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Korėjoje rengiasi

6 afrikiečiai.

Dūli es išvyko į Korėją
nėm, mokyklom ir t.t. Korėjoje 
atstatyti. Korėja turi virsti pa-

nes eilėse^ 
tj .

K

JOHN' KOSTEB DliJLLES, valstybės sekretorius, iš U’ohinptoho aero
dromo išskrido i Korėjų pas prex. SynKiimn Rhee. Jj išlydėjo P. Korėjos 
ambasadorius Dr. Vou. Chan Yanp (kairėje) ir jo imtarėjas Pyo Wook 
llan.

Bus kreiptasi, kad ir kiti są
jungininkai įjungtų savo ka
riuomenes į Korėjos atstaty
mą. Prezidentas planui entu
ziastingai pritaręs. *

grąžinti belaisvius

kalaudami pasirašyti, kad jie 
neis ir nelips “amerikinės iš
maldos.” Tatai nesulaikė.

MOLOTOVAS AR 
MALENKOVAS?

Korėjoje abidvi kariuome
nės baigia atsitraukti per 2 
klm. Turėjo pajudėti is karto 
apie 1,700,000 vyrų. Užkasa 
bunkerius, kuriuos ištisus me
nesius buvo kasę ir stiprinę.

Antras žingsnis paliaubas

Amerika gauna 
hazeS Ispanijoje

< tarp Amerikos ir Ispanijos pra- 
matoma pasirašyti ateinančią 
savaitę, kai tik kongresas pri
ims reikalingas sumas.

Su Ispanija susitarta: Ame-., 
rika gauna 5 metam Ispanijoj, 
je oro ir jūrų bazes: Amerika 
duoda Ispanijai lėktuvų ir gink
lų "arinijai; duoda materialinės 
paramos keliam ir geležinke
liam tiesti.

Prie Sibiro Sovietai nušovė Amerikos lėktuvą su 16 karininkų.
Nušautas ir Sovietu lėktuvas su 21 keleiviu

Washingtonas. — Sovietai ir 
Amerika pasikeitė griežtom 
notom dėl lėktuvų. Sovietai 
nušovė Amerikos B-29, kuris 
degdamas nukrito j Japonijos 
vandenis. Iš 17 žmonių įgulos 
vienas iš lakūnų buvo išgelbė
tas Amerikos karo laivo. Spė
jama, kad dalis kitų galėjo 
būti paimti sovietinių laivų. A- 
merika * pareiškė Sovietam 
griežtą protestą ir reikalavo 
žinių apie išgriebtus vyrus. So
vietai savo ruožtu kaltino, kad 
Amerikos lėktuvas perskridęs į 
Sovietų teritoriją.

Tai jau antras Amerikos lėk
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vykdant — pasikeisti belais
viais. Pirmiausia bus keičiama
si ligoniais. Jau yrą nuvykę 
tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovai apžiūrėti be
laisvių stovyklų. Tačiau komu
nistai lig šiol jų nenori jsileis-

Belaisvių komunistai turi 
-13,285; tarp jų 3,313 ameri
kiečiai, 922 anglai, 12 prancū
zų, 228 turkai, 15 australų, 40 
Filipinų, 14 kanadiečių. 32 ko- 
lumbiečiai, 
graikas, 1 belgas, 3 japonai. 
Kiti pietų korėjiečiai. Ameri
kiečiai pasigenda 13,285 vyrų. 
Taigi* kur dingo, jų arti 10.- 
000?

Sąjungininkai grąžina 69.003 
šiaurės korėjiečių ir 5,000 ki
niečių. Atsisako grįžti 14,5b) 
kiniečių ir 7,800 šiaurės korė
jiečių. 27.000 paleido prez. 
Rhee.

tuvas toj pačioj vietoj nušau
tas. Pirmąjį sovietai nušovė 
pernai spalių 8.

