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Maskvos partijos laikraštis 
“Komunistas” birželio 30 pa
skubs Lenino testamentą, laiš
ką XHL partijos kongresui. 
Laiškas rašytas 1922 gruodžio 
23-4. Jame prieš mirdamas Le- 
ninas įspėja, partiją nerinkti j 
parijas sekretorius Stalino. 
Vadina į “neišsilavinusiu, žiau
riu, linkusiu piktnaudoti val
džią”. Sumaniausiu iš visų lai
ko Trockį, nors ir randa jame 
blogybių. Teigiamai atsiliepia 
apie 25novjevą, Kamenevą, Bu- 
chariną. Įspėjo, kad lenktynia
vimas tarp Stalino ir Trockio 
gali suskaldyti partiją.

Lenino laiškas Rusijoje nie
kad nebuvo paskelbtas, tik 
prieš 33 metus užsieniuose. 
Stalinas jį nuslėpęs, o tuos, 
apie kuriuos Leninas teigiamai 
atsiliepęs, sulikvidavęs. •

Su dviem lėktuvais žuvo
Du Amerikos lėktuvai birže

lio 30 dingo su 128 asmenim. 
Abudu išskrido iš Los Angeles 
trijų minučių skirtumu. Abudu 
skrido linijom, kurios tesisky
rė vos per kelis šimtus metrų. 
Vienas lėktuvas priklausė 
TWA, kitas United Airlines. 
Lėktuvai turėjo perskristi per 
audringą ir perfcūningą vieto
vę. Spėliojama, kad vienas ki
tą galėjo paliesti. Dingo Arizo
nos dykumose.

Abiejų lėktuvų likučiai šeš-

Plieno streikas

Didieji plieno fabrikai Pitts- 
burghe liepos 1 pradėjo strei
ką. Visos ligšiolinės pastangos 
susitarti didesnio atlygini
mo, didesnių atostogų ir dides
nio atlyginimo šventom dienom 
ar šeštadieniais nutrūko. Vy
riausybe lig šiol nesikiša. Abi
dvi pusės mano, kad streikas 
bus ilgas ir skaudus.

Streikas labai pakirs Ameri
kos ūkį. Streikuoja 650,000 
darbininkų. Sustoja gamyba 
apie 90% plieno, reikalingo 
vietos pramonei. Automobilių 
ir 'namų reikmenų pramonė 
esanti aprūpinta plieno atsar
gom 1-3 mėnesiam. Naftos ir 
statybos įmonės atsargas turi 
labai mažas, tuojau turėsian
čios sustabdyti darbą ir atleis
ti darbininkus. Vienos dienos 
streikas atsieis Amerikos ūkiui 
apie 40 mil. dol.

IR APIE LENINĄ MASKVA 
NEVISKĄ SKELBIA

Valst. departamentas šešta
dienį paskelbė vieną iš doku
mentų, kurie Maskvos partijos 
kongreso metu buvo, išdalyti, 
šiame dokumente Leninas 
smerkia Staliną už jo politiką 
tautinių mažumų atžvilgiu. Pri
mena persekiojimus Gruzijoje 
ir smerkia Stalino didžiarusiš- 
ką politiką, nors jis ir pats bu
vo gruzinas. Tačiau ir dabar 
bolševikai šio dokumento vie
šai nepaskelbė, nes mažumų 
atžvilgiu jie eina Stalino pė
dom.

Pilies savininko bėdos
Prancūzijoje vienas savinin

kas neturėjo kur dėti savo pi
lies su 32 kambariais. Niekas 
nepirko, nenuomojo, nebuvo iš 
ko remontuoti, o mokesčius 
mokėti reikėjo. Tada savinin
kas įsigijo dinamito ir pilį su-

Dainų šventė ir Kultūros 
kongresas Chicagoje praėjo su 
dideliu pasisekimu ir giedrio
je nuotaikoje, nors saulė kai
tino iki 102 F. laipsnių.

Kultūros kongreso posėdžiai 
vyko birželio 30 Shermano 
viešbutyje. Pirmajam pilna
ties posėdyje dalyvavo apie 
500 žmonių. Posėdį atidarė LB 
Centro Valdybos pirm. St. 
B&zdukas, invokaciją atkal
bėjo prel. Ig.'Albavičius. Pa
grindinę paskaitą skaitė dr. 
Juozas Girnius “Tautinė kul
tūra — tautos išlikimo pa
grindas”. Paskaita išklausyta 
su dideliu dėmesiu.

Po pietų vyko atskirų sekci
jų posėdžiai: mokslo, švietimo, 

tadienį jau surasti Grand Ca- 
nyon kalnuose, Coloradoj. Vie
nas nuo kito per mylią. Pasi
tvirtina mintis, kad jie vienaš 
su kitu susidūrė. Prie lėktuvų 
griaučių dar nebuvo galima 
prieiti. Manoma, kad ir lavo
nus bus galima paimti tik su 
helikopteriais. Tebėra stiprūs 
lėktuvam pavojingi vėjai.

BERNARO BARLCHAS, 85 metu. penkių Amerikos prez&Jentu 
patarėjas, aplankė Londone Cburchillį.

Baltijos kraštuose?
Laikraščiai pranešė, kad 

Poznanės judėjimas atsiliepė 
Baltijos pajūrio miestuose — 
Stetine, Danzige. O Berlyno 
laikraštis “Telegraf” pranešė, 
kad 
laisvės sąjūdis Baltijos valsty
bėse, Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, taip pat sustiprėjęs. 
Esą pabėgėliai iš Baltijos kraš
tą Suomijoje pasakoję, kad 
pogrindžio organizacijos pas
kutiniu laiku įvykdžiusios eilę 
svarbių žygių, tarp jų dvi die
nas buvusi užimta Rygos radi
jo stotis.
Maskva pasiuntusi 11 šarvuo-

Nauja liga
Japonijoje pagausėjo mirties 

atsitikimai nuo keistos ligos. 
Vyrai tarp 17-40 metų miego
dami staiga ima blaškyti?, de
juoti ir po 20 minučių nepabu
dę miršta. Tokių atsitikimų 
užregistruota 130. Spėjama, tai 
gali būti nuo ryžių, kurie už
gerti vandeniu išpučia vidu
riu*.

literatūros, kalbos, teatro, dai
lės, muzikos, akademinio jau
nimo ir žurnalistų. Pastarieji 
susiorganizavo tik kongreso 
metu. Gausiausias buvo aka
deminio jaunimo posėdis. Ap
skritai jaunimo dalyvavo la
bai daug Kultūros kongrese ir 
Dainų šventėje.

Antrajame plenumo posėdy
je dalyvavo apie 700 žmonių. 
Paskaitą skaitė Iz. Matusevi
čiūtė: “Būdai ir priemonės 
kultūrai išlaikyti”. Po paskai
tos buvo gyvos diskusijos. Pri
imta visa eilė rezoliucijų.

Dainų šventės diena (liepos 
1) prasidėjo pamaldomis šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Mišias 
aukojo prel. Ig. Albavičius, pa
mokslą pasakė vysk. V. Briz
gys, žmonių pamaldose daly
vavo arti 4000.

Dainų šventė, vykusi Chi- 
cagos kolizėjuje, sutraukė ar
ti 10,000 žmonių. Choristų bu
vo 1300. šventė pradėta gies
me “Dievas mūsų stiprybė ir 
gelbėtojas”. Dainos nuskam
bėjo galingai, dažnai šaukta 
bisuoti. Buvo nemažai ameri
kiečių svečių ir koresponden
tų, net ir Tokyo japonų dien
raščio korespondentą^. Dainų 
šventę sveikino prez. D. Ei-

čių diviziją. Latvijos miestuo
se Wenden (Česėje) ir Valmie- 
roje paskelbta karo padėt1?.

Paskiau apie tai nebuvo jo
kių žinių.

Vestuvės ir mirtis
Marlyn Monroe ir A. Miller 

birželio 30 susivedė. Savo ve
dybas laikė paslapty nuo ko
respondentų. Viena korespon
dentė sekė jaunuosius ir kai 
jie pajudėjo automobiliu, ji se
kė iš paskos. Staiga ji trenkė 
į medį. Marilyn Monroe ir jos 
busimasis vyras sustojo ir su
teikė jai pirmą pagalbą, pas
kui pakeitę sukruvintus savo 
drabužius išvyko vedybų. O 
korespondentę nugabeno į ligo- 

buvo 
Mara

ninę, kur ji mirė. Tai 
buv. Rusijos princesė 
Sčerbatov.

kuris 
ištiko

• Amerikos chorą, 
gastroliuoja Europoje, 
nelaimė. Kai tik atvyko į Pa
ryžių, daugaiu kaip pusš cho
ristų susirgo dezinterija.

i ir Kultūros 
įigti banketu 
Ityje liepos 1 
[dalyvavo apie 
tbai įspūdingą 
aicagos kardi-

senhoweris.
Dainų šveni 

kongresas ūži 
Sherman viešb 
vakare. Banketo 
1000 asmenų. I 
kalbą pasakė C
nolas Samuel f Strich. Meno 
programą išpildė sol. St. Ba
ranauskas ir sol. Al. Stempu- 
žienė. Į ,

Pirmą kartą i Chicagoje bu
vo susirinkę tiek daug lietu
vių iš visos Amerikos ir Kana
dos. Dalyvavo Vliko 
Matulionis, min. St. 
tis, Alto pirm. L. 
vysk. V. Brizgys ir

pirm. J. 
Lozorai- 
Šimutis, 
visa eilė

POZNANĖS DARBO ŽMONES SUKILO 
SUKILIMĄ MALŠINO TRIS DIENAS

REIKALAVO DUONOS IR LAISVĖS 
ŽUVO APIE 400 - 600 ŽMONIŲ

Pa vergtuose kraštuose po 1953 
birželio 17 sukilimo Vokietijo
je didžiausias įvykis dabar 
Poznanės

28 rytą Poznanės, 
didžiausių Lenkijos 
miestų, darbininkai

Birželio 
vieno iš 
pramonės 
surengė generelinį streiką 4r 
demonstracijas, kurios išvirto* 
sukilimu. Dalyvavo 30,000 
darbininkų. Daugiausia plieno 
pramonės. ,
DEMONSTRANTAI REIKA

LAVO DUONOS IR 
LAISVES

Buvę Poznenajė žmonės iš Va
karų girdėjo šūkius: “Mes no
rim laisvės”, “Mes norim duo
nos”, “šalin komunizmas”, 
“šalin ruskiai”, “Mes reika
laujame mažesnių kainų ir di
desnio atlyginimo”.

Demonstrantai paleido kali
nius, padegė kalėjimą. Puolė 
saugumo policijos būstinę ir 
jos kalėjimą. Nutraukė radijo 
stoties transliacijas. Prieš 
streikininkus buvo paleista len
kų kariuomenė su tankais. Bu
vo tragiška, kai lenkai karei
viai turėjo šauti į savo bro
lius lenkus darbininkus. Vie
nas užsienietis matė, kaip vie
nas kareivis atsisakė, ir tada 
karininkas nušovė jį patį. Ma
tė, kaip kitur nušautą darbi
ninką draugai paėmė ant pe
čių ir, pridengę Lenkijos vė
liava, nešėsi demonstracijos 
priekyje. Matė, kaip sukilėliai 
paėmė du tankus ir viršum jų 
iškėlė Lenkijos vėliavą, sumir
kytą darbininkų krauju.

AUKŲ 400-600
Nors Varšuvos radijas kal

bėjo apie sukilimo numalšini
mą jau penktadienį, vėliau pri-( 
sipažino, kad kovos nebaigtos. 
Darbininkai gavo ginklų, kul
kosvydžių, šautuvų, granatų, 
užėmė milicijos būstinę ir san
dėlius. Jie užsibarikadavo at
skiruose namuose ar didžiulių 
namų stoguose ir priešinosi 
kariuomenei. Buvo atgabentos 
patrankos bombarduoti sukilė
lių lizdam. Dar trečią dieną 
mieste tebepoškėjo šūviai. 
Nors valdžia kartojo žuvusių 
skaičių tą patį, tačiau bėgliai 
iš Poznanės kalbėjo apie daug 
didesnius žuvusių skaičius — 
400-600. Varšuvos radijas pra
nešė apie suimtus sukilimo 
kaltininkus — 300. kurie bus 
atiduoti teismui.

Kiti satelitai įspėjo gyven
tojus, kad kas pakels “ranką" 
prieš “liaudies valdžią", tas 
rankos neteks, vadinas, bus 
malšinta visu griežtumu.

Lenkijos valdžia paskelbė
kad BHIKZT '.flHMR
PER PIRMĄ SUKILIMO DIE- .jfl
DIENĄ BUVO NUŠAUTA 38

DARBININKAI IR 270 
SUŽEISTA.

Paskelbė taip pat. kad streikas 
Poznanėj palaužtas. Jau pir
mą diena Varšuvos radijas pri
pažino Poznanėje ‘rimtus ne
ramumus” ir kaltino, ksd jucs 
suorganizavo “imperialistų 
agentai ir reakcioniškas po
grindis”. Pažymėjo, kad suki
limas buvo “labai gerai orga
nizuotas". Pažadėjo nubausti 
kaltininkus visu įstatymų 
griežtumu. Kitą dieną i Poz
nanę atvyko pats Lenkjns 
min. nirm. Cyrankiewicz. Jis 
pripažino, kad darbininkų pa
dėtis yra sunki ir k^d "pro
vokatoriai ir imperialistu agen
tai” pasinaudojo darb:n:nkų 
nepasitenkinimu, organizuoda
mi kruvinas riaušes. Žadėjo 
gerinti sąlygas ir bausti katti- 

žymių lietuvių veikėjų.
Kitam numeryje bus pla 

čiau parašyta.

MASKVA IR VATIKANUI 
SIŪLO “KOEGZISTENCIJĄ”?

UP pranešė, kad Maskva pa
siūliusi Vatikanui “koegzisten
ciją”. Manoma, kad ■ sukilimas 
Lenkijoje paskubinęs Maskvą 
ieškoti “religinės taikos”. Ru
sijos diplomatai maną, kad ge
resni santykiai su bažnyčia at
leistą įtempimą katalikiškuose 
kraštuose prieš komunistus.

• Gen. Twiningas iš kelionės 
Maskvoje jau grįžo.

ninkus.
Sukilimo eigą matė daugelis 

užsieniečių, nes tuo metu Poz
nanėje buvo tarptautinė mugė. 
Darbininkai užsieniečiam paro
dė simpatijų.
“Pasakykite žmonėm Vaka

ruose, kad lenkai nori būti 
~ laisvi”.

Vakariečiai pajuto, kaip tele
fono ryšys su vakarų Berlynu 
buvo nutrauktas, traukiniai 
vėlavosi ar sustojo, autobusai 
ir tramvajai mieste. buvo iš
vartyti, beorganizųojąnt bari
kadas.

DABAR PRASIDĖS 
VALYMAS

Sekmadienį, kaip . pasakojo 
iš Poznanės išvykę užsieniečiai, 
sukilimas jau buvo palaužtas. 
Kariuomenė ir milicija apsu
pus visą miestą ir krečia kiek
vieną namą. Komunistinė spau
da grasina, kad “provokato
riam” nebus jokio pasigailėji-
mo.

AR TAM, KAD IMTŲSI 
REPRESIJŲ?

Buvęs lenkų komunistinio 
saugumo pareigūnas, dabar 
esąs Amerikoje, išreiškė gali
mybę, kad
sukilimas galėjo būti suprovo
kuotas norint apdumti Vaka
ram akis ir grąžinti represi
jas7 prieš tą palengvėjimą ir 
atsikvėpimą, kurį pajuto pa
vergtieji po Stalino mirties ir 
Chruščiovo kalbos.

Amerika siūlo lenkam duoną, o laisva 
sis pasaulis siunčia užuojautą lenkam
Valstybes departamentas il

gai tarėsi, kaip atsiliepti dėl 
Poznanės įvykių. Kai kuriem 
rodės, kad nereikia pasakyti 
nė žodžio, kuris būtų priimtas 
kaip padrąsinimas kitiem 
miestam sukilti. Pagaliau pa
skelbė užuojautą žuvusiųjų šei
mom, ir priminė prezidento Ei- 
senhowerio prašymą Bulgani- 
nui ir Chruščiovui Ženevos 
konferencijoje, kad rytų Euro
pos pavergtosios tautos taikiu 
būdu atgautų laisvę.

