišventimu dirbusių pa
rapijos švietimo darbą, prisi
minimas pasiliks ilgai ir švie
sus.

Atstovų Rūmai buvo prič- 
pasiūlvmą neleisti Valsty- 
Departamentui mckėti al- 
tokiems JAV atstovams,

• Šv. Kalimiem Seserų Kon
gregacijos nauja viršininke 
(generale motina) išrinkta se
suo Teofilė.

• Sesuo Imelda C. J. C. (Bal
trušaitytė) gavo magistrės 
laipsnį (Master of Education). 
kurį jai suteikė Bostono jėzuitų 
kolegija (Boston College) už 
parašytą darbą apie gabių ir 
atsilikusių vaiki) mokymą ir 
auklėjimą. Sesuo Imelda pri
klauso Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserų Kongregacijai ir yra 
Broektono lietuvi’) p'V’mmū:; 
mokyklos vecFja. Ji yrą 
muši lietuvaitė. Jc~, mo' 
vena Scranton, Pa.

• c. T’rior, buvęs 
ev-ez. Trumano al*tovas prie 
Vatikano, išvykęs į Italiją, tu
rėjo pasikalbėjimą su Šv. Tė
vu. Prieš tai jis tarėsi su prez. 
Trumanu. Manoma, kad per 
tuos pasikalbėjimus buvo svar
stomas JAV atstovo paskyri
mas prie šv. Sosto.

•
mę 
bes 
gos
kurie būtų paskirti prie tarp
tautinės organizacijos, siekian
čios primesti savo valdžią vi
sam pasauliui. Senatas tokį 
pasiūlymą atmetė. Tuo siūly
mu buvo norima suvaržyti 
JAV prezidentą skirti atstovą 
prie Šv. Sosto. Keisti yra tie 
kongresmanai. kurie galvoja, 
kad Katalikų Bažnyčia siekia 
pasaulinės valdžios. Žinoma, 
kad to kaip tik siekia Maskvos 
vadovaujamas komunistų in
ternacionalas. Aną įstatymą 
priėmus, būtų tekę pirmiausia 
nutraukti ryšius su Sovietų Są
junga. Matyti, to nenorėta, tai 
ir pasiūlymas nepraėjo.

• Naujas imigracijos įstaty
mas, vadinamas McCarrano į- 
statymu, kuris buvo prez. 
Trumano vetuotas, Atstovų 
Rūmų ir Senato balsų daugu
ma antru kartu priimtas ir ta
po įstatymu. Jis nuskriaudžia 
katalikiškus kraštus tuo. kad 
jiems skiria proporcingai ma
žesnes kvotas, negu protestan
tiškiems kraštams. Vadinasi, 
JAV įstatymų leidėjai dar ne
įstengia atsikratyti šališkume, 
nors ir skelbiasi demokratais.

• Danų parlamento rinki
muose katalikų liaudies parti 
ja, pati stipriausia, prarado du 
atstovus, kurie atiteko katali
kų nacionalistų partijai. Ko
munistų partija, ligi šiol turė
jusi 8 atstovus, tepravedė tik
tai šešis.

• Austrijoje katalikų kong
resas, vadinamos katalikų die
nos, bus rugsėjo 11-14 d. Po
piežiaus atstovu paskirtas tam 
kongresui Vienos kardinolas 
Innitzer.

• Prancūzų rašytojo Robert 
Morel knyga “Matina”. kurio
je aprašomas Dievo Motinos 
gyvenimas, šv. Sosto yra pas
merkta. Knygoje Marija laiko
ma paprasta moterim ir šaipo
masi iš Viešpaties Įsikūnijimo. 
Ji vietomis primena V. Krėvės 
“Dangaus ir žemės sūnus.”

• Bertrand Russell, anglų 
filosofas ir Nobelio premijos 
laureatas, sulaukęs, jau 80 me
tų. išsiskyrė su trečia savo 
žmona. Vienu metu jis norėjo 
atvykti į JAV ir čia profeso
riauti. bet negavo vizos. Bert
rand Russell yra pagarsėjęs 
savo neapykanta Katalikų 
Bažnyčiai. Kas maino žmonas, 
tam nepatinka Kristaus moks
las.

NOTRE DAME LAUNDRY
Baltiniu skalbimas ir prosinimas 

šeimoms — tik skalbimas
Punktualus aptarnavimas, 

prieinamos kainos.
sąžiningas darbas

MANCHESTER, N. II.

m. sausio $

23 d. 178 dol. Mokyto .

141 MORGAS STREET

IC , y:

KODOLPHE L. DUHAIME
Skardos darbai ir automatinis šildymas

DUJOS — ALIEJUS — ANGLIS 
Pramonei, prekybai ir namams

214 SAGAMORE STREET
MANCHESTER, N. H.

ARCADIA PINES
BIFŠTEKAl,

VIŠČIUKAI, 
VAISVANDENIAI

JŪROS ŽUVIES VALGIAI, 
KEPTI KLEMSAI, 

SUMUŠTINIAI.
Atdara ištisus metus nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Tel. 2 8613 Massabrsic Lake
MANCHESTER, N. H.

EASTERN REFRIGERATOR 
SERVICE 

INSTALIACMOS IR PATAISYMAI
Autorizuotas Kelvinator šaldytuvų pardavėjas, 

spintos ledams ir užšaldytam maištui.
593 ELM STREET Tel. 5-5920 ir 3-3872

MANCHESTER, N. H.
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INDĖNŲ KELIAIS I DŽIUNGLES
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ STOVYKLAAteitininkuose stovyklavi

mas turi senas tradicijas. Dar 
Lietuvoje jie plaukė laivais į 
pajūrį ir ten stovyklaudami 
svarstė įvairias problemas. Vo
kietijoje kalnų pašlaitėse nu
skambėjo bent kelios mokslei
vių ir studentų ateitininkų sto
vyklos. Amerikoje vėl atgaivin
ta ši graži tradicija.

Medžių apsupti
Pirmoji stovykla (1950 m.) 

įvyko prie Clevelando, antroji 
(1951 m.) —Marianapoly pas 
TT. Marijonus, o ši trečioji vi
sus nuvedė netoli Pittsburgh, 
Pa., į Youngstovvną, kur kal
nai užsklendžia slėnius, kur vos 
peržengiami lapuočių miškai. 
Ten pasibaigia gražūs Ameri
kos keliai ir prasideda tikros 
‘•džiunglės”. Slovakų katalikai 
—(jų gana daug aplink),—vie
name slėnyje įrengė vasarvie
tes savo jaunimui. Organizuo
jant stovyklą, ši vieta ir buvo

KAS GI TEN AUKSO SPINDULIUS BERIA, 
KO TAIP NUŠVITO RYTAI ATEITIES! 
ŠIRDYS IT RASĄ GAIVINANČIĄ GERIA, — 
SIELOJ TVIRTYBE IR GALIA VILTIES!

(Iš Ateitininkų Himno)

obelis klega upelis, ir ten snop- 
sojo vienas kitas meškerioto
jas.

Dirbam ir sportuojant
Švilpukas! Tai baisus! Kiek

vieną rytą 7 vai. jis skardėjo 
slėnyje. Noris miego, bet jis 
vertė iš lovos ir šaukė į sporto 
aikštę, kur vyko rytmetinė 
mankšta. Po jos pakilo dvi vė
liavos: Amerikos ir mūsų tri
spalvė. Tuoj varpas šaukė vi
sus į salę. Čia mišios, rytmeti
nės maldos ir pusryčiai.

Iškilmingas pasižadėjimas

kryžiumi. Vakaro prieblando
je susrinko stovyklautojai, už
dėjo gėlių puokštę, vainikus ir 
savo mintyse nusilenkė prieš 
visus žuvusius partizanus. Ma
žom švieselėm spraksint, į 
naktį skambėjo žodžiai:

Broliai partizanai, 
geležiniai sūnūs, 
Mūs brangios tėvynės. 

Kas jums prilygs.
Medžių lapų rūbai, 

saulėtos karūnos, 
Basų kojų pėdas s 

kas besuskaitys...
Vakaro tyloj jie meldėsi už 

kritusius ir patys ryžosi kovai 
savo kukliam gyvenime, kovai 
už brandžią asmenybę.

Lenktynėse
Stovykloje buvo įvairios var

žybos. Dainai, kurią pamažu iš
stumia gyvenimas, buvo skirta 
viena iš svarbiausių vietų. Bu
vo padarytos varžybos. Dainų 
žinojimo vyresniųjų konkurse 
pirmą vietą laimėjo Vida Taut
vydai K Chicagos (žinojo 113 
dainų). Deklamavimo konkur
se vyresniųjų pirmą vietą lai
mėjo: Gražina Stepaitytė iš 
Chicagos, jaunesniųjų — Da
nutė Striugaitė. Literatūros

džiagą perduos per ‘‘Amerikos 
balsą" į Lietuvą.

Kai komendantas švilpia
Stovyklos štabe visą laiką 

virė įtemptas darbas. Ten buvo 
parengiami visi dienos planai, 
nustatoma darbų tvarka. Visai 
stovyklai vadovavo Moksleivių 
At-kų Sąjungos pirmininkas 
Adomas Viliušis, jį pavadavo 
— Kęstutis Keblinskas, mer
gaitėm vadovavo Laima leš- 
mantaitė, berniukam— Romas 
Apanavičius. .Sporto vadovais 
buvo: Aušra Barzdukaitė ir 
Fel: Palubinskas, meno kolek
tyvo vadovais: Ant. Sužiedėlis 
ir Arvyd. Barzdukas. Jie ir ne
šė visus stovyklos vargus.

“Parneškite ją į Lietuvą”
Stovyklos metu įvyko Moks

leivių At-kų Sąjungos konfe
rencija. Buvo padaryti visų 
kuopų pranešimai ir priimtas 
naujas statutas. Jis nusmaigs- 
tė gaires tolimesnei at-kų veik
lai.

