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PRIEŠ VEŽį

HAINAN

JUO TOLIAU, JI JO JOHNO SKANDALAS DIDĖJA

• Prezidentas pritarė kuo 
greičiau duoti Vokietijai pilną 
nepriklausomybę, nelaukiant, 
iki Prancūzija tvirtins europi
nės bendruomenės sutarties.

taip susimaišė, Rhee prisista- 
tydamas Kongresui, kad pava
dino jį Indijos prezidentu, 
paskui pasitaisė į Indianos 
prezidentą ir tik iš trečio kar
to pataikė į Korėją.

TAI PIRMASIS TOKS Skandalas
šitas skandalas sujudino 

Vokietiją ir vakarų sąjungi7 
ninkus, ir yra naujas sovietų 
triumfas po Ženevos konferen
cijos. John vadovauta Vokieti
jos {staiga prilygsta Amerikos 
FBI; John žinioje buvo ne tik 
jo įstaigos agentai, kurie Jam 
žinias pristatydavo iš rytų 
Vokietijos, bet jis turėjo labai 
artimus ryšius ir su anglų bei 
amerikiečių saugumo įstai
gom Vokietijoje ir žinojO Jų 
paslaptis. O btrttito mgn, Jis gtautia žinių pateikdavo vy do elektros energija.

už ChurchiUį. -Dėl to galima 
laukti, kad kai totalinės grės
mės šešėlis užsllnks visu k> 
tu ant Amerikos jis taip 
pat turės paraiištaojainoB įta-

SIAUCIUS BE BATŲ
___  Brazilijoje pasaulinėje elek-

AMERIKIEČIŲ AGENTAS tros energijos konferencijoje
NUSIŠOVĖ 25 tautų atstovai turėjo posė-

John išplėtė veiklą ir dau- džiauti prie žvakių, nes suge-

Dulles, Wilsonas, Radf ordas 
pasitarę pasiuntė į įvykio vie
tą du lėktuvnešius ieškoti ki
tų dingusių ir saugoti kelio 
nuo “oro piratų”. Buvo įsaky
ta į kiekvieną pasikėsinimą 
atsakyti ugnim. Liepos 26 du 
nuo lėktuvnešių pakilę lėktu
vai vėl buvo užpulti kiniečių 
13 mylių nuo Hainano, bet 
abu užpuolikai buvo nušauti. 
Už Šį žygį Kinijos ir Maskvos 
komunistai dabar jau ameri
kiečius išvadino “barbarais”.

Pa Ženevos konferencijos tartas d« atlyginimo ir aiški- 
svarbiausi įvykiai buvo du: nosi, kad britų lėktuvas buvo 
šūviai į lėktuvus: Kinijos jū- palaikytas Chiang Kai-sheko 
roję, ir Vokietijos saugumo 
viršininko pabėgimas pas rau
donuosius.

liepos 23 prie Hainano sa
los, kurioje komi Kinija turi 
savo atramą, jos lėktuvai, nu
šovė anglų keleivinį lėtuvą 30 
mylių nuo Hainano. žuvo 10, 
o 8 išgelbėjo amerikiečių am
fibinis lėktuvas. Tarp žuvusių 
yra Amerikos pilietis su savo 
dviem sūnum.

Po Anglijos ir Amerikos pro
testo dėl barbariško žygio Ki
nija apgailestavo, pažadėjo

cūzijos nepatitenkinirnu dėl 
lėktuvų nušovimo pareiškė, 
kad Amerika: jokių konfliktų 
neprovokuos, tačiau imsis visų 
apsaugos priaponių. Tačiau 
pranešė, kad'lėktuvnešiai iŠ 
Hainano vandenų jau .atit
raukti >

Brazilijoje tarpt. vėžio kon- 
grc.se buvo pranešta, kad prieš 
krūtinės vėžį surasta naujas 
v a i s tas “promyęin”, kuris - | 'Ą 
T5rA sergančių pelių išgydė. > 
Dabar teks jį išmėginti žnjo- 
hėm. / -v ■-■

■i
■j
" ^>Uepos20 vakarų Vo

kietijos saugumo policijos
t viršininkas John pabėgo pas 

raudonuosius.
• Liepos 23 raudonosios 

: Kištuos lėktuvai nušovė 6ri- 
? tų keleivinį lėktuvą.

?t .«£ Liepos 24 Maskva pa- 
< siūlė konferenciją Europos, 

■saugumui. *
C į Liepos 26 Amerikos
* r lėktuvia nušovė du juos už- 

: puolusius Kinijos lėktuvus.
L^P08 26 Amerika iš

kilmingai priėmė Dienbien- 
pbu “angelą” Genovaitę de 

. Gallard Terraube.
’* • Liepos 26 {Rezidento 
pakviestas Atvyko pietų Ko
rėjos prezidentas Rhee.

Išvyko į Europą
- Vliko pirmininkas prel. M. 
Krupavičius' ir VT pirminin
kas. K. žalkauskas liepos 28 
laivu Queen Mary išvyko į Vo
kietiją. Dieną prieš tai abiem 
pirmininkam išleistuves pada
rė Laisvosios Europos Komite
tas; vakare išleistuves prel. M. 
Krupavičiui surengė prel. J. 
Balkunas, K. Zaikauskui V. 
Sūfzikmiskas

Pietų Korėjos prezidentas 
Rhee, 79 metų amžiaus, tris
dešimt su viršum metų pralei
dęs Amerikoje, liepos-26 atvy
ko pas prezidentą Eisenhove- 
rį ir tariasi dėl Korėjos tikink). 
Rhee norėtų gauti daugiau 
Amerikos karinės paramos. 
Lig šiol pietų -Korėjos kariuo
menė turi 600,00 vyrų. JI yra Indokinijoje karo veiksmai

TAI BUVO BRITŲ AGENTAS Dabar spaudoje iškeliama
Otto John yra 44 metų, ki- dar, apie ką amerikiečių ir 

lęs ~ iš Wiesbadeno, mokęsis anglų sąugumo įstaigoms bu- 
Angfijoje ir laikomas “angių vo anksčiau nutylėta —kad 
žmogum”. Prieš pat karą jis John buvęs Hitlerio laikais 
tarnavo Lufthansa lėktuvų gestapo tarnautojas ir tuo pa, Martin teritorinės linijos,
bendrovėje ir sykiu buvo britų čiu metu jis buvęs sąmoksli- p mdiuu
agentas. 1944 liepos 20 aten- ninkas adm. Canaris pogrindi- 
tatas jį privertė lėktuvu bėgti nėję prieš Hitlerį veikloje; 
į Ispaniją, iš ten į PortugaU- jam esą net buvę pavesta su- 
ją. Portugalų suimtas buvo iš- eiti į santykius su gen. Eisen- 
vaduotas britų agentų, nusi- howerio vadovaujama ameri- 
gabentas į Angliją ir įkinky- kiečių kariuomene. Iškeliama 
tas į britų propagandą prieš 
Vokietiją.

KADA KARAS BAIGSIS 
INDOKINIJOJE?

Svarbiausia per 
savaitę.

AMERIKA ISPANIJOJE 
rengiasi praplėsti savo aviaci
jos bazes.

Rhee siūlo kariaut su Kinijos komunistais
“Literaturnaja, gazeta” aiški
na, kad kolchozininkai, daly
vaudami pamaldose, apleidžia 
darbą. “Trud” skundžiasi, kad 
net sovietinė aristokratija au
tomobiliais važiuoja į šventą
sias vietas. Ypačiai jaunimas.

laikas? Ar jie pasakys: “Taip, 
mes rizikuosime Amerikos liki
mu vardan Burmos, .vardan 
Berlyno ar vardan bet ko ki
to”? Ar jie fiusilenks ir leis 

Broliai Alsopai vėl išvedžio- Kremliui laisyąjį pasaulį to- 
ja, kad per peskutinius 12 mė- Jiau gr^ gabalais?
nešiu du įvykiai priartino to
talinę grėsmę Amerikai: So- Toliau Alsopai dėsto, nesą 
vietų vandenilio bombos ir to- pagrindo tikėti, kad preziden- 
Ihnojo skridimo lėktuvų ga- tas Eisephmveris ir jo vyriau

sią atsakyti. Paskui rusai kė
lė už .taiką ir sugyvenimą, ar 
mes galėjom neatsakyti. Pas
kui vis daugiau ir daugiau 
tarnybinių tostų...

Dabar esą aišku, kad Ame
rikos pplitikos dalinis paridy^ 
šlavimas daros desperatiškai 
pavojingas, nes rašalas ant 
Ženevos sutarties tik spėjo imp 
džiūti, o Ho Chi Minh paskel
bė pasiryžimą laimėti komu
nizmui ir likusią Indokinijoš

Berlynas, bet keleiviai nusi- apie jį pasako jo gyvenimo ėi- 
juokė, pasakė, kad juodu į 
ten, į ligoninę, važiuoja, jų 

> dokumentai buvo tvarkoje, ir 
policininkas juos praleido.
' Liepos 23 per sovietų radiją 
iš Berlyno buvo perduota John 
kalba. Jis pareiškė, kad vaka
rų Vokietijoje jam kliudę dirb
ti ir naikinti nacizmą; kad jis 
ryžęsis pereiti į rytų Vokieti- 
jąir dirbti Vokietijos sujungi
mo naudai

Liepos 28 antra kalba, ku
rioje rūgina* atsisakyti nuo

I rio politikos ir prisiimti Brue- tesimų propagandą jmeš teippat, kad jo draugas, su 
, ningo politiką bendradarbiau- j^- • Kuriuo pervažiavo į rytinį Ber

ti su Anglijoje išbuvo iki 1949 ir lyną, buvo veiklus komunis-
ten vedė anglę. 1950 vakari- tas.
niai sąjungininkai leido Vokie- Ne vienas atsitikimas, kad 
tijai steigti ^angomo įstaigą* britai davė sovietam gerų in- 
konstitucijai ginti. Jos vfrši- formacijos ^specialistų. Dabar 
ninku britai pasiūlė John. Ar ir britai pakeitė telegrafo ko
jis nėra nams ir komunistas, dus, bijodami, kad juos John 
tikrino britų ir amerikiečių bus perdąvęs sovietam. Rytų 
įstaigos. Jų1 atsakymai buvo Vokietijoje suiminėjami vaka- 
palankūs. Tada tr pati John . rų saugumo agentai.
įstaiga buvo įsteigta ne Bon- 
noje, bet Koelne, kurį valdė 
britai.

filiiMfi" ąąljia sąmetana V®kfetH6je kviėta savo orga- riaušybėi prieš' nacius ir k<> mija Azijo^^Khee iš naūjo viduriniame Vietname rugpiū- 'Egiptaš iF* Anglija pasirašė"* PrieSueso kanalp. luitai
• T—< Aderamfe įsakė tSotati, kiek patikimi tie munistus. Dabar aiškėja, kad pareiškė, kad. nėra jokių vii- čio 1, Laos rugpiūčio 6, Cam- sutartį dėl Sueso kanalo ba- savo įgulas ir sandėlius taikė

ktMMmtai bemtratabta, ŠMitaes Joim sateilA > O vfaa ta Johno ir spaudos aliarmas prieš na- čių daugiau taikiom priemo- bodia 7, piet. Vietname rugp. tių. Britai pasižadėjo savo ka- ūųo 1882. Įrenginiam išleido
stiodo tnfrin: 7? cizmo atgijimą buvo jo inicia- nėm Korėją sujungti. 11. Karas truko 7 metus 7 mė-; niioinerrę (83,000) atitraukti apie l^ -mlliardųs -d^. Etabėtr

tyva. .Tik jis negalėjo areštuo- Liepos 18 pietų Korėjos nesiūs ir 7 dienas. / ..per 2D'.mĮ^i. Britų technikai britam tįko dar atramos punk- 
-ViAfetijm «mg»mn policijos buvo atsilankęs ir pas Amen- tį. Tačiau Vokietijoje veikia prez. Rhee kalbėjo Kongrese. * ------ =----------  paliks dar per 7 metus. Jei bū- tai Kipro, Maltos salose Ir

konstitucijai ginti viršininkas kos ČIA direktorių Allen W. ir kita sekimo įstaiga, privati- Esą vienintelis sėkmingas ke- * Britai paskelbė, kad Kipro. tų užputtą Turkija ar /fcpiį Iš Kipro išsikraus-
Dr. Otto John su žmona* atvy- Dulles. Grįždamas lankėsi bri- nė, vadovaujama, buv. genero- lias komunizmui pasipriešinti salos gyventojams duos savi- arabųĮygdsyalstybė,britąi;y^ t^tĮ. rėi|ę^auja graikaLišGfl>- 
ko į Berlyną dalyvauti pager- tų saugume .Londone. John lo Gehleno ir finansuojama yra pulti k<mr. Kiniją Tahi valdą. grįžtų į Sueso sritį. . \ raHarpMip&naf.
bime žmonių, žuvusių dėl buvo vadinamas vyru su tūks- amerikiečių. Trumpai prieš reikalingas Amerikos laivynas ■   —;---------------------- r------ ■ . C .
atentato prieš Hitlerį 1944 lie- tančiu paslapčių. Jos atsidūrė John dingimą Gehlenas įspė- ir aviacija. Pėstininkus duos

.pos 20. Tarp jų žuvo ir John dabar sovietų rankose. jęs amerikiečius, anglus ir Vo- pietų Korėja ir nacionalinė
brotis. Liepos 20 dienas vaka- kietijos vyriausybę dėl John. Kinija :— porą jnflijonų. Kom-

PAGROBTAS AR PABĖGO? Savaitė prieš John dingimą Kinija tnri~pustrečio mil ka- * - - ,L... rtai• u , * - i * , Ar dabar aprims agresija? • Ar didysis pavojus ateis po pus- - Del savęs britai pasidaro to-
^“enK-kratai parlamente nuomenes, tačiau ji is vidaus . Ar Eiwnlbftw,ris prastės™ až CharchiBj* kią Bradą jau tarp pereito

beaBkmama, ar John buvo purtė )o įstaigą kaip atnau- nestipri. ----- " . --------- -------------------------------------------- --------- gruodžio ir šio kovo nrtnj Bri-

tanija neapginama. Nuo tada 
ir spaudoje pasipriešinimas ir ®ritoT’‘sW^,n2^St ’ 
užpuoliku iušJrimas buvo P°l,t,k“ ,r,T^
priimtas su pasitenkinimu ir t,koie pasuko | Miuncheną, j , 
padrąsinimu, kad j kiekvieną aPPe“men^l bet kuria kaina, 
smūgį būtų atsakoma tokiu tolime gršsme suparaU- 

t žiavo jos politiką.

tų zonos viešbuty, John išvy-
■ ko pas savo draugą gydytoją 

Wbblgemuth^ Tą pat vakarą bolševikų pagrobtas, ar jis sa- jintą gestapo. Kinijos sugrįžimas į laisvų-
■yaMgėių policininkas sustabdė va valia pas juos pabėgo. Vy- Amerikiečių tiesioginis jų tautų pasaulį išspręstų In- Kruvini įvykiai Kinijos jū- Antra, Amerikos Kongrese 
automobilį, kuriame prie vai- riausybė viešai tebetvirtina, agentas, kuris buvo pristaty- dokinijos likimą ir sualpnin- toje parodė du dalykus. Vie-
kb sėdėjo John ir šalimais kad jis pagrobtas, bet spaudo- tas John sekti, ir buvo geras tų Rusiją. Jei Rusija siųstų na> 1“° daugiau komunistai
Welūgemuth, įspėjo, kad to- je vis daugiau argumentų iš- John draugas, po jo pabėgimo Kinijai talką, tai pasitamau- laimi, juo jie daros agresyveš
liau prasideda jau rytinis keliama už pabėgimą. Daug nusišovė. tų laisvajam pasaiiliiii, nes nt Po Ženevos laimėjimo kom.

Amerikos aviacija suardytų Kinija pasijuto tokia galinga,
sovietų pramonės centrus, kol • kad “didžiosios galybęs” gar-
dar jie neprišgamino atomi- sas sovietų s-gos pavyzdžiu Brftai
nh, bombų. O sovietinis pavo- skalavo kolų vakarų lėktuvą Kjn ^ ra
jus gresia ne tik Seoului, bet nušauft Ji pasiskelbė šau- Anot “W.
nemažiau ir Washingtonui. siunti betkunos tautybes lėk- Te) „ vedamojo, britai 

Rhee siūlymas Kongrese bu- tavą, kuris bus per tns my- taa
vo sutiktas tylom. lias nuo įprastines vandens k^,unhtai nuJioTį „

kiek'tuo, kad amerikiečiai pa
sipriešinimo. Dar labiau tuo 

Sovietų karo laivai lankėsi s»^in« Ir «•!
Švedijoje, švedų Leningrade. nedare PP",K10 AmCTika’ Ką gi darys Amerikos poK- 
Švedus pavaišino taip, kad 8 Laukiama, kad kinai komu- ^*8° C*10 C*“ 
švedų jūrininkai atsidūrė šve- nistai tuo tarpu daugiau tuo^ pasiryžimus pradės yyK- 
dų tetėne už pasigėrimą." Jie vengs provokuoti, nes karo tada, kai ^užeis
aiškinosi, kad “tamybiškai jie dabar jie nenorės, o naujas Amerikai totalinės grėsmės 
buvo priversti gerti daugiau, provokaciįofe į tai vestų, 
negu jie buvo ištroškę”, Tai dabar, o kas toliau?
rusai pakėlę tostą už Švediją, 
ir mes turėjom aiškinosi 
baudžiamieji —.tostu už Ru-



KAIP OKUPACIJAI PASIRUOŠĖ LATVIJA IR LIETUVA
SPAUDA

(Bus daugiau)

VYRAI RENGIASI GYVENTI ŠIAURĖS AŠIGALYJE IR NEGERIA SNIEGO

nimuisi

Arba rąžydami;

bei konsularinėmis misij ?mis 
Vakaru Europoje, suteikiami 
Latvijos pasiuntiniui Londone

Amerikoje priešingai — 
55-osios linijos toje šiaurinėje 
pusėje gyvena tik apie pora 
šimtų tūkstančių gyventojų ir

GIRIOS PAUKŠTIS Į GIRIĄ 
IR ŽIŪRI

Užsirezervuoti vietą ii anksto. Sezonas tęsiasi nuo 
liepos 2 iki rugsėjo 6. Daugiau informacijų gausite (de
tonuodami:

Kai visos šešiolika buvom 
nuvestos vėl į vieną kamerą, 
iš nuovargio negalėjom p”rt> 
vėtl Bet atsisakėm pasilikti 
kameroje — jos sienos h* lubos 
buvo visiškai šlapios. Nuo lu
toj varvėjo ant narą, kur mes 
turėjom gulėti. Rusų sargybi-

tik iš bolševikų. Bet jiem arti
miausias kelias į Ameriką — 
pro šiaurės ašigalį. Susisiekti 
pro šiaurės ašmalį visai) natū-

Prieš 30 metų Kanados se
natorius Dandurant įtikinėjo: 
“Europiečiai .galvoja tik apie 
karį, ir tas galvojimas juos 
panfiziaoja, o visą pasaulį py
kina. Mes, amerikonai, esame 
laisvi ir draamiški,,nes mes to- 
kfy kompleksų neturim**.