Amerikos valstybės departa
mentas pasiūlė per Amerikos 
raudonąjį kryžių Lenkijos dar
bininkam maisto. Ar Lenkija 
priims, neaišku.

Pavergtųjų Tautų Bičiuliai 
Amerikiečiai paskelbė sukilė
liam Poznanėje simpatijas. Pri
minė, kad sukilimas rodo, jog 
Vakarai turi savo sąjunginin
kais turėti pavergtąsias tau
tas. o ne jų pavergėjus. Sim-

patijas pareiškė gub. Harri- 
manas, keli darbininkų unijų 
pirmininkai — plieno, siuvyk
lų ir kt.
Pavergtieji piketavo Sovietą 

delegaciją Jungt. Tautose 
su šūkiais: “Sustabdykite mū
sų brolių žudymą Poznanėje”, 
“šalin komunizmas”, “Grąžin
kite laisvę mūsų broliam” ... 
Vienas iš Sovietų pareigūnų 
prasidaręs duris ir pasakęs 
korespondentam: “Mes tuo ne
suinteresuoti".

Pavergtu Europos Tautą sei
mas birželio 29 kreipėsi į Sau
gumo Tarybą, kad ištirtų įvy
kius Poznanėje. Tačiau pirmi
ninkas Vilius Masens spaudai 
pareiškė neturįs daug vilties, 
kad Jungt. Tautos ką nors da
rytų. Jis daugiau pasitikįs 
Amerikos, Anglijos. Prancūzi
jos konferencija.

Mes tikime — kalbėjo Ma
sens, — kad laisvasis pasau
lis nepamirš pareikšti savo 
simpatijų, kaip tai nutiko 1953 
(Berlyno sukilimo metu), ir 
bus imtasi tarptautinės akci
jos ištirti Sovietų agresijai ir 
kolonialistiniam išnaudojimui.

Prez. Eisenhoweris birželio 
29 patvirtino programą, pagal 
kurią palengvinamas pasikeiti
mas su Sovietų Sąjunga asme
nų, siuntinių. Tokiai progra
mai anksčiau buvo priešingas 
F.B.I. direktorius Hooveris ir 
valst. sekr. pavaduotojas Hoo
veris jr. Jie manė, tai paleng
vinsią Sovietam • inifltruoti 
agentus.

• Komunistinėj Kinijoj buvo 
leista “parlamentui” kritikuoti 
vyrihusybę. Ir pastaroji pasi
žadėjo gerinti ūkinę gyventojų 
jmdėtį.

• Baltimortje vaikai chuli- 
ganiukai birželio mėn. 82 mo
kyklose išdaužė 4,592 langtm.



Patriotai, ir nusikaltėliai. (3)

LAISVES VARPAS

Dilimo be žinios,100,0(P moterų

8-1940; Kirkiami 7-8533.

REAL ESTATE BKOKEK
mento atstovė Lefevre.

šiai

UPĖN EVER VAFTttMOOH 
ANO EVENING

REDUCED RATES 
FOR GROUPS

“Tą smurtą ir desperaciją— 
kalbėjo liudininkas bu v. Ru
munijos ministeris Gafencu— 
galima pailiustruoti žodžiais

Grįžusieji iš Sibiro Į Vokieti-, 
ją praneša, kad jiem pasitaikė 
sutikti:

rias tiesiog grobia miesto vi
duryje. Lefevre pasakojo, kaip 
vienas neregys prašėsi, kad ji 
pervestų per gatvę; kai mergi
na parvedė, kitoj gatvės pusėj

Gafencu p r i m i nė, kaip 
.Chruščiovo kalbos metu jam

BJ>L.DEANl', susižeidęs rankas 
bedrožinėdaurias Marijos statu
lėles

KNIGHTS OF LTTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Naujosios Anglijos Lietuvių. 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė. 

BROCKTON 4, MASS. 
Tel. Brockton 8-1159-R.

AMERIKOS keturi •didieji" — įvairaus tipo raketos.

Kviečiami liudininkai ke- 
, tūrių rumunų byloje. Buvo po
licijos atstovai, kalėjimo pa- 
“Yeigūnai, buvox rumunų egzilų 
daugybė. Bet nebuvo keturių 
rumunų, komunistinės atsto
vybės tarnautojų, kuriuos tie 
keturi patriotai vasario 15 at
stovybėje buvo suėmę. Atvyko 
net 18 rumunų iš Rumunijos, 

..bet teismas stebėjosi, kad ne- 
‘ .buvo kaip tik tų. 4, kurie buvo

■ teismui reikalingi?
Ilgai liudijo policijos, komi

saras Kessi, kuris'vedė su Bel
deanu derybas, kad pasiduotų 
policijai be kovos.

"Aš solidariau Įspūdį, kad 
toriu reikalo su stipria asmi- 
nybe, su vyru, kuris žino, ko 
jis nori.

jis man tada apgailestavo 
Setu mirti ir nurodė, kad tas 
nebuvo numatyta, nes jis da
vęs savo vyram griežtą įsaky-

■ mą ginklą vartoti tik pavojaus 
atveju...

Aš įsitikinau, kad įuo gali
ma pasitikėti.

Kai jis sėdėjo kalėjime, sar- 
- gas tuojau pastebėjo, kad tai 

ne kriminalistas. Tokiem aš 
aki turiu — sakė sargas ir pa
sakojo. kaip

Beldsanu pęr ištisas dienas 
drožė kalėjime madonas ir ki
tas religinio turinio statulė

les, su giliu pergyvenimu ir 
skausmingais bruožais.

Ir tas jo kalėjime sukurtas 
menas buvo išdėtas prieš teis
mo akis ant stalo ...

Ėjo vienas po kito liudinin
kai, kurie atskleidė, kaip ko
munizmas buvo įvestas Rumu
nijoje, kaip prasidėjo teroras 
ir žmonės krito į desperaciją, 
kaip žmonės griebėsi priemo
nių išsigelbėti iš smurto’

rikos rinkai. Iš pajamų 40'; 
einą Į Kinijos valstybės iždą, 
kiti skirti gamybos ir pardavi
mo organizacijai išlaikyti. Pa
čiai organizacijai, kaip Ameri
kos policija yra susekus, vado
vauja Šanchajuje gyvenąs 
Ceng Lao San. Jo tinklas api
ma ir komunistų grupes, per 
kurias eina narkotikai į užsie
nius. Eina ir tiesiogiai per va
dinamas geišas, kurios pasiūto 
Amerikos kariam Japonijoje. 
Eina per uostų darbininkus, 
kurie turi prašmugeliuoti lai
vuose.

Neseniai Maniloje susekta, 
kad komunistai ir Amerikos 
dolerius padirbinėja. Suimti 
32 kiniečiai. Laimėtas už pa
dirbtus dolerius pinigas eina 
iš dalies Filipinuose komunis
tų partijos naudai, iš dalies 
vėl eina į raudonąją Kiniją.

ir desperacijai'*
Kai Gafencu pasakė, kad tai 

žodžiai ne keno Kito, kaip 
Chruščiovo Maskvos kongrese, 
salėje publika smarkiai suju
do... Iš tos desperacijos — 
tęsė Gafencu toliau — buvo 
griebtasi nelegalių priemonių 
nelegalumui .pašalinti.

Keturių vyry žygis buvo 
demonstracija, buvo aliarmas, 
kuris atidaryty laisvajame pa
sauliui akis ir ausis, kas deda
si už geležinės uždangos.

Kas galėtų paneigti, kad te
kis aliarmas reikalingas šiuo 
laiku, kada laisvasis pasaulis 
vis labiau skęsta abejingume ir 
apsipranta su esama padėtim 
tarp Vakarų ir Rytų. Ši mora
linė Vakarų kapituliacija yra 
ne tik užkrečiama, bet laisva
jam pasauliui pavojinga.

Keturi rumunu jaunuoliai, 
kurie prieš- tai demonstravo, 
padarė kvailybę. Bet *ar šita 
kvailybė nėra nukreipta prieš 
aną didesnę ir pavojingesnę 
kvailybę, kurią daro Vakarai 
su savo moraline kapituliaci-

Imvo' atsiųstas lapelis su pa
klausimu, kodėl jis per tiek 
laiko tylėjo apie Stalino žiau
rumus ir jiem nesipriešino. 
Chruščiovas kvietė paklausi
mo autorių atsistoti. Visi tylė
jo. Tada Chruščiovas atsakė: 
“Kaip tik’ dėl to ir mes tylė
jom”? O šitie jauni vyrai, ku
rie yra kaltinamųjų suole, ne
tylėjo, bet drąsiai, garsiai, vi
sam pasauliui sušuko”.

Vėl ir vėl liudininkai grįžo 
prie Beldeanu charakterio.

Ryškino du jo bruožus 
fanatišką patriotizmą ir gilų 
katalikų tikėjimą, kuris —reiš
kėsi jo mene, net jo norą stoti 
į vienuolyną. Paskui pašaukė 
teismo pirmininkas jauną mer
giną ir klausia: “Ar tamsta 
esi jo sužadėtinė ?” Patylėjusi 
prašnabždėjo: “Neoficialiai”. 
Teisėjas ramina: “Jei tamsta 
sužadėtinė, turi teisę neliudy
ti”. Mergina ramiau pasako, 
kad jis žadėjęs ją vesti. Teįs- 

. mo pirmininkas;
laikai susižadėjus 
so, kas atsitiko?” 
laukus: “Iš mano

Tarpininkavimas perkant ir parduodant.nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mort gidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD ATE. BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. STagg 2-7524

gyv. 422 Menahan Str., Kidgrwoodr fkooklyu. N 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

“Ar tamsta 
ir po to vi- 
Mergina pa- 
pusės taip”. 

Teismo pirmininkas kreipias į 
Beldeanu. Tas atsako: “Taip”...

Toliau mergina liudija, kad 
nieko jai nepasakojęs Beidea-

SANB¥ BEACH 
nKHwra*toL 
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namus. Tačiau pasirodo, kad laukė vyras, kuris pačiupo 
toji prekyba nėra tik praeities merginą ir įgrūdo į automobi- 
dalykas. Su dideliu vaizdingu- lį. Daugiau apie ją nieko ne
inu tai iškėlė Prancūzų parla- girdėjo.

Viena ištrūkusi mergina pa
sakojo, kaip Paryžiuje prie į- 
ėjimo į teatrą, vyras ir mote
ris turėjo tris bilietus ir vieną 
pasiūlė prie kasos esančiai ir 
bilieto laukiančiai merginai, 
nes jiem esąs atliekamas ir vis 
tiek prapulsiąs. Mergina paė
mė ir teatre atsisėdo greta. 
Ponia ją pavaišino ir saldai
niais. Jie buvo narkotizuoti, ir 
iš teatro merginą išvedė pu
siau apsvaigusią ir nusivežė.

Vidaus reikalų ministerija 
sustiprino apsaugą stotyse, 
uostuose, aerodromuose., Civi
liškai apsirengę policininkės 
labiausiai seka moteris, vyks
tančias į užsienius.

Patriotai

nu apie savo politinius suma
nymus, tik pasakęs paskutinę 
dieną:

“Kad ir kažinką aoiu mano 
nugirstom, negalvok Magai**.

Kai kalbos baigėsi, Beldea
nu paskutiniame žodyje prisi
ėmė atsakomybę už visą žygį 
sau. Apgailestavo šoferio mir
tį. Pasakė, kad jam būtų len
gviau, jei vienas galėtų kalė
jime atsėdėti, bet kad tik drau
gai būtų laisvi.

“Dabartinėje politinėje pa
dėtyje man mieliau sėdėti ka
lėjime negu laisvėje". •

Buvo tai jo paskutinis žodis.

Valstybės gynėjo kalboje 
buvo reikalaujama skirti bau
smę nuo 16 mėnesių iki 6 
metų. Teismo salė buvo ap
gulta iš visų pusių publikos, 
kai teismo pirmininkas pa
skelbė sprendimą:

os pavardes
S i b j r o

nos buvo perkamos ir parduo
damos i haremus ir viešuosius

vieno labai žinomo politiko, 
kuris tvirtino:

“Tūkstantiniai žmonių areš
tai, masinės deportacijos, nu
teisimai be teismo ,arba ciniš
ki tariamieji teismai buvo pa
grindas nesaugumui, baimei

Buldaanu 4 mdM Inl9|iwm, 
S ton Codrescu (kuris nutout 
šoferį) nusketvirty mėty, Jcr 
•n Chirila pustvičig, Dimit 
ru Ochiu matot kr 4 mėnaaim. 
Visiems jtfraitomri atsitiktas 
laikas Paskutinis nutsiitni 
dėl to tuojau buvo paleistas.

“Die Tat” laikraštis rašo, 
kad toks spreųdimas laikomas 
švelnus. Jis atitinkąs šveicarų 
daugumos nuotaikas. Ji laiko 
juos ne nusikaltėliais,. bet la
bai padoriais žmonėm, kurių 
likimą nulėmė jų tėvynės pa
vergimas. Esą visa jų byla tar
nauja dar kartą ir dar kartą 
sukrėsti Vakarų sąžinei, kad 
ji pagalvotų apie tą begalinę 
žmogaus tragediją, kuri vyks
ta anapus geležinės uždangos.

Pirkliai moka pataikyti į 
jaunų merginų naivumą—už
sako jas dažniausiai Į užsie
nius sekretorėm, manekenais 
ar panašiai tarnybai. Kai ku-

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais ;;:
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mas! ’

Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio: Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANU F. KNEIŽIUI — Lithuanian Radio Hour. 50 Cs4~ 
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O. Ivaškai, 328 ^V. Broadvay, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.: Antanas Daukantas Market. 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: X0rwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS. VAIKU, JVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.l
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Antanas Barauskas, iš Uk- 
merges, buvęs pašto tarnauto
jas; 1946 susirašinėdavo su 
žmona; miręs džiova. Kazys 
Baulys. Butkevičius. Čepas, iš 
Kauno; dar jaunas vyras; ki
lęs iš karininkų šeimos. Šeš
kevičius, kunigas. Antanas 
Dambrauskas, bene iš Ukmer
gės; turėjo būti jau paleistas. 
Kairaitis. Antanas Karčiaus
kas, karininkas, paleistas 
1952; jo šeima Irkutske. Matu
lionis, vadinamas “Bronka”, 
apie 25 metų; turi pasą į Lie
tuvą. Antanas ir Jonas Paže' 
meckai, turtingi'ūkininkai; tu
rėjo savo malūną, bene nuo 
Pasvalio ar Biržų, abu mirė. 
Pivariūnas. Jonas Rimkus, iš 
Raseinių, paleistas 1954, vo
kiečių okupacijos metu buvo 
seniūnas, nubaustas 25 me
tam, šeima Irkutske. x Šakma" 
nas, pulkininkas, buvęs prezi
dento Smetonos adjutantas. 
Algirdas Tomkus, iš -Kauno, 
jau paleistas. Vanagas, apie 35 
metu, iš Švėkšnos.

Merginų prekyba .,. toki 
žodžiai šiais laikais atrodo pa
senę, nes tik praeityje mergi-

500 milijonų kasmet už narkotikus
Amerikos šen. Prica Daniel 

siūlė įvesti mirties bausmę 
už herojino prekybą, nes Ame
rikoje tie narkotikai vartoja
mi labiau nei bet kuriame va
karinio pusrutulio krašte. 
.Jiem išleidžia amerikiečiai per 
metus po 500 mil. dolerių ir 
pripildo Kinijos komunistų 
iždą.