Birželio 5 d., baigiant sto
vyklą, įvyko iškilmingas posė
dis. Jaunesnieji kandidatai ir 
tikrieji nariai padarė pasižadė
jimus. Sveikinimo kalbas pasa
kė: vyriausias Federacijos va
das prof. A. Damušis. Sąjungos 
kapelionas kun. J. Rimšelis. J. 
Baužinskas ir P. Jurkus. Buvo 
visa eilė pakelta į Moksleivių 
At-kų Sąjungos garbės narius. 
Posėdžių metu iškilmingai į- 
teikta buvusi Schuaebisch 
Gmuendo “Marijos Pečkaus- 
kaitės” kuopos vėliava dabar
tinei Brooklyno kuopai. Sąjun
gos pirmininkas sakė: “šią vė-

Bėga, bėga linksmos dienos. 
Pilnos džiaugsmo ir juokų. 
Bet. jaunuoli, liksi vienas. 
Atsiskyręs nuo draugų. 
Kitais metais, kai sutiksim. 
Vėl paspausime rankas;
Ir liežuvį pagalandęs,
Liukas trauks jus per šukas... 
Su stovyklautojais atsisveiki

no stovyklos komendantas A. 
Viliušis. kapelionas kun. J. 
Rimšelis ir Federacijos vadas 
prof. A. Damušis.

MAUKO MENUO JUNGTINĖSE
TAUTOSE

pasirinkta. Prie .jos parengimo 
, daug prisidėjo: T. Barnabas

Mikalauskas, kun. Alfa Sušins- 
kas ir inž. P. Baltakis.

Ten birželio 22 automobiliais 
ir autobusais ir suvažiavo atei- 
tininkiškas jaunimas dviejų sa
vaičių stovyklai. Didelio kelio 
nuotoliai nenugąsdfrro jaunimo. 
Stovykla sušaukė moksleivius 
iš: Baltimorės. Bostono, Brock- 
tono. Brooklyno. Detroito. Chi
cagos, Clevelando, Philadelphi- 
jos. Rochesterio. East St. 
Louis. Great Necko. Pirmą sa
vaitę stovyklavo 77. antrą — 
90.

Visus stovyklos pastatus su
po lapočių miškas. Dar aukš
čiau jis buvo tikros džiunglės. 
Tarp tų medžių stovi vasarna
miai su tinkliniais langais, kad 
nepultų uodai. Prie aikštės 
stūkso ilgas pastatas. Ten—vir
tuvė, valgykla ir salė. Pako
pėjus aukščiau — berniukų na 
mai. Ten nuolat klegėjo, daužė 
stalo tenisą. Dešinėje tarp me
džių surikiuoti nedideli namu
kai. Viename sustojo svečiai, 
kitame — pats stovyklos “šta
bas”. kur nuolat klapsėjo rašo- 
mosis mašinėlės, iš kur išėjo vi
si stovyklos patvarkymui. Dar 
toliau medžiai supo mergaičių 
namus. Iš ten ir giliom vakaro 
valandom atsišaukė dainelė.

Aikštės šone gražus basei
nas. kur per dienas maudėsi vi
si stovyklautojai. J jį atbėga 
tyras kalnų šaltinis. Aplinkui 
— sporto aikštė su įvairiais 
tinklais žaidimams, sūpynės. 
Per sodelio kampą pro laukines

Šeimininkės (Jacevičienė, 
Barzdukienė, Pikturnienė) vi
sada geros ir vaišingos: visada 
stalus nurikiavo gardžiais val
giais.

Po pusryčių- jaunieji klegėjo 
į aikštę žaisti, o vyresnieji sėdo 
į suolus toj pačioj salėj ar glau
dėsi kur pamiškėje ir klausėsi 
paskaitų. Prieš pietus dar išsi
maudė baseine, pasportavo, 
pirmą valandą pavalgę sukris
davo į lovas. Paskui vėl sportas 
iki pavakarių. Tada vėl į dar
bą. Patys stovyklautojai skai
tė referatus, diskutavo įvai
riais organizaciniais ir visuo
meniniais klausimais.

Kiekvienas vakaras nešė į- 
vairias programas: dainas, pa
sirodymus, laužą, partizanų 
prisiminimą. 9,45 v. varpas vėl 
visus šaukė į salę. Ten visi die-

Iškilminga* posėdis. Dešinėje kalba At-kų Federacijos Vadas prof. A. Damušis.

Stovyklautoja* pr*imr*t*s

< Abu piešiniai, piešti G. Botvriaus. 
paimti iš “Ateities" 6 nr.)

nos darbai perleidžiami per hu
moristinį laikraštėlį “Prakiuru
sią pastogę” (redagavo Liuda 
širmulytė. Arvydas Barzdu
kas ir Vac. Kleiza). Vakaro 
programa baigėsi maldom.

Ateitininkiškose stovyklose 
jaunimas neatiduodamas tik 
tik sportui. Jis traukiamas į 
konkretų darbą. Iš vienos pu
sės — vyresnieji skaito paskai
tas, iš kitos — patys mokslei
viai reiškiasi įvairiais sugebė
jimais. šioje stovykloje buvo 
visa eilė paskaitų: kun. V. 
Bagdanavičiaus—Marijos gar
binimas, kun. A. Sušinsko — 
Ateitininkas katalikas ir Atei
tininko asmenybė; prof. A. Da- 
mušio — Moksleivio uždavi
niai; prof. S. Sužiedėlio — 
Moksleivio at-ko keliai; Ant.. 
Sužiedėlio — Valdybos darbai, 
V. Vyganto — Susirinkimai; 
A. Bagdono — Ateitininkas ir 
literatūra. Specialias paskaitas 
skaitė berniukams: Pr. Joga, 
mergaitėm — Stasienė. Sto
vyklos kapelionas kun. J. Rim
šelis pravedė vienos dienos re
kolekcijas ir su kun. Juršėnu 
pasikalbėjimus religinėmis te
momis. J. Baužinskas pravedė 
“Ateities” dieną.

Ties partizano kapa

Kiekvienoje ateitininkų sto
vykloje vienas vakaras skiria
mas partizanam. Su jais prisi
menama visi kovotojai dėl Lie
tuvos laisvės ir ištremtieji į Si
birą. Ir šioje stovykloje pamiš
kės aikštelėje buvo padarytas 
partizano kapas su beržiniu

konkurse gražiai pasirodė Lai
ma Iešmantaitė iš Clevelando. 
surinkusi daugiausia taškų; iš
kalbos konkursą laimėjo Aldo
na šapalaitė, dailaus skaitymo 
— Uodą širmulytė. Abi iš 
Chicagos.

Svečiai sveteliai
Per stovyklą pervažiavo ne

maža svečių. Iš Pittsburgho 
lankėsi: kun. M. Kazėnas, T. B. 
Mikalauskas, Gabaliauskas; iš 
Clevelando — St. Barzdukas. 
iš Brooklyno T. P. Gedgaudas. 
T. M. Stepaitls ir P. Laba
nauskas, kuris į juosteles įra
šė programos dalį, padarė įvai
rių pasikalbėjimų. Visą šią me-

liavą saugokite ir parneškite Į 
Lietuvą.”

Tą patį vakarą vienoje kai
mo svetainėje įvyko gražus 
koncertas su šokiais. Liuda Šir
mulytė skaitė savo novelę, Nio- 
lė Bogutaitė ir Vida Tautvy- 
daitė paskambino pianinu. 
Paulius Jurkus paskaitė eilių, 
o Antanas Sužiedėlis ir Anta
nas Sabaliauskas davė nuotai
kingos humoristikos.

Su dainom grįžo visi į sto
vyklą. kur vėl tęsėsi šokiai ir 
dainos. Ten, baiginat stovyklą, 
išleista ir paskutinis “Prakiu
rusios pastogės” numeris. Jis 
užsklęstas šiais posmais.

Sekmadienį, paspaudę viens 
kitam rankas, visi išskubėjo sa
vais keliais, žadėdami kitais 
metais vėl susitikti stovykloje. 
Naujos gairės, nauja ugnis, į- 
žiebta stovykloje, skatins .juos 
į naują veiklumą ir į naują dar
bą. A. D—nas

k E. VHITTEN,

W. A. R H E A U LT 
Fotografas

PILNAS FOTO PATARNAVIMAS
10S1 ELM STREET Tel. 3-7991

in. 1 Manchester, N. H.
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H U D S O N 
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Manchester, N. H.
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(atkelta iš 2 psl.)

Nuobodu, net dažnai nuobo
du, buvo tuose pereito mėne
sio Maliko posėdžiuose ir, jei 
kartais nebuvo užmigta, tai tik 
dėl paties Maliko plaktuko, kurį 
jis vis išbandydavo, ar veikia. 
Bet iš tikrųjų jis galėjo ir mie
goti. Vis tiek savo “tėveliui” 
būtų telegrafavęs, kaip ir Po
tiomkinas kadaise, kai carie- 
nės, paklaustas, kokių rezulta
tų pasiekęs tarptautinėje kon
ferencijoje, atsakęs: “Aš pasie
kiau daugiau, negu rezultatus, 
Jūsų Didenybe. Aš neprileidau 
prie jokių rezultatų.”

Tai taip ir prasistumdyta 
per “Maliko mėnesį” Saugumo 
Taryboje. Publika, kuriai fak- 
tinai yra draudžiama garsiai 
reaguot, vis tiek kartais neiš
laikydavo neprapliupusi juoku, 
kai Sovietams vienas kitas va
karietis “ką nors svaresnio 
vožtelėdavo.” Tada Malikas 
pažvelgdavo salės gilumon iro
niška šypsena ir ranka suspau
sdavo savo “valdžios ženklą”— 
pirmininko plaktuką, prie ku
rio dar trūko pjautuvo, kad 
būtų buvusi jam gera jo kraš
to emblemos kombinacija.

Bet sykį ir tarp tų piktų 
žvilgsnių diplomatų akyse pa 
sikeitė šviesas. Kažką kalbėjo 
Turkijos delegatas, žinoma, 
prieš Sovietus, ir tuo tarpu 
spaudos galerijose pasigirdo 
šlamėjimas. Apie keturiasde
šimt žmonių įėjo ir ieškojosi 
laisvų vietų. Tik vienas Turki
jos atstovas ir pasiliko kalbėti, 
o visi kiti, ir Malikas. gal būt. 
pirmą sykį savo posėdžių Isto
rijoje. sužiuro į spaudos galeri
ją, kuri yra kaip tik tarp dele
gatų ir publikos.