Taip galėjo kalbėti senais 
laikais. O dabar jau nebėra to
kių privilegijuotų kraštų, ku
rie galėtų didžiuotis, kad juos 
karas negali paliesti, šiaurės 
Amerikos gyventojam dabar 
visai aišku, kad karo sunaiki
nimas jiem gresia tiek pat kaip paskutiniais metais pastatė, išv 
ir visiem kitiem. naudodami vergų darbą dau-

Pavojus Amerikai, žinoma, ginusia Sibiro upių intakose.

toliau. Vieną dieną, kai mus 
sustatė kieme, vėl pamatėm 
mūsų vyrus netoliese taip pat 
išrikiuotus. Stovėjau šalia jau
nos moters, kurios vyras kaip 
tik stovėjo priešais.

Savo vyro bavo'uemačiusi 
aštuonis mėurnins.

Ji neišlaikė ir puolėsi prie vy
ro, Sargybiniai keikdamiesi 
juos vėl atplėšė vieną nuo ki
to, ir moterį parstūmė atgal 
į mūsų eilę.

Padalino duonos, sūdytų sil
kių ir truputį cukraus. Paskui 
vėl į vežimus ir į prekių stotį. 
Po poros valandų mes, šešio
lika moterų, sukimštos vienoje 
celėje, važiavom toliau į šiau-

eĮementis pralaimėjo, bet kaip 
tik toj rytinėj-šiaurinėj pro
vincijoj Finnmark raudonieji 
savo padėtį pagerino. Švedijo
je taip pat bendras komunistų 
skaičius 4,5/a, o provincijoje 
Norrbotten pasiekė iki 10%. 
Tatai sukėlė rūpesčio ir Nor
vegijos ir Švedijos vyriausy
bėm.

Islandijoje * raudonoji infil
tracija eina kitokiu keliu. Ten 
panaudojama, panašiai kaip 
Lietuvoje, tam reikalui 
“Sovietų-felamtijos susiartini

mo draugija**,
kuri turi du centrus — Reyk- 
javik ir Akn'-eyri — ir ketu
riolika skyrių, Ši draugija pa
sikviečia sovietinius daininin
kus, šokikus, dailininkus, orga
nizuoja jaunų islandiečių eks
kursijas į Sovietus ir parūpina 
pinigų tokiom ekskursijom į 
Rusiją'ar jos satelitinius kraš
tus, į ten vykstančius "taikos”

BUTAŲSKV ORYJE
Tik 3 valandai kelto nuo Nėw Yorico miesto.

Maloni namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su šviežiu penu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (swimming pooD.Tarp įvairių pramqg$ turėsite Bad
mintoną, pasagą, televiziją ir kitus.

jų priklauso saugumas nuo pa- kongresus. •
vojaus pro ašigalį. Ptopoganda veikia. Pastebi-

• * mas Islandijoje antiameriko-
Amerika tą pavojų žino, ly- niškas sąjūdis, o amerikonai 

gini kaip ir sovietai žino, kad ten pažįstami iš to, kad Islan- 
trumpiamias kr Bu K Ameri- dijoje Kevlavike ir Hvalfjor- 
kea aro basių I Sovietas etaa dure jie turi savo aviacijos ba- 
per CirmhnŠlją, Islandiją ir zes.

Skandteaviją. šaltajame šiaurės ašigalio
Konflikto atveju užimti šiuose bare dviejų mirtinų priešų įsi- 
punktuoee bases ar jas sunai- tempimas daros vis karštesnis.

(a) savo geriausiu supra
timu (atsakomybe) at
stovauti Latvijos inte
resams visuose kraštuo
se, išskyrus Estiją, Lie
tuvą, Suomiją, Švediją, 
Vokietiją ir Sovietų Są
jungą.

(b) Tuo tikslu teikti

laikui, kol atsistatys ryšiai su 
Užs. Reikalų Ministerija.

Karoliui Zariąįui ypatingieji 4. Pasiuntiniui Londone Ka- 
įgaliojimai. roliui Zariniui suteiktieji ypa

tingieji įgaliojimai liečia visas 
Latvijos diplomatines bei kon- 
šularines misijas, išskyrus mi
sijas Estijoj, Lietuvoj, Suomi
joj, Švedijoj, Vokietijoj ir So
vietų Sąjungoj.

5. Pasiuntiniui Karoliui Za
riniui šių ypatingų įgaliojimų 
veikimo metu mirus arba nu
stojus veikimo laisvės, šiuo 
nutarimu Jam suteiktieji ypa
tingieji įgaliojimai pereina 
Alfredui Bilmaniui, Latvijos 
Pasiuntiniui Jungtinėse Vals
tybėse.

6. {patingieji įgaliojimai su
teikia šias teises:

Šiaurės ašigalis vis labiau 
patraukia. į. save akis. Ne dėl 
to, kad vasaros karščių su
spaustas norėtum ašigalyje at
sipūsti Daugiau , dėl to, kad 
pro ašigalį ateina nejaukios 90% visų žemes kamuolio gy- 
žinios apie pasirengimus būsi- ventojų yra susispietę į šiauri- 
majam karui Jeigu karo šmėk- nį pusrutulį, ir daugumas jų 
la pasirodys Amerikoje, tai yra arčiau į ašigalį nei į 
pro šiaurės ašigalį.

Į LAISVĘ 
žurnalas Nr. 3(40) dokumen
tų skyriuje paskelbė nutari
mą, kurį nepriklausomos Lat
vijos vyriausybė buvo priėmu
si dėl Latvijos atstovavimo, 
turėdama prieš akis gresiantį 
Latvijos okupavimą. Tas nu
tarimas buvo ministerių kabi
neto formaliai priimtas ir 
praneštas atitinkamiem asme 
nūn veikiančių įstatymų tvar
ka. Jis yra toks: '

Ministerių Kabinetas gegu- 
Vokietijos soc. dem. pirmi- j posėdyje nutarė:

įlinkas E. OUenhaueris vėl pa
sisakė prieš europinio saugu
mo bendruomenę. Jos vietoj 

reikalavo tokios sistemos Eu
ropos saugumui išlaikyti, ku
rioje dalyvautų ir Amerika ir 
Sovietų Sąjunga.

katastrofa, laikyt ęt-ąf Lozo
raitį likusios užsienyje Lietu- 
vos diplomatijos šefu, Jurgį 
Šaulį ir Petrą Klimą jo pava
duotojais. . - <-

“7 žurnalas mini, kad Vliko 
pirmininkas 1950 kreipėsi į 
tekių komisiją išaiškinti, ko* 
kios teisinės galios tari tos 
telegramoje minimas diploma
tijos šefas ir kokia tvarka Lie
tuvos įstatymai numato to
kios institucijos steigimą.

Komisijos atsakyme, kurį 
skelbia, žurnalas, pažymima, 
kad Lietuvoje veikę įstatymai 
tokios institucijos, kaip diplo
matijos šefas, nežino; kad to
kią instituciją tegalima įsteig
ti įstatymo keliu; kad “tokios 
institucijos kaip diplomatijos 
šefas įsteigimas yra Seimo ar 
Respublikos Prezidento galių 
sritis.” Taigi ‘‘1940 m. birželio 
2 d. Urbšio telegrama Nr,< 288 
neįsteigė ir negalėjo įsteigti 
Lietuvos Diplomatijos Šefo in- 
s t i t ucijos. Tos telegramos 
reikšmė tebuvo' moralhfės 
prasmės tam atvejui, kai Lie
tuvos pasiuntiniai, vykdydami 
savo funkcijas, būtų priversti 
veikti motu proprio.”

Per vėlai apsižiūrėjęs, prez. A. 
Smetona mėgino padėtį taisyti 
kitu būdu—įduodamas S. Lo
zoraičiui raštą, kuriuo jis ski
riamas 'ministerių pirminin
ku, taip pat einančiu, respul. 
prezidento pavaduotojo parei
gas. Tai vadinamieji “Kybar
tų aktai.” Bet kad tas Smeto
nos raštas buvo fiktyviais, 
tai greitai juo nustota remtis, 
ir Lozoraitis savo pretenzijas 
viešai ėmė grįsti nebe “Ky- 

saistančių patvarkymų b a . r .t ų” aktais,. sudarytasis 
visoms . T^atvijos misi- Šveicarijoje, bet tik Urbšio 
joms, išskyrus aukščiam telegrama. Tačiau “diplomati- 
minėtose valstybėse jos šefo” -sąvoką Ugi tol. ne

to) Naudoti valstybės lė- vartotą, sudeda visą tą turinį, 
šas ir kilnojamąjį bei buvo “Kybartų” ąktuo- 
nekilnojamąjį turtą, e- V* ministerio pirmininko, 
santį atitinkamų misijų prezidento ir seimo funkcijas.

^įfįpert, tolsti, kuriem parito- pratom. , ..... ... ....... , ........ ...
kė pabėgti ar sugrįžti Tačiau Ir g, valandą ryto vedė į kitą kamerą. Teisybe, 
savo žinias apie tas kančios ' ėmė skambutis. Jau vi- blakių š ten tiek pat. Daugio

' . vietas iš naujo norim papĮldy- hwwm-ww~tiiriir* tačtuo- 
f ti kiekvienu nauju liudijimu. 

. karto tekių liudijimų par
V teikė vokietė Jųfiane Rombęrg 
^.IŽ Berlyno.

. < 1952 m. spafių mėn. vieną
'*■ vakarą, išlipusi iš . rietimo 

traukuno Friedrichstrasee sto
tyje, buvo suimta dviejų ciyi- 
Kai apsirengusių sovietinių po-

V licijos pareigūnų. Ilguose tar
dymuose ji buvo kaitinama 
Šmpinėynm ir pagaliau nnteis-

5 r te penkiolikai metų kalėjimo, 
y Kelis mėnesius ji praleido bol- 
, i- šėrikų tardymo kameroje Ber

lyne — Ltohtenberge. Paskui 
sykiu su šešiolika vokiečių mo
terų buvo išvežta į Rusiją. Bet 
jai teko laimė sugrįžti. Vokie
čių spaudai ji papasakojo sa
vo pergyvenimus.

| VORKUTĄ PfcO “GERIAU
SIĄ PASAULY MIESTĄ” 
Paskubom sugraibiau savo 

kameroje kalėjimo duotus 
skaRnuius, dubenį, šaukštą, 
puoduką, kuriuos turėjau da- 
bar-tvarkingai atiduoti, ir lau
kiau, kada mane paims. Pas
kui drauge su šešiolika kitų 
vokiečių moterų pasijutau 
transporto vagone. Vagonas 
buvo perdalytas į tris celes. Jo
se buvom kimšte sukimštos. 
Lauke dar nebuvo tamsu, bet 
pro matinį langelį neįėjo joks

■ saulės spindulys. J vagoną bu
vo sugrūsti ir vyrai, bet torgy- 

' biniai juos taip greitai pro 
mūsų čdes vedė, kad negalė
jau jų pažinti

Naktį traukinys pajudėjo. 
Niekas negalvojo apie miegą..

* Rūpėjo viena mintis: į kur 
mus veža? Stabtelėjus stoty
je, nugirdom per garsiakalbį: 
Frankfurt Oder. Supratom, 
kad kefiau jam į rytus. Paskui 
išgirdom: Brest Litovsk,
Briansk, pagaliau: Moskva. Iš 
prekių stoties autobusas nuga
beno mus į kalėjimą. Vyram 
buvo pastatyti stotyje trys au
tobusai. Man teko sėdėti auto- 
buse prie durų mažyčio lange
lio. Pro į veržėsi į mane gy
venimas, kurio per tiek laiko 
nebuvau mačiusi. Vežė per sos- 

. tinęs didžiąsias ir pilnas švie
sos reklamų gatves. Mūsų pa
lydovai didžiavosi savo sostine.

_ “Maskva geras miestas, geriau
sias viso pasaulio miestas”, 
kalbėję vienas. Negalėjau nie
ko atsakyti Bet tuojau “ge
riausias miestas” pasibaigė. 
Turėjom viena už kitos laiky
tis, kad neparpultume. Važia
vom jau per priemiesčius. Ne
bebuvo jokių šviesos reklamų. 
Smilko kuklios lempos. Nebu
vo jokio žmogaus. Tik žemi 
mediniai namukai'paskirai bu
vo išsimėtę prie kelio, kuria
me 

kritom iš vienos dnob~s
Lbttą.

Pirmoji išlipau iš auto, kai 
sustojo prie dide’ės pilkos dė
žės. Aštrus moteriškas balsas 
šaukė mums per garsiakalbį, 
ir sargybiniai įvedė mus į ki- 

. Įėjimo kiemą, sustotė tė~i į 
kampą ir stipriąis prožekto
riais apšvietė. Netrukus pa- 

/ mbtėm atgabentus į č*a ir vy
ras. Paskiti įprastinė ats'vcž- 

- tų daiktelių kontrolė, p s’ ui 
kiekvieno asmens skyrum 
kontrolė, medicininis apžiū ėji
mas, dezinfekcija ir maudy
mas... -

jau atsikelti Koks buvo mteų 
paaibarijnas, kai yiena į ki
tą pažiūrėjom. Rankos, kojos, 
veidai buvo . nusėti raudonam 
dėmėm viena prie kitos. Puo
lėmės bendrai ir
per keis natettes tesaĮkŠMMS 

šimtus blakių.
Bet tučtuojau jų rodės dvigu
bai, ir mes nuleidom rankas.

Pasivaikš&o^aao kameroje 
viršum stigo sutotikom su kri
minaliniais kaliniais. Ttojad 
pergyvenom pirmą su jais su
sidūrimą. Vienos mūsų moterų 
skarelė nuo galvos dingo rusės 
kalinės kišeniuje. Pranešam 
apie tai sargybai. Po ilgo paJsi- 
kalbėjmo, kurio mes nesupra
tom* rusė nenorom išvertė ska
relę iš kišeniaus atgal

Buvo pirmosios pavasario 
dienos, kurias čia kalėjimo pa
sivaikščiojimo kameroje paju
tom per tą dvidešimt pasivaikš
čiojimo minučių. Tolumoj? ma
tėm Kremliaus bokštus ir vir
šum radijo stoties šviečiančią 
raudoną žvaigždę.

Pietų gavom ir čia skystos 
sriubos ir porą šaukštų košės, 
avižinės ar žirninės.

Blakių negalėjome iškęsti, ir

žinioje. Tik dabar estų laikraštyje
(d) Laikinai atšaukti iš “Valis — Besti” Uetuyižkas 

pareigų pasiuntinius ir šaltinis skelbia; kad preziden- 
visus kitus misijų tar- tas Smetona padaręs S. Lozo- 
nautojus. raitį savo pavaduotoju. Vadi

me) Likviduoti misijas, iš- nas, paties “Kybartų” riardo 
skyrus misiją Jungtinė- neminint, vėl atgaivinama 
se Valstybėse. ’ “Kybartų” aktų legenda.

(f) Skirti delegatas susi- Laiku Lietuvos atstovavimo 
rinkimams bei konfe- n e pa r imšiTnas, nukrypimas 
rencijoms. nuo įstatymais numatytos

<g) Tais -atvejais, kai šių tvarkos, ir terminologijos ati
tesiu vykdymas būtų darė duris savivališkam aiški- 
sukliudytas, šiuos įga
liojimus naudoja Alfre- veiksmam, kurie vieniem st
elas Bilrnanis ' . J ._

rodo įpareigojimų vykdymu, 
Šitas, nutarimas rodo,, kaip kitiems tik asmenine avan- 

skirtingai buvo pasiruošta tiūra.

šiniAkui. Maskva suorganizavo 
“arktinę informacijos tarny
bą”, kurios centras esą Mur
manske, o veikimas apima vi
są šiaurės , Atlanto ąritį. Jos 
uždavinys — žinias apie tas 
bazes patiekti.

1953 perbėgo MVD karinin
kas Pavlovas į Norvegiją ir 
paprašė globos. Jis pasisakė 
buvęs kaip tik tos tarnybos 
narys. Jie turėję surinkt kuo 
dangau medžiagos apie rada
ro stotis ir bazes Norvegijoje, 
Atlanto pakraščiuose bei salo
se. Pasiremiant jo nurodymais, 
buvo suimta Norvegijoje eilė 
sovietinių agentų.

Buvo patirta taip pat, kad 
Maskva stengiasi rytinėje šiau
rės Skandinavijoje pagausinti 

komunistų skaičių-
Ir jiem tai pasisekė. Norvegi
jos rinkimuose komunistinis

2. Užsienių Reikalų Ministe- 
ris atitinkamu potvarkiu pa-, 
siuntiniui Londone nustatys 
šių įgaliojimų veikimo pra
džią ir nurodys jų kompeten
ciją (uždavinius).

A
3. Jei Užsienių Reikalų Mi- 

nisteris būtų techniškai su
kliudytas patvarkyti pasiunti
nį Londone, tai ypatingieji į- 
galiojūnai automatiškai, įsi-

1; Jei dėl karo aplinkybių teisėja. Tam patikrinti pa- 
nebūtų galima palaikyti ryšių siuntinys Londone telegrama 
su Latvijos diplomatinėmis -užklausia Užs. Reikalų Minis- 

terį ir, per 24 valandas nega
vęs atsakymo, veikia ypatin
gaisiais įgaliojimais iki tam

Tokiu būdu faro atveju, jeigu 
Amerikos ir Rusijos lėktuvai 
būtų vienodai nutolę nuo aši
galio, tai amerikiečiam leng- 

pusiaują. viau būtų pažeisti Sovietų Są-
Oslo, Norvegijoje, upiversi- jungos didžiuosius centrus ir 

teto profesorius Trygve Ma- nervus, 
thiesen apskaitė labiau prie 
ašigalio nusistūmę Sovietų Są
jungos gyventojai. Daugiau 
kaip pusė jų gyvena į šiaurę 
nuo 55 platumos linijos: Toje 
pusėje yra didieji jų miestai — 
Leningradas, Maskva, Imskas 
ir kt.; ten pat didžiosios Ko
mi naftos sritys, Pečioros ang
lies kasyklos, Sverdlovsko me
talo kasyklos ir. didžioji dalis 
Urano pramonės. Ten priklau
so ir uostai, stovyklos, sandė
liai, fabrikai, kuriuos sovietai

Šita primęnybė . Amerikos 
naudai neleidžia vis dėlto jai 
susnūsti ir nieko)* neveikti 
Amerikos' karinė vadovybė 
stengiasi kuo labiausiai ištir
ti ašigalio srities klimatines są
lygas, kuo labiausiai paruošti 
ašigalio sąlygom savo vyrus, 
pritaikyti ir lėktuvus ir kitas 
technikines priemones prie 60 
laipsnių šalčio.