Amerikos speciali narkoti
kam policija labai gerai yra su
sekus, iš kur tie narkotikai 
ateina. Būtent, iš Kinijos ir 
Korėjos. Jos daugiausia opiu
mo gamina. Pačioje komunisti
nėje Kinijoje opiumą vartoti 
uždrausta mirties bausme. Bet 
eksportui raudonoji Kinija ski
ria kasmet po 800 tonų opiu
mo. herojino. morfijaus. Šita 
prekyba yra monopilizuota ir 
yra tiesioginėje min. pirm. 
Chou En-Lai žinioje. Labiau- 

narkotikai via skirti Anie-Per paskutinius dešimt me
tų iš Prancūzijos dingo be ži
nios daugiau kaip šimtas tūks
tančių moterų ir merginų. Po
licija priėjo siūlo galą, kad 
daugelis merginų sudarydavo 
sutartis su užsieniais, atvykda
vo į Paryžiaus viešbutį Cote 
d’Azur. Iš ten jos buvo siun
čiamos Į Genują. Ir toliau jo
kios policijos pastangos jau 
nesusekė, kur jos dingsta iš

SKELBIA
TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO RĖMĖJAI • Iškilmingos šv. Mišios — 11 valandą

• Šv. Kazimiero parapijos choras — 
Worcester, Mass.

• Worcesterio Lietuvių Druni and Bugle Corps

• Bob Zinkus orkestras — Šokiai —4 -8 P. M.

VISI NAUJOS ANGLUOS LIETUVIAI 
KVIEČIAMI DALYVAUTI ŠIAME PARENGIME

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, MASS.
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IGNAS ŠEINIUS
duoto

SUNKIOJI VASARA

šeimi-

Žibintuvai gat- 
metereologijos 
pro kurį abu 

siūbuoja, ban-

pačią svarbiausią žinią.
(Bus dugiau)

CHRISTTAN PTNEAU, Pran
cūzijos nisienią reikalą mi- 
nisteris, negavęs pakalbėti se
nate, kalba spaudos klube.

Ii knygos 
RAUDONASIS TVANAS'

rašyti 
senas

Ji turėjo 
apie 100 atstovų iš 630.. Tik 
paskutiniai rinkimai sumažino 
jų atstovų skaičių — iki 78. 
Balsų skaičius, prarastas žy
miai mažesnis negu atstovų.

Apskritai, per paskutinį de
šimtmetį MRP turėjo Prancū-

KIEK SAVO PROGRAMA 
NUO JŲ IŠSISKIRIA MRP?
MRP savo sosialine politika 

yra gana artima socialistam. 
Tačiau juos skiria pažiūros į 
pasaulėžiūrinius r e i k a 1 us. 
Prancūzų socialistai yra per
ėmę iš radikalsocialistų laicizr 
mo vėliavą su kova prieš baž
nyčią. Antireliginę ar bereli- 
ginę nuotaiką jie išpažįsta ne 
tik patys, bet ją nori primesti

liepos 4 d. yra džiaugsmo 
diena visai amerikiečių tautai. 
Tą dieną prisimenama šiam 
kraštui iškovota laisvė. Ji su
darė sąlygas Jungtinėm Ame
rikos Valstybėm atsirasti ir 
plačiai atvėrė duris masėm 
žmonių iš kitų "kraštų, kur jiem 
laisvės stigo. Amerika tapo 
prieglobstimi persekiojamiem. 
Ji taip pat patraukė ir priglau
dė žmones, kurie bėgo nuo var
go ir ieškojo geresnio uždar-

paskntinia- 
Dabartinėje 
nedalyvau- 
dabar so- 

kųaliciją su

THE WO»KEB ' (TMe Copyrisbt) «V FRANCiSCAN FATHERS 
t Eta metą. 1951 Mtjuuo* AMERIKĄ, LD8

ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.
Reamares m Mmb iMMr M Brooktyw» N. Y. May 25, IMI, imdar the Act 
et Mirnb 1 •riUnaHy entared Mtecond cMm matUr M Boataa, Mm*,

recenciją. Man sąžinė neleis 
vykti greitai laukiamų atosto
gų, jei anksčiau nebūsiu tesė
jęs tokiu kilniu reikalu 
pažado.

Kad geriau sektųs 
apie ką gražaus turiu, 
paprotys verčia, išeiti kur už- 
miestin, gamton. Man reikia 
erdvės ir atviro dangaus vir
šum galvos. Greitai pavalgęs, 
iškeliauju keletą kilometrų 
nuo miesto. Ties keliomis pu
šaitėmis, ant augšto Neries 
skardžio, pasislepiu nuo žmo
nių ir politinių klausimų.

Netrukus įsitikinu, kad ma
no jau senokai nerašyta. Ra
šalas liejas tirštai, mintis min
ties kaip reikia nesugaudo. 
Painiojas nereikalingi vaizdai 
ir šiandien anksčiau nugirsti 
gandai.
Palengva, po truputį priver- 

čiu save. Minčių kelias išsily
gina, mintys susidoroja.

Apie Vilnių yra kas rašyti, 
Dieve mano! Knyga, kurią na
grinėju, taip pat vis daugiau 
traukia... Po penketos va
landų nepertraukiamo darbo 
matau, kad esu pusę parašęs. 
Kitą pusę galiu palikti rytdie
nai. Turėsiu visą laisvą sek
madienį.

Kai tik pasiekiau Vingį, 
priemestį, kur gyvenu, matau, 
kad ne viskas atrodo taip, žengė sieną keliose vietose... 
kaip turėtų atrodyti birželį, Taip pat ties Gudagojum, tie-

zijos gyvenime žymų vaidme
nų. Nuo pat 1946 iki paskuti
nių rinkimų dalyvavo visose 
vyriausybėse. Du jo įžymieji 
žmonės — Robert Schuman ir 
Georgės Bidault — pirminin
kavo vyriausybėm ir ilgus 
metus buvo užsienių reikalų 
ministeriai. Pierre Schneiter 
buvo pirmininkas 
me parlamente, 
vyriausybėje MRP 
ja. Jai vadovauja 
cialistai, sudarę

Kongresas išrinko naują są
jūdžio pirmininką P. Pflimlin, 
buv. finansų ministerį. Ligi 
šiol sąjūdžiui pirmininkavo P. 
H. Teitgen. MRP laikosi, pagal 
savo vidaus statutą, dėsnio, 
kad

tas oats asmuo sąjūdžiui 
pirmininkauti negali ilgiau, 
kaip trejus metus.

komunizmo realybę, kad 1956 
metų komunizmas jiems nesu
daro nei baimės, neį neįkvepia 
paprasčiausio atsargumo,, ir 
štai kodėl mes norėjome mū
sų kongreso proga aliarmuoti 
kraštą.

“Mūsų sąjūdis yra pasiry
žęs, akivaizdoje provokacijos 
komunistų, mestos Vakarų ko
alicijos atžvilgiu, duoti pozity
vinį atsakymą. k

“Mes pasiūlysime programą 
kovos su skurdu ir sociali

niais neteisingumais, kurio yra' 
Prancūzijoje ir užjūrio kraš
tuose geriausi komunizmo są
jungininkai. :

“Bet mes lygiai žinome, kad 
ūkinių ir socialinių pagerini
mų neužtenka komunizmui 
atremti, kad,

su komunizmu reikia kovoti 
ideologinėje ir politinėje plot
mėje.

“Rungtynėse su komunizmu 
reikia jam priešpastatyti savo 
kovos priemones ir metodą, 
būtent*

“—- Žmogaus ir pasaulio su
pratimą: mes kovojame už vi
siškai dvasinio žmogaus ir vi
siškai humanistinį visuomenės 
supratimą;

“— kovojančių žmonių di
delę jėgą, vieningą ir pasto
vią, veiksmingą, įkvepiamą 
gausių kovotojų pasiaukojimo, 
kurį šie semiasi iš aukšto so
cialinio ir žmogiško idealo;

“— metodą, atsieit strate
giją ir taktiką. Komunizmo jė
ga glūdi, stambia dalimi, gru
pių išsiblaškyme ir idėjų są
myšyje tose grupėse, kurios 
tik sutardamos gali veiksmin
gai pasipriešinti komunizmui.

"Kas šiandien daugiausia 
padaro komunizmo pažangai, 
tai ne pačių komunistę pa
stangos, bet tąs tiekos protų 
ir sąžinių Vakaruose savo 
menkavertiškumo jausmas ko
munizmo akivaMĮtoje.

“Reikia atgauti tuos protus 
ir širdis.

“Kiek tatai mus liečia, 
draugai, mes nesibijome tos 
akystatos su naujom totalita
rizmo formom, kurį jau vieną 
sykį mes priveikėme, kadangi 
mes žinome, kad dvasia yra 
stipresnė už medžiagą ir kad 
meilė yra stipresnė už neapy
kantą.”

Atrodo, kad pacituotoji Fon- 
tanet pranešimo pabaiga , kal
ba pati už save ir pakankamai 
ryškiai apibrėžia MRP politi
nį ir moralinį veidą, išsiski
riantį tą sąjūdį iš kitų politi
nių susigrupavimų.

šiai priešais Vilnių ... Kas bus 
dabar su mumis?

Inžinierius žiūri į mane, lyg 
iš karščio išdžiūvusiomis aki
mis, nenuleidžia nuo manęs 
žvilgsnio.

Staiga jaučiu, kad nustojau 
galimybės raminti ir guosti ki
tus žmones. Man daros tamsu/ 
juoda akyse, 
vėje linksta, 
pastato sienos, 
šalę praeinam, 
gomis virsta.

Ne, tai negali būti! Tai ne 
tiesa, ką šis man mažai pažįs
tamas žmogus sako! Su juo 
tikrai kas blogo atsitiko.

Nieko negaliu ištarti, kaip 
tik viena:
. — Mes visdėlto dar pažiū
rėsim...

Greitai daros man pačiam 
taip sunku, kad aš sustoju, pa
spaudžiu inžinieriui ranką ir 
pasišalinu. Nežinau, ar einu 
lėtai ar skubinu— atrodo, kad 
lekiu risčia. Kur? Kodėl? Že
mė juda po kojų.

Nejaugi taip greit sutemo 
Ar man tik taip regis?

Susitinku daugiau žmonių. 
Senių vyrų ir moterų, ir jau
nųjų. Visi stovi sustoję ir žiū
ri vieni į kitus. Arba laiko

šeštadienio vakare. Priemies
tis nusitęsia palei didelį, ne
paprastai gražų pušyną, kur 
žmonės šiltais vasaros vaka
rais mėgsta ilgėliau pasilikti. 
Dabar tik retai kur tematyti 
žmogus, nors dar nėr ir aš- 
tuonių. Beveik kaip žiemą šiuo 
pat metu. Kur dingo jaunimas, 
bevaikštinėjančios jaunųjų po
relės? Ką visa tai reiškia?

Gal aš klystu? Gal Vingis 
visados buvo toks tuščias, nors 
ir skaitos mėgiamiausiu ir gy
viausiu priemiesčiu?

Tiesiai priešais ateina vidu
tinio amžiaus vyras, apsiren
gęs pilku vasarišku kostiumu. 
Atrodo matytas. Gal kur ko
kiose vaišėse. Dabar prisime
nu. Tai lenkas inžinierius, 
Lenkijoj pastatęs dvi dideles 
radijo stotis; pavardė iškrito 
man iš atminties. Jis eina tie
siai į mane, lyg jam būtų kas 
negerai atsitikę, o priėjęs, be
veik kniumba mano rankose.

— Nebėr Lietuvos... Bol
ševikai atgriūva.

Kas jam daros? — Ne, jis 
atrodo visai normalus.

— Ar Tamsta dar nieko ne
girdėjai? ... O, Viešpatie Die
ve!... Radijas pranešė apie 
tai jau trečią valandą... Ket
virtą valandą bolševikai per

to kitiem, jaunajai kartai per 
mokyklas. Dėl to jie pripažįsta 
tik vadinamas viešąsias arta 
valstybines mokyklas ir atmeta 
privačias, katalikų daugiausia 
laikomas mokyklas, vadinamas 
laisvąsias

MRP stoja už laisvę tėvams 
mokyklą pasirinkti — kas no
ri valstybinę, kas nori laisvąją.

Buvusiame parlamente tavo 
sutartas kompromisas ir pri
imtas 'vadinamas Barrange į- 
statymas (pasiūlytas, atstovo 
Barrange), pagal kurį iš val
stybės biudžeto suteikiama pa
rama ir privačiom mokyklom 
už kiekvieną vaiką, kuris lais
vosiose mokyklose mokosi. 
Klausimą svarstant tavo nu
rodyta, kad valstybė iš to tik 
laimi, nes lig šiol ji neturi nei 
pakankamai mokyklų nei pa
kankamai mokytojų. Laisvo
sios mokyklos už mažą atlygi
nimą atlieka tą darbą, kurio 
valstybinės mokyklos nepajė
gia. O svarbiausia tikintieji 
tėvai nėra verčiami palikti 
savo vaikus be tikybinio auk
lėjimo. Tokis sprendimas davė 
taiką! Tačiau sustiprėję so
cialistai “prisiekė” tą įstaty
mą panaikinti. Lig šiol jiem 
tai nepavyko.

KOKIĄ POZICIJĄ MRP UŽĖ
MĖ ATŽVILGIU KOMUNISTŲ, 

KURIE SURENKA VISO
PENKTADALIO PRANCŪZŲ 

BALSUS?
Šitas klausimas visu ryšku

mu iškilo dvyliktame MRP 
kongrese. Jį referavo J. Fon- 
tanet, parlamento atstovas, 
■dar jaunas, gabus vyras. Jo 
pranešimas, pavadintas “Aky- 
stata su komunizmu ’ buvo 
puikus įžvelgimas į komuniz
mą. Vargiai ar galėtų taikliau 
komunizmo klastas ir vingius 
išnagrinėti ir žmogus, komu
nizmo režime gyvenęs. Savo 
išvadose jis kalbėjo:

“Visa MRP istorija yra nuo
latinės akystatos su komuniz
mu istorija — nuo pat IV res
publikos pradžios, kada jo 
veikimas trijų partijų vyriau
sybėje išvengė Prancūzijoje 
panašių į Prahos įvykius pasi
kartojimo, ir ligi šių laikų, ka
da jis kovoja, kad Prancūzijo
je neatsikurtų “liaudies fron
tas”, kuris komunistų partijai 
sudarytų didžiausią, kokį ji 
kada yra turėjusi, laimėjimą.

“Tačiau, mes konstatuoja
me, kad yra kiti, kuriem rei
kalinga atidengti konkrečią

gavęs iš Kauno keistokų žinių. 
Antano Merkio vyriausybė šį
ryt anksti atsistatydinusi, So
vietų Sąjungos ministeris Lie
tuvai, Pozdniakovas, pasiūlęs 
respublikos prezidentui paves
ti generolui Raštikiui sudaryti 
naują vyriausybę. Vokietijos 
ministeris Zeihlin prieš tai 
protestavęs. ‘

Ne tik keistokos, tikrai kei
stos žinios. Svetimos valstybės 
siūle ir protestuoja vienos Lie
tuvos vidaus klausime! Gal 
gerai bent tai, galvoju, kad 
čia dvi valstybės atsistoja vie
na prieš kitą. Juk ir Sovietų 
bazių buvimas mūsų teritori
joj lig šiol neutralizavo Vokie
tijos agresingą susidomėjimą 
Lietuva. Bet iš kitos pusės, 
kai vokiečiai gyventojai iš Es
tijos ir Latvijos buvo atšaukti 
namo, Lietuvos vokiečiams, 
nors jų pas mus ir nedaug, 
leista pasilikti Lietuvoje. A» ir 

nuo žiemos Vilniuje įsikūręs, tai ne ženklas mūsų naudai.
Visdėlto, matyt, kažkas da

rosi. Ar tik neįvyks atviras 
santykių pablogėjimas tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos? 0 gal kaikas ir dar rim
čiau? Birželio 11-tą, grįžęs iš 
Maskvos, Antanas Merkys pa
reiškė spaudai, kad jis buvo 
patenkintas minčių pasikeiti
mu su Stalinu ir Molotovu. Vi
sais klausimais, liečiančiais 
tarpusavius santykius, prieita 
vienodos nuomonės, atlankyta 
Sovietų Sąjungos ūkio paroda, 
žiūrėta Maskvos — Volgos ka
nalo. Bet jau kitą dieną vidaus 
reikalų ministeris Skučas bu
vo priverstas atsistatydinti, o 
štai šiandien, jeigu tai tiesa, 
atsistatydino ir pats Merkys.

Visa tai gal susitvarkys, su
sidoros, gal nėra ko baimintis. 
Be abejo, būtų’ neblogai, jei 
Mr. Rėdferno Žinios pasirody
tų tikros, būtent, kad Vokieti
ja mano atsistoti skersai kelio 
eventualiai neaiškiems .Mask
vos sumanymams.