Kažkuris iš spaudos atstovų 
vėliau kalbėjo, kad gražuolės 
yra kaip diplomatai, jos kalba 
ką tik nori, ir jų turi klausyti. 
Ir kaip tada. Jų buvo net pen
kiolika. Tai visos tos įvairiuose 
kraštuose išrinktos “bjutės”. 
su šilkiniais kaspinais ant krū
tinės ir su išsiuvinėtais savo 
kraštų vardais. Už mūsų nuga
ros “Turkijos” grožio karalai
tė garsiai kalbėjosi su savo pa
lydovu. net visiškai nesiklausy
dama. ką jos tėvynės atstovas 
čia šneka delegatams. Suomi
jos merginą, lieknutę ir šviesia
plaukę. jau kalbino kažkuris 
reporteris. Izraelio gražuolė, 
kaip varnas juodumo plaukais, 
su savo palydovu kažką links
mai kuždėjosi. Iš šoninių langų 
vertėjai iškišo savo galvas į jų 
pusę, o fotografai ir filmuoto- 
jai, atsuko į jas savo mašinas, 
sakytum kokius kulkosvai
džius. Atrodo, visiems apsiuko 
galvos, tik vietos tvarkdariai 
nepasimetė. Traukdami žurna
listams už alkūnių, jie varė 
juos atgal į jų vietas, šaukda

mi, jog negalima daryti inter 
view, kai delegatai posėdžiau 
ja-

Sėdim nedidelis būrelis lie
tuvių. Ir tiesiai prieš Maliką. 
Žvelgdamas publikon. jis vis 
žiūri pro mūsų galvas, nes 
spaudos galerijoje esame užė
mę pačias priekines vietas.

— Žiūrėk, Malikas į mane 
žiūri, — sakau Nelei Mazalai- 
tei.

— Matyt, tu jam patinki. - 
ji sako tyliai, o Bronius Kulys, 
kuris kaip tik klausosi mudvie
jų pasikalbėjimo, juokiasi:

— Žinotų jis ten, kad mes, 
lietuviai, ča sėdim, tai tikriau
siai tuo plaktuku paleistų!

Bet mūsų ir oficialūs atsto
vai buvo Jungtinėse Tautose 
“Maliko mėnesį.” Tarpe dešim
ties organizacijų, kurios buvo 
pakviestos suteikti parodymus 
apie Sovietų priverčiamus dar
bus, buvo ir Vaclovas Sidzi
kauskas su Dr. M. Deveniu ir 
Dr. A. Trimaku. Jie savo paro
dymus įteikė specialiam trijų 
žmonių komitetui jo uždą rok' 
sesijoje. Nors anjęrikiečiai 
spaudos atstovai ir labai dras
kėsi, bet jie nebuvo įleisti. Tik 
vėliau galėjo pasinaudoti paties 
komiteto speicaliai parengtais 
biuleteniais.

Ir, kaip keista: beveik tuo 
pačiu, kai tas komitetas baigė 
savo darbą, tirdamas Sovietų 
prievartos darbus, tai Sovietų 
atstovas tos pačios komisijos, 
tik kitame, komitete gerokai 
prajuokino žmones, siūlydamas 
darbo 200.000 vakariečių. Eko
nominėje ir Socialinėje Tary
boje Georgij P. Arkadiev vedė 
savo propgandą už taiką ir taip 
sakė:

— Jeigu, vakariečiams nusi
ginklavus. turėtų dėl to atsi
rasti nedarbo, tai mano vyriau
sybė duotų darbo 200.000 bri
tų. prancūzų, italų ir mažiau
sia 100.000 japonų ir vokiečių.

Ir daug kitokių niekų jie čia 
prlsiūlo ir prikalba ir vetuoja 
vakariečių pasiūlymus Jau 651 
milijoną dol. Jungtinės Ame
rikos Valstybės išleido Jungti
nėms Tautoms nuo jų veikimo 
pradžios, ir per tuos septyne
rius metus nieko daugiau neiš 
girdo, kaip tik tą pačią begali 
nę dainą. Bet diplomatai nesi- 
nervina, jie sau ramiai šypsosi, 
kai Malikas skaito laikrastj per 
kitų kalbas, net savo mikrofo
ną nukabinęs, ar geria vodką 

■diplomatų bare. Tik publika 
kartais piktu juoku prasiver
žia. bet ji kalbėti negali, o tik 
dalintis įspūdžiais, kai jau nu
važiuoja blizgančiais judomai- 
siais laiptais ir atsiduria prioš- 
bariuose. kuriuose galima nusi
pirkti brošiūrėlių, pašto ženk
lų ir pasiųsti savo pažįsta
miems atviruką iš Jungtinių 
Tautų.

PETE FOREST 
GARAGE

MOTORAI DVIRAČIAI

MASTER ROOFERS, Ine.
Asfaltiniai ir žvyro stogai, generalinis 
metalinių virimo krosnių pataisymas, 

dažymas, Gntter ir Condnetor 
patarnavimas

20 BALDMIN STREET Tel. 3-4973
Manchester, N. H.

Pardavimas ir 
aptarnavimas

24 AUBURN ST.
Manchester, N. H.

Tel. 2-2462

lll1

Imperial Awning 
& Decorating Co.

Išnuomojamos
PALAPINES

822 Hali Street
Manchester, N. H.

cI

I
i

A R M A X I)
JACQI ES 

Juvelyras

T Eimantai laikrodžiai 
l >i žu t eri ja -1 a i k rod žiu 

pataisymas I

t... J
235 CENTRAI. ST.. 

Manchester, N. H.

Tel. 3 1701

į Hayward Farms and Lakoido Spa
> ** _________________ ■

GEROS RŪŠIES LEDAI

2175 Candia Road Massabrsic Lake
MANCHESTER, N. H.

Tel. 3-2782
I
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
Partiniai ar Lietuvos vadavimo reikalai?

ROCHESTER, N.Y.
• Junė Mankutė baigė su 

pasižymėjimu Northuestern u- 
niversitetą Chicagoje. Ji baigė 
skelbimų kursą, kuriame tikrai 
17" mergaičių baigė šalia 577 
vyrų.

• Arturas Montvidas. išbu
vęs du metus Korėjos fronte ir 
ten buvęs sužeistas į veidą, 
grįžo namo. Antrojo Pasaulinio 
karo metu jis kariavo kavaleri
jos dalinyje Burmos ir Kinijos 
frontuose, kovojant su japo
nais.

• Anatolijus Kairys, buvęs 
Vokietijoje “Tremtinių Mokyk
los". o Amerikoje “Naujosios 
Aušros“ žurnalų leidėjas ir re
daktorius. Chicagoje atidarė 
siuvamų mašinų ir rašomųjų 
mašinėlių atstovybę.

• Julius Grinkevičius, agro
nomas. chemikas ir ekonomis
tas. mirė liepos 3 d. 
klausė Chicagos 
Sendraugių

• Juozas 
Demokratų 
sekretorius, 
ja lietuvių katalikų organizaci
niams darbams.

• Jonas Pavilanis. buvęs 
tremtinys. Amerikoje dirbęs 
fabrikuose, šiuo metu išvyko į 
Europą - Vokietiją ir Tuebin- 
geno universitete tęs savo 
anksčiau pradėtas studijas.

• E. Strikienė. padovanojo 
Tėvų Pranciškonų vienuolyno 
bažnyčiai Maine valst. uždan
galą altoriui. Uždangalas yra 
austas kiašvtais ir rinktais tau
tiniais raštais, o audė jį daili
ninkė A. Tamošaitienė, pagar
sėjusi savo tautiniais audimais 
ir kilimais.

Jis pri-
Ateitininkų 

kuopai.
Skeivys. Lietuvių
klubo 9-to Wardo 
uoliai talkininkau-

Seniai laukti žvejai, praeiti 
sekmadienį Rochestery n'inin- 
Lietuvos okupacijos 12 metu 
sukaktuves ir Krūvi lojo Bir
želio įvykius, gausiai susirin
kusiai lietuvių visuomenei pa
darė pranešimus, neseniai at
neštus su didžiausiu pavojumi 
gyvybei iš kryžiuojamos I ie- 
tuvos.

Pirmas kalbėjo J. Grišma- 
nauskas. kaip gyvas liudinin
kas. labai drąsiai parūdydamas 
dabacrini tragišką likimą že
mės ūk-o darbininkų ir ūk ni
kų. juos nuvarius j valsty binius 
vergų dvarus-kolchozus. Pra
nešimas truko apie valandą 
laiko.

Po ALT a+^tsvas p. Sko- 
rupskas paaiškino svarbes

niuosius ALT ir VLIKo užda
vinius Lietuvos vadavimo ko
voje ir Tautos Fondo 
Lietuvos vadavime.

Po p. Skorupsko 
gausiai pritariant jo 

auk
Beresnevičius.

•n-

svarbą

kalbos. 
pasiūly

mui au’r\-*i Tautos Fondui. A- 
leks. Beresnevičius. kuriam 
buvo pavesta pravesti piniginę 
rinkliavą, mėgino sutrukdyti 
rinkliavos pravedimą. siūlyda
mas kokią rezoliuciją dėl 
ALT ir VLIKo nesutarimų etc. 
Bet dienos pirm. dr. J. Balč’ū- 
nąii ir ALT skyr. sekretoriui A. 
Sabaliauskui griežtai įspėjus, 
kad p. Beresnevičius vykdytų 
tai. kas jam pavesta, labai 
susigėdęs, dėl akių, aukų lapus 
išdalino ir tokiems, kurie ma
žiausiai turėjo noro šį darbą 
atlikti, nes poros aukų lapų il
gai teko ieškoti, kol buvo grą
žinti jau po susirinkimo ir ži
noma. tušti. Bet šis triukas 
jiems nepasisekė. Pereitais me-

tais, minint Birželio liūdnus 
įvykius, buvo surinkta apie 
280 dol. Gi šiais metais, nors ir 
bandant trukdyti, surinkta 262 
dol. Tai visa rodo, kiek atsira
do pritariančių Aleks. Beresne
vičiui.

Ryšium su tokiu piktu pasi
šaipymu iš darnaus lietuviško 
darbo labai energingai įspėjo 
kun. J. Bakšys ir žvejas kpt. 
L. Kublickas

Kun. J. Bakšys pareiškė, jog 
tai pirmas atsitikimas Roches
tery. kad šioje salėje lietuviai 
skaldytus: ir nesutartų Lietu
vos vadavimo reikale. Ardyda
mi lietuvių vienybę ir aukš
čiau statydami siaurus parti
nius reikalus, anot klb. kun. J. 
Bakšio. Lietuvos niekados ne
išvaduosime. Partiniai nesuta
rimai neprivalą kenkti aukš
čiausiam tikslui — Lietuvos • 
vadavimo kovai. L. Kublickas. 
prisiminęs Lietuvos kančias, su 
giliu susijaudinimu visiems to
kiems ponams labai drąsiai ir 
aiškiai priminė, kad Letuvoje 
yra žinomas tik lietuvis, o pa
našūs ardytojai metami lauk.