Ten nugabentus vyrus pa
ruošia teoriškai, paskui ir 
praktiškai palieka juos po vie
ną išsiversti ašigalio srities 
miškuose ar tundrose po porą 
savaičių vasarą ir tiek pat žie
mą. Jie turi žinoti, kad polia
rinėj srity veik visi gyriai tin
ka valgomi, tik šiaurės lokių 
kepenys pavojingos, nes jose 
labai daug vitaminų; kad jais 
galima net apsinuodyti. Suži
no, kad
ištroškęs negali atsigerti snie
go, nes jb tik padkBna gara
vimą tr troškulį, o pirma rei
kia j| uutiipiati ir tada gerti. 
Jis turi' apsiprasti, kad ašiga
ly dingsta visos kryptys, belie
ka tik viena — į pietas. Turi 
nenustebti, kad lėktuvai, kurių 
vienas skrenda viena ašigalio 
puse, kitas kita, abudu • vienas* ■ ’ * X ’
nuo kito yra į šiaurės pusę.

Savo ruožtu aerodromai, ra
daro stotys, metereologijos sto
tys — lis tobulinamos, nes nuo
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Linkime ištvermės ir sėkmės

Vliko pirmininkas prel. M. Krupavičius ir Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas K. Zaikauskas po trijų mėnesių lankymosi 
Amerikoje išvyko atgal j Europą. Nors laiko buvo ir trumpa, 
suspėta aplankyti stambesnės lietuvių kolonijos, atlikta visa 
eilė konferencijų bei pasitarimų, padaryti vizitai oficialiose JAV 
įstaigose. Lietuvių visuomenė gavo progos susipažinti su Lietu
vos laisvinimo darbu iš pačių autentiškų šaltinių, o svečiai — 
patinti nuotaikos ne vien lietuvių, bet ir amerikiečių, oficialių 
asmenų, kurie šiuo metu vadovauja JAV užsienio politikai. Nė- 

,ra abejonės, kad ta Iri jų mėnesių viešnagė ir užmegsti asmeni
niai ryšiai tolimesniam Lietuvos laisvinimo darbui bus labai 
naudingi. Svečiai nė kuriam kitam tikslui Amerikon ir buvo at-

KRĖVĖ - MICKEVIČIUS — 
LIETUVOS KONSULAS

ku, Krėvė-Mickevičius 1918 
metų rudenį išgirdo apie įsikū
rimą Tiflise Lietuvos atstovy
bės nepriklausomoms Kaukazo 
respublikoms. Plačiame Baku 
mieste ir kitose Azerbeidžano 
valstybės vietose buvo nema
žas būrys lietuvių, caro val
džios čia atsiųstų tarnybai ar 
ištremtų iš savo krašto dėl po
litinės neištikimybės. Tad nau
jai įsteigtos atstovybės globa 
tiems lietuviams galėjo būti ne 
tik naudinga, bet ir labai rei
kalinga. Bolševikai dairėsi į 
Baku žibalą. Tatai jokio politi
nio pastovumo naujai susikū
rusiai Azerbeidžano valstybei 
nežadėjo. Lietuviai galėjo būti 
mobilizuoti, jų turtas galėjo 
būti nusavintas ir t.t.

Krėvė Mickevičius netrukus 
po atstovybės Tiflise įsisteigi- 
mo pradėjo klabinti tą atsto
vybę, kad formaliai 
tų globą Lietuvos 
Azerbeidžane.
paskatintas, 
susisiekė su 
riausybe dėl 
to įsteigimo

sutvarky- 
piliečiams 
klabinimo 
šias eiles

D A R BININKA3

“pašaukimą” Krėvė. Jis dabar 
pasiekė net ministerio pirmi-

Didžiausia Krėvės gyvenimo tragedija
Iš atsiminimy apie a. a. Vincą Krėvę Mickevičių

To 
rašąs 
Azerbeidžano vy-z 
Lietuvos konsula- 
Baku mieste, su-

Krėvė (kaip ir patsai atstovas 
Tiflise) jokio atlyginimo ne
gaudavo, o dieną ir naktį reikė
jo budėti, nes areštai, butų 
sekvestrai, turto nacijonaliza- 
vimas, mobilizacija į kariuo
menę ėjo tuomet pilnu tempu. 
Dirbdamas tokiomis sąlygomis, 
Krėvė suorganizavo pirmutines 
tremtinių grupes grįžti iš Azer
beidžano į Lietuvą, ir bene 
patsąi vienai grupei 1920 m. 
rudenį, grįždamas į Lietuvą, 
vadovavo.
KRĖVĖ - MICKEVIČIUS — 
“ŠVIETIMO DARBO” RE

DAKTORIUS  ̂PROFE
SORIUS

Grįžęs Lietuvon, Krėvė-Mic
kevičius su šeima ilgą laiką 
gyveno Kaune, Seimo gatvėje, 
sale senųjų seimo rūmų. Ten 
aš jį dažnai aplankydavau. Ir 
visada rasdavau berašant. Kad 
ir kažkaip būtų įsigilinęs į 
darbą, Krėvė visuomet rasda
vo laiko svečiui. Mėgo jis tuo
met pasikalbėti apie įvairius 
savo projektus patobulinti jo 
redaguojamam “švietimo dar
bui”, apie to žurnalo kryptį, 
turinį ir 1.1. Neapsieidavo, ži
noma, ir be politikavimo. Dirb
damas užsienių reikalų minis-

dėl? Reikia manyti, kad čia 
viena iš priežasčių buvo ta, 
kad Krėvė visokiame savo dar
be buvo savarankiškas, ir bet 
kuriuos nurodymus jam buvo 
sunku įpiršti. Jis netilpo nei į 
partijų ribas, nė į subordinuo
tas administracijos vietas. Jis 
galėjo būti tik pati viršūnė. 
Tas bruožas ypatingai išsiryš- 

’ kino sovietų okupacijos pra
džioje, kai bolševikai išsirinko 
Krėv^-Mickevičių Lietuvos už
sienių reikalų ministeriu.

teri joje, galėjau turėti daugiau 
žinių iš užsienių politikos, tuo 
tarpu Krėvė visuomet buvo 
gerai informuotas apie mūsų 
vidaus politinį gyvenimą. Tik 
vieną kartą aš, pamenu, nuste
binau Krėvę naujiena “iš jo 
srities”.

— O ar girdėjai, — sakau 
— kad “trys mažiukai” rengia 
perversmą Lietuvoje?

— Koki trys mažiukai? — 
nuoširdžiai nustebo Krėvė.

— Nugi, Voldemaras, šilin
gas ir patsai. *

“žinia” buvo taikli 'tik tuo, 
kad Krėvė, Voldemaras ir ši
lingas — visi buvo neaukšto 
ūgio. Bet šiaip ji buvo visiš
kai fantastiška tuo metu (1922 
m.). Tačiau Krėvė ja susido
mėjo, ir ji, matyt, jam patiko. 
Aš gavau įspūdžio, kad Krėvė 
ne visai buvo patenkintas kuk
liais rašytojo, profesoriaus ar 
redaktoriaus titulais, o kad jis 
savo sielos gilumoje pretenda
vo ir į plačią politinę veiklą. 
Bet per visą nepriklausomosios 
Lietuvos gyvenimą jis paliko mų. Kitaip galvojo apie savo 
nuo tos veiklos nuošaliai. Ko-

DIDŽIAUSIA KREVES-MIC- 
KEVIČIAtJS GYVENIME " 

TRAGEDIJA.
Pozdniakovas rinkosi Krėvę- 

Mickevičių dėl to, kad Krėvė 
buvo pirmininkas “Lietuvių 
Draugijos Sovietų Rusijos Tau
tų Kultūrai Pažinti” ir Sovietų 
atstovybei Kaune buvo gerai 
pažįstamas. Be to, kaip buvęs 
prieš dvidešimtį metų Lietuvos 
konsulas sovietizuojamame 
Azerbeidžane, Krėvė, Pozdnia- 
kovo manymu, jau buvo susi
pažinęs gana iš arti su sovie- 
tinimo procedūra, ir su juo tu
rėjo būti mažiau nesusiprati-

ninko kėdę, ir tai galėjo tik 
glostyti jo ambicją. Bet kri 
jis, panorėjo toje kedėje sava
rankiškai pasijudinti, tai pajų; 
to, kad visi jo sąnariai sura 
kinti. Jis visai nuoširdžiai ti 
kėjo, kad tai tik nesusiprati
mės ir kad nuvykęs į Maskvą, 
jis Molotovą perkalbės ir įti
kinu, kad Lietuvai būtų palik
ta nepriklausomybė.

Kaip tik po tos kelionės 
šiam autoriui teko lankyti Krė
vę-Mickevičių jo užsienių mi
nisterio kabinete Kaune.

— Tai didžiausia mano gy
venime tragedija, — pareiškė 
Krėvė, kai patylomis pradėjo- 
va kalbėti apie padėtį. — Jie 
nepaiso jokių argumentų, juos 
neveikia jokia5 logika... Dabar 
laukiu, kad kokią naktį jie 
paims mane ir išveš..., — su 
ašaromis akyse skundėsi Krė
vė. — O kas bus su Lietuva? 
Kas bus su mūsų žmonėmis?...

Taip, tai tikrai turėjo būti 
baisus smūgis patrijotui, viena 
akimirka pastatytam prieš vi
sų savo idealų subyrėjimą.
Nuo to smūgio Krėvė, reikia 
manyti, neatsipeikėjo iki pat ■ 
savo mirties. Nekyla taip pat 
abejojimų, kad tas smūgis su
trumpino garsaus rašytojo die
nas. Juk šiaip jis buvo stip
rus, retai sirgdavo, ir jo gyve
nimas galėjo būti daug ilges
nis. Jis galėjo praturtinti lie
tuvių literatūrą dar ne vienu 
brangiu įnašu.

gestijonuodamas, kad sutikimo 
atveju konsulu bus paskirtas 
Krėvė-Mickevičius. Tačiau dar 
tebesusirašinėjant su Azerbei
džano valdžia, Baku miestą 
užėmė bolševikai ir nuo 1919 
m. balandžio mėn Azerbeidža- 
ną sovietizavo. Lietuvos kon
sulato reikalas mieste dar pa
didėjo. Krėvė du kartus buvo 
atvykęs į Tiflisą išdėstyti su
sidariusią Azerbeidžane padėtį. 
Vėliau sutartu šifru pranešinė
jo paštu. Buvo sutarta, kad 
nusistovėjus naujai tvarkai, 
Krėvė nuvyks su gautais iš at
stovybės raštais pas sovietų 
užsienių reikalų komisarą, o 
atstovybė iš anksto painfor
muos tą komisarą per jo am
basadorių Tiflise (toki tuomet 
buvo). Bet kol susidarė ryšys 
su nauja Azerbeidžano val
džia, Maskvoje buvo pasirašy
tos pirmos Lietuvos sutartys 
su Sovietais. Rašančiam šias 
eiles jos praskynė kelią suda
ryti su sovietų Azerbeidžanu 
sutartį dėl piliečių teisių. Ta 
sutartis dabar turėjo būti pa
dėta pagrindan 
sulato veiklai.

■ Nereikia ir 
Krėvės darbo
itin sunkios. Už savo darbą

kon-

vykę, kaip tik Lietuvos labui. Išlydėjome juos linkėdami ištver
mės, ir sėkmės sunkiame Lietuvos laisvinimo darbe, į kurį jun
giasi visa lietuvių tauta šiapus ir anapus geležinės uždangos.

aiškinti, 
sąlygos

kad 
buvo

BIRUTE EMPAKERYTE

nimas ir eina toliau.
namų ir, atsisėdęs ant dobi- Sugrįžęs J kiemą, mato šei-
lienos prie kelio, pasivalgau. mininkus sėdinčius prie tro-

Angelas iš Dienbienphu atvyko j Ameriką

Lietuvos

Šiemet sueina dešimts metų, kai antroji bolševikų okupaci
ja Lietuvą užsklendė už nepereinamos sienos. Niekada savo is
torijoje lietuvių tauta nėra turėjusi žiauresnės vergijos savo že
mėje ir niekada svetur nebuvo atsidūrusios tokios didelės lietu
vių masės. Būtų tuščia kalbėti, kad laisvajame pasaulyje esan
tiem lietuviam yra pats svarbiausias uždavinys išlaikyti ne save, 
o kovos ryžtą už Lietuvos laisvę. To ryžto daugumai ir netrūks
ta, kaip rodo sielojimasiš Lietuvos reikalais ir aukos jai laisvin
ti, tiktai pristinga sutarimo, ir ne plačiom lietuvių masėm, o 
vadovaujamiem veiksniam, žinia, visuotinio sutarimo žmonėse 
niekada nebuvo ir nebus. Lietuviai čia nesudaro išimties, išsis
kirdami kovos taktika, metodais ir rungtyniavimu. Bet kada 
rungtyniavimas dėl vadovybės praeina ribas — pasidaro jau pa- 
gri-diniu tarpusavio kovos dalyku, reikia suabejoti, ar kai kurie 
žmonės dar turi prieš akis Lietuvos laisvinimo reikalą, ar tik 
savo ambicijas. Jie stato jas aukščiau už Lietuvos vadavimą iš 
nelaisvės.

Bendrą lietuvių frontą skaldo emigracinės sąlygos, kurios 
ne vieną išmuša iš pusiausvyros, ir vadistinio režimo palikimas. 
Kaip nepriklausomoje Lietuvoje prieš karą viena tautininkų 
partija buvo monopolizavusi sau teisę kalbėti lietuvių tautos var
du ir jai atstovauti, taip ir dabar tie siekimai prasikiša iš to re
žimo palikuonių su nauju vadu — “diplomatijos šefu”.

Gaila, kad taip yra, bet ir nebe naudos. Tai padės tik la
biau išryškinti ir sustiprinti demokratinį principą Lietuvos vada
vimo darbe.

GENEVIEVE DE GALLARD - TERRAUBE, “Dienbienphu angelas”, 
kalbasi su Kongreso atstove Fr. P. Bolton.

Genovaitė de Gallard Ter- 
raube yra “keistuolė”, žiūrint 
akimis žmonių, kurie temoka 
daryti biznį ir sau reklamą ...

Kai ji parskrido iš Dienbien
phu nelaisvės į Hanoi, įvai
riausi atstovai prapliupo su 
prakalbom, vadindami ją tau
tos herojum. Tada ji tikrai su
pyko ir nusiskundė, kad nie
kam neatėjo į galvą pasitikti 
ją su pora gėlyčių, kurios jai 
būtų padariusios, daugiau 
džiaugsmo nei visas šitas 
“tam-tam.”

Paryžiuje ją sutinkant gėlirj 
tikrai netrūko. Bet į visus pa
garbinimus, ištrūkusi iš moti
nos glėbio, ji šypsodamasi 
kartojo: aš teatlikau savo pa
reigą. Tą pat ji pasakė i.” New 
Yorko aerodrome, kai ji čia 
liepos 26 pasirodė Amerikos 
Kongreso pakviesta.

Pareigos jausmas tėvynei ir 
žmonėm, už kurį nemoka pi
nigų, išskiria Genovaitę de 
Gallard Terraube ne tik iš tų 
prancūzų, kurie Indokinijos 
kraujuose sau milijoninius 
kapitalus krovėsi. Ji iškyla 
aukščiau už bet kurį eilinį pi
lietį ir dėl to ji “keista“.

Genovaitė, ta 29 metų mer
gina, čia pasirodžiusi su balta 
karininko uniforma, tamsiai 
mėlyna berete ir su mėlynų 
akių šypsniu, yra kilusi iš se
nosios giminės, žinomos jau 
900 metais kaip Gaskonijos 
herzogo įpėdiniai. Joje buvo 
riterių; vienas jų buvo Joan- 
nos d’Ark palydovas. Monar-' 
chijai griuvus giminės nariai 
virto daugiausia
ar kunigais. Ir Genovaitės tė
vas buvo kavalerijos karinin
kas, jau prieš 20 metų miręs.

Genovaitė mokėsi Tuluzoje 
ir Paryžiuje, norėjo būti gai
lestingąja seserim ir sykiu 
domėjosi anglų kalba. 1953 
pasiryžo vykti į Indokiniją, 
išlaikė egzaminus pirmąja, at
liko pasirengimo pratybas Af
rikoje, Alžyre, ir 1954 kovo 
mėn. nukrito “iš dangaus” į 
Dienbienphu. Ten ji pakliuvo į 
nelaisvę su visa Dienbienphu 
įgula. Moterų organizacijų rei
kalaujamas, kom. vadas Ho 
Chi-minh jai leido grįžti į Ha
noi. Bet ji atsisakė, kol yra 
tvirtovėje bent vienas ligonis. 
Pakluso, fik įsakius grįžti 
prancūzų karinei vadovybei.

r

Malkų kirtėjas
trF- — Gal pavėžėti kiek, Jero- 
4 nimai? — paklausė sustojęs 
; Kreivėnas.

Ačiū, gaspadoriau, bet 
netoli einu, — atsakė šis. — 
Ligi saulutė prisilenks prie 
žemės, parkeliausiu.

— O ar mūsų kaime dirbi?
— pasiteiravo.

Taip kaip gi. Aišku, čia. 
Turėjau kitur padirbėti, bet 
taip jau prašė, taip prašė tas 
senasis Juršėnas. Girdi, susi
mildamas,' ateik, tų malkų 
pilnas kiemas, o visai nėra 

• kuo kūrenti, nors kiek pada
rytum. Tai ir nuėjau, — pri
dūrė Jeronimas.

— žiūrėk, manęs neaplenk, 
kai ten baigsi — pridėjo Krei
vėnas.

— Jokiu būdu. Kam, kam, 
bet jau pats galvojau, kad 
Kreivėnui tai turiu padėti. Ką 
žmogus su tais pagaliais dary
tų, jeigu nesukapočiau ir ne-

sustatyčiau į krūvas. Tik, ži
note, kad vis nežinau, pas ku
rį pirma eiti, visi prašo....

— Na, vis išsitarpuok vieną 
dieną ir užeik pas mane. Dar
bo tūrėsi visai savaitei. Tai 
nevažiuoji, parveščiau? — pa
klausė.