šeštadieniais vasarą Lietu
vos įstaigos baigia darbą pir
mą valandą. Kaip tik šį šešta
dienį, dėl nepaprastumo, esu 
laisvas nuo kitokių pareigų. 
Atliksiu pažadą, duotą Lietu
vos Aido redaktoriui, parašyti 
jo dienraščiui straipsnį apie 
Vilniaus architektūrą. Tikriau 
vienos, neseniai lietuviškai 
išėjusios ir neblogo , žinovo 
tuo klausimu parašytos knygos

SUB8CRIPTION RATES
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Bet anie žodžiai nėra iš ame
rikiečių lūpų išėję, nes Ameri
kos gerovė buvo ir tebėra ku
riama ne žodžiais ir pasigyri
mais, o darbais. Atliktas dar
bas yra vienintelis dalykas, ku
ris nemeluoja: jis pasirodo 
toks, koks yra — geras arba 
piktas. Iš darbų sprendžiame 
apie žmones ir valstybę.

12. m 
PRENUMERATOS KAINA 

Amacikoja metama ....... *M0

įvykiai dar kartą parode.
Poznanės lenkai darbininkai 

sukilo šukterti pasauliui, kad 
jisai pagaliau išgirstų, kaip jie 
“laisvai kvėpuoja”. Pasinaudo- staiga išaugo viena stambiųjų 
jo proga, kai Poznanėn į tarp- parlamento grupių, 
tautinę parodą buvo atvykusių 
užsieniečių. Šaukė duonos ir 
laisvės — dviejų dalykų, ku
rių, Sovietai sako, turį per 
akis, kad kitiem akis muilin
tų. Dėl pralieto nekaltų žmo
nių kraujo Sovietai kaltina 
užsieniečius, ypač Ameriką, 
“kuri pakursčiusi”.

Tie Sovietų melo žodžiai ne
be pirmąjį kartą girdimi. Nuo 
pat bolševikų revoliucijos pra
džios, — jau greitai bus 40 
metų, — kaip vis kartojama, 
kad Sovietų Sąjungai gerovę 
ir taiką kurti kliudo “užsienio 
priešai”. Niekada neužsimena
ma apie vidaus priešus, ku
riais yra šimtai milijonų pačių 
rusų ir pavergtų tautų, valdo
mų tik saujelės komunistų.

Ir kiek tų sukilimų jau bu
vo, apie kuriuos į laisvą pa
saulį tik menkas aidas teatė
jo? Kiek jų buvo ir pasitaiko 
vergų stovyklose? Jie kaskart 
darosi vis dažnesni ir neuž- 
dangstomi, kaip melas, baisus 
melas, kuris vieną dieną išeina 
aikštėn. " ' ' '

Poznanės lenkų sukilimas 
atsitiktinai pasitaikė JAV di
džiosios šventės išvakarėse. 
Bet nėra atsitiktinis dalykas, 
kad JAV ir Sovietų Sąjunga 
šiandien sudaro dvi priešybes.

Niekas tiek nekovoja už kitų 
laisvę, kaip JAV, ir niekas nė
ra tiek pasikėsinęs į kitų lais
vę, kaip Sovietų Sąjunga. 
Laisvė ir vergija, tiesa ir me
las, gerovė ir skurdas yra pa
statyti vienas prieš kitą. Jei 
niekada nebuvo jokios abejo
nės. kad geras prieš piktą lai
mi, laimės ir šį kartą. Kraujas 
žmonių, kovojančių už savo 
laisvę, veltui nenueina.

tragiškuosius birželio — liepos 
mėnesius, kada Lietuva buvo 
okupuota, spausdinamo rašyto
jo lgr.o Šeiniaus pergyveni, 
mus iš ano laiko. Jis pats aki
vaizdžiai matė ir užfiksavo tas 
nuotaikas, kaip raudonasis tva
nas — komunizmas — užliejo 
Lietuvą.

Autorius vėliau iš Lietuvos 
pesitraukė į Švediją pas savo 
šeimą. Ton ir dabar gyvena. 
Jo "Raudonasis tvanas" pir
miau buvo išleistas švediškai 
ir skandinavę kraštuose susi- 
1'-----Et 1

tuviškai ii išleido Talkos lei
dykla 1953 m. Brooklyne.

- Mūsų ištrauka liečia okupa
cijos pradžią. Autorius tuo 
motu — 1940 m. pavasarį — 
gyveno ir dirbo Vilniuje.

Birželio 15 — toji
Dvyliktą valandą mano įstai

gon atėjęs Mr. Redfern, jau

KOMEDIJA TĘSIAMA
Amerikos komunistų parti

ja birželio 24 pasiskelbė “ne
priklausoma marksistų Ame
rikos darbininkų partija”. Ji 
pasiliekanti sau laisvę kriti
kuoti komunistų, partijas ki
tuose kraštuose, neišskiriant 
Sovietų Sąjungos. Tai tas pats, 
ką paskelbė Italijos, Prancūzi
jos, Anglijos komunistai. Il
gai laukė, iki gavo instrukci
jas iš Maskvos, kad jos turi ro
dyti esančios nuo Maskvos ne
priklausomos ir net gali pa
kritikuoti patį Chruščiovą.

Kai Chruščiovą paklausė, 
ar jis žino, kad Togliatti jį kri
tikavęs, Chruščiovas nusijuo
kė, pasisakė dar neskaitęs, bet 
jis žino, kad Togliatti gerai 
kalbąs.

Gegužės 10—13 Paryžiuje į- 
vyko Respublikinio Liaudies 
Sąjūdžio (MRP) kongresas. 
Tas sąjūdis pabąnkją dėmesį 
dėl to, kad yra išaugęs iš ko
vos prieš VekMįjos okupaci
ją to kad šiandien iš visų 
Prancūzijos grupių/biriausiai 
tęsia kovą prieš kitą priešą—- 
kkmnnfemą E to sąjūdžio taip 
pat pavergtieji daugiausia su
silaukia palankumo. Min. EcL 
Turauskas, dalyvavęs tame 
kongrese, čia atsako į kelis 
klausimus.

KOKIĄ VIETĄ 'PRANCŪZIJOS 
GYVENIME PO KARO

UŽĖMĖ MRP?
Po išlaisvinimo MRP (Res

publikinis Liaudies Sąjūdis)

ninką, matematikos profeso- ' ■ ■ 
rių. Vilki pilkšvą, palaidą dro- 
bes kostiumą. Todėl atrodo r 
dar baisesnis. Jo pailgo, dabar 
patįsusio veido negaliu atskir-
ti nuo kostiumo. Atrodo, kad _.•£' 
laukė manęs grįžtant. Pusę 
tako per sodelį į vilą einam ’ . 
nesakydami žodžio. Staiga gir- į 
džiu jį kaip iš tolo:

— Kur buvai Tamsta taip ’-M
ilgai? Pusę dienos...

Kaip galiu paaiškinti? ,'ijj
Profesorius nelaukia. mano ,

atsakymo.
— Įvyko kaikas. Taip, da- ®

bar galas. Jg?
— Kas gi pagaliau atsitiko?

Kas? — Klausiu pajutęs rei- J
kalą viską sužinoti. .

—Šiąnakt Lietuvai buvo * ..Jį 
įteiktas ultimatumas ..., De- W 
šimtą valandą ryto vyriausybė : 
nusileido balševikų reikalavi- 'ff
mams...

Man dar ne viskas aišku. ®
— Tamsta pats gali sužino- 

ti iš radijo. — Profesorius ly- 
di mane į savo darbo kambari. W 
paaiškina: Radijas kartoja tą 
patį pranešimą kas penkiolika 
minučių jau nuo trečios va- 
landas.

Nespėjom. Elta kątik baigė.
vieni kitus už rankų. Taip ne- žinių pranešimus. Bet po pen- 
tikra viskas atrodo, taip keis- luolikos minučių... vėl kar- 
tai visi elgiasi...

Varteliuose sutinku

Yra kita galinga valstybė, 
kuri tesišvaisto žodžiais, o dar
bai jos rodo ką kitą. Sovietų 
Sąjungoje seniai jau dainuoja
ma: “Aš kitos tokios šalies ne
žinau, kur taip laisvai kvėpuo
tų žmogus”. Tie žodžiai skam
ba tarsi koks pasityčiojimas iš 
pavergto žmogaus — šėtoniš
kas kvatojimasis. Iš tikrųjų tai 
reiškia: “Aš nežinau kitos to
kios šalies, kur žmogus būtų 
taip pavergtas”. Visa reikia 
suprasti atvirkščiai, kas Sovie
tų sakoma. Poznanės kruvini

Jei kam ir čia pasitaikė pa
tirti sunkumų, tai turėjo bent 
laisvę su jais grumtis ir kurti 
šviesesnę ateitį. Tam nekliudė 
jokie politiniai ar religiniai 
persekiojimai. Darbininkų su- 
siorganizavimas laisvės pagrin
dais padėjo užtikrinti jiem ap
saugą, kurią savo ruožtu ir 
valstybė paremia. Ji išaugo į 
didelę pasaulinę galybę, apie 
kurią tikrai galima pasakyti, 
kad čia “žmogus laisvai kvė
puoja”.



sulaukęs gi- 
Nors senai Į 
atkeliavęs, bet

Didelis
dabar .užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00 

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

berniuku stovykla, kuriai va
dovauti ir atvyko kun.’ A. Per- 
koma*. Rugpjūčio gale jis vėl
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JURIDINE PABĖGĖLIŲ PADĖTIS

PRIEŠ 40 susituokė Dsvid Eisenhouer ir Mantiie Domi

metus,

Astuoni kunigai iš vienos šeimos

WATERBURY, COfcN.

gyvenimo 
dėl baimės 
Konvencija 
visus, ku- 

IRO konsti-

Iškilmėms
Bendru o-

A. Paulai- 
skaitė pa-

užbaigimo iškilJ 
13 suteiktas An- 
filosofijos dakta- 
Phiiadelphiečiai.

vedybinio 
jubiliejų, 
intencija 
banketas.

• Baltų Draugijos Vokieti
joje vokiškai leidžiamos infor
macijos 3 nr. pirmoje vietoje 
paskelbė A. Baldaus išverstą Į 
vokiečių kalba Maironio eilė
rašti “Ant Birutės kalno“.

ri, kad ir tavo bažnyčia ar ko
plyčia patektų Į jo rinkini, dėk 
Į voką atvaizdą ir siųsk: Baž
nyčių rinkėjui 
Paštas ji ras ir be adreso.

minėtų Įvykių yra pą- 
ankstesnio 
negali, ar 
ten grįžti.

miestelio vardas at

galima gauti:
ATEITIES administracijoj ir 

ir pas platintojus.
Kaina 6 dol.

inž. Kernell.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

Neverki Neapolio, 
nes tai klaida

Sakoma: “Pažiūrėk į Neapo- 
ir paskui verk” — “Vedi

• Zenono Ivinskio studija 
apie Merkelį Giedraitį ir to 
meto Lietuvą bus išleista Ro
moje. pačiam autoriui prižiū
rint spausdinimą. Dabar galu-, 
tinai paruošiamas rankraštis, 
papildomas nauja surasta me
džiaga. Knygos rinkimas spau
stuvėje prasidės rudenį. Kny
gos mecenatas — leidėjas — 
prel. P. Juras. Studija turės 
apie 800 puslapių didelio for
mato.

• Pulk. Povilas Budrevičius, 
diplomuotas teisininkas, mirė 
Lietuvoje, Kaune, šių metų 
sausio 30 d.

KUN. K.’ JENKUS karo kapeliono 
uniformoje.

iš germanistikos 
angliškai vadinasi 
Germante k u n- 

Ge-
v įsiems

yra geriausia dovana visokiomis -,'(?
progomis. Albumo vaizdai kalba apie „..z
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėti).
Kiekvienam verta šį gražų leidinį pa- '- 

čiam įsigyti ir kitam dovanoti. /į
Išleido: ATEITIS. 916 Willoughby 

Avė.. Brooklvn 21. N. Y.• --

CHICAGOS LIETUVIAI 
SKAUTAI

—skautės birželio 2 d. gavo 
ypatingą dovaną iš Chicagos < 
vaistininko Prano Rako, kuris 
tą dieną skautų vadovybei per
davė savo 80 akrų ūki šiauri
niame Michigane.Ten būsianti 
nuolatinė skautų stovyklavietė. 
Ūkyje yra miško, kalvų, du 
ežerėliai. Chicagos skautų tė
vų k-tas pradėjo telkti lėšas 
naujajai stovyklavietei Įreng
ti. Dr. M. Budrienė paaukojo 
100 dol. Dr. S. Bicžio auka bus 
įrengtas stovyklai vandentie
kis. R- K.

• Dail. H. Šalkauskis ir A. 
Šimkūnas Sidnėjuje, Australi
joje, buvo surengę savo kūri
nių parodą, kurią atidarė Da
bartinio Australijos _ Meno 
Draugijos pirmininkas.

• Liet, krikščionys demo
kratai savo konferenciją šie
met šaukia Clevelande rugsėjo 
1—2 d.d.
• Šveicarijoje, Ziuriche, bir

želio tragiškųjų Įvykių minėji
mą surengė visos trys Pabal
tijo tautos drauge, 
vadovavo Lietuvių 
menės pirmininkas 
tis. Prof. J. Eretas 
skaitą apie emigracijos Užda
vinius.

• Pajauta Daukutė Sidnė
jaus universitete baigė huma
nitarinius mokslus B. A. laip
sniu.

• Alfredas Olšauskas Sidnė
jaus universitete baigė statybi
nę inžineriją.

• Baltu- Draugija Vokietijoje 
ruošiasi išleisti lietuvių, latvių 
ir estų liaudies dainų rinkinį, 
kuriame be teksto originalio
mis kalbomis bus ir vertimai 
vokiškai su gaidoms.

DON
Jau išėjo

Mano adresas;

Sninėiu s;t ,uo. prašau
Stuuriu $5.00. prašau

IŠ VISUR
w v m 1 1'1 J • šinėti. Yra išvertęs T. Dosto-

Kun. K. Jenkaus 25 metą sukakus
niūkė”.

Mes prisimename, kiek ■ jis. 
padėjo būdamas Vokietijoje 
trenkimams, guosdamas ir ra
mindamas, šelpdamas ir pamo
kydamas, užstodamas kaltai 
ar nekaltai patekusius i kalė
jimą.

Galima baigti Kristaus Seki
mo knygos (3,41) žodžiais: 
“Mano sūnau, nesijaudink/ jei 
matai kitus pagerbtus ir pa
aukštintus ..Mikas

Birželio 24 d. šv. Petro baž
nyčioje So. Bostone buvo gau
su svečių iš Detroito, New 
Yorko, Lowellio, Roxbury ir 
paties Bostono. Tą dieną. kun. 
Kazimieras Jenkus minėjo 25 
metų kunigystės sukaktį, šv. 
Mišias aukojo pats jubiliatas, 
asistuojamas kun. J. Naudžiū
no ir kun. Alf. Janušonio.

Po pietų 5:30 vai. rinkosi į 
Bradfordo viešbutį. Išsirikia
vę 25 kunigai iškilmingai įve
dė kun. K. Jenkų, salei triukš
mingai plojant ir muzikai gro
jant maršą. Pokyliui vadovavo 
kun. Alf. Janušonis, maldą at
kalbėjo ukrainiečių unitų kun. 
Gregory Tom. Užkandžiaujant 
smagiai nuteikė kvartetas, pri
tariamas vargonais Mr. John 
Kiley. Svečių tarpe matėsi Bo
stono kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis, Worcesterio — kun. Aug. 
Petraitis, Norwoodo — kun. 
F. Norbutas, seminarijos prof. 
kun. John Feeney, kleb. kun. 
J. Bucevičius iš Nashuos, kun. 
Al. Kontautas, kun: J. Žarom- 
skis ir daugybė kitų. Svečių 
tarpe buvo jubiliato motina, 
sesuo, du broliai, trys tetos’ 
giminės iš Detroito ir kitų vie
tovių.