Teko patirti iš ALT skyriaus 
pirm. P. Norkeliūno. kad A. 
Beresnevičius, dalyvaudamas 
ALT skyr. valdybos posėdžiuo
se ir pasitarimuose, nei vienu 
žodžiu nei karto neužsiminė dėl 
kalbamos rinkliavos nereika-

lingumo ir ramiai apsiėmė pra
vesti rinkliavą. Gi vykdydamas 
siauros grupės žmonių praves
tus uždavinius, išdavė lietuviš
ką vienybę ir sutarimą. Bet 
nieko nepadarysi, yla vis tiek 
turėjo išlįsti. Anot kai kurių 
susirinkime dalyvių: gerai, kad 
bent pasirodė ko siekiąs.

Negalima sutikti, jog Aleks. 
Beresnevičius būtų nemetęs, 
kad tai yra susirinkimas visų 
lietuvių, daugelio t nežinančių 
jokios partinės aritmetikos ir 
kai kurių partijų siaurų ir že
mų užmačių. Pr. sekmadienį 
Rochestery buvo visų lietuvių, 
didysis protestas dėl kryžiuo
jamos tėvynės Lietuvos, o ne 
siauros grupelės susirinkimė
lis. Ypač yra pasipiktinę Ro- 
chesterio senesnieji lietuviai 
patrotai, kuriems visais laikais 
buvo svetimas dalykas — tai 
nesutarimas Lieuvos vadavimo 
darbe.

Po kleb. J. Bakšio ir L. Kub- 
licko protestų ir įspėjimų, tas 
pats Kublickas papasakojo, 
kaip jie suplanavo ir įvykdė 
pabėgimą.

Pasibaigus pranešimams įvy
ko gana ilgai užtrukę paklausi
mai ir atsakymai. Atsakinėto- 
jai L. Kublickas ir J. Grišma- 
nauskas labai aiškiai ir supran
tamai visiems abejojantiems ar 
besiteiraujantiems atsakė.

Susirinkimas buvo pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
kuriuos giedojo P. Armono 
vadovaujamas choras. Lietu
vos okupacijos 12 metų sukak
tuves ir liūdnųjų Birželio įvy
kių minėjimą organizavo ir 
pravedė Rochesetrio ALT sky
riaus valdyba.

Susirinkimo dalyvis

PHILADELPHIA. PA
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TĖVAI PRANCIŠKONAI KENNEBUNK PORT, ME. 
s. m. rugpiūčio - Augiist 10 <L,

RUOŠIA

LIETUVIŲ DIENĄ IR
PIKNIKĄ

11 vai. — Iškilmingos Šv. Mišios vienuolyno parke.
3 vai. — Šv. Antano Koplyčios pašventinimas. Apeigas atliks J. E. Portlando vyskupas. 

MENINĘ DALJ išpildys New Britain lietuvių paranijos choras ir tautinių šokių grupė, • 
vadovaujant muz. V. Marijošiui ir K. Steponaitytei-Marijošienei. 1

Po programos šokiai. ;
Tėvai pranciškonai nuoširdžiai kviečia atsilankyti savo Geradaiius, Rėmėjus ir visus 
Amerikos lietuvius.

New Jersey Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas

u • • • • I
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STONY BROOK LODGE

Vedėja Pr. Lapienė

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gamta, 
džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY BROOK 
LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali 
vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms 
prašome rezervuoti raštu, 
STONY BROOK, L. I., N. Y. Telefonas Stony Brook 586.

ir dienas įvairioms išvykoms 
adresuojant MRS. P. LAPfi,

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25A keliu: arba iš 
Jamaica stoties Long Isiand traukiniu į Stony Brook. 
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

>✓
P► ►►►
► 
P►►
P►►►►► ►►► ►
P►►►►►►►►►►
P►►►
P►
P►
P 
P 
P►
P
P
P
P

Pavykęs piknikas. ,
šv. Kazimiero parap. meti

nis išvažiavimas - piknikas bir
želio 29 d. praėjo labai nuotai
kingai. Pradėta pamaldomis 
Vienuolyno koplyčioje, o po to 
visi smagiai praleido sekma
dienį. Buvo suvažiavę lietuvių 
iš viso miesto ir apylinkės. 
Vaikai, jaunimas ir suaugę tu
rėjo daug džiaugsmo. Pikniko 
pabaigoj buvo laimėtas auto
mobilis.

Laimingasis automobilio lai
mėtojas buvo L. Baranoff. Jis 
net nedalyvavo piknike. Apsi
džiaugęs laimėjimu parapijai 
paaukojo $200.00. Iš to gauta 
nemaža pelno. Rengėjai dėkin
gi visiems laimėjimo bilietų 
platintojams.

orui esant susirinko gan 
žmonių. Nuotaika visų 
gera ir linksma. Pikniko 
įvyko įvairių laimėjimų.
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BRADDOCK, PA. M

•» •» •» •» •» -ac- •» -ar- -ac- -se- •» -ac- •» ae-<

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

•:«

Bayonne, N. J.
— Sekmadienį, birželio 29 

d. įvyko 1 O-tas metinis parapi
jos piknikas ir bazarėlis. Gra
žiam 
daug 
buvo 
metu
Laimėjo:

I. $50 Bond — Melaine E. 
Dock — Bayonne, N. J.

II. $25 Bond — Mr. Zeiff — 
Bronx. N. Y.

III. $25 Bond — V. Gorman
— New York.

IV. $10 Cash — B. Stunger
— Staten Isiand. N. Y.

V. $5 Cash — G. — Seserys
— Bayonne, N. J.

Buvo daug laimėjimų — do
vanų daiktais.

Klebonas kun. M. G. Keme- 
žis nuoširdžiai dėkoja visiems 
darbininkams, aukotojams irvi- 
siems prisidėjusiems prie pikni
ko pasisekimo.

Birželio 30 d. išvyko atosto
gų kun. V. Karalevičius. Jo 
vieton yra atvykęs kun. H. 
Aukštikalnis. S. J., jis išbus tris 
savaites.

Autobusas ruošiamas į Jokū
bo Stuko pikniką išvyks sekm. 
liepos 13 d. nuo mūsų bažny
čios. Visi norinti važiuoti pra
šomi kreiptis pas Mocekienę 
arba Milašiūnienę.

šv. Vardo vyrai buvo nu’.y- 
kę su klebonu kun. M. Kemč- 
žiu į šv. valandą, šv. Liucijos 
bažnyčioje nuo 2-3 vai. ryte.

J. P.

Išvyko Chicagon
Liepos 5 d. A. Puniškai išvy

ko nuolatiniai gyventi į Chica- 
gą. Prieš kiek laiko ten išsikė
lė gyventi ir Dr. M. Rimas su 
žmona. Puniškų duktė ir žen
tas. Jie ilgesnį laiką čia pagy
veno ir paliko visiems gerą į- 
spūdį. Daug laimės ir sėkmės 
naujoj gyvenimo vietoj.

Ateitininkų išvyka.
Metinė ateitininkų išvyka 

bus liepos 20 d. Ravenhill Aca- 
demy. Po pamaldų bus bendri 
pietūs, kuriuos gamina lietu
vaitė seselė Berarda. Po to 
bendros linksmybės gražiame 
sode.

Rėmėjų Seimas.
Antrasis Šv. Kazimiero Aka

demijos Rėmėjų Seimas jau 
paskelbtas. Jis bus- rugpiūčio 
24 d. Vilią Joseph Mane. Visos 
apylinkės Rėmėjai ir jų drau
gai kviečiami tame Seime daly
vauti. Pernai jis buvo labai 
sėkmingas.

Graudus balsas iš Lietuvos 
Gautas vieno jaunuolio žodis iš 
Lietuvos, štai kaip jausmingai 
išreiškia savo pergyvenimus. 
Viską reikia suprasti, išskaity
ti. “Pas mus artėja pavasaris ir 
saulutė pradėjo ruoštis į kovą 
su taip baisiai įkyriu šalčiu. 
Greitai sulauksim to brangaus 
pavasario ir vasaros. Vėl puo
šis laukuose gėlės, sučiulbės 
perskridę paukščiai į savo gim
tąjį kraštą... Ir vėl bus gražiau
sias kraštas pasaulyje 
Lietuvos

4
Birželio 30 d. New Jersey 

Lietuvių Taryba sušaukė meti
nį atstovų suvažiavimą Netvar
kė Jurginėje salėje. Iš patiektų 
apyskaitų, darbų ir ateities 
planų paaiškėjo, kad Taryba 
tyliai ir kukliai be jokių didelių 
reklamų dirba didžius darbus 
ir dar didesnius yra užsimojusi 
nuveikti. Nevv Jersey valstybė
je šiuo metu išsisklaidę nedide
lėmis kolonijomis ir pavieniui 
gyvena 50.000 lietuvių.

Pereitų metų eigoje Taryba 
surengė Lietuvių Dieną, bet dėl 
blogo oro ji nepavyko. Šiemet 
tokią dieną siūloma surengti 
Elizabetho lietuvių kolonijai 
Warenek parke, kad mūsų 
tautinius šokius galėtų parody
ti tūkstantinėms amerikiečių 
minioms. Taryba nutarė jiems 
pagelbėti.

Tarybos atstovas dalyvavo 
jungtiniame už geležinės už
dangos esančių tautų komitete.

St. Jakštas

Nutarta daugiau toje srityje 
imtis iniciatyvos lietuviams.

Suvažiavimui
patiekė pasiūlymą įsteigti lie
tuvių poilsio ir vasarojimo bei 
atostogavimo namus New Jer
sey valstybėje. Tenai galės ato
stogauti lietuviškoje aplinkoje 
vaikai, jaunimas, stovyklauti 
skautai. Taryba vieningai nu
tarė. kad. tokių namų įrengi
mas yra būtinas reikalas. Nie
ko nelaukiant išrinko trijų as
menų organizacinį komitetą, 
kuris rinks informacijas, suda
rys planus ir vėliau juos įgy
vendins. To komiteto nariais 
išrinkti: Stasys Jakštas. Jonas 
Liudvinaitis ir Kazys Trečio
kas. Plačias ir pilnas tuo rei
kalu informacijas spaudai pa
tieks sumanymo autorius Sta
sys Jakštas.