— Dėkoju už gerą širdį. Pa
reisiu, kiek jau čia kelio beli
ko. Antai, dar saulutė aukš
tai.

Kreivėnas supliauškino bo
tagu, ir bėris pasileido risčia, 
palikdamas paškui save didelį 
dulkių stulpą.- Važiuodamas 
pasižiūrėjo į pakelėje augantį 
kaimyno vasarojų ir pats sau 
suburbėjo: “Kad ir eina, kai 
iš mielių. Ką jis ten ir pila ru
denį ant to savo arimo.” Pas
kui atsisuko, pasižiūrėjo, kad 
Jeronimo visai nesimato, ir 
pagalvojo: “Jis vis neturi lai
ko.” Girdi, visi prašo, visi lau
kia. štai Liepėnas aną dieną

skundėsi, jog neturįs malkų 
kapotų Jeronimas vis delsiąs 
ir delsiąs. Girdi, kelmai labai 
sunkiai skyla, tai reikia visos 
dienos darbo.

Jeronimas, kriukučiu pasi- 
r a m sčiuodaihas, žingsniavo 
toliau. Geras oras — kam čia 
skubėti. Ne visada sekmadie
nis. Visą gyvenimą žmogus 
dirbi, dirbi — tai bent sekma- 
'dienį reikia atsipūsti. Būtų 
galima jau rytoj eiti pas Krei
vėną, galvoja jis, bet geriau— 
ne. Jis gali pamanyti, kad aš 
visai darbo neturiu ir tik lau
kiu jo prašymo. Ne, ne! Pas jį 
gal po kokios poros savaičių. 
Ir tai dar gana greitai. Tegul 
palankią, tada žinos, ką reiš
kia gerą darbininką gauti.

Jam beeinant, vėju praš
vilpė Bereikis. Nė nelinktelėjo 
pravažiuodamas.' Tik dar su
drožė arkliams po botagą, lyg 
norėdamas greičiau pralenkti 
Jeronimą. Gal bijojo, kad tas 
nepaprašytų pavėžėti? Bet ne 
Jeronimas būtų, jeigu prašy
tų! Gerai, jei kas pakalbina 
važiuoti, dažnai pamąsto vie
nas, bet niekuomet nesutinka, 
kad prašantysis nepagalvotų, 
jog jis to ir telaukė. Arba kad, 
va, jis vienas pasigailėjęs 
vargšo vienišo senuko. Smagu,

kai kas sustoja, pakalbina, o 
pats gauni padėkotu Gera.

Priėjęs didįjį ąžuolą, jis pa
suka į kairę. Ten kelelis veda 
per kaimą. Vienkiemiai, išsi
mėtę ir paskendę medžiuose, 
tik žaliuoja. Pats vidurvasaris. 
Priėjus pirmutinę sodybą, tuoj 
pasipila vaikų būrys. Jeroni
mas pagalvoja: “lyg bitės le
kioja.” Jie vis be vietos. Ar tai 
negalėtų, kur gražiai sau susė
dę, pažaisti? Tik bėgti.

— Kaip šiandien išsipuošęs 
— girdi jis paties didžiausio 
balsą.

— Tai dar tik iš bažnyčios, 
Jeronimai? — šaukia kitas — 
Ką jau ten taip ilgai veikei? 
Turbūt, ne tuo keliu nuėjai,— 
šaukia ir kvatojasi. ,

— Ar nenutilsiu varliano- 
siai? — sušuko Jeronimas — 
Dar nosies nespėjo nusišluos
tyti, o jau šneka.

Vaikai šuoliais nušokavo. 
Jeronimas nusišypsojo. Ar gi 
tai pirmas kartas? Jie vis pa
našiai užkalbina, žino, jis bar
sis, o jiems bus juoko.

Priėjus Juršėno sodybą, jis 
dar daugiau sulėtino žings
nius. Skubėti nereikia, šven
tą dieną vis tiek nedirbsi Iš

lindęs iš būdos šuo pradėjo 
smarkiai loti.

— ša, nustok skatinęs, — 
sudraudė šeimininkė — Dar 
vis nepažįsti, kad namiškis 
parėjo! Jau visą savaitę kai 
čia, — mokė šunį.

— Ką šuva kaltas, gaspadi- 
nėle, — kalbėjo Jeronimas,— 
žmogus kartais dar neatpa
žįsta, o čia tik šuo... Matai, 
kaip susiprato ir vizgina uo
dega, atsiprašinėdamas,—-nu
sišypsojo senis.

Rudis, kiek jam leido ant 
kaklo pririšta grandinė, sten
gėsi arčiau prieiti ir, palaižęs 
šeimininkės rankas, atsipra
šyti už klaidą, ši, įspėjusi jo 
mintį, paglostė šuns galvą ir 
ėjo su Jeronimu link trobos, 
šuo sucypė iš džiaugsmo ir 
spruko į savo guolį.

— Laukiau, laukiau, jau 
turbūt ir pietūs atšalo, — pa
sakė ji Jeronimui — Ką gi, 
dabar jau nebus taip gardu 
valgyti.

— Ačiū, gaspadinėle, už rū
pesti, bet visai be reikalo. Aš 
po bažnyčios vis užeinu paval
gyti, ar šiaip kokį galą dešros 
ir duonos bryzą nusiperku. 
Paeinu paskui kokį galą link

Taip gardu būna vasarą lauke 
valgyti. Tai ir neskubu.

—Kitą kartą žinosiu, — pri
dūrė ji nusišypsodama ir nu
ėjo vidun. Jeronimas atsisėdo 
ant suolelio šalia trobos, užsi
rūkė pypkę ir apsidairė. Dan
gus buvo rausvas, “Bus rytoj 
vėjuota,” pamanė jis. “Kad tik 
nelytų. Supūtų daug rugių 
ant lauko. Dabar vos nukirsti 
ir pradėję džiūti.”

Paskui jis pasikėlė ir, pap
sėdamas pypkę, pradėjo žings
niuoti apie trobas. Tai jo nuo
latinė sekmadienio pramoga. 
Kur jis bebūtų, vis taip ap- 
žingsniuoja, pasidairo, lyg sa
vo trobesius ir javus apžiūrė
damas. Priėjęs paglostė kvie
čių varpas. Ilgos, gražios jau 
taip pat prašosi plaunamos 
Tik vasarojus dar žalias. Iš 
klojimo išbėgęs katinas prisi
glaudžia prie jo kojų. Jeroni
mas pasilenkia, paglosto jo 
nugarėlę ir sako: “Tai ko jau 
taip glaudaisi, katinaiti? Tur
būt ne kokį grobį šiandien tu
rėjai.” “Kniau... kniau... 
murma katinukas. “Eik, jau 
eik, tinginy,” — subara Jero-

bos. Jis sutoja prie obels ir 
dairosi.

— Ateitum bent čia, — gir- 
(di šeimininko balsą.
‘ Jeronimas pamažėle atsike
lia ir nenoromis eina prie jų, 
lyg pareigą atlikdamas.

— Prisėsk čia,* pasišnekėsim. 
Ką jau, tu vis vienas ir vienas,
— kartoja šeimininkas.

— Ką čia šnekėsiu! Ką aš 
žinau? Papratęs vis vienas, 
tai, rodos, ir geriausia. Kai 
prie kitų, tai dar gali žmogų 
užgauti...

— Ką tu čia, Jeronimai? 
Lyg mes nepasipratę. Parūky
sime drauge.

— Tai ar jau taip visą laiką 
ir buvai vienas, Jeronimėli? 
Nejaugi niekada kitaip
venai, — pridėjo šeimininkė.

— Taigi, ir aš aną dieną sa
kau, — įsiterpė šeimininkas,— 
kaip gi jis, sakau, jau visą lai
ką taip buvo vienas. Turėjo, 
sakau, kada savo gūžtelę. Ar 
ne, Jeronimai? —
- Jeronimas apsidairė. Jis 
kiek patylėjo.

— Iš vakarų niaukiasi, — 
pasakė jis. — Man net baisu, 
kad rugiai nesupūtų. Juk da
bar tiek daug priklrsta. —■

(bus daugiau)



LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS

Clevelando skautų vadovybė 
nuo 1953 m. rugsėjo mėn., 
Clevelando lietuvių jūrų skau
tų vieneto įregistravimo “Boy 
Scouts of America” organiza
cijoje dienos, jokio kito viene
to registruoti nesirengė, nie
kam jokių raštų nesiuntė ir į 
skautų tėvus nei žodžiu nei 
raštu registravimo reikalu ne
sikreipė. St. Brazdo straipsny
je minėtas raštas buvo para
šytas 1953 m. rugpiūčio mėn. 
jūrų skautų registravimo me
tu, tačiau ir jūrų skautų tė
vams tas raštas nebuvo siųs
tas, nes jūrų skautai ir be to 
rašto buvo išgavę savo tėvų 
raštiškus sutikimus registruo
tis BSA organizacijoje. Minėto 
rašto keli egzemplioriai tik in
formacijai buvo duoti senojo 
ir naujojo Skautų Tėvų ir Rė-

širinkime ir naujo Skautų Tė
vu ir Rėmėjų K jmitet i parei
gomis pasiskirstymo pcsėdyj j 
paklausti registrari no klausi
mais, oficialiai ir pakartotinai 
pareiškė, kad tuo tarpu jokio 
skautų vieneto registruoti ne
numato ir pažadėjo komitetą 
iš anksto painformuoti, jei 
toks klausimas kiltų. Be to, 
1954 m. kovo 14 II JAV Rojo- 
no vadeiva Skautų Tėvų ir Rė- 
mėjų Komiteto pirmininkui 
tuos pareiškimus raštu patvir
tino. Tad komiteto veikla buvo

kintų asmeninių ambicijų, rodo ■ 
faktai, kad ji kilo iš rinkimus ■ 
pralaimėjusios' studentų gru ■ 
pė8 ir kad beveik visi straips ■ 
niai ir visos rezoliucijos pasi taĮH 

rodė jau, rinkimams pasibai- 'bus 
gus. Jei rinkimų laimėjimas tte

(instruktorius) yra jūrų sktn. 
VI. Petukauskas, o laivo vadas 
E. Jarašiūnas. Taigi visi yra 
lietuviai. Laivas pasivadino 
kapitono Dariaus vardu. Lie
tuviško yeido šis įregistruotas 

(Nukelta į 7 p.) •*.’

kyklos atstovą mokyt. V. Ka- trumpesnių kalbų (niekad ne- 
valiauską, moksl. ateit, centro reikėtų norėti pašakyti viską!) 
valdybos pirm. A. Kasiulaitį, ir trumpesnės programos.
moksl. ateit. Chicagos apygar- Stp

įvertinti gegužės 16 (ftevelan- 
do Škautų Tėvų ir Rėmėjų 
Komiteto sušauktą ir daug

karną. Visiškai nenuostabu, 
kad autorius, kaip ir daugu
mas minėto susirinkimo daly
vių ir Clevelando lietuvių vi
suomenės, nesuvokė pačios ne
sutarimų esmės tarp Clevelan
do skautų vadovų ir Skautų 
Tėvų ir Rėmėjų Komiteto, ir 
todėl savo kai kūrinos dalykus 
klaidingai nušvietė. Teisingai 
visuomenę painformuoti lai
kau savo pareiga ir todėl pra
šau Jūsų, "Pone Redaktoriau, 
išspausdinti šiuos mano paaiš
kinimus.

trukdė naujosios vadovybės 
darbą, patenkino už šiuos žy
gius atsakingųjų asmeninius 
įgeidžius, bet kiek visa tai pa
sitarnavo bendram sąjungos 
labui, lai sprendžia kiekvienas 
galvojantis studentas.

Laimė dar, kad šis ambicinis 
įkarštis pagavo tik mažą gru
pelę žmonių, kurie rašė minė
tus straipsnius ir organizavo 
rezoliucijų pra vedimą įvairiose 
vietovėse. Studentijos daugu
ma, betgi, 
bodisi tokiu bereikšmiu triukš-

mano, bet agresyvi
akcija prieš Clevelando skautų 
ir PLS Brolijos vadovybę.

Cituotos Skaute) Tėvų ir 
Rėmėjų Komiteto rašto iš
traukos reikalu turiu paaiš
kinti, kad jūrų skautų regist
ravimo metu, pagal Boy 
Scouts of America organizaci
jos nuostatus, atsakingo glo
bėjo (Sponsoring Inštitution) 
pareigas pasiėmė pievelando 
lietuvių skautų vadovybė “Li- 
thuanian Brcthierhood” vardu. 
Jūrų' skautų laivo komiteto 
pirmininku yra pskL K Paže
minąs, nariais P. Jarašiūnas 
(tėvas) ir vyr. skito. Petraitis.

nian Cathofic Youth BuBetin).
Neseniai pasirodė penktasis 

(birželio) numeris. Jis leidžia
mas jau antri metai, 8 pusla
pių, smulkių raidžių. Turinyje 
sutelkiama medžiaga stud. 
at-kų klausimais, šalia duoda
ma iš lietuviškojo kultūrinio 
gyvenimo. Ir šiame nr. pir
muoju straipsniu eina stud. 
at-kų' istorija nuo pat seniau
sių laikų iki šių dienų. Toliau 
Vac. Kleiza rašo apie pasiprie
šinimą Lietuvoje, kur sutelkta 
gana įdomios medžiagos. Liku
sieji puslapiai skirti organiza
cinei kronikai. *

Leidėjai šį biuletenį skiria 
kitų informacijai, jį siunčia į 
visas šalis, kur yra katalikiško 
jaunimo. Tad nenuostabu, kad 
pasinaudodami šiuo biuleteniu, 
nemaža žinių apie at-kus ir 
apie Lietuvą paskelbė kitų tau
tų laikraščiai, ypač Pietų Ame
rikos katalikiška spauda. Per 
šį biuletenį kitų tautų katali
kiškos organizacijos užmezgė 
ryšį su lietuviais studentais 
ateitininkais. Taip šie astuoni

• Vytautas Maželis, fotog
rafas, praeitam Darbininko 
numeriui buvo specialiai pada-

Jei negali dalyvauti per visas dienas, atvyk būtinai bent paskutinę dieną, 
RUGPIŪČIO 15 D, NES TOJI DIENA BUS KARTU IR TRADICINE

Marijos Šventųjų Metu Kongresas 
NAUJOJE LIURDO ŠVENTOVĖJE, PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE, Kennebunkport,Ne.

JIE GARSINA LIETUVOS VARIU
Ne kartą nngialmnii^ama 

mūsų jaunimu, kad jis neparo- 
dąs tinkamo nuoširdumo ben
drinus reikalams, pasineriąs į 
lengvą gyvenimą, užmiršdamas 
tautos gyvybinius reikalus. 
Daugelis tokių pastabų yra tei
singos, tačiau, ir jaunimo tarpe 
matome tokių darbų bei žygių, 
kurie mus džiugina.

Vienas tokių reiškinių yra 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
užsienio skyriaus angių kalba 
leidžiamas biuletenis (Lithua-

dos vadovą A. Šatą ir tėvų ats
tovę Orantienę: vadovauti bu
vo pakviesti stud. J. Vyšniaus
kas ir V. Kasperavičiūtė. Gar
bės ptezidiunao nariai ir globė
ja E. Golšanskienė savo kalbo
se jauniesiems ateitininkams 
palinkėjo būti pavyzdingais 
savo organizacijos , nariais, 
augti gerais lietuviais, bręsti 
tauriais žmonėmis.

Toliau jaunučiai atliko pro
gramėlę: padainavo, pašoko, 
padeklamavo, paskambino ir 
1.1. Šitą jų pasirodymą reikia 
ypačiai vertinti, nes viskas, ką 
pats jaunimas padaro, turi be 
galo didelės svarbos jo brendi
mui ir ateičiai.

Iškilmėse dalyvavo nemaža 
ateitininkų , sendraugių, stu
dentų, moksleivių ir tėvų. Sa-

Tautiniai šokiai — vadove 0. Ivaškienč;
Dainuos Šv. Petro ir Povilo parapijos choras iš 

So.Bostono, vadovauja Jer. Kačinskas;
Įvairūs laimėjimai, pasilinksminimai, skanūs 

, . valgiai ir gėrimai.
1 ———U—

^Saitas protas ir blaivus reika- i
lų^^ąrstymas *buvo išvyti.” kuriems .

autorius parodė , Jiems susidomėjimo parodžiu- 
daug geros valios objektyviai sienos asmenims, tame skai- 
nušviesti skautų registravimo čiuje ir minimo straipsnio au- 
ar neregistravimo klausimą ir toriui.

Clevelando skautų vadai, H 
JAV Rajono vadovai ir vieti- 
nihkas,1953 m. lapkričio mėn.

kio triukšmo, be abejo, nebū
tų kflę.

Aišku, nemalonus dalykdb 
pralaimėti rinkimus, ir nesma
gu, kad ilgai laikytas sąjun
gos vairas patenka į kitas ran
kas. Tačiau ar tai jau pakan
kama priežastis
skelbti karą laimėjusiems, tuo 
pačiu smogiant skaudų smūgį 

pačiai sąjungai? * .
Nėra abejonės, kad asmeninės 
ambicijos būtų puikiai paten
kintos, jei po metų pralaimė
jusieji galėtų tvirtinti, jog nau
ja vadovybė atliko daug ma
žiau už senąją, jog ji neišpil
dė savo duotų pažadų ir į ją 
sudėtų vilčių. O tai atsiekti 
įmanoma tik trukdant naujos 
valdybos darbą, pilant žvyrą į 
sąjungos vežimo ašis. Visai 
aišku, kad septyni, nors ir pa
tys pajėgiausi, žmonės nega
lės nuveikti didelių darbų; ne
sulaukdami jokio bendradar
biavimo iš sąjungos narių. O 
įtikinus studentiją, kad jų nau
joji vadovybę pateko valdžion 
vien klasta ir melagystėmis, 
kad dauguma jos narių nesi
baido įvairių neetiškumų, bus 

oficialiame sąjun- sugriautas bendradarbiavimas

šalia ateitininkų sendrau
gių, studentų ir moksleivių į 
gyvenimo Viešumą šiemet išė
jo ir ketvirtoji organizacijos 
šaka — ateitininkai jaunučiai. 
Tai yra patys mažieji ateiti
ninkų šeimos nariai. Juos su
organizavo ir su jais daugiau
sia dirba ypačiai trys ateit, 
sendraugės — St. Stasienė, E. 
Golšanskienė ir J. Kliorienė. 
Savo atsidėjimu ir kantrybe 
jos diegia jaunučių širdyse 
ateitininkų idealus—veda juos 
Dievo ir tėvynės meilės keliu, 
rengia ateities gyvenimui ir 
darbui.