Kun. A. Petraitis, savo žo
dyje apibudindamas jubiliatą, 
priminė, kad kun. Kazimieras 
Jenkus yra gimęs Lietuvoje, 
gražioje Ramygaloje. Ramyga
la — “piece and ąuiet place” 

supras- 
tėvvnės

m. Bostono kardinolo O’Conn- riją vienas iš trijų gabiausių, 
ellio. Po to 14 metų buvo Bo- ir jei jis nekalbėtų, lietuviškai, 
stone šv. Petro parapijos vi- tai tikrai būtų pasipuošęs dak- 
karu. 1944—1948 buvo karo taro ar profesoriaus titulu, o 
kapelionu Ramiojo vandenyno 
ir Europos frontuose. 1948— 
1956* vikaravo Lowelly, o da
bar yra St. Francis de Sales 
parapijoje Roxbury.

Po kun. A. Petraičio kalbos 
kvartetas pagiedojo “Praecla- 
rus” ir kalbą angliškai pasakė 
kun. J. Feeney. Telegramomis 
gauti. sveikinimai * popiežiaus 
Pijaus XD per Vatikano nun
cijų Amerikoje, Bbstono arki
vyskupo Ę. J. Cushingo, kun. 
Paukščio iš Chicagos ir daugy
bės kitų. Viso sveikino 988 as-

gal ir violetais. Mes tai jaučia? 
mę. Jei jis nuvestų mus į savo 
knygyną, tai nustebtume lietu
viškų knygų gausumu. Filete- 
listai galėtų sakyti, kad jis sa
vo pašto ženklų rinkiniais yra 
trečioje vietoje po dr. RaČkaus 
ir Lubino. Mėgsta šį tą ir ra-

— mėgino angliškai 
minti mūsų brangios 
kampelį.

Kai turėjo ketveris
tėveliai nutarė ieškoti laimės 
svetingoje - Amerikoje. čia 
1917 m. mirė jo tėvas, motina 
vienai su ketvertą vaikų sun
ku buvo verstis, ypač sūnų 
leisti mokytis. Mokėsi Bostono 
kunigų seminarijoje, padedant 
giminėms bei geriems žmo
nėms. Kunigu Įšventintas 1931

Gražia ir skambia kalba ju
biliatas atsakė visiems sveiki
nusiems ir prie pobūvio prisi- 
dėjusiems, — pirma lietuviš
kai, paskui angliškai. Baigda
mas pasakė: “Pakartosiu ma
ne įšventinusio kardinolo 
O’Connellio žodžius: Jei ką pa
dariau. tai atliko Dievo malo
nė; mano asmeniškai buvo sil
pnybės ir trūkumai pridėti...”

Mes žinome, kad kun. Kazi
mieras Jenkus baigė semina-

Airijoje i kunigus įšventin
tas Joseph O’Hara. Jo primici
jose dalyvavo abu tėvai ir se
ptyni broliai — visi taip pat 
kunigai. Vieni iš jų yra Airijo- 1 
je, kiti Anglijoje, dar kiti — 
Amerikoje. Primicijų proga 
visa šeima susirinko į krūvą 
po ilgo nesimatymo. Toji “ku
nigiška” šeima yra kilusi ši 
Bangor. Airijoje.

Pasiųskite savo bažnyčią ...
Ar galima kur kitur pasiųsti 

bažnyčią paštu? Deja, to nega
lima padaryti, bet bažnyčios 
atvaizdą galima siųsti kur no
ri. Švedijoje, Linkoeping mies- 
toj gyvena švedas architektas 
Kari Axell Kernell. kuris ren
ka viso pasaulio bažnyčių at
vaizdus. Pradžioje rinko tik 
sau. domėdamasis bažnyčių 
architektūra, o dabar jo rinki
nys pasidaro jau mokslui ver
tingas. Tas žmogus žinomas 
visoje Švedijoje. Taigi, jei no-

Europoje gyvenančių lietu
vių ir kitų tautų pabėgėlių tei
sės ir pareigos tvarkomos pa- 

- gal Tarptautinę Konvenciją. 
Ši konvencija, pasirašyta 1951 
liepos 28, įsigaliojo . 1954 sau
sio 21, šeštajai# valstybei — 
Australijai, ją - ratifikavus. 
Kad konvencija įsigaliotų, rei
kėjo bent šešių valstybių rati
fikacijos. Prieš tai konvenciją 
ratifikavo Belgija, Danija, va
karų Vokietija, Luxemburgas 
ir Norvegija. Iki šiol jau yra 
ratifikavusios Austrija, D. Bri
tanija, Ekvadoras, Italija, Iz
raelis, Monako, Prancūzija, 
Švedija ir Šveicarija; viso 15 
valstybių.

Tai yra labai svarbi tarp
tautinė sutartis, nustatanti pa- 
bėglių teisinę padėtį.

Nors trumpai tenka paminė
ti jos principus.

Konvencija numato pabėgė
liams tarptautinę teisinę glo
bą ir pabėgėlio padėtį. Jos 1 
str. 2 punktas pabėgėliu laiko: 
kas pasėkoje įvykių, kurie at- 

’ sitiko prieš 1951. I. 1, dėl pa
grįsto persekiojimo baimės 
dėl rasės, religijos, tautybės 
priklausymo tam tikrai socia
linei grupei, arba dėl politinių 
įsitikinimų, yra už ribų to 
krašto, kurio pilietybę jis turi, 
ir negali, ar dėl tos baimės 
nenori to krašto globa naudo
tis; arba kas yra be pilietybės 
ir dėl 
likęs 
kraštą, 
nenori
pabėgėliais laiko 
riuos tokiais laikė 
tucija: Tačiau IRO sprendimai, 
kurie nebuvo kieno nors pri
pažinę pabėgėliu, nekliudo 
pripažinti pabėgėliais tuos, 
kurie atitinka < Konvencijos 
nuostatus. Pabėgėlio padėtis 
baigiasi, priėmus jam naują 
pilietybę, kuri teikia teisinę 
globą.

Konvencija' neteikia globos 
karo nusikaltėliams ir nusi
žengusiems taikos ir žmonišku
mo nuostatams.

Pripažinti ar atsakyti kam 
pabėgėlio teises. sprendžia

IĮ
Napoli e poi mori”. Ar tai dėl 
grožio? Ne, tai dėl klaidos. 
Prie Neapolio, Italijoje, yra 
miestelis Mori. Viename kelio
nės vadove (Baedeker) turėjo 
būti parašyta: “Apžiūrėk Nea
polį ir paskui Mori”, bet . per 
klaidą
spausta mažąja raide ir išėjo: 
mori — mirti.

Venezuelo jo ..
(atkelta iš 5 psl.) 

kūmai, kaip ir kitur — jauni
mas nutausta. Juos lietuvybei 
išlaiko tik organizacijos, tik 
asmeniniai kontaktai su lietu* 
viais patriotais.

Tačiau Venecuefoje saulės 
per daug, per daug ii spirgi
na, o lietuvis šiaurietis—sun
ku jam priprasti.

Daugiausia ir vargsta dėl tų 
didelių karščių. Klimatas lie
tuviams nepalankus. Todėl, 
kas tik gali, emigruoja arba 
j Jungtines- Amerikos Valsty
bes arba į Kanadą.

Kun. A. Pcrkumas į New 
Yorką atskrido birželio 20 iš 
čia greit išvyko į Chicagą ir į 
Crown Point, Ind.. kur yra 
nauja saleziečiu sodyba, vie
nuolynas. Ten šią vasarą vyks

Jungtinių Tautų Aukštasis Ko
misaras su vyriausybe to kraš
to, kuriame pabėgėlis gyvena.

Konvencija užtikrina pabė
gėliams politinės pagalbos tei
ses, draudžia.

prievartinį grąžinimą
į kilmės kraštą, jei pabėgė

liui gresia 1 str. minėti perse
kiojimai (33 str.). Pabėgėliai 
yra įpareigoti laikytis to kraš
to įstatymų, kitų teisinių nuo
statų ir viešajai tvarkai palai
kyti nustatytų taisyklių, kur 
jie gyvena: Jie naudojasi reli
gijos ir apsigyvenimo laisve; 
darbo, socialinės pagalbos, so
cialinio draudimo, mokesčių ir 
pradinio mokslo srityse turi 
lygias teises su piliečiais to 
krašto, kuriame gyvena. Jie 
turi teisę stoti teismuose, gau
ti asmens dokumentus ir tarp
tautinį pasą. Jei kurioj srity 
konvencija nėra nustačiusi pa
lankesnių dėsnių, tai pabėgė
lis yra laikomas lygiai su ki
tais krašte gyvenančiais sve
timšaliais.

V. Vokietija, 1950 metais 
perėmusi iš IRO atsakomybę 
už svetimšalių pabėgėlių liki
mą, pasirūpino pabėgėlių pa
dėtį teisiniapjsutvarkyti. 1951 
balandžio 25 buvo, priimtas į- 
statymas: apie “Be tėvynės 
esančių svetimšalių teisinę pa
dėtį federalinėje Vokietijoje”.

(Nukelta į 6 psl.)

ŽINIOS Iš BROCKTON, MASS
Ša un ios vestuvės

Birželio 17 šv. Kazimiero
par. bažnyčioje kun. Albinas 
Janiūnas, šv. Pranciškaus par.' 
vikaras iš Lawrence, Mass.. 
suteikė moterystės sakramen
tą savo broliui Ahtanui su 
Marilyna J. Valantukevičiūte 
VVallent.

Jungtuvių 
buvo gražiai

suteikta gražių ir vertingų do
vanų.

Jaunoji Janiūnienė - Valen- 
tukevičiūtė yra baigusi Brock- 
tono aukštesniąją mokyklą ir 
Chandler Secretąrial kolegiją. 
Jaunasis yra baigęs Sacred 
Heart High School, Cambrid- 
ge, Mass.

Jaunosios tėveliai, Motiejus 
yra 

savininkai moderniškai Įreng
tos kepyklos — Montello Ba- 
kery. Nors abu Amerikoje gi
mę, bet yra susipratę lietuviai 
patriotai. Prenumeruoja lietu
viškus laikraščius ir savo vai
kus išaugino lietuviškoje dva
sioje. Sūnus Ernestas už porą 
metų baigs dentisto mokslus.

Linkime jauniesiems gražaus 
ir laimingo sugyvenimo.

Retas jubiliejus
Sekmadienį, birželio 17, Ba

ronai, gyvenantieji 271 Field 
St„ minėjo 50-ties metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Tai 
nedaug porų susilaukia auksi
nio vedybinio jubiliejaus. Ba
ronai. minėdami šį jubiliejų, 
savo namuose iškėlė didelę 
puotą, kurioje dalyvavo virš 
100 svečių. Šiame bankete da
lyvavo ir J. Sangailienė. kuri 
prieš 50 metų buvo Baronąms 
pamergė. Ilgiausių metų “jau
navedžiams”!

Senoji karta retėja
Prieš pora, savaičių mirė 

Karolis Pigaga. Jis buvo vie
nas iš senosios kartos susipra
tusių lietuvių katalikų, kuris 

*. savo laiku dirbo įvairiose orga
nizacijose. Mirė 
lios senatvės. 
Ameriką buvo 
jis visuomet sielojosi Lietuvos 
likimu ir niekad jos neužmir
šo. Žvalgaitis

proga 'altorius 
papuoštas gėlė- - ir Rožė Valęntukevičiai, 

mis. Jaunosios tėvelis, Motie
jus Valentukevičius - Wallent, 
pasirėdęs vestuviniais drabu
žiais, privedė prie altoriaus sa
vo dukrą ir perdavė jaunajam 
— Antanui Janiūnui. Vargo
nais grojant poniai Ventri, Ado
mas Barauskas giedojo solo.

Po jungtuvių Walk-Over 
klube įvyko vestuvių pokylis, 
kuriame dalyvavo virš 400 
svečių ir viešnių. Pareikšta 
jauniesiems daug linkėjimų ir

' Antanas Klimas —filosofijos daktaras
Pennsylvanijos universiteto 

mokslo metų 
mėse, birželio 
tanui Klimui 1 , .ro laipsnis.
kuriems Antanas Klimas buvo 
artimas kaip sūnus ar brolis, 
ta proga jį tikrai nuoširdžiai

■ sveikino, džiaugėsi ir gal net 
didžiavosi jo kaipo lietuvio 
tremtinio pasiekimais. Įdomus

1 to jo gyvenimo kelias.
Jis gimė ir augo prie pat 

Nemuno, tiksliau, dešiniajame
! Nemuno krante. D z ūkijoje. 
! Gimimo data — 1924 m. ba

landžio 17 d. Prienų “Žiburio” 
gimnaziją baigęs 1941 m., sep
tyniolikametis jaunuolis, tais 
pat metais Kaune, Vytauto Di
džiojo Universitete, Filosofijos 
fakultete pradeda studijuoti 
kalbotyrą, lituanistiką ir filo
sofiją. Kartu lanko Kauno mo
kytojų seminariją, kurią bai-

• gia 1942 m. Vokiečiams užda
rius* Vytauto Didžiojo Univer
sitetą (1943. III. 17.) studijos 
nutrūksta ir ne ilgai trukus

Pataisymas *

.Korespondencijoje iš VVater- 
burio “Minėjome ir skundė
mės” (Darb. 46 Nr., 5 pusi.), 
laikraštį belaužant dvi 'eilutės 
pateko po juodu brūkšniu, ku
ris įsiterpė ne vietoje. Turėjo 
būti taip parašyta: “Žodžiu 
sveikino ir linkėjo Lietuvai 
laisvės miesto majoras Edward 
D. Bergin, o raštu — Coonec- 
tieut gubernatorius Abr. Ri- 
bicofr’. Eilutė “Priminė, kaip 
lenkas iątopkas” surinkta ir 
palikta visai be reikalo. Be to. 
skelbiant Lietuvos išlaisvini
mui aukojusius, iš neaiškaus 
rankraščio surinkta “A-rus 
Petras Vileišis", o turėjo bū
ti "Dr. Petras Vileišis". Red.

seka tremtis V o k i e tijoje. 
Tremties keliuose jis nepasi
meta ir jau 1946—47 m..ji vėl 
sutinkame Pabaltijo universi
tete. Hamburge, o vėliau Pin- 
neberge. studijuojantį kalbo
tyrą ir germanistika. 1947— 
48 m. — jis darbininkas Ang
lijoje, o 1948 m. jau Universi- 
ty of Pennsylvania studentas, 
priimtas į Graduate School of 
Arts and Science, germanisti
kos skyrius. Kartu klauso pa
skaitų ir baltistikos bei slavis
tikos skyriuose. 1950 m. Uni- 
versity of Pennsylvania jam 
suteikia filosofijos magistro 
laipsnį. Tačiau jis pasiryžęs 
siekti mokslo aukštumų ir 
dirbdamas tame pat universi
tete. kaipo vokiečių kalbos 
dėstytojas .ima kruopščiai ruoš
tis doktoratui. Disertaciją ruo
šia pas prof. dr. Alfredą Smi
lią. Tema 
srities ir 
“Primitive
ingaz' and its Spread 
gūžio 11 dalyvaujant 
germanistikos departamento 
profesoriams, gina disertaciją 
ir laiko baigiamuosius egzami
nus filosofijos daktaro laips
niui gauti. Jo darbas įvertina
mas summa eum įaudė. Jis pa
keliamas nuolatiniu vokiečių 
kalbos instruktorium. K.

CAMBRIDGE, MASS.
A. Kontrimas, gyvenęs Cam- 

bridge, dabar Nonvoode, susi
laukė sūnaus.

Lietuvių katalikų klubo pik
nikas. įvykęs birželio 24. pra
ėjo sėkmingai.

Antanas ir Stefanija Gendvi- 
liai birželio 24 minėjo savo 

gyvenimo auksinį 
Buvo bažnyčioje jų 
pamaldos, o paskui 

Karšt. Patr.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

> ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis“ II dalis, 
kaina $3.00

; palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis:

prisiųsti "Don Kamiliaus 11 «ialj 
prisiųsti "Don Kamiliaus" abi <fcili
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CHKAGO, ILL.