Taryba gavo raštą iš Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
L. O. K.—o valdybos bendruo
menės steigimo reikalu.

PITTSBURGH, PA.
B. Jucevičiūtė ir V. Čivas su

sižiedavo liepos 5 d. Abu trem
tiniai. V. Civas yra nenuilstan
tis veikėjas Clevelande. Birutė 
Jucevičiūtė didelė Pittsburgho 
lietuvių kolonijos veikėja, pas
taruoju metu yra Tremtinių ri
jos pirmininkė.

Kun. B. Mikalauskas, OFM, 
išvyko į Clevelandą. kur pra
leis visą liepos mėnesį. J. S.

Pavogė plakatus

Balsiosios Birželio 15-tos 
dienos minėjimuose, prakalbo
se ir demonstracijose prieš ko
munizmą buvo vartojama di
dieji plakatai su įvairiais šū
kiais.

Plakatų buvo apie 20. kurie 
kainavo apie 30 dol. ir 
laiko ir darbo padėta,
vartojami pernai ir šiemet pa
dirbta dar naujų. Buvo laiko
mi šv. Kazimiero parap. mo
kyklos rūsyje gražiai sudėti, 
kad būtų galima vartoti kitais 
metais. Paskutiniu laiku visi 
dingo. Tai yra Maurus darbas, 
kuris galėjo būti atliktas tilt 
raudonųjų ar nepilnapročių. 
kad pasitarnautų Stalinui ir 
komunizmui. A. S.

Kun. J: Girdžio išleistuvės 
įvykusios liepos 1 d., buvo tik
rai didingos, dalyvaujant arti 
4400 žmonių. Tai buvo dėkin
gumo manifestacija už jo aš- 
tuonerių merų nenuilstamą 
veiklą Šv. Kazimeiro parapijoj.

Atsisveikinimo kalbą pasakė 
adv. S. Simanavičius, po kurio 
sekė visų parapijos draugijų 
pirmininkų sveikinimai bei lin
kėjimai. įteikiant dovanas. Iš 
dvasiškijos tarė žodį kun. J. 
Skripkus ir kun. B. Mikalaus
kas. O.F.M. Buvo perstatytas 
naujai atvykstąs vikaras kun. 
V. Karaveckas. kuris pasižadė
jo nuoširdžiai darbuotis sielų 
gerovei. Jautrią atsisveikinimo 
kalbą pasakė klebonas kun. M. 
Kazėnas. Po to sekė išvykstan
čio kun. J. Girdžio gilus padė
kos ir atsisveikinimo žodis.

Banketo vedėjas buvo V. Ci
nikas.

E. Navickas ir B. Keraitytė 
susituokė liepos 5 d. Moterys
tės Sakramentą suteikė kun. 
V. Kaveckas. Pažymėtina, kad 
jaunavedžiai yra gimę ir augę 
Amerikoje, tačiau gražiai lie
tuviškai kalba ir uoliai daly
vauja lietuviškame veikime.

Komitetan išrinkti: Jokūbas 
Stukas. Kazys Trečiokas, Jo
nas Liudvikaitis, A. S. Trečio
kas, Stasys Jakštas, Vladas J. 
Dilis ir Juozas Prapuolenis.

Susirinkimas išrinko ir nau
ją valdybą sekantiems metams 
iš šių asmenų: Garbės pirm, 
prel. Ignas Kelmelis, pirm. Jo
kūbas Stukas, vicepirm. Stasys 
Jakštas ir Ieva Trečiokienė, iž- 
din. Pranas Petrulis, finansų 
sekret. Jonas Liudvinaitis, sek- 
ret. A. S. Trečiokas, legalus 
teisės patarėjas adv. C. F. Pau
lis .spaudos atstovai: Vladas J. 
Dilis ir Juozas Prapuolenis.

P. & D.
Tremtinių gegužinė - piknikas

Liepos 20 d. Lindene, N. J., 
Lithuanian Liberty Park, 340 
Mitchell Avė.. Neuarko ir a- 
pvl. lietuvių tremtinių draugija 
ruošia gegužinę - pikniką.

Kviečiame visus lietuvius į šį 
tremtinių pikniką atsilankyti, 
nes bus proga susitikti savus 
senus pažįstamus ir tikrai lie
tuviškoje nuotaikoje praleisti 
laiką.

Programoje šokiai, laimė
jimai. turtingas bufetas, ir ki
tos pramogos. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Pelnas bus paskirtas savišal
pos reikalams.

Laukiame visų atvykstant!
Newarko, N. J., ir apyL lie

tuvių tremtinių draugijos 
Valdyba

*

HLDSON, MASS.
Paskutiniu metu darbai įvai

riose dirbtuvėse labai pagausė
jo. Kai kurie fabrikai dirba 
dieną ir naktį. Tik batų dirb
tuvės dirba dienomis.

daug 
Buvo

Mirė
Marijona Sapitavičiūtė, 45 

metų amž., čia gimus ir augus, 
buvo ištekėjusi už svetimtau
čio.

Andrius Janušis, 65 metų 
amžiaus, kilęs iš Gegužinės pa
rapijos, Trakų apskrt.

Ignas Lazauskas, 84 metų 
amžiaus, kilęs iš Užugaičių pa
rapijos, Alytaus apsk.

Karolis Baranauskas, 76 m. 
amžiaus, vienos siuvyklos Bos
tone savininkas, bet visą laiką 
gyveno Hudsone.

Visi mirusieji palaidoti po 
iškilmingų pamaldų šv. Myko
lo kapinėse.

mūsų 
TSR. Atvažiuokite 

pas mus ir pamatysite, 
linksmai čiulba paukščiai 
voje žemėje, kaip gražiai 
gėlės laisvuose laukuose,
nieko daugiau laisvo nebeliko, 
kaip tik paukščiai, laukai, gė
lės. tą ir pamatysit.”

I 

į 

vo sponsorius Vaičiūnus, kun. $ 
P. Vaičiūno tėvelius ir kitus 
savo prietelius, gyvenančius v 
Nashua, N. H.

Ponai Vaičiūnai yra daug 
padėję tremtiniams atvykti į šj 
kraštą ir čia įsikurti. Visi pa
sinaudojusieji jų pagalba yra 
jiems labai dėkingi. <9. P.

kaip 
lais- 
žydi 
Juk

Manchester, N. H.
Inž. Kuzminskas su šeima, iš 

Waterburio, pasinaudodami va
saros atostogomis, aplankė sa

I -—— «
SEPTINTOJI LIETUVIŲ SUSIARTINIMO

SVENTE-PIKNIKAS
įvyks sekmadienį, liepos 27 dieną

N. P. Sesery Vienuolyno sodyboje, Putnam, Conn

DIENOS IŠKILMIŲ TVARKA:

Programoje dalyvaus 100 lietuvaičiy!

li :00 vai. Sv. Mišios
1.00 vai. Lietuviški pietūs
5:00 vai. Iškilmingas mergaičių stovyklos 

užbaigimas.

I 

s
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SPORTAS PASAULTJE
VVimbledon teniso turnyrą;, kairio 

metu nustatomi Anglijos teniso mei
steriai. jau pasibaigė. Laimėtojais 
tapo: vyrų grupėje favoritas Frank 
Sedgman. nugalėjęs savo priešinin
ką tremtini čekoslovaką Drobny per 
4 setus; moterų grupėje 17 metų 
Maureen Connollv finale nugalėjusi 
L Brough per 2 setus, vyrų dvejetą 
australai Sedgman ir McGregor. 
moterų dvejetą amerikietės Hart ir 
Fry ir mišrų dvejetą Sedgman ir 
Hart.

Amerikos olimpinė komanda šios 
savaitės pradžioje lėktuvais išvyko 
i Europą, kur liepos 19 d. dalyvaus 
olimpinių žaidimų atidaryme Helsin
ki mieste. Pirmieji sportininkai i 
Helsinki atvyko iš Japonijos; jie jau 
nuo sekmadienio gyvena olimpinia
me kaime Kapyla.

minėtą
rekordą

19-18 m.

200 metrų plaukime krūtine Gali 
Peters pasiekė naują Amerikos mo
terų rekordą nuplaukdama 
distanciją per 3.02.6 ir tuo 
pagerindama 0.4 sek.

Bob Mathias. kuris jau
būdamas 17 metų laimėjo dešimt ko
ve olimpiniuose žaidimuose, pasiekė 
naują pasaulinį rekordą surinkda
mas 7.825 taškus ir tuo pagerino sa
vo seną rekordą 381 taškais.

Billy Talbert laimėjo Neu- York 
valstybės teniso pirmenybes finale 
nugalėdamas Tuere per 5 setus.

Henry Laskau pasiekė naują A- 
merikos rekordą puses mylios ėjime, 
šią distanciją nužygiavęs per 2:58.2 
tuo rekordą pagerindamas 3.S sek.

I(M» metrų plaukime laisvu stiliu
mi Evelyn Kawąmoto pagerino A- 
merikos rekordą, šią distanciją nu
plaukdama per 5:144;6 min. Senas 

rekordas buvo 5.17,4 min. P. V.

JAV olimpinių varžybų New Yor
ke 1M metrų pečiais plaukimo lai
mėtojai: prieky Yoshi Oyakawa, 
Mmėje* pirma vieta, už jo Jack 
Thylor, laimėje* antra vieta, ir 
tretysis Alina Staek — trečios vie
tos laimėtojas.

NIAGARA FALL8, ONT

Kanadoje Niagaros pusiasa
ly gyvenantieji lietuviai liepos 
13 d. 3 vai. p.p. Bielūno ūkyje 
prie Welland. Ont., rengia link
smą gegužinę, j kurią kviečia 
atsilankyti visus apylinkės ir 
tolimesnių kolonijų lietuvius, 
^fcimės turėti svečių ir iš A- 
merikos. Bus visiems gera pro
ga susitikti Jr lietuviškai pasi
linksminti. Gegužinė ir pelnas 
skiriamas palaikymui T T 
Pranciškinų vienuolyno St. Ca- 
tharines. Ont. bei atsidėkoti už 
jų įnašą lietuvių gyvenime.