Džiugu; kad jų pastangos 
jau duoda ir vaisių. Birželio 27 
d. jau galėjo įvykti jaunučių 
ateitininkų pasižadėjimo šven
tė. Penkiolika narių pasiryžo 
žygiuoti po ateitininkų vėlia- _______ ____________________
va “Visa atnaujinti Kristuje” svečias kfari-dr.Aiętaą Kartu 
ir savo jaunas krūtines pa- įvyko ir vaišės — agšpė, prie 
puošė ateitininkų ženkleliais, kurių surengimo ypačiai prisi- 
Pasižadėjimo iškilmes pradėjo dėjo J. Žilionis, B. Cyvienė ir 
savo prasmingu žodžiu globė- St. Taniauskienė. ' Apskritai 
ja St. Stasienė, į garbės preži- šis pasižadėjimas buvo reta 
diumą pakviesdama šv. Jurgio Clevelando ateitininkų šventė, 
parapijos mokyklos seseles kuriai netrūko nęigeros nuo
mok y tojaš, Ateities klubo taikos, nei jaukumo. Viena, ko

kuo jų informacinis lapelis ne
moralus ir kas tie suklastoti 
faktai. Konkretūs kaltinimai 
buvo išspausdinti tik “Studen 
tų Gairėse”, oficialiame sąjun- _ ________________________________
gos biuletenyje, o visuomenei tarp valdybos ir nanų, sužlug- mn> pagrįsta vien asmeainiais puslapėliai atlieka nemaža už- 
buvo patiekti vien užsipuoli- dytas sąjungos veikimas, pa- išstouSavimais, davinį —. jie ne tik informuo-
mai be jokių įrodymų Taip bu- tenkintos' asmeninę pusiausvy- nenešančiu nieko konstrukty- ajae save, ne til^ gar-
vo daroma sąmoningai, nes iš- rą praradusiųjų ambicijos. Vaus pačiai sąjungai. Bendro sina ^aetuvoe vardą, bet ir ko- ;x
dėsčius tuos satyras kaltini- To, atrodo, ir siekė gausūs labo siekiantiems sąjungos na- vo^a tautos interesus kitų ... Putnamp Cnnn 
mus, kurie tilpT“SG”, vargu straipsniai spaudoj, .smerkią riams yra aišku, kad šiuo me- tarpe. Tad biuletenis vertas ir stovyklos Putname, Conn. 
ar kas būtų patikėjęs, jog in- rinkimus laimėjusių, ir rezolhi- tu turime nmnaža svarinu pa- dėmesio ir pagarbos. A k.
formadjon įsivėlusios klaidos, ei jos skyriuose, bandžiusios reigų bei daugybę neatidelioti- B® to, bene tai bus pirmas Antaiuią Suz^tetis. Abu jie 
jau yra “suklastuoti faktai” ir pristatyti studentijai naujosios nų darbų, ir todėl sąjungos rūšies leidinėlis musų or- prade jo sj am*bą ir jo leidimą 
kad pavadinimas sąrašo nau- valdybos žmones kaip negar- veikla negali sustoti vietoje dėl ganizšcijų gyvenime. Jį reda- tęsia iki dabar. Į tal^admi-
ju vardu jau laikytinas “ne- bingus asmenis. Ši karštligiš- keleto neatsakingų išsišokimų. &uoja Studentai, savo laisvalai- nistruojant ateina Putaamo
etišku užsimojimu.” Tuo pačiu ka akcija spaudoj, mene- Lietuviai studentai žino, kad M paaukodami ir už tai nieko ateitininkes.
niekais būtų pavirtęs ir visų šių delsimas sėkmingas sąjungos darbas negaudami. Jiems tad ir tenka palinkėti pirm. J. Žilionį, lituan. mo- buvo galima' pageidauti
tų straipsnių bei rezoliucijų neperitaodant pareigų naujai priklauso tik nuo jų pačių ir Pagrindiniai rūpesčiai kren- — ištvermės, nes jų darbas 
tikslas — diskredituoti rinki- valdybai dėl to yra pasiruošę atlikti sa- ta Kęstučiui Kebfinskui, kuris toks būtinas ir toks reikalin-
mus laimėjusią studentų gru- ir dar kai kurie nemalonūs vi-. vo pareigą, vieningai siekdami vadovauja užsienio skyriui, 
pę visuomenės akyse. daus reikalai, be abejo, su- bendro sąjungos labo. Jam energingai talkininkauja

pinigo, aišku, bet visuomenės 
pripažinimo, gal šiek tiek gar
bes ir asmeninio pasitenkini- 
mo. Tokia jau žmogaus pri- 
gimtis, ir to niekas nelaiko 
blogiu. Tik negera jau, kai as
meninės aipbicijos yra tenki
namos bendro labo sąskaita.

Ir studentiškojoj bendruo
menėj mes visi pripažįstame, 
jog bendras darbas neturi Im
ti kartinamas asmeninių įgei
džių. Visi pripažįstame, deja, 
ne visi to laikomės. To pasė
koj ir ątsiranda

juodų dėmių sąjungos 
gyvenime,

panašių kaip šių metų porin- 
kiminė audra.

Rinkiminiame laikotarpyje 
buvo smarkiai užpulta viena 
kandidatuojanti studentų gru
pė. Spaudoje pasipylė straips
niai, apšaukiu šiuos studentus 
negarbingais, neetiškais, klas
tojusiais faktus, apgaudinėju
siais studentiją. Netrukus ke
letas sąjungos skyrių priėmė 
rezoliucijas, surašytas pana
šiomis frazėmis ir išpūstas 
skambiais kaltinimais. Tačiau 
nei straipsniuose, nei rezoliu
cijose Įfebuvo pa aiškiu ta kuo 

minėta studentų grop®



Kad nekeiktum likimo

8 vai. iškilmingos T. Gabrie
liaus Baltrušaičib, O. F. M., 
primicijų mišios, primicijų pa

primicijų pa-

PIKNIKAS

PROGRAMA

(Nukelta į 6 psL)

PranciSkonų vienuolyne 
Kmnebiink Port, Maine, nuo
širdžiai kviečia visu^ dalyvau
ti Marijos kongrese Ir ta pro
ga pelnyti gailsius atlaidus ir 
gauti net kelis primicijų pa
laiminimus. Jei negalite daly
vauti visas dienas, atvykite 
bent paskutinę dieną (rugp. 
15 d.), kuri sutaps su tradici-

iškilmingąs kongreso uždary
mas Liurdo Grotoje. Vadovau
ja Prel. Konstantinas Vasys.
3 vaL Lietuvių Dienos—Pikni
ko programa: tautiniai šokiai, 
vad. Onos Ivaškienės iš Bos-

Hckmadienj, rugpiūčio-Augusi 1 d. 
BROCKTON FAIR GROUNDS

siems pasakoja Lietuvos ge-

dailininkai: A. Galdikas, V. K. 
Jonynas, V. Petravičius, P. 
Kiaulėnas.V. Vizgirda, Z. Kol
ba. Parodoje iškabinti paveiks
lai susilaukė didelio dėmesio 
tiek lietuvių, tiek ir svetimtau
čių vasarotojų, kurių į tą apy
linkę atostogų metu suvažiuo
ja tūkstančiai.

OT F. M. primicijųnaišios^ pri
micijų palaiminimas. 11 
iškilmingos pantifikklinės žr,: 
Mišios Liurdo Grotoje. Cele- ; 
bruoja J. E.-Vysk. Kurz, pran
ciškonas, Kinijos misionie
rius. Pamokslą lietuviškai sa
ko Tėvas Jurgis Gailiušis,>- 
Pranciškonų Provinci
jolas; angliškai prel. 
J. Balkonas 2:30 vai. po pietų

Paremkite seniausią ir pirmąją lietuviškąją radijo prog
ramą N. A., visi dalyvaudami šiam linksmam didžiuliam 
piknike.

Bušai eis nuo Brightono Liet. Pil. Klubo. 12:30 vak 
dieną; nuo Cnmbridge ir So. Bostono Liet. PH. Klubų 1 
vai. po pietų. Kviečia —

Kam tau laivą pasuko j 
šoną,

Pusę veršio ant stalo padės.

KONGRESO PROGRAMA:
Penktadienis —rugp. 13 d.

7 vaL vak. Kongreso iškilmin
gas atidarymas vienuolyno 
koplyčioje, pamaldos, pamoks
las, 8 vaL vak. konferencija: 
“Marija atpirkimo dalininkė.” 

Šeštadienis — rugp. 14 d.
T. Paskalio

LIET. RADIJO PROGRAMOS
20 mėty sukaktuvių

■■■■■■IJR ......... .. Philadelphijos Liet Beo&M

iftCt ID I Lietuvi®K* y . laSbl Į ansamblis, vadovaujamas Lee*!
no Kaulinio‘ M* ** Phfi^ 
delphijos, dainuos ir šoks taifci 

. • T««ite prandikonų sta- tolus šokius. Uet. Kenoj 
temos , PrisikėHipn bažnyčios . kun. Leonas Pečiukevjr 
planai Ontarijo statybos komi-
sijos jau patvirtinti. Planus pa- tūkstančius PensUva-
darė architektas St. Kudokas. nųos lietuvius dalyvauti šioje 
šiomis dienomis visi darbai bus Šventoje u pagyventi Uetuviš- 
perSjsti rangovams. tole nuotaikoje.

. Pranciškonų vienuolyne ’ Cleveland, Ohio. Moterų 
KennebunkPorte.Maine.su- Sąjungos 36 kuopa rugpiūčio 
ronn+nio nornri™ Halvvania 1 d- rengia savo metinį piknj-

• Lakewood Park, Pa., rug
pjūčio 15 d. rengiama didelė 
lietuvių diena. Pagrindiniu vanijos vietovių lietuviai, 
kalbėtoju bus Balys Raugas, J. V.

kaip ji traukinyje gimė, 
gražiai užaugo, mokykloje 

buvo susirgusi miego liga, vė- 
veržčšiiš jos troškimas siekti centrą — šv. Pranciškaus se- liau pateko j mūsiškį Valsty-. 
aukštesnio,' kilnesnio idealo vokiečių vienuolyną. Mill- bes Teatrą ir linksmino žmo- 
vedančio į laimę ne tik šiame,» vale- Pa. Čia, po ilgu laukimo nes Kaune, Vilniuje, šiauliuo- 
bet ir amžiname gyvenime. Ji dienų, nusiminimų ir sielvar- se, Panevžyje, Brooklyne, New 
gerai suprato ir įsitikino, kad ^ų debesėlių, pagaliau jai iš- Ycrke..
šiam idealui atsiekti nėra aušo pinnoji tikro džiaugsmo 
gražesnės ir gailestingesnės aušrelė. 1922 m. spalių 4 per 
moters pasiuntinybės, kaip įvilkimų apeigas, sesuo M. Ju- 
Dievo ir artimo meilės misija. naujame vienuolyne visiš- 

1904 m. jaunutė dvasia kai atsinaujina.— jau tampa 
spinduluojanti, šventu uolu
mu deganti, ši lietuvaitė įsto- novicijatą 1923 m., sudeda pir- 
ja Šv. šeimos iš Nazareto tuosius ir amžinuosius įža

dus,. Nuo tų*metų, kaipo lietu-

Antrasis piknikas, rengia
mas Pittsburgho Lietuvių 

knyga “žodis ir gyvenimas” Vaizbos Buto, bus rugpiūčio 22 
jau renkama Vokietijoje. Kny- Lietuvių ūky — CĮountry Club, 
ga turės apie 300 pusi. Įvadą Clairton, Pa. šio pikniko orga- 
parašė prof. A. Maceina, vir
šeli piešė dail. V. K. Jonynas. 
Knyga pasirodys rudenį, lei
džia “Venta” ir garbės prenu
meratoriai.

3. P. M. Žavėjanti DRABUŽIŲ ir KAILIŲ 1955 m. madų 
PARODA, vad. B. Koričio iš I. J. Fox. Madas 
rodys profesionalės, gražios modistės fmodels).

6. P. M. Metinis RINKIMAS GRAŽUOLES “MISS LTTH- 
UANIA OF MASS”

8:30 P. M. Traukimas puikių laimėjimų ir įžangos dova
nų. Per dieną gros smagus Fafcons Radijo 
Orkestras.

kurie turės laimės rugpiūčio 
mėnesio 13-15 d. iš plačiųjų 
apylinkių suvažiuoti • 
' j Marijos metų kongresą, 

didžiąsias Lietuvių Dienos 
iškilmes, dalyvaus vysk. Kurz 
O.F.M. pontifikalinėse Mišiose, 
klausysis pamokslų ir paskai
tų apie Mariją, iš širdies pasi
kalbės su seniai bematytais 
veidais, semsis jėgų tolimes
niems darbams ir kovoms už 
laisvę ir teisingumą.

Ir išlydės vasarotoją gražios 
lietuviškos godos, pintos Tėvy
nėje vakarais ant gonkų, bran
dintos kietose ištrėmimo dieno
se, atnaujintoj tolimame įsikū
rimo krašte. , ,

Ir lydės tos godos lietuvį į 
ir megzdama kūrybinį tink- nio palaiminimo, susikaupę darbovietes, į lietuviškus pa

lą naujam saulės takui. Vieną pagerbia nukMžianiM Antri- rengimus, sekmadienio pamal-
feštadienio vakarą visus pri- kės ir Lietuvos vėtiavas, das Jšrašys visų veidus auksi-
trenkė žinia, kad vasaroti at- skubėdami puošia į kamba- nėmis Vilties spalvomis! 
važitoja rašyt A. Vaičiulaitis, rius, kur laukia saldus miegas 
lydimas žmonos ir vyresniosios ir sapnai apie namie laukfan- 
dutkers, gi jaunesniąją dukru- čią motiną, tėvelį, užburtas pi- 
žėlę ir “Aidus” palikęs Brook- Jis ir karalaites... Vokietijoje, Ntaraberge, 20
lyne. Visus rašytojus ir plunk- Berniukų miestą, turintį 80 metų Joaef Hayek, palikęs laiš- 
snos žmones sumaniai seka ir gyventojų, maistu aprūpina ir ką, perkopė per tvorą į Būtų 
prakalbina “Gabijos” direkto- gražiai pavalgydina attidėju- narvą, kur jį trys liūtai sulau- 
rius Sodaitis, piršdamas lietu- sios šeimininkės, turinčios pa- » nągyvai.

K šv. Jurgio, ir Westville, III., 
' / / B šv. Petro ir Povilo parap.

/ B 1918 m. kilus klausimui dėl/ B lietuvaičių seserų atsiskyrimo veidelius užrašo į foto apa-
nuo lenkių, sesuo M. Julita nė rat3 brooklyniškė Ka-

Prięš penkiasdešimts metų, *** nesusvyravo ir nėpabūgo ibinskienė kiek ūkanoto, susi- 
gražiame jaunystės pavasarį, iokiU sunkenybių ir kliūčių, rupmusio veido moaute, mat, 
sesuo M. Alfonsą, tu^uet Ele- susijusių su naujojo vienuoly- nesulaufaa dukters iš Brookly- 
na Janušaitė, 1902 metais pa- no steigimu. Ji kartu su savo no’ o žadėjo šiandieną lėktuvu 
likusi savo brangią tėviškę bendradarbėmis pirmtakūnė- atskristi. Nuotaiką pagerina ir 
žviekšną ir gražiuosius Lietu- mis, nepalaužiamai tvirta va- 
vos upių krantus, kaip ir dau- drąsa ir kantrybe veržėsi 
gelis kitų, išvažiavo ieškoti prie užsibrėžtojo tikslo, kol pa- 
šviesesnių dienų tolimoje giliau jo atsiekė 1922 m. 
Amerikoje. Sesuo M. Julita, galutinai

Pagyvenus porą metų šioje atsisveikinusi su šv. šeimos iš 
svetimoje šalyje, šios jauno-, Nazareto kongregacija, kartu 
šios lietuvaitės siela nerimo, 511 etomis atvyksta į naująjį

nizavimu.? rūpinasi pirm. A. 
Sevalckis. Pitt^nirgho biznie
riai visus atsilankiusius dykai 
vaišins alučiu.

Į abudu piknikus nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti visi vieti
niai ir iš tolimesnių Pennsyi*

• “Immaculata” mergaičių
stovykla, vedama Nek. Pr. se- Pennsylvanijos lietuvių drau- 
serų, šiemet ruošiama ir prie gijos rugpiūčio 8 ruošia Lie- 
Chicagos, Watervliet, Mich. tuvių Dieną - gegužinę West 
Ji prasidės rugpiūčio 1 d. ir view parke. Rengimo reikalais 
baigsis/rugpjūčio 29 d., tęsis rūpinasi adv. Ed. Schulz. Me- 
keturias savaites. Stovyklai ninė programa prasidės 5 vai. 
vadovauti iš motiniškojo na- Jungtiniai bažnytiniai chOTai, 
mo, Putnam, Conn, vyksta 4 vad. K. Bario, sudainuos‘lietu- 
seselės. šokiams vadovauti su- viškų dainų, pasirodys sofistai, 
tiko K. Marijošienė, o dainų kalbės miesto majoras ir kiti 
mokys ir muzikinei daliai va- žvmesni asmenys.
devaus Aldona Prapuolenytė.

liūs vienuolyno sodus ir šutu- zieuniu, drausmes Kuopa, o is 
pia ant išmėtytų suolelių pa- tikrųjų — poilsio, pramogų, 
ilsėti, pasiutaroti. auklėjimo, maldos ir darbo su- šaltakošės prikraus 1

tortinė, šitie berniukai šuva- kapišoną.
Štai pirmosios kartos lietu- ‘. , ... ; , . ziavo čia iš jvamų vietovių,

hrookto^lJVKami^nėr ir aPnwdoti’ MCSŲ GODOS PRIE LIURDO
biooklymske Kammskien motiną kryžiaus ženklu ŠVENTOVĖS

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaitfnti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

, x . .... aplankęs žėrinčių spalvų pa-, . . . . . jas, bet ir gyvas, jaunuoliškas .. , : , .nosios kartos ateivis Vyt. Au- t. ,. , . .. veikslus, sukurtus mūsiškių„ .. . - s.- sirdis. Jam darniai talkina ki- ui vrgustmas, žavusis musų salies .. . dailininkų Ad. Galdiko, V. K.. , ’ . e . . „ . ti jo konfratrai tėveliai pran- Tvaizdų fotografas, su jais mei- .-7. . . . . Jonyno, V. Vizgirdos, V. Pet-...... . ..... ciskonai, o vakarais pamoksle- ... ,liai šnekasi ir nejučiomis jų \ raviciaus, P. Kiauleno, Z. Kol-^pavykstajmprasyto vasaroti turfstų
užklydusį kunigą, kūnų m rios kasfflen tauMa
jau praėjo graži virtine: VI.
Budreckas, Vald. Cukuras, če- . .. . .. . T. . .. J - t sulenkia kelius prie Liurdo

^entoves grotų ir
’ i Nekaltai Pradėtąją,

I*.35’. .^rna,(. ’ ” pasirodžiusią kukliajai mer-
tis. A. Zaneviaus (i ausi -— o :. - - ~ y.. \ . .. . . sraitei sv. Bernadetai. Jis dan-kiek iu čia cfar užklys?!. '... . . ,, .. . .• _ . . . 3 giškajai Motinai paveda save,Berniukų miestas gyvena pa- - ...., .. savo šeimą, namiškius, tevy-gal gražią, ritmingai besikarto- ..... ^ .T ® • iies kančias ir vargą, pavydojancią programą: kelk, nusi- .._j. . . . .J - j »• j t . - pilna širdimi prisimena tuos,prausk veideli, dalyvauk -sv.
Mišiose, gerai valgyk, žaisk, 
maudykis, klausyk auklėjimo 
pamokų, 

kalbėk tik lietmiškai, 
neardyk bendros tvarkos, nera- 
šinėk ant sienų, nemušk, ne
draskyk lentoje skelbimų...