Išsigelbėjus lakūnas kap. J. 
E. Rochel pasakė: Sovietai su
melavo, jei tvirtinu, kad mūsų 
lėktuvas perskrido Sovietų sie
ną. Lėktuvas su 17 karininkų 
buvo staiga ir be įspėjimo už
pultas iš užpakalio sovietinių 
Migųar Migo 40 mylių nuo Si
biro. Lėktuvas buvo pataikytas 
patrankos šūvio 20,000 pėdų 
aukštyje. Lakūnas, iššoko iš 
lėktuvo 700 pėdų aukštyje ir 
krito į vandenį. Apie kitus 16 
vyru jis’ nieko negali pasaky
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Iš kūdikių
Sujudimas visoj rytų 1

ikq atima pieną
lelijoj dėl maisto atiminėjimo

Berlynas. — Praeita savaitė 
Berlyne buvo alkanų žmonių 
žygis į Berlyną. Tūkstančiai iš 
visos rytų Vokietijos plaukė 
į Berlyną. Vakarinėje miesto 
pusėj pagal sieną buvo 60 
punktų, kuriuose dalino pa- 
kietėlius su pienu, miltais, rie
balais ir kt. Per savaitę išdali
no milijoną paketų su viršum.

Wash2ngtonas» — Valstybės 
sekretorius Dulles išskrido į 
Korėją. Prieš išvykdamas jis 
pateikė prezidentui* planą Ko
rėjai atstatyti. Pagal tą planą 
kariuomenė, laisva nuo kovų, 
bus panaudota keliam, ligoni- 

ti. Vandeny jis išbuvo 11 va
landų, iki buvo pastebėtas a- 
merikiečių lėktuvo. Jam iš 
lėktuvo numetė guminę val
telę, kurioje jis išbuvo dar 11 
valandų, iki jį paėmė am. ka
ro laivas.

Ir amerikiečiai nušovė so
vietinį transporto lėktuvą 8 
mylios nuo Yalu upės viršum 
Korėjos tik 10 valandų prieš 
ugnies sustabdymą po paliau
bų. Sovietai notoj kįaltind, kad 
lėktuvas buvęs 68 mylios nuo 
Korėjos Mandžūrijbs žemėje. 
Žuvo 15 keleivių ir 6 "įgulos 
žmonės.

mėgino sustab* 
bangas, lankyda-

Berlynui, 
j Vokietiją.

> dieną ir

DERYBOS DfiL ITALUOS 
VYRIAUSYBES /

Italijos prezidentas pavedė 
naują vyriausybę sudaryti adv. 
A. Piccioni, tos pačios kr. dem. 
partijos atstovui, kuris žinomas 
kaip dešinysis ir “nesiskubini- 
mo politikos” a t stovas. 
Esą respublikonai ir liberalai 
pasiryžę vyriausybę paremti.

PIJUS SERGA?
Vatikanas. Tenai paneigti 

gandai, kad popiežius Pijus 
XII sergąs. Jis dabar gyvena 
vasaros rezidencijoje Castel 
Gandolfo. Jam 77 metai.

Atstovu rūmai ir senatas su
sitarė, kad DP naujasis įstaty
mas leis įvažiuoti 314,000.

• Berlyne viena pardavėja, 
kuri pas: avino 3 cigaretes, nu
bausta dvejais metais kalėji
mo.

• Kanadoje, prie Morris- 
burg, Ont„ autobusas susidūrė 
su sunkvežimiu, ir abudu nu
krito į kanalą. Prigėrė 20 ke
leivių.

• NATO baigė manevrus vi
durio Europoje, kuriuose daly
vavo 1800 lėktuvų. žuvo 5 
anglai, 1 amerikietis, 1 italas ir 
prancūzė. Sudaužyti 7 lėktuvai.

SENATORIUS TAFTAS MR. RFPUBLICAN, PALAIDOTAS

Su valstybės iškilmėm rug- 
piūčio 4 palaidotas senatorius 
Rcbert Alpho-’so Taft. kuris 
liepos 30 mirė nuo vėžio.

Prezidentas ir nauda Taftą 
įvertino kaip “didįjį amerikie
tį” ir jc mirtį laikė dideliu 
nuostoliu Amerikos politikai.

Su politika buvo suaugusi vi
sa Tafto giminė, kurios seno
liai atsirado Amerikoje 17 am
žiaus gale iš Anglijos ar Ško
tijos. Velionies senelis Alpho.i- 
sc Taft buvo karo, jjaskui tei- 
in gurno sekretorius, pasiunti

nys Anglijai ir Rusijai. Tėvas x 
W€liam Howard Taft po įvai
rių žemesnių pareigų buvo A- 
merikos prezidcntls.