Rengėjai

HAVERHILL, MASS.

Pagerbė kun. J. F. Bernaton?
Birželio 22 d. Haverhill lie

tuvių kolonija pagerbė savo 
dvasios vadą kun. Joną F. Ber- 
natonį, jo vardinių ir 7 metų 
kunigystės proga. Svečių atsi
lankė apie 200. Jų tarpe ir gar
bingasis prei. P. Juras, kun. A. 
J. Kontautas, sukaktuvininko 
tėveliai .brolis su žmona ir kt.

Sveikinimo kalbas pasakė 
naujasis šv. Ritos parap. kle 
bonas kun. J. A. Keeghan, 
prel. P. Juras ir kun. A. Kon
tautas.

Meninę dalį išpildė W. Zimin- 
skas, J. Akstinas, C. House. D. 
Ethier, M. šimkonienė ir J. 
Stravinskaitė.

Parengimu organizavo St. 
Yeskelevičius. Programą pra
vedė inž. J. Bielskis.

Rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie pri
sidėjo šį parengimą organizuo
jant arba jame dalyvaudami.

ISNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba į Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

ORGANIZUOJA EksKirsi 
| NEPRIKLAUSOM.^ 

LIETUVA

(Nertark, Nėw Jrrtey)
Rūtos radio draugija savo 

metiniame susirinkime liepos 
antrą dieną direktoriaus Jokū
bo Stuko iniciatyva nuspren
dė organizuoti pirmąją ekskur
siją j Nepriklausomą Lietuvą. 
Tam tikslui išrinko organizaci
nį komitetą, kurin įeina pats 
iniciatorius direktorius Jokū
bas Stukas, Jonas Liudvinai
tis, Mykolas Klimas. Mačys 
Razgaitis ir Juozas Prapuole
nis.

Aišku savaime, kad ne visi 
šio komiteto nariai ekskursuos. 
Dalis jų kaip išlaisvinimo ar
mijos kariai ekskursuos kartu 
su frontu, bet šiandie komite
tas yra tokis.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašoma kreiptis Radio Rūtos 
raštinėn: 1264 White Street, 
Hillside, New Jersey. Telefo
nas: WAverly 6-3325.

i. p.
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ATsimInimAI
RADIO VALANDOS 
Š'USTADIENIĄK 
1445

5,0 Jjj

JACKdSTUKAS
1264 WHITF ST
I4ILLSIOE.N.J

VVAVLRLYm6 5325

Bostone ir apylinkėse

1357 Bushwick Ave^ Brooklya 7, N. Y.

f

Kasdien 12:30 -2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

Fu N ER AL
197 WEBSTER AVĖ.

Cambridge, Mass.

--------------------------------------------------------- ---- ■

JOSEPH BARASEVTCIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

Lithuanian 
Fumiture Co.

MOVERS— !
SO 8-4618 ;

Į INSUP.ED and BONDED J
• Local and Long Distance MovenJ

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso teL GLenmore 5-3094 
Namų teL GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

t

PARDODA.MAS septynių kamba
rių namas su 17 ir puse eikerių dir
bamos žemės, prie gero vieškelio 
(27-tas Highvvay). Prieinama kaina. 
Kreiptis pas patį savininką I. Chal- 
kjs. D. D. 1. Princeton. N. J. TeL 
MOnmouth Jct. 7-6203.
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOnth Boston 8-2600

WAITKUS
HOME

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate & Insurance
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE

horcester, mass.

Metinis piknikas
Šv. Kazimiero parap. pikni

kas įvyks liepos 13 d., Mairo
nio Parke.

Parapijos klebonas kun. A. 
Petraitis, ir jo pagelbiriinkai 
kun. Tamulevičius ir kun. Vo- 
lungis bei visos parapijos kata
likiškų organizacijų vadovybės 
stropiai dirba, kad piknikas ge
rai pasisektų. Darbščios šeimi
ninkės ruošia skanius užkan
džius svečiams iš arti ir toli. 
Kas apsilankys, nesigailės.

Maironio Parkas šiuo melu 
yra pačiam savo gražume, ža
lumynuose paskendęs, turi la
bai daug vietos visokiems pa
rengimams ir pramogoms. Pa
rapijos choras, vad. muz. J. že
maičio, piknikui paruošė naują 
programą, kurią dalyviai pirmą 
kartą išgirs.

Pikniko vietą nesunku su
rasti. Važiuoti reikia iki White 
City, ten ir Maironio Parkas. 
Visi kviečiami atsilankyti.

z

z

z
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SHALINS Į 

(Shalinskas)
FUNfeRAL HOME

84-02 Jamaica Avė.
(lt Forest Parkway Station) i 

Moodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL VTrginia 7-4499
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DYKAI DYKAI
♦ 

Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATIšKUS SKAUS
MUS, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO. NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikata ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk šj garsi
nimą dėl naujai pagerintos Doksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugi ąn 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinant pasekmei;.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoją. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Jftostim.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 668

Newark L N. 9.
(88)

PARDUODAMAS NAMAS 50x100
Pilnai įrengtas ir tinkamas įvairiems parengimams. 
Lygiai taip pat privataus pobūdžio -subuvimams ir 
t.t. Namas trijų aukštų.

198-95-97 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Wm. Kincheloe. Tel. EVergreen 1-2112

t lllIlIlHlliHHHUIIHHHHIIHIIHililIlIlllIH
<; Telefonas: EVergreen 4-8934 j

ii PARAMOUNT BAR & CRILL i;
«’ STANLEY MISIŪNAS IR SENI S EDWARD MISIŪNAS !
< r SAVININKAI ; >

LietuviSka Užeiga, kur vM myli užeiti.
;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;

;; 502 GRAND ST, kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. !

- 4iiiiiiim>4niiniiiiiHiioiiHiimHiionn**

- Ui

Tel. EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1912

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
2M Uniofi Avenue Brooklyn, N. Y.

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSU. NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: 30 East 601 h Street. N’ew York City. penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MU 8-8877 

Valandos susitarus antrad.. ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane, Bay SJiore, L. I., Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Isiand 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southem Statė Parkuay. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. LOngwood 1721

S. Ankudas (Ankudavirius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

916 W. Lomhard Street, Baltimorc 23, Maryland

iI

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer- s 
menims dykai. Aptarnauja Cam-f 
bridge ir Bostono kolonijas že- Į 
miausiomis kainomis. Kainos tos | 

pačios ir į kitus miestus. :
Reikale laukite: TeL TR 8-6434 =

S. A. CHERNOFF, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE 
N. Y. C.. N. Y.

Room 14 Tel. GR 7-7897

Pt lėmimo valandos:
KASDIEN 10—12 ir 7 9 p.p. išskyrus ketvirtad. ir šventad.

Trečiadieniais pagal susitarimą

ie- ■-

JOHN DERUIIA, M. D
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir J^raujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigės Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iž 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktoriau 

ir Balsamuotojao 
NOTARY PUBLIC

1

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų: ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų.nerviškų 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALENANDER’S CO. 

411 West Broadvay, 
South Boston 27, Mass.

LIETUVIU RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadvvay, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0189

Lietuvių Radio Korp. programa per stotį WBMS. 1090 kilocycles. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1— Faleons Radio Orkestrą
2— Dainininkas Jonas Tamulionis iš Nashtia. N. II.
.3—Magdutės Pasaka

Po programai, malonėkit parašyt laiškelį ar atvirute j stotį VVBMS 
Lithuanian Program. 35 Court St.. Boston. Mass.. pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadwav. So. Boston 27. Mass. Ačiū. Steponas Minkus

Tel. EVergreen 7-4335

Tel. STagg 2-5043

PARDUODAMI NAMAI
PIGC8, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms ma
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES H IT.T. 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori jsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tu vi ų aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE 

3225 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
Te|. AP. 7-2799 '

Palaikykite ir paremkite tuos 
hiznicrins ir prekybininkus, ka
rio skelbiasi “Darbininke.”

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-0S WAREHAM PL, 

JAMAICA, N. T.
Tel. JAmaiea 3-7722

Stephen Aromiskk
(Armakauskas)

Graborins - Balsamnatojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bcdford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhavcn, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuo.įame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. M.ACHULIS
/ REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, AVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VTrginia 7-1896

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
WESX—1230 kilocycles—Marblehcad-Sa’rni. Mass.

Kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki 12 vai vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai. kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis į visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI E. KNEIZHT, arba skyriuose šiais adresais:

LITUI ANT A N RADIO HOI R
50 Cottage Street, —:— Noruond. Msss.
Skyrius: I.ITKI ANIAN FTRMTURE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
326 W. RroiMtu-ay —:— So. Boston 27, Mass.

Telefonai: NOrvvood 7-1419 ar SOuth Boston 8-1618

'J k

SAVE ;MONEY Į

WORK J //
Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVTCE

520 M.UN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2008

t
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8 DARBININKAS

DARBININKAS
I

L
NAUJIENOS^

Į Antroji New Yorko Liet. Bendruomenes 
apylinke

Svetimomis kalbomis
išeinančių laikraščių atstovų 
pobūvyje. įvykusiame Nevv 
Yorke. A voreli Harriman pat
virtintas demokratų kandida
tu į JAV prezidentus Pobūvy 
dalyvavo 106 laikraščių atsto
vai iš Nevv Yorko. Nevv Jersey. 
Connecticut ir Pennsylvania

Prof. J. Kaminskas,
keturias savaites išbuvęs Men- 
derių ūkyje. \Vhite Sulphur 
Springs. N. Y., sugrįžo į Brook- 
lyną. Profesorius grįžo gerokai 
sustiprėjęs ir sužavėtas gra
žios vasarvietės ir malonių šei
mininkų. Malonu pažymėti, kad 
O .ir M. Menderiai yra ‘•Dar
bininko” skaitytojai.

Vyt. Maželis,
baigęs portretūrą Nevv Yorko 
Foto Institute, yra pasiryžęs 
padaryti mūsų visuomeninin
kų. kultūrininkų ir rašytojų 
portretus, šiuo metu yra pada
ręs prof. K. Pakšto. V. Vaitiekū
no. prof. St. Ylos. Henriko Na- 
gio. K. Bradūno. Nykos Niliū- 
no. dr. J. Girniaus. Vykd. Ta
rybos pirm. K. Žalkausko. V. 
Sidzikausko. K. Bielinio. Pau
liaus Jurkaus, prof. S. Sužiedė
lio ir kt. portretus.