Ir miela, smagu visiems va- 
Apjinkui suolelius rimtu vei- sarotojams stebėti, kaip tie 

du sukinėjasi dr. VI. Viliamas, berniukai, nuo 7 metų pipiro 
ligi 15 metų bemiokėlio, kryk- 

ografijos grožybes, kartais su- ščia ir žaidžia aikštėje, vado- 
__ ... __ _ bara šalia vedamą sūnų Vir- vaujami sporto instruktoriaus

sesuo onsa. baigusi pasiteirauja jo, kur yra K. Brazausko, kaip jiė meL
ir ką veikia mamytė Pro šnij džiasi koplyčioje ir klauso tėvo 
:rj žingsniuoja rašytoja Nelė KL 2alalk>, OEM, pamokančio 

kongregacijon. Per įvilkimų aito, nuo tų-metų, Kaipo lietu- Mazalaitė) ištikimai laikyda- žodžio, po pietų visi skuba į 
apeigas jai suteikta vardas vaičill s®86”* prancištaečių mosį išalkę v traukia namo
sesuo M. Julita. Atlikusi novi- (Nukelta j 6 psl.) savo vyro širdies gintarmią pavakarių, vakare išsirikiavę

vartų ateina į Dievo namus vakari-

širdį nuramina sumanioji dra
mos aktorė Toska Daubaraitė- 
Skabeikienė, kuri visus moka 
prakalbinti, išblaškyti ir papa
sakoti,

Sabo, O. F. M., primicijų mi-

Lietuviškos žuvėdros Kennebunk Porte, Maine
JONAS PETRRNAS

tono dainos, šv. Petro parapi
jos choras, vad. J. Kačinsko. 
Bus skanių valgių, įvairių gė
rimų, daug laimėjimų ir pra
mogų. i

lojusių nesklandumų ir pate 2 
darbas bus varomas darniau j 
ir sparčiau.

Pakviesta naujų bendradar-z ||| 
bių skyrių vedėjų: J. Blekaitžs 
rusų literatūrai, Alg. Landa- 
bergis anglų kL literatūrai, 
židonytė Vėbrienė pranefi^ | 
lite ratūrai, K. Ostrauskas | 
bendr. muzikologijai ir kit. įfį

laiminimas 11 vai. Konferen
cija:. “Marija antroji Ieva” 
12 vai pietūs svečių namuose.
3 vaL po pietų' konferencija: 
“Marija—malonių dalintoja”.
4 vai. pamaldos ir palaimini
mas Liurde maldininkams
5 vaL konferencija tretinin- 
kams: “Marija meilės Motina” 
generalinė absoliucija, popiė-

• “Aidų” premija již moks
lo veikalą. Kultūros žurnalas 
“AIDA I”, leidžiamas Tėvų 
Pranciškonų, 1954 m. skiria 
500 dol. premiją už lietuvių 
mokslo veikalą, išspausdintą, 
atskira knyga ar periodinėje 
spaudoje 1953 ir 1954 metais. 
Premija duodama už huma-’ 
nistinių mokslų veikalą (teo
logijos, filosofijos, literatūros 
mokslų ir meno mokslo, isto
rijos, kalbotyros, geografijos, 
archeologijos, folkloro, visuo
meninių mokslų ir kt.) Premi
jai galima siųsti ir suminėtų 
mokslų srities rankraščius iki 
1955 m. vasario mėn. 1 d. Ko
misijos sąstatas bus paskelb
tas vėliau. “Aidų” adresas:

*680 Bushwick Avė., Brooklyn 
21, N. Y.

• Prel. Ignas Kelmelis, Ne- 
warko šv. Trejybės parapijos 
klebonas, išvyko 3 savaičių 
atostogų į Floridą. •

• VVorcesterio ir Bostono 
skautai Worcestery Mass.. lie
pos 31 d. 6 vai. Maironio par- 
ke rengia linksmavakarį. 
Programoje: šokiai, vandens

ką naujos parapijos 
(18022 Neff Rd ). Veiks 
sus valgių ir gėrimų bufetas. .^jB 
gros Nemanio .orkestras. Pra-’f 
džia 4 vai. p. p. Įėjimas 50 et /r|| 
Pelnas skiriamas kuopos 
liavai įsigyti.

’ ■ ■ '-■*''BSI

• Omahoje paskutiniu laiku 
buvo labai karšta, temperatū- -4-^B 
ra siekė 109—112 laipsnių,, 
Nuo karščių nukentėjo
gyvulių, Grand Island apylin- ' 
kėse išdvėsė apie 2 tūkstančiai 
kiaulių. •

• Vokietijoje jau prasidėjo 
vaikų vasaros stovyklos. Šiam 
reikalui Balfe gauta aukų 
1,070.15 dol.
• Liet. Enciklopedijos redaĮfr^Jjlį 

cijos kolektyvas ir jos leidėjas 
liepos 17 d. bendrai posėdžia- . 
rimų. Siekiant tikslesnio re- 
dakcinio darbo, vyr. redakt. 
cinio darbo, vyr. redaktorius 
nebus trukdomas smulkmenų 
redagavimu, bet turės daugiau 
galimybės susikaupti ties jo ;V|| 
specialybės dalykais iš litua- 
nistikos-srities. Tuo būdu bus

Bet čia tave pasitinka kartu ir 
diois nustebimas. 
\isos čia suskridušios žuvėdros 

šnekasi lietuviškai! 
Jos atskrido čia iš New Yor- 

ko, Brooklyno, Eliza bet ho,’
Bostono, Lawrenco; kitos gi 
nei iš tolimosios Chicagos ar 
iš V.’ashmgtono baltųjų rūmų 
pašonės. Ir miela, smagu gir
dėti, kai visos tos liotuviskosios 
žuvėdros, pasiekusios šį kraštą 
prieš 40 ar prieš 5 metus, nuo
širdžiai tarpusavy šnekasi, 
bendrauja, prisimena valan
da?:, kada sėdo laivan ir plaukė 
Amerikon trupinių ieškoti.

Lietuviškosios žuvėdros, po 
. ______ _________ ;__________________ ___________ 2. pusryčių ar riebių pietų

v prakidusios kelias valandas 
O '» Alf 1 • • • • Atlanto pakrantėje tarp saulės,Sesers M. Alfonsos auksinis jubiliejus g^ų ū bangų, apdegusios 

J J karštyje sparnelius, grįžta j ža-
cijatą, 1907 m. ji sudeda pir
muosius įžadus, o 1915 rn. am
žinuosius. . ilsėti, pasiutaroti.

Tais laikais, kada lietuvai
tėms seserims gyvenančioms 
lenkių globoje sava lietuviška 
vienuolija buvo dar tik svajo- .
nė, sesuo M. Julita jau tama- nekasl 
vo lietuvių reikalams, auklėda-

Kai tu susimąstęs sėdai į 
laivą ir rengeisi palikti močiutę 
Europą, viršum ,tavd galvos 
skraidė ir krykštavo žuvėd
ros, modamos baltais sparne
liais it linkėdamos gero ke 
lio. Gi kada žalios Atlanto 
vandenų skaros gaubė tavo 
akis ir ilgėjaisi paliktų na
miškių, tos pačios žuvėdros se
kė p'1.-kum laivą ir traukė iš 
rankos maisto trupinėlius.

Daber. kai palikęs mašina ; 
ir miesto tvaikumą. išvažiavai 
atos ogų poilsio, vėl tos pačios 

, žuvėdros pasitinka tave, atva- 
• žiavusį : Kennebunką, tą gra- 
> ži ;«ją tėvų Pranciškonų širdies 

T. Bonaventūros Tamoliūno, . ir gaivios saulės vasarvietę.

gas įžadų atnaujinimas. 6 vai. 
vakarienė svečių namuose.
7 vai konferencija: “Marija

* Nekaltai' Pradėtoji”. 8 vai.
. šventoji Valanda Liurdo: Gro

toje už kenčiančią Lietuvą, 
pamaldos, pamokslas ir nak
tinė procesija su žvakėmis.

viŠKais rašmenimis mašinėles, 
kurios, girdi, •

pačios rašo ir nereikia čia 
daug galvos sukti.

O kai atvažiavo vasaroti dr. 
Snieška su žmona, pažįstama 
visiems, turėjusiems bėdų su 
dantimis, visi pratarė: “Dabar 
turime visų sričių specialistų: 
kunigų, misionierių, gydytojų, 
rašytojų, menininkų, sporti
ninkų, darbininkų, tinginių ir. 
nenuoramų...”

DUOKIT KEUĄ — ATŽY
GIUOJA JAUNIMAS

Kennebunko vasarvietėje jau 
kelintus metus įprato įsikurti 
lietuviškas berniukų miestas- 
Vieni jį vadina stovykla, kiti— 
lietuvybės mokykla, auklėjimo 
židiniu, drausmės kuopa, o iš 

poilsio, pramogų, 

tirties ne tik virimo, bet ir 
dainos, poezijos, pedagogikos 
srityse: F. Pupėnaitė - Vasi
liauskienė, Dzikienė, R. Vilia- 
mienė, K. Grigaitytė-Graudu- 
’šienė, Sodaitienė. Jos meiliai 
viena tą pupytėmis vadina, 

dainuodamos apie puodus 
sukasi ir berniukams sto

vyklautojams garuojančius ku
kulius verda.

Ir taip visa stovykla — se
nieji ir jaunieji — suauga į 
gražią sutartinę, susigyvena ir 
ašarodami išsiskirta. Visą nuo
taiką riša, gaivina ir stiprina 
malonūs šeimininkai tėvai 
Pranciškonai, pasiryžę visiems 
padėti:



2 HOUSES

ONE APT. HOUSE

Sės. M. Alfonsos auk

14900 INDIANA AVĖ.

TMIPKITEMŠTUNorwood, Mass.

Uždirbkite

GENERAL SAVINGS
Cicero, Illinois

nmo

For Appt
EV 4-0325

t-' Jau buvo pranešta; kad LDS 
? (Lietuvių Darbtniaky Sąjto- 

gos) Seimas šiais metais įvyks 
spalio mėn. 23 a- 24 cLd. šy. 
Petro Sėtuvių parapijoje, So. 
Boston, Mass. •

uždavinių yra ir lakūnų Žygio 
minėjimas, kurt surengė hepos

JĮ'

; 11 vai šv. Antano bažnyčio
je kteb. kun. L Boreišis atlai-

psichologija.
S28 fa> VIIIpsL Kate $3
Užsakymus ir pinige siųsti

Thompson, J. Sakevičius, A. 
Jankauskas, P. Vaškas, O. Po
cienė, St. Pocius, V. Lang, Ag. 
Kalvaitis.

INCOME PROPERTY

Juozapas Čepreckis 
buvo palaidotas liepos 24 d. iš 
švč. Trejybės bažnyčios, šv. 
mišias atlaikė ir į kapus paly
dėjo kunigai P. Totoraitis, V. 
Demikis ir P. Barauskas, MIC.

Išvažiavimą
pikniko formoje organizuoja 
Newarko vyčių kuopa į Belle 
Meade, N. J. rugpjūčio 8 d.

lauktina iš (fetroitteaų didės- 
nes meilės lietuviškai knygai.

Nemažas lentynas lietuviš
ka knyga užima ir Patalausko 
jr Oo._ (‘Ars”) saldumynų 
krautuvėje.

- LDS apskričiai gali išrinkti 
K po du atstovus. Kiekviena kuo- 
Š? pa gali išrinkti ir {galioti po 
||... vieną atstovą. Kuopos, kurios 

turi daugiau kaip 10 narių, 
g#- gali išrinkti po vieną atstovą 
| . nuo kiekvienų 10 narių. At- 

stovai privalo gauti įgaliojimus 
į’ .■ su apskričių ir kuopų valdybų: 

dvasios vado, pirmininko Sr 
iy.-, raštininko parašais. Centro 
į valdybos ir garbės nariai gali 

.... dalyvauti seime be įgaliojimų.
Pilnateisiais organizacijos 

, nariai yra Garbės nariai, moką 
jjF > mokesnius nariai arba vienas 

’ iš mokančio mokesnius nario 
šeimos narys. Tačiau šeimos 

K : minai turi būti įsirašę j LDS 
f?*-? orgainzadją.

kė žuvusius lakžtais* šv. 
mišias ir pasakė pamokslą,* pri
mindamas didvyrių kelią ir 
ryžtą. Turi būti kiekvieno lie
tuvio pareiga savo žygius skirti 
tėvynės garbei, gyventi gimto
sios žemės ilgesy, niekada ne- 
suabejojant dėl savo nusistaty
mo grįžti atgal Lietuvon. Baž
nytinis choras specialiai pagie
dojo Vanagaičio “Maldą” ir 
Sasnausko “Apsaugok Aukš
čiausias”. .

Apie 1 vai. ispanų salėje į- 
vyko Dariaus ir Girėno minėji
mas. Atidarė vienas iš klubo 
valdybos narių p. Marciškaus- 
kas. Kalbėjo lietuvis teisėjas 
J. Uvick, buvęs D. ir G. žygiui 
remti komisijos pirmininku 
Detroite. Ačiū jam, kad suge
bėjo trumpai atvaizduoti to 
meto lietuvių amerikiečių- nuo
laikas. Kitas kalbėtojas —Lie
tuvos aviacijos pulkininkas L. 
Peseckas, buvęs tos avarijos 
Soldino tyrimo komisijos na
rys. Iš jo visi ir laukėme jo 
prisiminimų apie tyrinėjimą, 
tačiau tegirdėjome trumpą ap
žvalgą apie aukštuosius skridi
mus, apie Darių kaip žmogų ir 
karį, na, ir daug šabloninio 
didvy rio pagarbinimo. Kadan
gi prelegentas skaitė gana ty
liai ir sumaišydamas lapus, tai 
publikoje pustyliai buvo disku
tuojama... Vienas mano kaimy
nas tvirtino, kad Lituanicą nu
šovė vokiečiai. Esą Vokietijoje 
nieko nesakė, bet kai nuvežė

Model Open Daily 9 A. M. to 8 P. M.
Sunday 11 A. M. to 8 P. M.

lažui. tai savo “skambesiu” 
nuotaikos neišlaikė. Negudru 
mišraus choro dainą “Kritu- 
siems šauliams” dainuoti tik 
tewuj ir bosui.

Mmėjhnan atsilankė arti 
100 žmonių. Kitus nutraukė e-

KNYGA KIEKVIENAI 
gEIMAI

Kun. Dr. Joną Gutausko

Vaiko Dievas

Accredited school of nursmg. 
Mušt be between the ages of 
17 and 30 years and have com- 
pleted 4 years of high school. 
A scholarship, vvhich eonsists 
of books, tuition, unifonns and 
maintenance, is provided for 

eacft studmt nurse accepted Into 
the September dass. Modern 
classrooms, dietary and .che- 
mistry laboratories, and up-to- 
date library in the new įnir
šęs’ home are available for the 
ūse of all students. Wrįteor 
telephone: Edna D. Collentine, 
R. N.,* Director of Nurses, 
South Chicago Community 
Hospital, 2320 E. 93rd Street, 
Chicago 17, UI. ESsex 5-4400. 
Next class begins ?September 
8, 1954.

draugams, kurie atvyko iš to
limų vietų, taip širdingai mus 
guodusiems ir tebeguodžian- 
tiems.

Su padėka norime paminėti 
skulpt. P. Vaškį, padariusį 
velionies pomirtinę kaukę. .

Velionies kapas skendo gė
lėse, suplaukė daugybė užuo
jautos telegramų ir-laiškų. 
Višu atskirai nepajėgtume iš
minėti. Malonėkite priimti šir
dingiausią ačiū.
\ Tartume dėkui laidotuvių 
direktoriui Mykolui Bigeniul.

ŠIAIS METAIS PASKUTINIS | 
DARBININKO’PIKlttCAS

2 įc 3 BEDROOMS 
New ALL FACE BRICK

Ą1I work done by Experts

GEO. HAZARD & SON 
50 Years in Business 

3312 S. Hateted Street 
Phone: YArds 7-2831

Lietuvos Vyčių,
New Yorko-New Jersey aps

krities metinis piknikas įvyks 
rugpiūčio 1 d. šv. Mykolo pa
rapijos sodelyje, 15 East 23 
gatvė, Bayonne, N. J. šokiams 
gros Joe Thomas orkestras. 
Piknikui ruošti komitetą su
daro: Connie Mack, Vera 
Lang, D. Dutkutė, O. Klimai- 
tė, L. Janonis, Karolius Basa
navičius ir M. Rusgis.

Nevarko 29 vyčių kuopą 
atstovauti metiniame seime 
Pittsburghe išrinkti Ed.

ir kitas žymesnias vietoves, ri i o 
šeštadieniais ir sekmadieniais vienuoliško gyvenimo, kartu 
jį pavadavo atvykęs š Kenne- su ja džiaugiasi ir visa Šv. 
bunk Porto T. J. Adomavičius, Pranciškaus seserų vienuoli- 
OFM. žvalgas jos šeima. E. A

3 LARGE L0TS
NEAR LAKE

ir religija
Refigtuis vate atddejtaas 
ryšium su jo dvaste raida

I dalis: vaiko kelias į pa
saulį — dvasinis ir Orinis 

vystymasis;
II dalis: vaiko kelias į re

ligiją —religinis brendimas; 
m dalis: religinis vaiko 
auklėjimas. šeimoje „ ir mo
kykloje; '
IV dalis: ypatingieji religi
nio auklėjimo uždaviniai.
Knyga tėvams, mož^gįąpis 
ir tiems, kurie domisi vate

DARBININKAS 
68» Bmlnriek Avė. 
BrooUya H, N. Y.