Robert A. Taft į senatą bu
vo Pritiktas 1938 ir nuo tada 
perre karnas. Jis greitai išaugo 
į respublikonų partijos vadus 
ir ligi pabaigos buvo vienas j- 
takiogiausių visoje parti (>'e, o 
paskutiniam parlamente dau
gumos lyderis. Jis keturis Išar
tus tiesė ranką ir į prezidento 
garbę. Tačiau kiekvieną kartą 
partija pabrinkdavo kandidatu

Penktadienį komunistų milici
ja jau atiminėjo maisto pake
tus. Per 24 valandas sukonfis- 
kavo 50,000 paketėlių. Atimi
nėjo asmens dokumentus iš tų, 
kurie ėjo maisto. Buvo scenų, 
kad milicininkai čiupo iš vaiki) 
pieno indėlius ir daužė juos i 
geležinkelių bėgius, o motinas, 
beginančias kūdikius, sukruvi
no.

Kitą dieną milicija ir ka
riuomenė užblokavo susisieki
mą iš kitų miestų su Berlynu. 
Vietom keleiviai išvertė bilietų 
kontoras ir veržėsi "į trauki
nius, o milicija bei kariuome
nės batalijonai, ginkluoti kul
kosvydžiais, šaudė, gąsdindami 
ir skirstydami minias .norinčių 
patekti į Berlyną maisto. Mi
licija apstojo taip pat autostra
das ir kelius į Berlyną.

PUOLASI KLIJUOTI SKILUSĮ PUODĄ

Šalia tokių dienos įvykių' 
kaip šen. Tafto mirtis, Italijos 
vyriausybės krizė, duonos ati
minėjimas iš badaujančių- Ber
lyne, Amerikos kito lėktuvo 
nušovimas Tol. Rytuose ir no
tos notos be galo, spauda pra
deda įsiklausyti į pridengtus 
'slepiamus įvykius, kurie kaip 
požeminiai vulkano dūžiai su
drebina ramų paviršių. Tarp 
tokių įvykių vėl akys kreipia
mos į Sovietų Sąjungos vidaus 
santykius.

Šveicarų spauda dabar kelia 
aikštėn, kad Beriją likviduo
jant didžiausią rolę suvaidinęs 
žemiausias iš triumvirato — 
Molotovas. Jis ėmęsis iniciaty
vos susirišti su kariuomene, 
kurio e nebuvo populiarus nei 
Berija nei Malerkovas. Tik 
Molotovo dėka kariuomenė Be
riją likvidavusi.

Kas toliau? Molotovas su 
ftjalenkovu jau eilė metų tyliai 
lenktynių©ja. Molotovas buvo 
nustumtas į trečią vietą. Da
bar jis- jau lygiom su Malenko- 
vu. Už Malenkovo stovi parti
ja, Molotovą remia armija.

Ar jo mirtis atsilieps
senatui

į prezidentus k’ta: 1940 W. L. 
VViikie, 1944 ir 48 gub. Dewey, 
1952 Eisenhowerį. Po paskuti
nio pralaimėjimo Taftas pasa
kė, kad kitiem rinkimam vilties 
nebeturįs, nes jau būsiąs per 
senas. • .

Taftas buvo griežtoje opozi
cijoje demokratų partijos poli
tikai. Jis buvo priešingas, kad 
Amerika stotų į ’-nrą -su Vo
kietija, nes iš Hitlerio pusės jis 
tada nematė pavo aus pačiai 
Amerikai. Jis pasisakė prieš 
Roosevelto paga'bcs ir nuomos 
programą, pa kiau nries Mar- 
shallo planą ir paga”wi Euro
pai ginkluoti. Jis Jurgio 
Washingtono minties, kad A- 
merika turi nes kišti j b‘*ų rei
kalus.

Tafto tv’r'yhė huvn aiškiai 
ir drąsiai ginti savo įsitikini
mus. nors tai būtų ir nepopu
liaru. Jo silpnybe laikoma, kad 
jis nepakankamai suprato A- 

Trintis turi «iti ir toliau. Tik 
lemiamas klausimas: ar nauju 
“liaudies priešu ir užsienio ka
pitalistų agentu” pirmiau bus 
apšauktas Malenkovas ar Mo
lotovas?