Lietuvos Generalinis Konsulatas ieško
HELP W. FEMALE

Priežastis visai aiški ŽINIOS IŠ LOS ANGELES
ka-

mo-

Yra dalykų, kurie

Ar esi ištikima?

van-

A TEAR

COMPOUNDEO semi-annually jan. & july

Alliance man-

Tarptautinę
Vokietijos j-

— Birželio 16 d., 7:30 vai. 
vak. įvyko liūdnųjų birželio 
įvykių minėjimas, surengtas 
kartu lietuvių, latvių ir estų.

suva- 
mažų, 
karta

Deportts marle on or before July 16th \vi11 
<lmw interrst from July Irt if left imti! 
the en<! of the tnterert perimi.

LATEST 
INTEREST 
RATE

vieno 
apie 

ir Si- 
jauni-

— Jei aš numirčiau, ar tu 
už kito ttkėtum? — klausia 
savo žmonelės tik ką vedęs vy
ras.

korespondentui kliuvo 
pirmuoju automobiliu 
į kalvų papėdę ir su

— Tėvas jau paruoštas. Pa
siruošk dabar pats!

— Ne, netekėčiau. — pa
tvirtina ta savo ištikimybę iki 
po mirties, — bet kitas galė
tų mane vesti.

MW>AOWAT M M6DF0RD AV» 
EaaUra Farkeay *t Nortnind Avrauo 

Tour Oepoftta la^Thta Bank Aro Fully Imuired 
Mamber Frderrt dep^tt Insuraace Corpomtloa

turėtų. Ir šios ateitininkų iš
kylos metu buvo atvykęs kele
tas detroitiečių “tūzų”. LB rius,

• Ar esi susijaudinęs?

Pacientą įvežė į operacinę 
salę. Gydytojas įėjęs paklau
sė:

— Ar nesijaudini?
— Truputį, — tasai atsakė, 

— nes tai pirmoji mano ope
racija.

— Man taip pat pirmoji, — 
paguodė gydytojas.

HELP W. MALĖ

TELEPHONE:
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FORAD. TAKER

Juridine pabėgę!iii padėtis
(Atkelta iš 5 psl.)

Taigi, Vokietija pralenkė tarp
tautinį pabėgėlių teisinės pa
dėties sutvarkymą, nes minėta 
tarptautinė konvencija buvo 
priimta tik liepos mėnesį 1951 
m. Pabėgėlių teises ir parei
gas nustatąs įstatymas Vokie
tijoje principuose atitinka 
tarptautinės konvencijos dės
nius, bet daugelyje atvejų yra 
palankesnis pabėgėliams. Sis 
įstatymas yra taikomas tiems 
svetimšaliams pabėgėliams, 
kurie yra ne vokiečiai, naudo
jasi tarptautinių organizacijų

, globa ir 1950. VI. 30 gyveno 
V. Vokietijoje ar vakariniame 
Berlyne. Civilinės teisės srity, 
teismo p occse, vešosios tei
sės daugi iu aLejų. darbo,' so
cialinio draudimo, viešosios
šalpos aprūpinimo srityse be 
tėvynės esančių svetimšalių
teises įstatymas yra sulyginęs 
su Vokietijos piliečių teisėmis. 
Svetimšalių pabėgėlių, atvyku
sių po 1950 birželio 30 padėtis 
tvarkoma pagal 
Konvenciją ir V. 
statymus.

Tarptautinės 
teisėmis gyvenantieji pabėgė
liai kai kur turi mažiau teisių. 
Tai išplaukia iš dėsnio, kad 
pabėgėlių teisės negali būti 
siauresnės, kaip kitų svetimša
lių. Pastarųjų padėtis kai ku
riose šalyse tvarkoma abiša- 
liškumo dėsniu, ir tik išgyve
nus pabėgėliui trejus metus 
krašte, šis abišališkumas ne
taikomas. Todėl, pav„ Vokie
tijoje, pagal T. Konvencijos

sviro vakarop, liaus į Bostoną.
___ _ _______ , __ ‘The Ensign”, Kanados 
dėdami dar ne vieną laisvadie- įtakingas laikraštis, redaguo- 
nį Žaliakalnio papėdėje pralei- jamas R.
sti. P. Natas

ClfFEF PRODICHON 
MECHANICAI, • 
ELECTRIC AI. 
TOOLtNG

Cttllrgt’ drgroe prefemM or rquivalent exp*'ricnce, 
ufacturos srniall m»b>rs. nntėnna roint<»rs. phonograph drive units 
and o|pctronic pa: r Espcrienco in any of those lin« highly des-

SAVINGS BANK

v Svarbus klausimas

Paskaitininkas, ilgai kalbė
jęs, pagaliau baigė ir kreipėsi 

| klausytojus:
— Gal, ponai, turite kokių 

klausimų.
Visiepi tylint vienas atsis

toja ir paklausia:
—Ar negalėtum tamsta 

dens stiklą išgerti?

Paruošk tėvą!
Motina atsakė irgi telegra-

Ne auksas, o blizga
Mokytojas aiškina savo 

kiniam:

kx<;ixeers —
Th«- Alliancc Maniifactiirint Company 

Alliance, Ohio
NEEDS

ENGINEERS

Bandyk prisitaikyti!

Naujam banko tarnautojui 
senasis aiškiną-

— Banko direktorius yra 
mielas žmogus ir mėgsta pasa
koti juokus. Jei juoksies visa 
gerkle, jis gali pamanyti, kad 
jo negerbi. Jei tik trputį suky- 
kensi, gali pamanyti, kad jo 
nesupratai. Jei visai tylėsi, ga
li labai užpykti. Tai žinoda
mas, bandyk prisitaikyti!

Jauna moteris, įėjusi į 
vinę. pamatė pažįstamąją — ir 
prie jos prisisėdo. Ta ir pasa
kojasi:

— Turėjau įdomų flirtą su 
-patraukliu vyru. Jis man šyp
sojosi, aš jam. O dabar , nė į 
tą pusę nežiūri. Kas galėjo at
sitikti

— O kur jis sėdi?
— Ana, ten.
- - O, tai gal būt dėl to, kad 

aš prie tavęs prisėdau — tai 
mano vyras.

taip 
blizga kaip auksas, bet niekam 
neverti Kas yra tie apgaulūs 
dalykai?

Vienas mokinys pakelia ran
ką ir sako:

— Jūsų plikė, pone moky
tojau.

GRAŽU PO VIEŠPATIES DANGUM
OETROIT, MICH.

Per šv. Joną Detroito ateiti
ninkai pasuko į ALRK Federa
cijos nupirktą ūkį — būsimą 
jaunimo stovyklą prie Man- 
chester, apie 60 mylių nuo De
troito.

Jūsų 
laimė 

įsiraityti
eikliom studenčiokėm pult Ža
liakalnį (taip aš pakrikštijau 
dar žiemą Al. Gimanto pava
dintą Rambyną). “Į kalnus, į 
aukštumas!” — prisiminė pa
trauklios korporacijos šūkis! 
Retas kas iš pirmo sykio kal
nų viršūnes pasiekia, ir mus 
debesiūkštis į ševroleto pasto
gę parvijo. Už tat antru kartu, 
jau pasitelkę antro automobi
lio turinį, užsirepečkenom ir 
visą būsimą gegužinių plotą 
apėjome. Galės čia visas 20,- 
0U0 Detroito lietuvių klumpes 
skaldyti!

Šventas Jonas, nebūt Krikš
tytojas, šiuo kartu nei prie 
automobilių nebeleido grįžti, 
taip “pakrikštijo”, kad nė po 
medžiu sausos siūlės nebeliko. 
Hk kai vienos kolegės mama 
ligas pradėjo pranašauti, šven
tasis stojo jaunimo pusėn ir, 
praplėšęs debesis, saulės spin
duliu ne tik visus išdžiovino, 
bet ir vėžio rausvumu kūnelius 
nuvirino...

Per trejetą valandų 
žiavo 28 automobiliai, 
jaunų ir senų. Pirmą 
kalnelių pašlaitėmis ir ežerė
lio paviršiumi nuriedėjo lietu
viška daina! Ji turės čia skam
bėti vis galingiau, vis stipriau.

Kai jau vaikai nusilakstė jau
nimas ežerioką išmatavo. (Mo
kantiems plaukti, maudytis 
galima, vaikams — ne, nes 

dar nesutvarkytos ežero pa
krantės). Sendraugiai po pusę 
šaldytuvo surietė. Buvom su
vesti po medžių, ir sendraugių 
pirmininkas VI. Bublys atida
rė pirmąjį šioj vietoj susirin
kimą, pasidžiaugdamas, kad 
ateitininkai pirmieji organi
zuotai šią* -stovyklavietę aplan
kė.

Dr. A. Darnusis, ALRK Fe
deracijos pirmininkas, atvykęs 
iš Clevelando, savo trumputė
je kalboje pabrėžė, kad toje 

stovyklavietėje- bus statomos 
lietuvybės tvirtovės pačių vai
kų ir jaunimo širdyse.

Inž. J. Mikaila pasakojo, kad 
bus atvesta elektra, vanden
tiekis, bus statoma būtiniau- 
sieji įrengimai ir virtuvė — 
valgykla, kuri atstos ir bažny
čią ir salę. Stovyklautojams 
bus statomos palapinės. (Ke
lias jau atvestas).

Po moksleivių pirmininko 
Romo Bublio pranešimo p. V. 
Kundrotienė paskaitė 
vokiečio prisiminimus 
Lietuvoje pasilikusioje 
bire ištremtojo lietuvių
mo pasipriešinimo dvasią. Jie 
ten dėl lietuviškumo gyvybes, Baltų jungtiniame komitete 
aukoja, o mes kartais dolerio 
lietuviškiems reikalams pagai- 
lim. Kad ir ši stovykla. Didžiu
lės ALRK Federacijos nuosa
vybė. Vienu mostu visi pasta
tai atsistotų, jei visiems ji rū
pėtų, jei visi nors po dešimkę 
suklotų.

Susirinkimui pasibaigus, 
jaunimas vėl žaidė, maudėsi, 
žuvavo. Tiek jauni, tiek seni 
džiaugėsi tyru oru ir gražio
mis apylinkėmis. Jau vien tik 
po Viešpaties dangum taip 
miela ir smagu buvot, o kas 
bus, kai pastatai išaugs, kai 
šimtai jaunimo per vasarą sto
vyklaus. Bus ten mažytė Lie
tuva, kurią aplankyti jau ir 
dabar kiekvienas detroitietis

PRIMICIJOS ROCHESTERYJE
Birželio 24 <L Rochesterio 

lietuviai turėjo gražią iškilmę 
— Tėv. Liudviko V6želio,.O. F. 
M,, primicijas. Jaunasis kuni
gas, šiame mieste gimęs ir už
augęs, ilgą laiką tarnavęs baž
nyčioje mišioms, visiems yra

primicijas atvyko kas tik ga
lėjo. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių.

• 11 vai. ryto primicijąntas 
iš klebonijos procesijoje buvo 
nulydėtas prie altoriaus, čia 
jis pradėjo savo pirmas iškil
mingas mišias, įspūdingai gie
dant parapijos chorui, apsup-, 
tas dvasininkų. Tarp jų buvo 
kun. Jonas Bakšys, ilgametis 
Rochesterio lietuvių parapijos 
klebonas, kuris daug padėjo 
Tėv. Liudvikui Vėželiui ren
kantis kunigystės ir vienuoli
nio gyvenimo kelią. Asistoje 
dalyvavo dabartinis klebonas 
kun. Valukevičius. Mišių me
tu pamokslą pasakė Tėv. L. 
Andriekus, O.F.M., aukštai iš
keldamas kunigo pranciškono 
vaidmenį mūsų tautai. Po mi
šių primicijantas kiekvienam 
atskirai suteikė kunigišką pa
laiminimą. čia jis palaimino 
savo motiną, brolį, seseris, pa
tėvį ir daug giminių bei pažįs
tamų, ilgai laukusių tos 

šio L. A. Liet. Rep. klubo val
dyba taip pasiskirstė: pirm. 
L. Valiukas, vicepirm. K. Luk
šys, sek. J. Kojelis, B. Skyrie- 
nė, Sylvia Vilkaitė, ižd. G. Ru
delis.

— Jau atspausdinta ir siun
tinėjama St. Raštikio atsimi
nimų “Kovose dėl Lietuvos“ I - 
tomas. Knyga turi 704 pusi., 
gausiai iliustruota, gražiai 
įrišta. Kaina $7.00. Gaunama 
Lietuvių Dienų adm. ir pas vi
sus spaudos platintojus.

— Bernardas Brazdžionis, _ 
“Lietuvių Dienų vyr. redakto- 

‘tūzu”. LB rius, birželio paskutinėmis 
Dėt. Apyl. valdybos pirminin- dienomis išvyko automobiliu į 
kas Vyt. Kutkus, skautų vei- rytus, kur aplankė Dainų 
kėjas p. Anužis ir kit. šventę Chicagoje ir iš ten ke-

Kai saulutė
visi virtom į “vežėčias”, ža-

atstovavo Alto valdybos na
riai: L. Valiukas ir A. Skirius. 
Minėjimas buvo sėkmingas.

~— Lietuvių Dienų metinis 
piknikas įvyksta rugpjūčio 12 
d., Reseda parke, Calif.

— Neseniai susiorganizavu- 

nuostatus, pabėgėlis atlygina
mo darbo atveju prilyginamas 
Vokietijos piliečiams tik po 
trejų metų arba susituokus su 
Vokietijos piliečiu, arba turint 
vaikų, kurie yra Vokietijos pi
liečiai. Laisvose profesijose, 
amatuose, prekyboje ar aukš
tosiose mokyklose, jie laiko
mi kaip ir kiti svetimšaliai. V. 
Vokietijos įstatymas tėvynės 
neturinčių svetimšalių teisinei 
padėčiai nustatyti ir šiuose at
vejuose pabėgėlių teises yra 
sulyginęs su Vokietijos pilie
čių. (Balfas Miunchene)

džiaugsmingos valandos.
Po pamaldų įvyko vaišės pa

rapijos salėje, kur dalyvavo 
per 200 kviestų svečių. Svei
kinimuose visi kalbėtojai iš
reiškė džiaugsmą, kad šis Tėv. Liudviko Vėželio primi

cijos paliko gražų įspūdį Ro
chesterio lietuviams, paska- 
tindamos jaunimą žengti dva
sinio gyvenimo taku.

A. K.

Amerikoje gimęs lietuvis apsi
sprendė pašvęsti jėgas savo 
tautai, dirbdamas pranciško
nų ordine. Ypatingai įspūdin
gas buvo kun. Jono Bakšio 
žodis. Lietuvių pranciškonų

Akstinavičius, Alfonsas.
Raguževičius, Stasys, iš Gu

diškės k., Luokės vai., Telšių 
ap.

Bielskis, Jonas ir Kazys, sū
nūs Elijošiaus, kilę iš Dūkšto 
apylinkių.

Citrinas, Vaclovas.
DubaUskienė - Karvelytė, 

Anelė, vyra§ Dubauskas, Ka
zys ir duktė Audronė.

Gudaitis, Jokūbas, sūn. Jo
kūbo, nuo šakių.

Jašinskas, Vytautas, sūn. 
Kosto.

Kanis, Juozas, sūnus Anta
no.

Karvelytė - Dubauskienė, 
Anelė, vyras Dubauskas, Ka-

W. Keyserlingko, 
buvusio Lietuvos grafo, visuo
met talpina lietuviškąrinedžia- 
gą. Paskutiniame numery yra 
net du straipsniai apie Lietu
vą.

— Jau pasirodė Lietuvių 
Dienų birželio numeris, ski
riamas Lietuvos rezistencijai. 
Viršelį puošia Lietuvos diplo
matas St. Lozoraitis, o turiny 
yra visa eilė įdomių straips
nių: Juozas Brazaitis rašo 
apie rezistenciją tremty, A. 
Devenienė apie lietuvius Si
bire, St. Santvaras apie Lie
tuvos valstybinę operą.-Lietu
vių Dienų metinė pren. $5.00. 
Visais reikalais kreiptis: Lie
tuvių Dienos, 9204 S: Broad- 

’ way, Los Angeles 3, Calif.
L. Ang.

vardu primicijantui linkėji
mus išreiškė Tėv. L. Andrie- 
kus, O.F.M. Visiems labai nuo
širdžiai pabaigoje atsakė pri- 
micijantas, dėkodamas ir pri
mindamas savo laimę, patirtą 
Šioje iškilmėje.

zys ir duktė Audronė.
Kučinskas, Silvestras, jūrei

vis, tarnavęs laive “Seimą Vic- 
tory”.