Elena Vaitekūnienė.
brooklynietė. ilgametė "Darbi- 
ninko” skaitytoja, išvyko vie
nam mėn. atostogų į Athol. 
Mass.

Joseph Musialik,
gyv. 181 Platz Avenue. Man
chester N. H., skubiai ieško ir 
prašo atsiliepti Joną šostaką ir 
Anelę Kundziliauskaitę. Pasta
roji į Ameriką yra atvykusi 
1932 - 33 m. ir tada buvusi a- 
pie 12 metų amžiaus. 1939 m. 
vedė, bet jos vyro pavardės ne
žino.
Brook

Organizacinis Nevv Yorko 
lietuvių komitetas, suorganiza
vęs birželio 22 d. I-ją Nevv 
Yorko - \Villiamsburgo L. B- 
nės apylinkę, savo darbą tęsia 
toliau.

Liepos 13 d. kviečia Nevv 
Yorko - Bron.x'o srityse gyve
nančių lietuvių visuotiną susi
rinkimą Mahattane. Aušros 
Vartų parapijos salėje —Bro
me St.. prie pat Holland tune]. 
IND traukiniu važiuoti iki 
Spring St.

šiame susirinkime bus į. 
steigta 2-ji ALB-nės Manhatta- 
no - Bronx’o apylinkė, išrinkta 
tos Apylinkės Valdyba, kontro
lės komisija ir aptarti kiti šio 
susirinkimo iškelti klausimai.

Ankstyvesniame Organizaci
nio Komiteto posėdyje yra 
nutarta steigti L. B-nės apylin
kės dar šiose Didžiojo Nevv 
Yorko vietovėse: Maspethe. 
Ridgevvoode ir VVoodhavene.

Gyvai praėjęs Pirmosios 
Nevv Yorko - \Villiamsburgo a- 
pylinkės steigiamasis susirinki
mas parodė, kad didesnė Nevv 
Yorko lietuvių visuomenės da-

Dariaus ir Girėno
skridimo sukakties minėjimas 
ruošiamas liepos 18 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje. Pradžia 
8 vai. įėjimas nemokamas. 
Kalbės inž. A. Novickis. J. 
Tysliava. adv. St. Briedis. A. 
Gilman ir kt. Dainų programą 
atliks Operetės Choras, vado
vaujamas Mykolo Liuberskio. 
Minėjimą ruošia Dariaus ir Gi
rėno Paminklo Statymo Komi
tetas.

lis L. Bendruomens apylinkių 
steigimo reikalais gyvai domisi 
ir į B-nės kūrimo darbą mielai 
dedasi. Tačiau yra būtina, kad 
L. B-nės apylinkių organizaci
niai susirinkimai būtų visų 
lietuvių lankomi kuoskaitlin- 
giausiai.

Organizac. Komitetas kvie
čia visus Manhattano-Bronxo 
srityse gyvenančius lietuvius 
ateinantį sekmadienį. liepos 13 
d.. 12 vai. (tuojaus po pamal
dų Aušros Vartų parap. bažny
čioje) į Manhattano-Bronxo 
apylinkės steigiamąjį susirinki
mą gausiai atsilankyti. Te ne
lieka nė vieno, tiek seniau čia 
gyvenančio, tiek naujakurio 
lietuvio, kuris tą dieną porą 
valandų nepašvęstų tam svar
biam organizaciniam darbui ir 
savo lietuviškos pareigos neat
liktų.

Nei saulėtos vasaros gražus 
oras, lietus ar kitos kliūtys da
lyvavimo susirinkime neturi 
sukliudyti. Jei norime būti ge
rai organizuoti ir organizacinė
je srityje neatsilikti nuo kitų 
kultūringų tautų. Lietuviškos 
bendruomenės reikalus staty
kime aukščiau asmeniškųjų pa
togumų. J. š.

J. Šostakas gyvenęs 
yme.
GILIĄ PADĖKĄ

norime pareikšti visiems, prisi- 
dė juslėms prie Lietuvių Dienos 
pasisekimo. Nenuilstamai ir su 
dideliu pasiaukavimu dirbo y- 
patingai Maspeth’o moterys, 
suruošusios. padedant prelatui 
J. Balkūnui. gražų laimėjimų 
stalą, davusį didelį pelną. Pa
žymėtinos yra darbininkės: M: 
Laukaitytė. Kivitienė. Paulaus
kienė. S. Gedvilytė. Klimaitie- 
nė. Laukaitienė. V. Vyšniaus
kienė. J. Kunickienė. M. Zem- 
lauskienė. Vaičaitienė. Padėkos 
verti ir kiti darbininkai taip 
gražiai pravedę įvairius laimė
jimus. Jų tarpe primintini: A- 
domaitienė. P. Urbonienė, O. 
Karušaitienė. 0. Ponetauskie- 
nė. 0 .Sijevičienė, K. Vickienė, 
Lietuvių Katalikų Darbininkų 
Klubas, suruošęs savo stalą. 
Stela Licata. Ambrazevičienė, 
Kašetienė ir daugybė kitų, ku
riems nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Leidėjai

Gražina Sruoginytė
šį pavasarį baigė Loretto 
Heights College Denver. Colo- 
rado. su Bachellor of Arts ang- 
glų k. laipsniu. Dabar vėl su
grįžo į savo pernykštį darbą 
‘Amerikos Balse."

Jonas Aistis
nuo liepos 7 d. pradėjo dirbti 
"Free Europe” informacijos 
tarnyboje.

a- 
sa-

Brooklyniečiai aplankė 
prie Pittsburgho vykstančią 
teitininkų stovyklą. Pereitą 
vaitgalį ten buvo nuvykę ‘■Atei
ties” žurnalo vyr. red. Paulius 
Jurkus. T. Modestas. OFM. D. 
Aleksandravičiūtė. G. Macely- 
tė. R. Kontrimas. P. Laba
nauskas. J. Baužinskas ir A. 
Baužinskaitė.

A. ir A. Musteikiai, 
iš Brooklyno. per atostogas 
lankėsi pas savo bičiulius Bos
tone.

A. S. Trečiokas,
‘Darbininko” skaitytojas iš 

Nevvarko. šiuo metu vieši Cle- 
velande. kur. kaip rašo, 
muoja: 
Sandara.
Amerikos 
Centras.

sei- 
SLA. TMD. ALTS. 
socialdemokratai ir 
Lietuvių Ekonominis

• miliono doleriu vertes I. J. FOX KAILIŲ PARODA;
• Rinkimas “MISS LITH VANIA of MASS.”;
• Dainuos Tremtinių Meno Mėgėju Ratelio Choras iš

H'orcesterio, vad. Romualdui Juozaičiui;
So. Bostone busai važiuos 12, 12:30 ir 1 vai. po pietų nuo Liet.
Visus kviečia j seniausią, pirmiausią. Lietuvių Radio Programo. Mass. valstijoj, didžiulį linksmą, lietuvišką suvažiavimą.
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PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos-July 13, 1952

puikiam BROCKTON FAIR GROUNDS
PROGRAMA:

• Dainuos mylimas JONAS TAMUUON1S K Nashua;
• Gros puikus 8 muzikantų FALCONS RADIO 

ORKESTRAS;
• Traukimas laimėjimo ir įžangos dovanų.

Piliečių Kliubo, kampas E ir Silver St.

ŽINIOS

LRKSA seime trys boston iškia i
Adv. J. Grigalius, kaip Susi

vienijimo vice-pirm., Pr. Raz- 
vadauskas ir St. Griganavičius, 
kaip 94 kuopos atstovai, daly
vavo Nevv Yorke katalikų su
sivienijimo seime. Visi aktyviai 
reiškėsi. Pr. Razvadauskas bu
vo seimo prezidiumo pirminin
ku. St. Griganavičius dalyvavo 
vienoj komisijoj, adv. J. Griga
lius vėl perrinktas į vice-pirmi- 
ninkus.

DARBININKO RĖMĖJAI

O. Kieliene,

F. Avižonis.
Mrs. E. Eis-

Abrem.

Po $20.00: Mrs. M. Skir- 
montienė. Brooklyn. N. Y.

Po $10.00: Mrs. Ona Brozas. 
\Vorcester. Mass.

Po $7.00: Mrs. E. Railo. Mil- 
linocket. Me.

Po S5.00: Mrs. M. Čižauskas, 
Mrs. J. Mitchell, 
Brooklyn. N. Y.

Po $4.00: Mrs.
Dumant. -N. J.,
mont. Levviston. Me.. J. Kale- 
nauskas. Watertown. Conn., J. 
Vembrė. So. Boston. Mass., 
Mrs. Pakutinskas. Pittsburgh, 
Pa.

Po $3.00: Mrs. A.
VVaterbury. Conn.. Mrs. M. 
Mazūra. Dorches’.er. Mass.. J. 
Puzinas. Cambridge. Mass., 
Mrs. T. Staugaitis. Nevvark. N. 
J.. J. Adomavičius. Bayonne. 
N. J.. Mrs. M. Rudis. Rhine- 
lander. Wisc.

Po $2.00: M. VVaickelonis, 
Mrs. M. Vilčinskienė. Mrs. S. 
Nogin. Miss. O. Šarkaitė. Mrs. 
A. Poniatovvski. Mrs. J. Kar
pus. E. Eidukaitis. Mrs. M. 
Kleinas. E. Černiauskas, V. 
Stankevičius, A. Sharry, J. Lu
košius. Mrs. A. Petrauskas. A. 
Stripeikis, V. Butrimas. V. 
Kulpavičius, Mrs. O. Baniulie- 
nė. A. Vianius, M. Razgaitis, 
A. Musteikis. A. Kavai. Mrs. 
A. Baužinskas. N. Daniels, A. 
Ramanauskas. A. Petronis. J. 
Tubutis. Mrs. M. Vrubliauskas. 
Mrs. B. Adomaititnė. S. K. 
Lukas. Mrs. B. Wallace, G. 
Juškaitis, J. Miklaševičius, P.