AR ANGLAI SURAIŠIOS •
. PASAULIO KAMUpLI?
Prieš porą dienų Londono 

spauda paleido žinią, kad Chur- 
chrllis gavęs pranešimą, kuris 
jį labai sujaudinęs: esą Mas
kvos valdžia jau "trijų maršalų 
rankose. Esą kariuomenei rūpi 
tautiniai reikalai, o partijai 
tarptautiniai. Esą maršalai no
rį susiprasti su Vakarais; gal 
būt, net atsitraukimo j* rusų 
“tautines” ribas kaina. Chur- 
chillis pareiškęs padvigubinsiąs 
pastangas, kad greičiau prie 
apskritojo ■ talo susėstų Rusi; >s 
ir Vakarų vadai. Jis dabar už
gulęs naujus planus pasaulio 
taikai. O taika tarp Rytų ir 
Vakarų turinti būti, ir pasau
liui sujungti Anglija nepalei- 
sianti iniciatyvos.

Tuo tarpu • dienos reiškiniai 
terodo tragiškus tos iniciaty
vos vaisius: juo labiau Anglija 

merikos. naują misiją pasaujy 
— ne tik užsidaryti nuo Euro
pos, bet imti vadovauti pašau
lio politikai ir eit naujo gyve
nimo prieky. Dėl to ir vidaus 
gyvenime jis nepakankamai su
prato augančią darbininkų įta
ką ir reikalą jais ir jų intere
sais pasiremti.

Norėdami išreikšti Tafto 
siekimus ir jo metodus, ku
riuos jis vartojo politinėje 
veikloje, amerikiečiai pavadino 
Taftą “Mr. Republican".

Taftas mire 63 metų.
Tvirtinama,' kad

Tafto mirtis Beatsilieps j sena
to politinę padėtį.

Jo vietoj pakviečiamas F. 
J. Lausche, demokratas, ir de
mokratų skaičius senate paky
la iki 48. Tačiau nepriklauso
masis Morse pareiškė, kad se
nato organizaciniais reikalais 
jis eisiąs su respublikonais, tad 
senate susidarys 48:48. Spren
džiamasis bus tada pirmininko 
Nbcono baisa;. Demckratai net, 
pareiškė, kad nesistengs paimti 
senato kontrolės j savo rankas.

stengiasi suraišioti per kilusį į 
dvi puses Pasaulį, juo labiau 
suskaldo pačius Vakarus, vie
ną to pasaulio pusę. Ji padėjo 
atstumti nuo Vakarų Ispani
ją; ji prisidėjo prie Italijos 
komunistinio bloko sustiprini
mo; ji pati nesideda į Europos 
bendruomenę. O paskutinėm 
dienom dar suaštrino savo san
tykius su Amerika iki diplo
matinių protesto notų. Anglija 
pareiškė formalų protestą dėl 
Dulles kalbos, kurioje Amerika 
solidaruos su pietų Korėja, jei 
ji po 90 dienų nevaisingos kon
ferencijos išeis. Anglija apkal
tino,dabar Ameriką “vienaša
lišku veiksmu laužant JT prin
cipus.” Tai? pačiais žodžiais bu
vo kaltinus prez. Rhee ir rei
kalavus prieš jį sankcijų.

Seniai, labai seniai — se’Ča 
pasaka — diedulis su žmonele 
išaugusia pupa prilipo į dangų, 
kur šv. Petras leido jiem per
nakvoti, tik liepė neskinti o- 
buclių. Kai bobulė neiškentė ir 
obuolį pajudino, visi obuoliai 
nukrito žemėn. Perpykęs die
dulis rovė žmonelei plaukus 
nuo galvos ir jais raišiojo obuo-
liūs prie obels. — Rusijos vi
daus įvykių išauginta pupa An
glija jaučiasi prilipusi iki Pa
saulio vienytojų ir perskilusį 
pasaulį nori žūt būt suraišioti 
svetimais plaukais. Tik ji rau- 
ja plaukus su galvom. Gegu
žės 11 kalboje Churchillis dėl 
Pasaulio taikos aukojo Euro
poje pavergtųjų plaukus ir gal
vas. Dabar prideda dar pietų 
Korėjos. Jei reikės, čia nesu
stos.