Kudoba, Stasys.
Lėlytė, P.
Liubinskas, Albertas, iš Re- 

meikįų k., Virbalio par.» Vil
kaviškio ap.

Navakaitė, Ona, gyvenusi 
gal Braddock, Pa.

(Nukelta į 8 psl.)

LEO JONĖS, Armijos sporti
ninkas, Los Angeles olimpiniuo
se žaidimuose pasiekė naujo pa
saulinio rekordo, nubėgdamas 
400 metrų per 45,2 sek.

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

women for the area to handle worid famous 

GILLETTE BLUE BLADES 
AND 

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

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

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

Ali cash busines — Depression proof — No credit risk.
For personai intervievv in your city write:

VENDOPAK CORPORATION
7933 Chyton Blvd„ St. Lourt, M«.

(include phone number)

SEW1NG MACHINE 
OPERATORS
Experienced

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

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

Near North Side 
Scholl MFG. Company 

213 W. Schiller

TYPIST
Experience, Not over 40 years 

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

Free hospital Insurance. 
Excellent working conditions 
The Pullman Co. 
Mechandise Mari

ROOM 535 19A

YOU’LL LIKĘ IT HERE 
Interesting, Permanent and 

NO MONOTONY!
DICTAPHONE 

OPERATOR
June Graduates welcome 

Mušt have some knovvledge of 
SHORTHAND 

Starting Salary Good.
Many Company Benefits.

PRATT & VVHITNEY 
4649 W Fullerton 

HU* 9-1626

• WILL TRA1N • 
JUNE GRADUATES 

for
Clerical Positions as 

STĖNOS AND TYPISTS 
Permanent openings with 
Fast Growing Company.

Pleasant Associates. - 
Company Benefits — Good 
Starting Salaries — 40 hr. 
vvetk — Time and one half

- for overtime.
apply 

PERSONNEL
Combined Insurance Co. 

of America
5316 Sheridan Road 

Tel. RAvenswood 8-1000

Irablo. .
Plcasant working conditions with a full program of enployee 
benefits.. This is an opportunity to become amociated with a fart 
growing organization vvith a future.
Scnd resume to R. L. Reedcr, Personnrt Manager.

The Allianca Manufacturing Company 
Allianco, Ohio

Ali corn^pondence strkfly confidenttal.



RESORTSRESORTS

HICKLEY’S SUNSET FARM

VACATIONS

TO PLACE,
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
CALL LO 3-7291

VVHERE ELSE BŪT ON FIRE ISLAND

DISPLAY

McDONOL’GH’S

HOTEL ERIN AN CAFE

85—27 88th St.

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

po 6 vsl. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Tel. APplegate 7-0349

England

DODGE žaidėjas Don Zimmtr “pagavo” sviedinį žandu; jam su
laužytas žandikaulis. . ,

ST. LAWRENCE ACADEMT
48 E. 84 St, New York City 

BU 8-388L

Coctail 
• Ex- 
Break- 

Childr- 
golf,American and European Plan 

123 Soulh Aj-kansas Avenue 
Atlantic City. N. Y,

.' Išsamesnės informacijos žai
dynių reikalu bus artimiausio
je ateityje paskelbta spaudoje 
bei išsiuntinėta visiems sporto 
vienetams. ' FASK-tas

A private Elementary and Higb 
School for Giris and Boys, Kinder- 
garten Through Grade &

ANNHURST COLLEGE, S. Wood- 
stoek, Box 569, Patsam, Conn.; Put- 
nam 8-4877; Daughters of the Haly 
GhMt; Stater Anne Epdlienne, Pres- 
ident; Stater Gertrade Emttfe, Dean; 
88 Studente; Counee leading to B. 
A, B. S. Degrees in Ilberal Arta,

BAYLEY-ELLARD HIGH SCHOOL. 
Madison, N. J.; MA 6-2486; Domin- 
iean Sisters of Caldwell, Sisters of 
Cbarity, Convent Station and Sis
ters of Christian Charity; Very Rev. 
Denis A. Ilayes, Director; Sister Ro 
se Maritta, Principal; 595 Students; 
Day; $86 for Diocesan residents; 
3166 ootride Diocese.

VILIĄ JOSEPH MARIE 
Hifch Sebool, Nertova, Bscks Co-» 
Pa. Nevtown: WOrth 8-8918; Sis
ters of St-.Casimir; Sister M. Lnc- 
retia, Soperior; M Studente; Ttū- 
tfon $80; Board $400.

SETON HALE UNIVERSĮTY. 
SCHOOL OF NURSING, 31 “* 
St., Newark 2, N. J., Mltchetl 
Margaret C. Haley, R. N. 
M. A^ Dean; Basic collegiate progr- 
am leading to B. S. N.; Degree 
program for Graduate Nurses.

Are there the kind of people you want to meet in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And nowhere else on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
ment for as Iii tie as $250 per couple for the season’— with every- 
thing you want for your vaeation —; svvimming, fishing. surf. sun 
and fun. No ehildren permitted. For further Information and Our 

unbelievable low weekly and monthly rates call UL 5-6436 — 
nite NE 9-8591.

The Lionei. Kismet Beach — 13 re Island
MINTSINK HILLS 
PENNSYLVAN1A 

•' Heated Cabins, private bath 
•* Main house accomodations
• Ali sporte • Swimming Pool
• Casino Orchestra • 
Bar • Sočiai Director 
cellent Meals • Late 
fasts • Facilities for 
en • Roller Skating, 
horseback riding and churches 
nearby.

Rates $53 — $69.50 
Write for color booklet 

E. SCHNEIDER 
Ministnk HHK Pa. 

Phone: Stoudshurg 2515

OCR LADY OF THE ANGELS 
ACADEMY, 1376 Enfield St., En- 
field, Conn.; Felician Sisters of St. 
Francis, Sister M. Viterbia, Princip
al ;120 Students; Day.

ORSESHOE LAKE 
Friendly and Informal 
2% hrs. via scenic thyuway- 
quickway_ 500-acre mppnt- 
ain estate.. Large private 
lake, sand beach. Ali sports, 
fine golf course nearby. 
Terrifie choice food. Ex- 
celent orchestra. Cocktail 
lounge. Free bus to chtrrch- 
es. Rates $45 up. Open 
June 22.

Write now for booklet 
G. L. Neuhaus, Bethel, N. Y. 

Phonė Liberty 2123

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

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

Darbas atliekamas pi ilyr uriu tecta&a, prlpafinto 
BOA tetitatob New York*.

Darbo valandos: kasdien nue • vaL ryto Bd 8 vaL vak.

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

Croonink Pines
On Echo Lake in Adirondacks 

PH. VVARRENSBI’RG 3181
Ali sports on gj-ounds. Boats. sandy beach, giant pines, entertain^, 
ment l«*d programs. Ncar churches, -golf. Direct train and bus 
travel. Send for booklet. Rates $42 up.
VVARRENSBURG S, N. Y. JOSEPH P. LYNCH, MGR.

WESTHAVEN — By-The-Sea 
Ocean and Brighton Avė., Sea- 
side, N, J. Rooms with or with- 
out private baths; homelike 
atmosphere. Bathing direetly 
from Westhaven. Breakfest 
served. Free parking. Mrs. 
DELTA MAH0NEY. Telepho- 
ne: Seaside Park 9-0226.

Lord Baltimore
121 S, So. Caroline Avė., 

Atlantic City, N, J.
Rooms with running v’ater 

$2 and'ūp per person.
Air cooled rooonis, shower, 

bathing and parking. 
Near Catholic Church

Now under new ownership 
Phone Atlantic City 5-6192

— Stahlbergas (13) 
drįstų pagalvoti, žvilg- 
i padėti, kad baltieji

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

SHOHOLA PIKE COUNTY PENN.
Tel.: Milford 2316 N. Y. Tel.: BU 4-9692
106 ACRES OF FUN. HEALTH, PLEASURE, ONLY 80 MILĖS 
FROM N. Y CITY. DELICIOUS AMERICAN COOKING, FISH
ING. BATHING. HIKING; SVVIMMING, POOL. BEAUTIFUL 
ROOMS & PRIVATE SHOVVĘRS, HOT - COLD RUNNING WAT- 
ER. CHURCH NEARBY. . ____ '

- RATES FROM $40 TO $45 PER VVEEK 
(Children half price) 

ELEVATION 1600 FEET
JOHN J, HICKEY, OWNER WINES & LIQUORS

. Directions: Lincoln Tunel to Route 3 to Doute 4616 15 to
- ’ Route 206 to 6.

GREIČIAUSIAS BODAS SIŲSTI SIUNTINIUS | LJETUVĄ 
YRA ORO PAŠTAS. MES SIUNČIAME VAISTUS, RŪ
BAMS MEDŽIAGAS IR MAISTĄ GREIČIAUSIU KELIU.

PRAŠYKITE PRISIŲSTI ILIUSTRUOTĄ KATALOGĄ

The Cenacle, M t. Kisco, N. Y
Retreats for Women and Gij-ls 

July 6 - 8, 1956, General 
July 27 — August 2, 1956, General 

Reservations Available MO 6-8981

, The Dnughter* of Mary Help of ('hriMtanM 
(Saleoton Stetero of SL John Bomco) 

AN INTERNATIONAL CONGBEGATION
mvite young ladiea under 25 years of age to join in their work 
among chlklrcn of the vyorking dajtscs. Although the Sisters are 

<l«-v«Med primarily to teaching. Ihcy also do sočiai work and dom- 
mrstk’ work. For further information write:
Rev. Matber Pravtnetal 41 Ward St,. PotorsM, N. J.

ENJOY YOURSELF 
This Summer at the 

MARIAN GABLES INN 
Roscoc. Ncw York 
At the top of the 

Catskill Mountains 
Cleanlincss, Excellent Food, Swim- 
ming - Boating - Fishing - Golf, 
Dancing - Ptcnics - Parties - Hik- 
hig. ITALIAN - AMERICAN COU- 
SINE. per week and up. 
Friendly. homey atmosphere.

IVRITE FOR FOLDER 
or phone in Ne\v York City 

TA 8-2584 
In Roscoc, N. Y. 

Roscoe 2710

A Home away from Homa
COUNTRY FARMx HOME in 
Catskills. Acčommodates 12-15 
guests. Ali churches and sports 
nearby. House cooked meals. 
Rates £25.00 wkly. Mr. and 
Mrs. Vincent Lawrence, R. ’ 
No. 2, Jefferson, N. Y. Tel.: 
Stamford 6940.

MOUNT ALOYSIUS JUN10B COL- 
LEGE, Cresson, Pa.; Sisters of Mercy 
of the- Union; Sister Mary Magda- 
lene, RJSJML, Presadent; Sister Ma
ry Anac, EJSJ&, Dean; 157 Stud
ente; Higb School and two-year 
college course'; Commercial and 
Fine Arte, Higb School $610; College 
$755—$845.

Mikėno, perlas. 1936 m. 
Muencheno šachmatų olimpia
doje, rungtynių Švedija—Lie
tuva metu, Lietuvos meisteris 
Vladas Mikėnas susitiko su 
garsiuoju švedu Stahlbergu ir 
po 12-to baltų ėjimo Žce4 
gavosi tokia padėtis:

Juodi—Vladas Mikėnas (14)

HAGUE TOWN HOUSE 
ON LAKE GEORGE 

Private 200 ft. beach, European 
Cuisine

H O U R I C A N 
CONTRACTING CO.

227 Fifth Avė. Brooklyn 15. N Y. 
Store Fronte — Store Ffccturės

AJtcrat ions — Maintenance 
Display Woyk 

Store Relocation 
House Modernizatidn 

And Conversions 
Free Estimates 

Financing Arranged 
Custom Built Kitchens 

Formica Sink Tops 
Trl I'Lrtcr 7-5834

1. Naujai išrinktasis S. Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Komitetas savo 
pareigas pradėjo eiti birželio 
15 d.

2. Savo pirmame posėdyje 
Clevelande naujasis FASK-tas 
pasiskirstė pareigomis sekan
čiai:

pinntntnkas — dr. Algirdas 
Nasvytis, 1-mas vicopirm. -— 
Jonas Puškorius, 2-ras vica- 
ptrm. — Rytais Babickas, sek
retorius — Algirdas Bielskus 
ir iždininkas — Vytautas Va- 
laitist

3t Oficialus FASK-tp adre
sas:
š. Amerikos Listuviy FASK- 
tas c/b Algirdas Bielskus, se
kretorius 746 E. 95th Si., Cle- 
veland 8, Ohio.

4. Visi šiuolaiku veikią FA- 
SK-to potvarkiai, nuostatai, 
susitarimai ir pan. pasilieka ir 
toliau galioje. Eventualūs pa
keitimai, papildymai ar panai
kinimai bus pranešami aplink
raščių pavidale visiems sporto 
klubams ir sporto administra
ciniams organams bei, dalinai, 
Skelbiami spaudoje.

5. Visi sporto administraci
niai organai (sporto apygardos 
ir pan.) pasilieka savo parei
gose iki atskiro parėdymo bei 
susitarimo.
« 6. Pasiremiant ankstyves
niais Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos ir Detroito LSK Kovo 
pasitarimais, FASK-tas oficia
liai įgalioja

Detroito LSK Kovą būti 6-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sporti
nių Žaidynių 2-jo Rato Varžy
bų vykdytoju.

Žaidynės numatomos š. m. 
rugsėjo mėn. 1—3 dd. Detroi
te ir uincfcore, Ont.

BAY VIEW LODGE 
556 B. 130 St.

BELLE HARBOR, N. Y. 
Rooms with or without meals 

Farrelly & McGuinness, Props.
GRANITE 4-8595

Rooms by Day, Week or
Season

K. Ward. Mgr.
198 Beach 103rd St. '

GRanite 4-8619; 4-9327
FEderal 9-2378

Rockaway Beach, Long Island

_ SEA BREEZE
Motei on the Ocean - - 

Edgewater Ave^ Montauk, L.l.
20 attractive rooms, private 
showers, heat, twin beds, 2 
blocks to church aind Stores.

For Reservations Phone:

Balti
Kas 

terėjęs 
netrukus praloš. Mikėnas sura
do stebėtiną tęsinį su valdovės 
auka: 12— h:g5!I Dabar Stahl
bergas pamato, jog valdovės 
negali imti dėl R:h2, Khl Ž:f6 
ir baltų karalius atsidurtu ma
tiniam tinkle, todėl jis nu
sprendžia paeiti 13. f4, bet ne
trukus Stahlbergas pralošė, 
nebeturėdamas figūros. Tos 
rungtynės baigėsi 4—4. Taš
kus mums laimėjo: Mikėnas, 
Vistaneckis, Lutckis ir Roma
nas * Arlauskas. Ši partija j- 
traukta į Olimpiados geriau
sių partijų rinkinį.

Kazys Jakštas (Chicaga) po 
puikaus pasirodymo Chicagos 
miesto p-bėse .(jis trečias iš 
40 dalyvių) ir didelėse Trans- 
Mississippi p-bėse, kuriose jis 
dalinosi 1—2 vietas su laimė
toju Povilu Tautvaiša (iš 62 
dalyvių),.be dvejojimo, bus į- 
keltas į Amerikos meisterių 
klasę, greta mūsų P. Tautvai- 
šos. Čia bus didelis laimėji
mas. ,

W1NTREX AND CO LTD
* 51 Brompton Rd.

• L<mdonS.W 3

Lorreta House 
228 E. GLENW00D AVĖ, 

WILDDWOOD, N. J. 
Hot and cold running water 

in all rooms. Hot shower. 
Across from Catholic Church 

MRS. C. WALSH, Prop. 
Phone 2-5109

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

, Tel. CHapel 6-1377

CATSKILL MOUNTAINS.
Ncar Leeds. Gloria’s Modern 
Housekeeping Cottages 2^4 
and 3'2 large rooms. All con- 
ventiences. Near Greens Lake. 
Boating, fishing and svvim
ming. $45 and $55 weekly. 
$450 and $500 season. Truway 
Exit No. 21. Write Gloria Cot
tages, RD 2, High Hill, Cat
skill, N. Y. Phone Catskill 
922 R 2.