LDS Seimą nutarimai

Nariai moka kas met 50 
centų į LDS Centrą ir cen
tų kuopai. Tik Garbės nariai 
gali ir nemokėdami mokesnių 
naudotis visomis LDS organiza
cijos privilegijomis ir teisėmis. 
Nariai, neįmokėję 50 centų 
Centrui per 3 mėnesius, su
spenduojami; neįmokėję per 6 
mėnesius lieka išbraukti iš or
ganizacijos. Tačiau, nariai be
darbiai ar ligoniai, neturį iš ko 
užsimolfėti, kuopos valdybai 
paliudijus, gali būti atleisti nuo 
mokesuų.

Nauja LDS konstitucija bai
giama spausdinti. Kaip tik bus 
atspausdinta, ją išsiuntinėsim? 
nariams nemokamai.

Knyga, parašyta kun. dr. K. 
Širvaičio, “žodis daitiainlcui” 
taip pat jau spaudoje. Tikimės 
ją prieš Seimą išsiuntinėti na
riams nemokamai

' Tretininkų vizitacija
Newarko kongregacijos į- 

vyks rugpiūčio 1, sekmadienį, 
tuoj po 9 vai. mišių. Vizitaci
ją atliks T. 'Benvenutas Ra- Lietuvon, tai rado kulkas... 
manauskas, p. F. M. . Po paskaitos girdėjome Justo 

darbavosi sekančiuose Metinis parapijos piknikas Pusdešrio montažą “Lituani- 
Prašome kuopų valdybų tuo- IIues»'u«*;- FiUsburgn, Pa,, rengiamas rugpiūčio 29 Lin- ca”, kurį skaitė autorius, E.

* jau sušaukti susirinkimus, iš- D e t r oit, Mich., Homestead, deno Laisvės parke. Organiza- Brokaitė ir A. Pesys. Montažas 
rinkti atstovus ir užsimokėjusių Pa--Kenosha, Wisc., Elizabeth, cijos ir padieniai asmenys jau būtų buvęs efaktingesnis, jei 
narių sąrašus prisiųsti LDS N. J., Hartford, Conn., Esplen,- ruošiasi, kad piknikas būtų kai kurias istorijas tą dieną ne-

- Oatrm. 50 Cotfa^e St, Nor- Pa’’ Rochester» Y-’ Harris- pasekmingas. - būtume girdėję ketvirtą kartą,
tuind ’ (Hl. N. J., Maspeth, L. I., Cali-
woeo, fomia, New. Kensington, ,Pa.,

LDS Centro Valdybos jjew Britam, Conn. Jr naujo-
Dvasios Vadas kių magistrą Motiniškame

Kan. Pf. A. Virroauslcas Name. Per visus tuos metus. Visiems tautiečiams, pareišku- paskutinę pagarbą savo myli-
Pirm. Vincas J. Kudirka sesuo M. Alfonsą savo darbš- siems paskutinę pagarbą ir mam mokytojui. Ypačiai dė-
Sekr Antanas F. Kneižvs tumu ir pasišventimu pajėgė patarnavimą mūsų brangiam, kojame jo filadelfiškiams ko-

uždegti jaunojoje kartoje Die- mylimaųi vyrui, tėvui ir uoš- legoms ir draugams ponams
vo, tėvynės, išminties ir tiesos viui Seimams, ponams Mykolai-
meilę. Jos jausmingi pasakoji- PROF. VINCUI KRSVEI- čiams, ponams Vasiliauskams, 
mai apie garbingą Lietuvos MICKEVICIIJI ponams Puzinams, ponams

i- Saliams,*p-lei M. Krasauskai- 
pasakėlės, rasdavo nuoširdaus reiškusiems tiek daug užuo-, tei ir peniai Z. Galvydienei, 
atgarsio jaunuolių širdyse. jautos mūsų didžio skausmo lengvinusiems mums sunkias 

šiandien, jie po melsvu Lie- valandoje, tariame bendrą liūdesio ir rūpesčių valandas 
tuvos dangumi, bet po svetin- nuoširdų lietuvišką ačiū. Nuoširdus ačiū rašytojams J. 
gos, laisvosios šalies auksiniu Dėkojame šv. Kazimiero pa- Aisčiui ir A. Vaičiulaičiui. Dė- 
dangumi, seselei Jubiliatei rapijos kleb. prel. L Valan- kojame už prie kapo pasaky-
jau žymiai daug jaunystės pa- čiūnui, prof. kun. V. Jaskevi- tas kalbas prof. A. Sennui,
vasarių metų praslinko. Aukso čiui, laikiusiam iškilmingas prof. J. Puzinui, prof. V. Ma-
varsomis nudažyti nenuilstan- gedulingas mišias, asistos kun. ciūnui, prof. K. Pakštui, J.
čio uolumo, pasiaukojimo, W. Vėžiui ir B. Šimkui, prof. Aisčiui ir K. Ostrauskui bei B.
Dievo ir artimo meilės penki kun. St. Ylai už ypačiai gilų Raugai, — taip pat Dr. K.
dešimtmečiai, auksinių varpų dvasingą pamokslą ir mišias, Jurgėlai ir kitiems Amerikos

Kun. P. šakalys, garsams aidint Jubiliatės šie- kun. St. Railai už mišias ir Balso bendradarbiams, įrašiu-
tnūsų parapijos vikaras, su- loję, harmoningai pinasi am- operos solistei Juzei Augaity- siems* laidotuvių apeigas ir

grįžo tris savaites atostoga- žinos padėkos maldų vainikan, tei jautria giesme lydėjusiai kalbas transliacijoms Lietu- 
vęs. Atostogas praleido ant Seselei M. Alfonsai, laimin- pamaldas. von.
**aSes’\ Aplankė Washingtoną gai s u 1 auk u s«a u k s i- Mūsų ped&a taip pat ve- Trūksta žodžių atsidėkoti 

jubiliejaus savo lionies kolegoms profesoriams, artimtesieins mūsų šeimos 
daugumui net iš toliau atvy- 
kusiems į laidotuves; jo stu
dentams, lietuviams ir ameri
konams, kurie atėjo'atiduoti

organizuojant ir tvarkant lai
dotom ir, to nežiūrint, atsk 
terastam nuo asmeninio ho
noraro

LIETLVIIJ LAISVES PARKE, UNDEN, N. | 
įvyks rugsėjo-September5.

Brnoklvmeciy patogumui autobusas eis nuo

Ranch Style Homes
FULL PRICE FROM 

$12,750 to $15300
DOWN P AYMENT $650 to $900 

MONTHLY P AYMENT $75 to $88

YOUNG 
LADIES 
become a 
RegisteredComplete Plumbing

Minėjimo rengėjams pri- II **
klauso padėka ir nuoširdus & HC3llD^

INSTAELATION * StIPPUES
nekalbėtų visi apie tą patį, o-Kitchen & Bathroom_Fixtufes 
silpnesnio balso savininkams 
parūpinti mikrofonus. .

Po minėjimo klubo nariai ir 
prijaučiantieji išvyko į p. Sin
kevičienės ūkį. P. Natas

Knygos
Neringos knygyne (prie 25- 

tos ir Vemor) ispanų name 
galima gauti ne tik knygų ir 
laikraščių, bet ir įvairių tauto
dailės išdirbinių, lietuviškų 
plokštelių ir saldainių. Darbi
ninkas irgi ne vieno akį at
kreipia.

Sekmadieniais prie šv. Anta
no bažnyčios knygos irgi par-

Includes Principle, Interest, Taxes and Insurance 
(Slightly Higher Down Payments for Civilianš)

Ftariished Model May Now Be Inspeded

Rugpiūčio 1 d. vietinis Fede
racijos skyrius ruošia pikniką 
su pietumis Šidlauskų sode, 
124 Summer St. Pikniko prA- 
džią/1 vai, o pietūs 2:30. Vie
tos ir apylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti ir linksmai 
praleisti popietę lietuviškoje 
nuotaikoje. Visas pelnas ski
riamas seselių namo fondo rei
kalams.



VASAROJIMO VIETA
Stephen Bredes Jr.

LĖPS PIAY BAILI

M. and L AUTO COLLISIOM VORAS

37 Sheridan Av<m 
Brootlyi^N.Y. 
TeL APplegate 7-7083

660 Grari Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBUC

Parstupo Šaknys 
jau buvo žinomos ir 
vartojamos kaipo 
gyduolė nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 
plaučių figų, 
nuo širdies nesvei
kumų, nuo suoktų

je galėtų auklėtis. Buvo pa
brėžta, kad visa lietuvių tauta 
kovoja už savo pavergtos tė
vynės išlaisvinimą prieš ben
drą Lietuvos ir JAV priešą — 
imperialistinį komunizmą. Po 
šios deklaracijos skautų vadai, 
dvasios vado kun. dr. K. šir
vaičio ir Skautų Tėvų ir Rė
mėjų Komiteto atstovo Moc
kaus akivaizdoje, pasirašė rei
kalingus raitus.

Negaliu sutikti su tvirtini
mu, kad gegužės 16 susirinki
mas buvo šauktas todėl, kad 
“nuomonių skirtumų išlyginti 
nepavyko”. Skautų Tėvų ir 
Rėmėjų Komitetas neparodė 
noro su skautų vadovais re
gistravimo reikalą svarstyti. 
Visus savo sprendimus komi
tetas padarė nesitardamas nei 
su vietininku, nei su vadeiva.
Išsireiškimą, kad “ne be kal

tės ir skautų vadai”, * tenka 
užginčyti todėl, kad šis susi
rinkimas buvo komiteto šauk
tas. Skautų vadai (net vieti
ninkas su tuntininke) nebuvo 
kviesti Vadeiva ir kai kurie

negalėsianti surengti tų p-btų 
pas save. Olandų mostas gero
kai švelniną FIDEs padėtį dėl 
staigiai atšauktų nmgtynių Ar
gentinoje, tačiau kas dalyvaus

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Fhishing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y,

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond HiH, Ozone Park, Forest H1Ū, Jamaica.

Darbas atitekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Betikite, New Torte.

Darbe valandos: katSn nuo • vaL ryto Bd 8 vaL vak.

Renkime jiems tarpusavio var
žybas, pamokinimo valandas ir 
pan. Netrukus manoma sulei
sti Bostono ir Brocktono jau
nuolius draugiškam susitiki
mui. Bostoniškius paruošti i- 
masi Merkis ir Kontautas, 
brocktoniškius — Stasys Eita- 
vičius.

šviesti klausimo ir jį išdisku
tuoti. Registravimo klausimas 
buvo pastatytas balsavimui 
netikėtai ir be jokio formula
vimo. Kai buvo pasiūlyta bal
suoti “už registravimą”, nepa
kilo nei viena ranka, nes pa
gal komiteto ir susirinkimo 
prelegentų versiją — lietuvių 
skautų registravimą amerikie
čių vienetuose —kas gi galėjo 
balsuoti? Tuo tarpu US Broli
jos registravimo būdas — lie
tuvių skautų vienetų registra
vimas BSA organizacijoje —

FTFTHAVE. HOTEL 
127 BEACH 116th STREET 

ROČKAWAY BEACH, L. I.

HOME
ra EAST BROADMAY

- South.Boston, Mass.
D. A. ZMeMm F. K. ZaJetafae

ir Mantrealto Sėtuvių koman
dos pasigenda savo eilėse prie
auglio — jatmonfių. Yra rei
kalo sukrusti ir patraukti į^a-

(atkelta iš 4 psL) 
vienetas neprarado ir nepra
ras. Viešai jis vadinasi ir ame
rikiečių skautų tarpe laiko
mas lietuvišku vienetu, tuo 
galėdamas ir toliau atlikti 
visus tris uždavinius: 1) auk
lėti jaunimą skautiškoje dva
sioje, 2) įvairiomis progomis 
atlikti Lietuvos laisvės sieki
mo propagandą ir 3> auklėti 
jAunimą lietuviškai tautiškoje 
dvasioje. Jūrų skautų vienetą 
įregistruodami BSA, Clevelan- 
do skautų vadai deklaravo 
Boy Scouts of America atsto
vui: 1) savo priklausomybę 
Pasaulio Lietuvių Skautų Bro
lijos Vadijai ir, 2) teisėtą lie
tuvių skautų tėvų norą, kad 
jų vaikai gimtąja kalba ir lie-

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių direktorius Ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBUC

1883 MADISON ST. BROOKLYN «7, N. Y.
T«L EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties), Ridgewood

SAVINGSGKNK
135 BROADWAT ai BEDFORD AVĖ. 

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

Gera proga įsigyti dvi naujas Vokieti* 
joj Ventos leidyklos išleistas knygas:

SCHOLES BAKING, Ine. 
V. Lukas — Vedėjas

632 Grand St, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

t! Marijos garbei, meldžiant 
Lietuvai laisvės, Rusijos atsi
vertimo ir pasaulio taikos, 
žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Procesiją vedė, rožančių ir 
angliškai maldas kalbėjo kun. 
J; Lukšys; lietuviškai Marijos 
metų maldą atskaitė kun. St 
Raila; pamokslėlį lietuviškai ir 
angliškaipasakėklebonaskun. 
J. Karalus; litaniją giedojo 
vaifiuBri ir parapijos choras, 
pasižadėjimą Marijai skaitė 
viena Fatimos piemenėlių pro
cesijos mergaitė, Marijos sta
bdą ir vėliavas nešė organiza
cijų atstovai Per sumą ir pro
cesiją įspūdingai giedojo para
pijos choras, vedamas muz. J. 
Mačiulio, buvo atlikta lietuviš
kos giesmės, himnas į Fatimos 
Mariją ir Glūdi Maria Mater 
gratia, solo giedojo T. Drauge- 
henė su choru Po procesijos 
visi ėjo pasveikinti Marijos 
statutes, žmonių lankymasis 
taip pat ir šiokiadieniais buvo 
labai gausu. Degė didelė dau
gybė žvakių. Maldos, ašaros ir 
atodūsiai kilo į Mariją, kaip 
Šiluvoje, Aušros Vartuose, 
Lurde, Fatimoje arba kitose 
Marijos garbe šventovėse. Tai 
bus ilgai neužmirštamos mal
dos dienos, suteikusios paguo
dos, stiprybės ir vilties.

Kažinkokiais sumetimais ne- 
ouvo duota lankytojų knygoje 
pasirašyta visiems maldinin
kams, bet tik parinktiems as
menims, taip pat buvo pamirš
ta paskelbti apie atlaidus už 
Marijos statutes lankymą ir 
maldas. K-

287 3rd Avė* Asbory Paris, N. J. 
BtecktoOcean. PhonePR5-1715 
Europ. Plan $18. With delicious 

meste
Near

254 W. Broadwąy 
South Boston, Mass. 

JtiSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

savumu.
Baigdamas, turiu labai atsi

prašyti mielą ir gerbiamą 
straipsnio autorių St. Brazdą 
už šią kritiką, tačiau tikiu, 
kad jis teisybės vardan nepa
laikys man to už bloga.

V. Sėnbergas

parengimams, susinn 
kiniams, etc.

IŠNUOMOJAMOS KABINOS su visais patogumais ir 
virtuve (telpa ir dvi šeimos). Taipgi kambariai su maistu 
tik $25.00 j savaitę. Važiuoti nuo Bostono 3 keliu — 50 
mylių į kairę (EUisvilte village). Adressa:

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
60-04 Woodside Avenue 4380 White Plains Road 

Woodside, N. Y. Bronį, N. Y.

ETAPAI 
Poezija 1933-1953 
Įrišt^MŽp, traku H00

durna. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildami kogeriau-

WA1TKUS 
FUNERAL HOME 

197 WeMer Aveaue

levinių; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir 
reumatSkų skausmų, ir suval- 

nžnano k i e t ų vidurių. Pri- 
siųskite mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kvoterį svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
GOD, tai bus $L25; į Kanadą 
irgi yra $L25.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE 
ai vW mlriiiu, darymo ir medų taisymo darbaL

ROCHESTEB, N. Y.

V. Krėvės minėjūnas 
Liet, spaudos kioskas 

Kioskui vadovauja A. Saba
liauskas, lietuviški leidiniai ir 
knygos yra par. mokyklos raš
tinėje. Dar galima užsisakyti 
Liet Enciklopediją ir ją ten 

cookėlg, homelike atmoephere; 200 atsiimti Kioskas atidaras dalyvavę skautininkai buvo 
ft from ocean. Ddy, Week, Season. 2-jų ir 3-jų triesti-AaipO tėvai

Mišių. Jau kioską pasiekė J. Vadeiva susirinkime kalbėjo 
Jankaus naujasis romanas — atsakydamas komitetui į jo 
Namas geroj gatvėj, išleistas priekaištų laišką Liet. Skautų 
Ventos leidyklos Vokietijoj. Brolijos vadijai ir į komiteto 

pirmininko pranešimą, kuria
me buvo prasilenkta su tiesa. 
Vadeivai nebuvo tikslo kalbėti , , . A
už registraciją, nes tas klausi- dalyviams paaiškintas ir tode 

a, i J j 1-4. a negalėjo būti pastatytas balinas Clevelando skautų vado- "csaicJu 
vų nebuvo keliamas. Kiti da
lyvavę skautų vadai norėjo at
sakyti į antrąjį komiteto raštą 
ir plačiau pasisakyti svarsto
mu reikalu, bet jiems buvo 
duota tik po 3 min. laiko. Su
sirinkimo rengėjai nenorėjo 
leisti blaiviai ir teisingai nu-

JEsplyaB Itrmenhm dykai. 
NOTARY PUBUC 

Tel Sb 8-9815

TeL STagg 2-5043

Bfatthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

rUNEBAL HOME 
M. P. EaYiAS — Dtrektortau

Joseph Garszva
GR A B O RIU S 

BALSAMUOTOJAS 
231Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

dai vargu, ar galės siūlyti ke- 
Itonės ir išlaikymo išlaktų pa- 

■ dengimą, kaip kad darė ar- 
PRtSISTATO -trečiaa draaoas- 4 Įala-ta berniukui ir ja famiui <w>rtiniečiai 
(New Hide Park, L. I, N. Y.). g«>inimai.

Bisgmer pfenms. 1954 metų 
JAV meisteris. Arthur B. Bte- 
giner iš New Yorfco iškovojo 
pirmą vietą Pan Amerikos 
tarpt, turnyre, kuris įvyko 
Los Angdes, gaudamas SLOOO 
przą. Turnyro, pasekmės: Bis- 
guier Hį4-214,. Larry Evans 
11, Rossolimo iš Prancūzijos 
ir H. Steiner (Los Angsles) po 
10^4, ispanas Pomar ir Sher- 
win (New York) po 10 taškų.