Franceson. Mrs. O. Tercijonas, 
Brooklyn. N. Y.. Rev. V. De- 
mikis. Mrs. B. Vicius. Paterson. 
N. J.. Mrs. E. Alexander, P. 
Juškevičius. Kearny. N. J., 
Mrs. O. Daukšys, F. Vaškas, 
N. J.. S. Deikas, Elizabeth. N. 
J., Mrs. I. Vinges. E. Orange, 
N. J.. Mrs. M. Chess, Flagtovvn, 
N. J.. Mr. Žitkus. Harrison. N. 
J., Mrs. J. Budres. Linden, N. 
J.. A. Skučas, Plainfield, N. 
.. S. Trumpickas. F. Gobis, Ch. 
Oucher. Amsterdam. N. Y., 
Mrs. A. Pažereckas, Jamaica, 
L. I., N. Y.. Mrs. A. Dergentis. 
VVoodside. L. I., N. Y.. H. Mi
kuckis. Yonkers. N. Y., Mrs. 
B. Mieželis, Nevv Hvde Park, 
N. Y., J. Gudiškis, Long Island 
City. N. Y , J. Zutkus. Somers 
N. Y.. C. Butėnas. Glendale, 
N. Y., Mrs. B. August. Jackson 
Hts., N. Y., J. Minikovvsky, As- 
toria. N. Y.. P. Valiulis, Green- 
port. N. Y.,

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

geradarui Vladui Turuliui už 
paramą mūsų dukrelei Ramu
nei. kuris savo lėšomis sudarė 
jai sąlygas nuvykti į mergaičių 
stovyklą N. Prasidėjimo seselių 
vienuolyne, Putnam, Conn.

V. ir B. Vilkutaičiai

Nuoširdžiai dėkoju p. Juozui 
Garšvai už suteiktą man pašal
pą, kurios pagalba man susi
darė sąlygos nuvykti j jaunimo 
stovyklą.

Irena Banaitytė

MU

“Lietuvos Atsiminimy” Radio Valandėle
liet, radio ir kultūrinei veiklai palaikyti ir tobulinti

šiais metais taip pat ruošia

DU DIDELIUS LIET. RADIO PIKNIKUS
d.. 1952

Sportiniu moterų drabužiu 
siuvyklai

REIKALINGOS

Sekmad.. LIEPOS (July) 13 
IR ’

Sckmad., Rl GSEJO (Sept.) 7 d
LITHI ANIAN IABERTY

34(t MITCHELL AVENUE

1952
PARKE

LINDEN, NEW JERSEY

Pikniku pradžia 1:00 vai. p.p. Programų — 5:00 vai.

PROGRAMUOSE: Lietuviškos dainos, tautiniai šokiai. “Miss Lithuania” kontestas. kara
liškos šeimos rinkimas, bendras dainavimas, išlaimėjimai, įvairenybės: šokiai, 
grojant “Mel-Chords” orkestrui.

ji Bilietas 75 c., įskaitant taksus. Visi esate kviečiami. Piknikai įvyks nežiūrint blogo oro.
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DARBININKĖS
Geros darbo sąlygos. Galima 
dirbti valandini ir gabalini 
< pkwvork > darba.

1531 GATĖS AVĖ., 
Brooklyn, N. V.

Telef. HE 3-2188

Siuvykloje dirba ir lietuviu.
Darbo reikalu kreiptis i MRS.
BOHDAN M0R0Z.

J. E. vysk. Brizgys Bostone 
buvo liepos 3 d. atskridęs lėk
tuvu. Iš čia važiavo j Mariana- 
polį liepos 4 d. dalyvauti Lie
tuvių Dienoje.

Nauja LRK Federacijos 
vadovybė

Birželio 27 d. Federacijos 
Bostono skyriaus susirinkime, 
J. Andriui atsisakius, pirminin
ku išrinktas adv. Young-Jan
kauskas, vicepirm. P. Matulis, 
sekret. Br. Cunienė, kasinin
kas A. Sinkevičius. Sudaryta 
plati valdyba ir veiklos komi
sija.

Marijos vaiky išvažiavimas 
j Nantasket Beach buvo liepos 
8 d. ir gerai pasisekė.

Baigia Lietuvos žemėlapį
Pulk. J. Andrius, gyv. 148 Co- 
lumbia Rd., So. Boston, Mass., 
vis atliekamą laiką skiria Lie
tuvos žemėlapiui daryti ir nu
mato artimu laiku baigti dar
bą.
Staiga susirgo Vysk. Markham

Bostono arkivyskupo pagel- 
bininkas Vysk. Markham stai
ga ir sunkiai susirgo.

Kuria ateitininky šeimą
Inž. A. Girnius, dr. J. Gir

niaus brolis, kuria šeimą su V. 
Ginyte. Šiuo metu eina užsa
kai parapijos bažnyčioje. Abu 
yra ateitininkai sendraugiai.

Katalikų vestuvės per 
televiziją

Ark. Cushing rugpiūčio 24 d. 
11 vai. laikys vestuvėms skir
tas šv. mišias WBZ TV studi
jos koplyčioje ir ten sutuoks 
John J. Gallagher ir Rita M. 
Laughlin. Tai bus pirmas atsi
tikimas, kad katalikų vedybi
nės apeigos bus transliuojamos 
per televiziją (Channel 4).

“Robin Hood” Bostone
Walt Disney, žinomas vaikų 

specialių filmų gamintojas iš 
piešinių, dabar pastatė tikrą 
filmą, kurioje inscenizavo ži
nomą apysaką “Robin Hood”. 
Eina nuo trečiadienio RKO Me- 
morial kino teatre, verta pa
matyti.

South Boston turės didžiausią 
pasauly maudyklę

Mass. valstybės senatorius 
John E. Powers, South Bosto
no gyventojas per eilę metų 
kovojo už projektą atitverti 
vandenį nuo Castle Island ligi 
Head Island, o nuo ten ligi Cj- 
ty Point. Tokiu būdu gautųsi 
didžiulis 170 akrų užtverto 
vandens plotas, kur būtų įreng
ti visi patogumai maudymuis, 
vandens sportui vasarą ir ledo 
sportui žiemą. Numatoma pyli
mą taip pastatyti, kad atitver-

tas vanduo nuolat galėtų būti 
keičiamas. Tas projektas jau 
virs tikrove, nes gub. Dever 
birželio 28 d. pasirašė įstaty
mą, kuriuo iš Mass. valst. lėšų 
skiriama $750.000 tam pylimui 
pravesti. So. Bostonas tokiu 
būdu gali tapti visos Amerikos 
ir net pasaulinio susidomėjimo 
vieta.

Svečiai kunigai
J Bostoną atostogų pas tėvus 

atvyko kun. J. Rusteika. Sek
madienį, liepos 6 d., pamaldas 
laikė Kanadoje dirbąs liet. kun. 
Gaidamavičius ir taip pat pa
sakė pamokslą.

Išėjo į pensiją
Senojo Bostono cukraus fab

riko Domino- lietuviai darbi
ninkai Vincas Kochanskis, Jur
gis Kudirka ir Kazimieras Ta- 
tulis išėjo į pensiją, išdirbę 
fabrike po keliasdešimt metų.

Am. Lietuvių Tautinės S-gos
Naujosios Anglijos Apygarda 

ir Boston skyrius rengia gražią 
gegužinę liepos 20 dieną, Rožė- 
no “Lakeside” ūkyje prie gra
žaus Nippenicket ežero.

Iš Bostono autobusai išeis 
1 vai. po pietų nuo S-gos rūmų 
484 Fourth St., So. Boston.

S. V.
s I

.......... .......................

Brockton, Mass.
Mirė Juozapas Vyšniauskas
Birželio 18 d. Nukryžiuotojo 

Jėzaus Seselių prieglaudoje, 
Brocktone, sunkiai ir ilgai sir
gęs .aprūpintas šv. Sakramen
tais. ant Motinos Ligorijos ir 
brolio Kazimiero Vyšniausko 
rankų, mirė Juozapas Vyšniau
skas.

Velionis gimė 1878 m. Kel
mės valse., Liolių par. Turavos 
kaime. Amerikon atvyko 1906 
metais. Buvo veiklus lietuvių 
katalikų visuomenės narys. Da
lyvavo šv. Jėzaus Širdies drau
gijoje ir kitose lietuviškose or
ganizacijose. Taip pat grodavo 
Vytauto bene ir kituose orkes
truose. Uoliai palaikė lietuviš
kąją spaudą ir kalbą. Paliko 5- 
kis sūnus ir brolį Kazimierą. 
Palaidotas Saugus, Mass. Ri- 
verside katalikų kapinėse, šalia 
savo mirusios žmonos kapo. 
Amžiną atilsį duok jam Vieš
patie! S. M.

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS 
SESELIŲ PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Cam- 
bridge Lietuvių katalikų visuo
menei už 236 dolerius, kurie į- 
plaukė per visto žaidimą 
(VVhist Party), įvykusį Lietu
vių Katalikų klubo patalpose, 
š. m. gegužės 27 d.

Ypatingai dėkojame visto 
sumanytojoms ir organizato
rėms Barborai Žilienei ir Onai 
Smilgienei. Dėkojame Vyčių 
kuopai ir ypač jas pirmininkui 
Povilui Žukui. Jonui Samaliui 
ir Jonui Romanui už pasidar
bavimą ir įvairią pagalbą bei 
visiems aukotojams ir daly
viams.

Taip pat dėkojame L. Kata
likų Klubui už nemokamai su
teiktą salę ir visiems nariams 
už sudėtą finansinę pagalbą.
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės

MAGOON’S 
CREAMERY

Gerkite daugiau

PIENO ir
GRIETINĖS—

būsite sveikesni!

1444 CANDIA RD. 
Manchester, N. H.

Tel. 3-5153

Park Cleaners 
and Dyers

Sąžiningas darbas

GRANITE ST.
B A K E R Y

DUONA, TORTAI, 
PYRAGAIČIAI 

Priimami ir atliekami 
užsakymai 

VESTUVIŲ 
ir 

GIMTADIENIO 
tortams

300 GRANITE STREET 
Manchester N. H. 

Tel. 3-6521

32-86 N. MAIN STREET 
Manchester, N. H.

Ten. 2-5522

VALOME ir LYGINAME, 
DAŽOME ir TAISOME.

W. F. Schonland 
and Sons, Ine.

DEŠRELIIT 
Gamintojai

20 BLAINE STREET 
Manchester, N. H.

Tel. 4-4533

I

Manchester
Delicatessen

•:*
18 PEARL ST. 

Manchester, N. H.
Tel. 3-5453