Riversea Inn
Golf, Tennis, Surf Bathing 

(on the Premises) 
Pre-Season Rates
American Plan

Write for free Litera ture
Box B-55. OW Saybrok, Conn.

American or European Plan 
Near Catholic Church 
Write for booklet “L” 

Hague, N. Y.

CARNEY’S HOTEL
On Beaotifui Lake George

1 family resort for peace, relax- 
ation and fun. American Plan. 2.100 
ft private sand beach. Coating, 
tennis, swimming, fishing. VVrite 
for Booklet. J. C. Carney, Silver 
Bay N. Y., or Phone Hague 2682.

Hot and cold water in rooms 
Hot and cold shovvers .

WARDS NEW YORK HOTEL

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

Kennebunk Port, Maine 
Franciscan Fathers

WlLL0W 
DELL

BERNADETTE LODGE
All rooms hot and cold vvater. Some wilh private showcr. 8 aires. 
Beautiful Irtcation. ncar lake and church. Good meals. heme bak- 
ing. Sports. Booklet- Bemelta Meszler Prop.

BEACH LAKIt PA. PHONE 9-646R-I3

Žaidynių programoje — 
lengv. atletika,- plaukymas,

TALARSK
FUNERAL HOME

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

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

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.

CARL HOPPL’S
BANQLETS — RECEPTIONS All Sočiai Functions. Service for 

500 Persons. No Party Too Stnali
Sl’NDAY DINNER From Noon to 9 P. M. DAILY D1NNER

From $2.85. Served 5 to 9 P. M.
SPECIAL RATES, PRIVATE ROOMS AVAILABLE FOR 

WEDDING RECEPTIONS AND BANQUETS

Valley Stream Park Inn.
Merrick Rd. 0[>P- Park. Valley Stream, L I, 

Res. Valley Stream 5-6035.

. LAIDOTTVH’ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue '• Hartford

3inton
J-8500;
B. S.,

RETA NAUJIENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusių knygą vispusiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai — 1. _

" TOMO ŽIORAIčfb, o. p.,

ŽODIS m GYVENIMAS 
Religinei-tautinei rimčiai

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

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

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

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

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

Rooms and Meals 
$1O per week and up per person 

Rooms only $20 per week and up 
per person.
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PAIEŠKOMI ASMENYS:

‘Aš užmiršau įsiregistruoti’ mentij tvirtinimui
kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER

GeitKons. ieško
REAL ESTATE (Atkelta iš 6 psl.)

M. and Z. Collision Works
MDIJA Į LAISVĘ JULIUS MALDUTIS

savininkas

metu

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas
SIGHT DISTANCE

WAttriyH325 BROOKLYN 27, N. Y.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

pirmoji suteikė. A. Simučio 
ruošiamai naujai “Pasaulio 
lietuvių žinyno” laidai savo or
ganizacijos apžvalgą ir bendrą 
organizacijos narių nuotrau-

Jei nesiregistruosi lapkričio 
6 balsavimui, pralaimėsi tai, 
ką kiti turės. Registruokis!

HIGHWAY
DESIGN

Jei esi pasiekęs balsavimo 
amžių, registruokis ir balsuok!

Atsimink, kad negalėsi bal
suoti lapkričio 6, jei nesi įsire
gistravęs. Tat įrašyk savo var
dą į balsuotojų sąrašą.

Gal pasieksi balsavimo am 
žiu kaip tik lapkričio 6? Je 
taip, registruokis!

Jei esi ištekėjusi po paskuti
nių rinkimų, privalai iš naujo 
registruotis lapkričio 6 rinki
mams: Patikrink, ar tavo nau
ja pavardė yra sąrašuose!

Neprarask balso teisės! Įsi 
rašyk į balsuotojų sąrašus 
kad lapkričio 6 galėtum bal 
suoti.

mas nuopelnus.
Adv. J. Grigalius yra plačiai 

žinomas lietuvių tarpe ne tik 
Bostone ir N. Anglijoje, bet vi
soje Amerikoje, nes jis akty
viai dalyvauja daugelyje šio 
krašto lietuvių organizacijų. 
Jis yra baigęs Bostono Kolegi
joje teisių mokslus kir yra ad
vokatu nuo 1934 m. Dėl dau
gelio tarnybos pareigų Mass. 
valstybėje ir Bostono mieste 
ilgus metus adv. J. Grigalius 
negalėjo plačiau verstis advo
kato darbu. Dabar jis priimi- 
nėja interesantus savo namuo
se (52 G St, So. Boston) ir 20 
Pemberton Sq., Boston, Mašs.

Linkime žymiam profesiona
lui ir visuomenininkui geriau
sio pasisekimo!

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Ar esi įsiregistravęs? Jei ne 
tai skubėk registruotis lapkri 
čio 6 rinkimams. (OFC)

Laimingiausios penkios mi
nutės. Tiek tik tereikia laiko 
įsiregistruoti, kitaip negalėsi 
lapkričio 6 rinkimuose bal
suoti.

netvar- 
galvos 

ir skau-

LELSKITE PAMATUOTI! Vai 
zda» ii Main St-, White Plains, 
New York.

Vladui Kulpavičiui
Darbininko redakcijos adresu 
yra atėjęs laikaškas iš Krasno
jarsko, Sibiro. Prašoma atsiim-

Kun. J. Aleksiūnas, 
Angelų Karalienės parapijos 
klebonas, birželio 26 sunkiai 
susižeidė koją. Guli šv. Kotry
nos ligoninėje, kur jam pada
ryta kojos operacija.

Apie 300,000 tapusių pilie
čiais pirmą kartą turės progą 
dalyvauti prezidento rinki
muose lapkričio 6. Ar esi vie
nas iš tokių? Jei taįp, užsire
gistruok! Kitaip negalėsi bal
suoti.

Tho sharp curvšng and htUy 
roadway ė diminated in 
fh« construction of th« litnited 
occoss exprossway, and in- 
eraasod sight distanco bo- 
comas a bvfcin safety foa* 
toro af tho roads.

Toliau sekė atskirų komisi
jų sudarymas, kurių tuo tar
pu numatyta penkios: Į. In
formacijos, vadovaujant T. B. 
Mikalauskui, 2. Finansų, va
dovaujant E. Trečiokui, 3. 
Meno, vadovaujant V. Leskai- 
tienei, 4. Sporto, vadovaujant 
A. Vakseliui ir 5. ūkio, šiai 
komisijai dar nesurastas va
dovas.

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

Ieško Stasio Kukarskio, gy
venusio Kaune, Aleksote. At
siliepti: Kazimiera Paukštys, 
319 W. 4tb St., So. Boston,

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

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

• Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO^ Hartford, 
Connecticut ■

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

“Kur skubi, bičiuli? Svarbiu 
reikalu?”

“Labai! Vykstu įsiregistruo
ti lapkričio 6 rinkimams. O 
kaip su tavim yra?”

Šaunų pikniką 
liepos 8 d. sekmadienį, rengia 
Angelų Karalienės parapija 
Jamaicoje, Polish National 
Park. Pradžia 1 v., šokiai pra
sideda 5 vai., laimėjimų pa
skirstymas 8 vai. Bus vi
siems linksma ir malonų, pra
šome visų atsilankyti.

Jei esi išsikėlęs į kitą vietą 
nuo pirmiau turėtos balsavi
mo vietos, privalai iš naujo Neturėtum šių žodžių pasakyt 
registruotis. Patikrink! lapkričio 6 rinkimuose.

CLEANING WOMEN 
to work • 6 p. m. to 12 p. m. 
cleaning offices in large build- 
ings. Up to age 45. Apply 10
A. M. Apply all week.

NATIONAL CLEANING 
CONTRACTORS

9 West 29th St. New York

Mėsininkas, duonkepys, žva
kių rirbėjas i rbet kuris kitas 
amatininkas, darbininkas .val
dininkas — negalės balsuoti, 
jei nebus įsiregistravęs.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, Motorinių doku-

leškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Consulate General of Lithu- 
ania

ADV. JONAS GRIGALIUS 
grįžo į aktyvų darbą teises 

srity
Hgus metus išbuvęs įvairio

se valdiškose tarnybose, per 
paskutinius dešimt metų sąži
ningai ėjęs svarbias komisijo- 
nieriaus pareigas žinomoje Me
tropolitan District komisijoje 
nuo kovo mėn. grįžo prie tie
sioginių advokato pareigų. 
Massachusetts valstybės gu
bernatorius padėkojo jam už 
darbą specialiu laišku, iškelda-

RIVERDALE — 6116 Field- 
ston Rd., Bronx, 1 family at- 
tached house. Fieldstone rock 
foondation; brick and stucco. 
6 rooms and sun parlor with 
unattached garage. Near St. 
Margaret’s Church and schoool. 
Immediate occupancy. Phone 
YO 3-4639.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue
Cambridge, Mass.

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių Direktorius

ir Balsąmuotojas 
NOTARE PUBLIC

Patarnavimas diena ir nokti
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Karnos tos 
pačios ir i kitus miestus.

■ Reikale šaukite: Tel. TR 6-6484

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborins-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Er. oklyn, N. Y.

ISLAND PARK 
CATHOLIC AREA

Modem House Suitable 2 Fa-
mylies, 8 Rooms, 2 Baths.

14,500 GE 1-4184

. J.B. SHALINS ■ ■
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

Tel. Vlrginia 7-4499

Barbora Adomaitienė, , pa
laidota birželio 30 iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios šv. 
Trejybės kapinėse. Paliko vy
rą, sūnų, dukterį ir anūką.

Barbora Birbilienė, palaido
ta birželio 27 iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios šv. Ka
rolio kapinėse.

Apačioje matome, kaip mo
teris policininkė, taip pat su 
trumpom, bet ne per trum- / / i f 
pom kelnaitėm, tikrina pra- £4, LAJ f (/ 
eivę gatvėje. Jei matas bus ne- ŽINIOS 
geras, gaus baudą mokėti.

Būtų ne pro šalį, kad kas 
nustatytų, kaip moterys turi 
rėdytis vasarą bažnyčiai: pa
kanka nosinaitės ant galvos, 
ar reikia dar šio to daugiau. 
Jei nesivaržoma altoriaus aki
vaizdoje, kam tada varžytis 
gatvėje? Nė moters drovumas 
jau neberodo, kur yra saikas 
ir kur yra jau per saiką, kad 
prireikia net inčais nustati
nėti.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11. N. Y.

EVergreen 7-8247.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL H d) M E
M. P. BALLAS—Direktorius. : 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON : 

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Buvo perskaitytas gautas 
'raštas iš Prancūzijos, kur su
sirinkę L. Bendruomenių pir
mininkai nutarė ir sutiko da
lyvauti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seime. Kartu da
vė sugestiją šį seimą ruošti 
Paryžiuje. Tačiau posėdžio da
lyviai rado tinkamiausią vie
tą New Yorke. Laikas numa
tytas ir priimtas 1957 m. rug
pjūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 d.d.

šio seimo mintis randama 
Vliko statute, ir Vilkas numa
tė šį seimą sušaukti, pavesda
mas Amerikos ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių krašto 
valdyboms tai įgyvendinti. Sa
vu laiku visa tai perdavė New 

»Yorko apygardos valdybai su 
prašymu sudaryti septynių as
menų valdybą seimui ruošti. 
Taip ir buvo padaryta, bet tu
rint prieš akis milžinišką dar
bą, nutarė praplėsti iki dvide
šimt šešių asmenų, kurie ir 
buvo susirinkę šiame posėdy-

Joseph Garszva
G R A B O R IU S 
BALSAMUOTOJAS

Paluobis, Jeronimas, ir jo 
duktė Ona.

Pleikaitė, Reide, gyvenusi 
Westville, UI.

Radavičius, Zigmas.
Skužinskas, Jonas, iš Gri- 

naičių k., Sudargo parap.
Songaila, Pranas, Songai

lienė, ir Songailaitės. Antani
na ir Ona.

Steniukynienė, gyvenusi Bu
enos Aires, Argentinoje.

Valys, Juozapas, iš Jonuškų 
k., Deltuvos vai.

Vasfliūnienė, Ona ir jos 3 
dukterys, gyveno Cicero, III.

žemaitis, Juozas; sūnus Pi
jaus.

Zinkevičius, Juozas, apie 39 
m. amžiaus.

Didieji Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo uždavi
niai p-a trys: 1. Išrinkti vy
riausią valdybą; 2. aptarti 
kultūrinius reikalus pasauli
niu mastu ir 3. būdai ir prie
monės lietuvybei išlaikyti.

bažnyčia ne pirtis
Žmonėm nuo kūno drabu

žius plėšia ne tiktai kaitra, 
bet ir mados# šiemet takia 
mada moterim yra trumpos 
kelnaitės. Kai trumpas mar
gas kelnaites Chicagoje užsi
dėjo vyras, jis neatlaikė žmo
nių kikenimo ir tą naujieną 
metė. Moterim ji vis labiau 
prilimpa: ne tiktai pamaryje, 
bet ir gatvėje daugiau jų pa
sirodo su trumpom kelnaitėm. 
Tuo piktinasi Westchesterio 
apylinkė prie New Yorko. Iš
leistas įstatymas nustato, kad 
moterų kelnaitės turi siekti 
iki pusės blauzdos tarp klubo 
ir kelio. Dėl to, kad tos tvar
kos nesilaikė, White Plains 
dvi moteriškos buvo pričiup
tos ir nubaustos.

BALFo Centras yra prašo
mas paieškoti Amerikoje šių 
asmenų:

1. ONOS IR MAGDĖS MA- 
JAUSKAIČIŲ. Ieško Petrė Ma
jauskai te-Stanaitienė, 
nanti Lietuvoje.

2. MARYTĖS BRINKIŪTĖS- 
PETKCNIENĖS. Ieško gimi
nės Lietuvoje.

3. Inž. JUOZO MARKAUS
KO, gimusio 1906. Yra žinių 
iš Lietuvos.

Patys ieškomieji arba kiti, 
ką nors žinantieji apie ieško
muosius, prašome atsiliepti 
šiuo adresu: BALF, 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

“Skauda dantį?” ' -
“Ne dantį skauda, o rūpi, 

kad mane įtrauktų į rinkik są
rašą. O kaip yra su tavim?”

BARASEVIČIUS ir SŪNUS J 
FUNERAL H O M B

25! W. Broadway | 
South Boston, Mass. | 

JOSEPH BARACEV1ČIUS | 

Laidotuvių Direktorius | 
TeL ANdrow 8-2590 į

Nervin
Alexander’s Nervi- 

A nė veikia nuo viso- 
kių nervų 

\ ^f/ k i n gumo, 
\ NSjį' kvaišimų 
\ dėjimų, rūpesčio ir
□l susikrimtimo, iste

rijos ir bemigės, 
išgąsčio ir karščiavimų, šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutu. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 Broadway 

So. Boston 27, Mass„

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, etc.

Stephen Bredes Jr< 
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooldyn 8, N. Ni

Tel. APplegate 7-7083

Pasaulio lietuvių seimas bus New Yorke
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės seimui ruošti organiza
cinio komiteto posėdis įvyko 
birželio 28, vakare, Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Po
sėdį pradėjo prel. J. Balkū- 
nas, trumpai ir aiškiai nu; 
šviesdamas šio susirinkimo 
tikslą: ruošti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimą.

Dr. B. Nemickas perskaitė 
anksčiau įvykusio mažesnia
me maste posėdžio protokolą, 
kuris buvo priimtas be pa
taisų. Po kiek ilgiau užsitęsu
sių diskusijų buvo prieita prie 
komiteto seimui rengti prezi
diumo sudarymo. Vienbalsiai 
buvo išrinkta: pirm. prel. J. 
Baikūnas, vicepirm. J. Šlepe
tys ir A. Ošlapas, sekr. V. Vai
tekūnas ir ižd.' E. Trečiokas. 
Nariais įeina: dr. B. Nemic
kas, J. Pakalka ir J. Makaus
kas.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Dr. A. Trimakas 
dalyvauja Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų misi
joje, kuri dabar lanko Pietų 
Amerikos valstybes. Buvo Či
lėje ir Urugvajuje, kur prie 
misijos prisijungė dar. vienas 
lietuvis K. čibiras-Verax iš
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