Iš jaunių šiame turnyre ge
riausiai pasirodė Sheflby Ly- 
man (1952 Bostono meisteris), 
jis surinko taškų, pra
lenkdamas JAV jaunių meiste
rį R. Šiems ir 14-metį latvį 
Kaime iš Philadelphijos.

Šachmatai įkelti į sportinių 
žaidynių, įvykstančių rugsėjo 
4-6 programą Toronte. Bus 
komandinės varžybos ant 6 
lentų. Nesusidarius bent 3 ko
mandoms įvyks individualinės 
varžybos.

1. Proctaktyvstts mfisą rašytojo JURGIO JANKAUS 
NAUJAUSI VEĖCALA

NAMAS GEROJ GATVĖJ, 
kietais viršeliais. 267 p, kaina $4.00

Coontry Beari — Nevr 
BAILSETS HAUL

Mato A Jotanaoa Are, Bay Head, VJ. 
Americsm Plaa. 3 Meste DaRy. DooNe 
Rooms. Privalė Porebes. Ocean&Bsy 

Mock away. Reasonable Ratas.
TeL: Potot Pleaaant 5-9724

AjriKūr«jimM Ir kraujo tyrimą. S Pritarimo valandos to-2 ir M 
—talfto JSuropoje ■ ~

128 K Mfl| 8UMEKT MEW YORK C1TT
Virš Lerington Avė. potentato tenkinto rtotiM. Lengva privati 

ii riayr- Atskiri tenkteo t.artiteitf vyate te toririĮif. 
iiiiemiyiŪMMiįimiii Įw'»iiiMila>mi ĮuMimue.yaiHĮSUiėiai »

MAIN STORE
: 6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y. .< 
toOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOe

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Gnborins - Balsamuotojan 
MODERNIŠKA K<VLY«IA

Laidotuvių Direktorių 
84412 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statton)
W<*odhaven, N. Y.

Tel APpiegate 74349

rELEVIZUOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

HBOCM^YN, N. 1

NORMOOD INN
AVON-BY-THE-SEA, N> J.

A Family Favorite at tbe Skote. 
Ffcmous for exctilent meste. Modffled 
Anasr. Pten.* Ocesa Bathtay dteectbr 
taom yuor roooL Reasoaabte Ratea. 

Near-Cburctas. »ae Parfctag.
Pitone: JPR <4821

J. L. FRYOR, Owner

Užsakymus siųsti:

“Darbininkas”, 680 Bushvick Ave^ 
Brooklyn 21,'N. Y.

on our 
BASEBALL BATTING RANGE 

New! 18 Hole mhtiatare Goti Course 

PELHAM PARKIAY 
Batting Range

Pdham Fkway So. Avė.
Bronį * *

One Btock East of Pelham Heath Inn

BOSE COTTAGE
505 HiH St^ Southampton, I, N. Y. 
Guest Hoose. Single and double rooms 
with or vritbmit bath. Kates $4-87, 
inciudtag: breakfast. Ten min. to 
Catbolic Clrarch. TenniSr geif, swim-



SIUVĖJŲ RINKIMAMS PRAĖJUS

MIRĖ

KONFERENCIJA

PARDUODAM NAMUS
EV. 4-1913

įasoooooooooa

Maldos Apašt. Dr-jos 
susirinkimas bus rugpiūčio 6

Mišių pat&rnautoj&i 
šv. Petro bažnyčioje liepos

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hfll ir kitose apylinkėse. Taipgi Išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

vių proga Lipskai par. bažny
čiai padovanojo naują kamžą.

DVI PRANCUZAfTSS, karte* New Yocfce tarauti Tautų
ribaaaae kaip gaHestiacos seserys, naeteeBdu attiko MM mylių kelio- 
»e i Saa FraBefa**.

Mairanapolį. Išvyko 37 berniu
kai. Kartu su jais išvyko jų 
globėjas kun. Antanas Knei-

Šv. Petro par. hažn. liepos 
30 pradedamos $dfenų treti* 

\ntokams rekolekcijos,. kurias 
ves T: Juvenalis Uauba. Reko- 
Jekcijos užsibaigs rugpjūčio 1 atlaikytos šv. Mišios. Sukaktu-

' d., 3 v. ppu pamaldomis ir Bo
stono apylinkės tretininkų su
važiavimu šv. Petro par. salė
je. Paskaito skaitys Tėvas, Mo
destasStepaitis.

Dootatadns k Katavtaa
Uptkai « *x

liepos 25 d. šventė 40 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Su
kakties dieną jų intencija buvo

Rugpiūčio 1,1954 m.,' 
S*. Petro parapijoj. So. Boston, Mašs.

šv. Petro parapijoje, So. Boston, 
VISIEMS •▼. FEANCltKAUS MYLĖTOJAMS REKOLEKCIJOS.

Ved* *Rv. Javeoalto Uauba o. f. M.

4 ▼*]. po pietų — Parapijos s*Hje —.Konferencijos atidarymas: 
sveikinimai, Didi. Gerti. Tėvo Provincijolo Jurgio 
Gaittnbo O. F. M. paskaita, klausimai sumany
mai tarytai pirmininklų-ų, pranešimai, konfe
rencijos uždarymas.itMVHrttar.Hius

6-3325

UErtJVię RAINO VALANDOS PROGRAMA
WERX—1SM Aastyrtf Martlebead flshm. Man.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

Susituokia
Vytautas KUlpavičius ir Gėdrė 
Tercijonaitė liepos'31 d.- Ap
reiškimopar. bažnyčioje.

Nepriklausomųjų studentų 
liepos 17 d. suruošta iškyUP į 
Devenių .ūkį, Watertowh, 
Conn., gražiai pavyko. Buvo 
suvažiavę apie 150 iš įvairių 
vietovių. Vakare įvyko stud. A. 
Gurecko paskaita, diskusijos, 
kurioms vadovavo J. Bilėnas. 
Laužą vedė V. Alksninis.

už senąją valdybą pasisakė 
241, už* naujus kandidatus — 
145. Naujieji šiemet gavo 
daugiau balsų. Vadinasi, opo
zicija tiem, kurių lietuviškas

Juozas Kizis, 

filmininkas, paskirtas lydėti 
P. Korėjos prezidentą Rhee ir 
jį nufilmuoti. Anksčiau jis fil-

išlaisvinimu. Dalies lietuvių ta
me lietuviškame sąjūdyje ne
matome.

Tai • reikšminga ir daug pa
sako, ypač kai prisimename 54 
siuvėjų skyriaus valdybos pas
tarųjų metų veiksmus. Anks
čiau, pav. 1940, New Yorko 
Tarybai dar aukojo 200 dol. ir 
turėjo savo atstovą. 1953 m. 
jau nei savo atstovo nebesiun- 
tė. Būtų galima nurodyti ir ki
tų faktų, kaip 54 skyriaus va
dovybė arba jos atskiri nariai 
išsijungia iš patriotinės lietuviš
kos visuomenės. O tai daug pa
sako, prisiminus dar tai, kad 
buvusią ir perrinktą valdybą 
rėmė ir teberemia A. Bimba 
visu savo "Laisvės” frontu; 
Kam tarnauja "Laisvė”, visi 
žino, bet ne visiem žinoma,

Žemiau išvardyti advokatai 
ieško Jono Kietos paveldėtojų. 
Jis yra atvykęs Amerikon iš 
Lietuvos, Vadoklių kaimo, ži
noma, kad jis turėjo seserį pa
varde Viktorija Klebonas. Jei 
jūs ką žinote arba esate miru
sio Jono Kietos giminaičiai, jū
sų pačių naudai esate prašomi 
kreiptis j mus:

I n Hi lą ■ n j» adresas: Bev. C. 
A. Matuhizh, MIC., Mariana- 
pofis, Thompson, Conn.

MANO PRAŠYMAI
Brooklyno Ganytojui, arkiv. 

T. J. Malloy, sutikus pradėti 
pagelbinę arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio-Matulevičiaus beati
fikacijos bylą kai pasibaigs va
saros atostogos, šios bylos vice- 
postulatorius gražiai visų skai
tytojų prašo sekančių dalykų:

1. Visi, kuriems teko kartu 
gyventi, mokytis ar iš arti ste
bėti arkivyskupo Jurgio gyve
nimą kuriam nors pasaulio 
krašte: Lietuvoje, Rusijoje, 
Lenkijoje, Šveicarijoje ar Ame
rikoje, viri, kurie turėtų ką 
nors nauja'pasakyti Bažnyti
niam Teismui Brooklyne, būki
te malonūs apie tą savo norą 
pranešti kun. K. -A. Matulai
čiui, MIC., adresu: Marianapo- 
lis, Thompson, Conn.

2. Viri, kurie esate gavę iš 
Dievo nepaprastų malonių, už
tariant arkiv. Jurgiui, malonė
kite apie tai pranešti kun. Ma
tulaičiui Marianapoli n arba

Neatspėjo
Arkivyks. Richard J. Cush- 

ingUi su maldininkais lankan
tis pas šv. Tėvą, popiežius įtei
kė arkivyskupui du vokus Ma
rijos metų medalių. Sugrįžęs 
arkivyskupas jais apdovanojo d. 8 vai. va k. šv. Petro parap. 
visus jį sutikusius, tarpe jų ir 
Oną Vasiliauskienę. Daugelis 
Amerikos laikraščių, nusitvėrę 
fotografiją, kaip popiežius ar- 
kivyksupui įteikia medalius, po 
ja parašė, kad, arkivysk. R. J. 
Cushing popiežiui įteikė du 
maišu pinigų.

Izidorius Vasyiiūnas
su šeima liepos 15 išsikėlė 

gyventi į Lawrence, Mass., kur 
eis vargonininko pareigas.

Tikras sporto garbintojąs
Liepos 26 Bostone jvyko beis- 

bolo rungtynės tarp Bostono 
Red Sox ir Chicagos White 
Sox. Chicagietis Jonas Masiliū
nas lėktuvu atskrido iš Chica
gos į Bostoną pasižiūrėti, kaip 
Chicaga sumuš Bostoną. Ir ne
apsiriko — Chicaga laimėjo.

3 vai. po pietų — šv. Petro parapijos bažnyčioje — Tėv. Juvenalio 
Daubos O. F. M. pamokslas, įžadų atnaujinimas, 
popiežiškas palalnitnimas ir palailiifnimts su 
Švenčiausiu Sakramentu.

<■ MmA- stovykla
<ir suvažiavimas žiemSfruoSa- 
mas Watervliet, Mich, prie

rčjojd. B Nev Yorkoorgąnl- 4- V ****’--
jojamai madinės. Suintere- G*"**?® ** *?*?,
šuoli prašomi registruotis pas fanato romčiamm ątav.M«l- sridMUM ^■toyjos Taamu 
Bifiudą Kontrimą: 37 Maujer dotamenty, fcad butą m- noranuMSu.
St Brooklvn 6 N Y daryta Brooklyno Vyakupjos Artmiauau laiku kun. K. 
TėLSTane 2-8809 ’ Bažnytiniame «Teisme pagelhi- Matulaitis vyksta Watertmrin,

ųė beatifikacijai byla, apklau- iš ten vyks Marianapolin, gal 
sinėjant Romos Tribunolo nu- bus Bostone ir trejetą savaičių 
rodytus liudininkus, kurių 
skaičius gali būti padidintas 
vice-postulatorians {teiktinu są
rašu. Arkivyskupas T. J. Mal
loy mielai priėmė , jam skirtus

.salėje.

Specialūs autobusai
i Liet Dieną Kennebunk Port, 
Me., rugpiūčio 15 d. išeis 7:45 
ryte nuo buvusio Darb. namo, 
Broadway ir E gatvių kampas. 
Kelionė ten ir atgal—3,25 dol. 
Bilietus reikia iš anksto užsi
sakyti Lith. Fumiture krautu
vėje, pas Brazauskus, Valat
kos ir kt.

Ona Marija Bucevičiūlė 
baigė Bostono universitetą 
magna cum Įaudė pažymiu. 
Gavusi un-to stipendiją, dar 
metus studijuos ir įsigys ma
gistro laipsnį.

Antanas Gaputis,
Chief Parachuts Rigger, su 
savo šeima parvyko iš Kali
fornijos atostogų į So. Bosto
ną pas savo tėvelius. Abu jie 
buvo tymus vyčių veikėjai. 

JAV*5r lietuvių tautai, ir kas Prieš kelioliką metų A. Gapu- 
linksta į nešančius pražūtį tis yra su parašiutu nusilei- 
šiam kraštui. dęs į Liet. Dienos dalyvių tar-

V. Juronis pą Marianapolyje.

jis lankėsi Amerikoje. Daug 
kartų jis yra filmavęs prez. 
Rooseveltą.

Prof. Adomas Galdikas 

vasaros atostogom išvyko į 
Maine valstybę ir sustojo 
pranciškonų vienuolyne Gree- 
ne. Ten gyvendamas, nori pa
žinti Maine gražią gamtą ir iš 
jos gauti motyvų savo kūry
bai Greene pranciškonų vie
nuolyne atostogauja ir kun. 
dr. K. Gečys.

Kiekvieną BeStadieni noo U Iki 12 vai vidudienio. Jeigu norite k* 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIflUI — Uthoanten R^Be Hrar. M Cet- 
tage SL, Ntrweod, Maaa. Skyriai: UttraaaiM Farntturv CK — A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broedway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadu ay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
xidge, Mase. Telefonai: NOrvMd 7-144»; South B«*t«n g-4«it ar 
8-1940; Klrkland 7*8533.

Magdalena Mtmtvilimė, 
lietuvio visuomenės veikėjo P. 
J. Montvilos žmona, mirė lie
pos 28- d., pašarvota šalinsko 
laidojimo įstaigoje.
Dr. F. Bagdanavičius sa šeima 
nuo liepos 17 iki rugpiūčio 3 
išvyko atostogų į Budreckų vi
lą New Jersey. Su jais kartu 
atostogauja ir kun. V. Bagda- 
navičius, “Draugo” moderato
rius.
Juozas Daubėnas, 
iš Worcesterio, New Yorke 
Dramos Teatro Akademijoje 
studijuoja režisūrą. Tarnau
damas kariuomenėje, jis dirbo 
skrajojančioje teatro trupėje.

Pr. Lapienės vasarvietėje 
atostogavo A. Galdikas, J. 
Kekaitis su žmona, Kopas su 
žmona, L. Dymša, Ošlapas jr., 
Zobarskaitė, Misevičius, Bra
zauskas su žmona ir Barčiaus- 
kas su žmona.

SKAUTININKES

RŠKAL1NGA VIRĖJA 
senesnio amžiaus moteris (10- 
65 mJ pranciškonų vienuolyne 
Kennebunk Fort, Maine. Pri
imama ir panašaus amžiaus 
vedusių pora. Atlyginimas tn-

Seniai jau praėjo siuvėjų 54 
skyriaus rinkimai, įvykę birže
lio 17. Praėjo ir porinkiminis 
birželio 23 susirinkimas, ku
riame rinkimų komisijos nariai 
— J. Glaveckas ir V. Mihelso- 
nas — daugiau “pranešinėjo” 
apie prel. J. Balkūną negu rin
kimų davinius. J. Buivydas ta 
proga susirinkime pareiškė: 
“Komisija nebuvo rinkta 
mums prakalbas sakyti, o pra
nešti, kiek kuris kandidatas 
gavo balsų. Jei komisija rado 
kažkokią prel. J. Balkūno “e- 
reają”, tai tegu tada paieško 
erezijos ir pas A Bimbą, J. 
Tysliavą ir J. Ginkų, kurie dar 
daugiau kišosi į rinkimus. 
Prel. J. Balkūnas kalbėjo tik 

Dr. Marija Žilinskienė ir kuril* dauS
Viktorija Cečetienė liepos 9 d. Via mūsų skyriuje ” K tikrųjų

visokiausių kalbų buvo paleista kad čia sutaria su “Laisve” ir 
per rinkimus ir po rinkimų, dar kai kurie viešieji organai. 
Siuvėjų rinkimai kasmet da- Kokį čia “frontą” jie palaiko ir 
rosi vis karštesni. Kodėl taip kodėl, nereikia aiškinti; lygiai 
yra? labai aišku, dėl ko buvo pyks-

Visiems gerai žinoma, kad tama, kad prel. J. Balkūnas 
Jurgiui užtariant atgautų svei- unijų vadovybes buvo komu> atkreipė dėmesį į siuvėjų rinki- 
katą, savo vardus ir adresus apsMę Nemaža unijų muš.
praneškite vice-postulatonui: nU0 patKjomjjų^ apsivalė, valy- Rinkimų daviniai taip pat 
Rev. C. A. Matulaitis, MIC., mag jj. buvo įdomūs. Siuvėjų 54 sky-
Marianapolis, Thompson, Conn. nagjg gaivalas moka prisi- xriuje yra apie 800 narių, bal- 

Amerikoje yra ši byla lietu- wtais vardais, sugeba savo tik 381 (mažiau pusės), 
viams pirmutinė ir vargu bus veĮjrti g pasalų, išstumia į 
gieit antroji. Ja duodama pro- prfejų savo simpatikus, jei pa
gos VKŠems prisidėti pne bea- negajj jau viešai veikti, 
tifikaajos byk» savo dalimi, Nevisadalengva tai ir susekti, 
kad Lietuvos sūnus, Bažnyčios Lietuviškajai visuomenei ne- 
pažiba, tikinčiųjų žibintas ofi- gun^ pastebėti, kam tikrai nusistatymas labai neaiškus, 
C^aKai Pripa" rūpi lietuviškieji reikalai ir kas padidėjo. Tai jau geras ženk-
žintas tarp šventąją. „ lenda į raudonąjį Maskvos bū- las, nors jis kai kam ir nerna-

Kub. A. A. Matulaitis, MIC., Lietuviai patriotai, pavyz- Jonus.
Viee-Fostulatorius džiiri, neatissako paremti Bak Kiek teko sužinoti, ta kryp- 

fo, Alto, Vasario 16 gimnazi- timi dirbama tohau, siekiant,- 
jos, mini išvežtuotius į Sibirą, kad ir pačių siuvėjų reikalais 

vicekonsulo Aniceto Simučio dalyvauja patriotiniuose pa- būtų daugiau - rūpinamasi ir 
brolis, pramonininkas; aplan- renginiuose, sielojasi Lietuvos kad visai išaiškėtų, kas dirba 

kęs New Yorką, Chicagą, Wa- 
terbury ir kitus miestus, lie
pos 23 d. “Evita” laivu išvyko 
į Buenos Aires.

Ui