AR AMERIKA SUKLUUOS 
VAKARUS? JĮ

Amerika eina kitu keliu. Kad 
puodą galėtų surišti. Ji -imasi 
pirma suklijuoti atskiras jo 
šukes, pirmiausia Vakarus. Ji 
klijuoja doleriais, duona, o Ko
rėjoje ir savo krauju. Ir dabar 
Dulles nuvyko į- Korėją ne pa
imti Rhee j kalėjimą, kaip su
gestijas rodė britų parlamenta
rai, bet tartis. — ir nusivožė 
200 mil. Doleriai klijuoja ir su
skilusį Sueso puodą susivaržius 
dėl jo Ix>ndonui ir Egiptui. No 
viską, žinoma, ir doleris klijuo
ja.

Tenka artimom dienom ste
bėt naujus tų dvejopų kelių 
ženklus.

I



vykio, kadangi nužudytojo bro-

LIETI VIV SPAUDA AUSTRALIJOJE

iš

las 
sis 
kai

, ir 
juos 
būti 
juos 
kurį

Majoro nuomonės išsiskyrė 
nuo leitenanto ir seržanto. Ma
joras atsisakė duoti paramą

apie 
ku- 
val- 

jų

'metus, vadovaujama ats. W.

su majoru W. V. Hotohanu, iš
Yorko, buvo parašiutais 

nuteisti anapus 
Stores Italijoje, 
duotas uždavinys

ŠEN. EOBeAt a. TAFT luirč liepos $0 d. New Yorko ligoninėje. Aukštai kairėje ji matome su žmona, kuri taip pat yra ^tasaližuota ir gy
vena \Vashingtone. Dešinėje aukštai yra Tai t šeimos nadiai Cincinnati, Ohio. Kairėje apačioje Robert A. Taft (pats kraštinis kairėje)) 
Baltuose Rūmuose, kai jo tėvas buvo prezidentu. Apačioje dešinėje senatorius tarp savo sūnų, marčių ir vaikučiu-

prieęo Unijų 
Jiem buvo 

nustatyti, 
toriai italų partizanų grupei,
neišskiriant ir komunistų, la
biausiai apsimoka teikti para-

puolus, majoras Holeban dingo 
be Anios.. ' - '

dimo.
pasisakyti visoms 
jom, grupėm
Tuo tarpu teisiškai kitaip yra su
“Mūsų Pastoge”. Apie tai 
“Darbininko” redakcijai 
Australijos rašoma:

“MUSŲ PASTOGE” ATLIEKA BENDRUOMENES GRABOR1AUS VAIDMENĮ

DARBININKAS

Paslaptis viršum žmogžudystės
dažniausiai trumpą laiką. Pas-

dar nespręsta ir opinijos ne
įvertintą, bet jau išaiškinta ir 
viešumon išmesta, yra Ameri
kos majoro W. V. Holohan pa-

T> nužudymą tyrė Atstovų 
tanų apsaugos komisija. Ji 

jftteihė dabar savo raportą ir

lęardi vis aiškino, kad geriau 
būtų bendradarbiauti su komu
nistine grupe. Tam priešingas 
majoras nusprendė susisiekti su 
vienos partizanų grupės štabu. 
Icardi ryžosi neprileisti, kad 
parama išspruktų iš komunis
tų rankų. 1944 m. gruodžio 6 
d. jis pasikvietė du italų par-

it

S

Kitame “Darbininko” nume
ryje pradėsime spausdinti vie
nos šveicarės rašytojos pasa
kojimus apie Teresę Neumann 
iš nersreutb.

tiza iš Giuseppi Manini ir 
Gualtiero Tozzini grupės, pra
nešdamas jiem, kad tą dieną 
numatyta atsikratyti Holoha- 
no. Pačiam Manini įsakė parū
pinti nuodų, kuriuos turės su
pilti į sriubą vakarienei.

Vakarieniaudamas majoras 
Holohan pastebėjo, kad sriuba 
rūgšti ar karti, bet ją visą iš
valgė. Tuojau pasijuto blogai ir 
nuėjo į savo kambarį. Kiti li
ko vakarieniauti toliau, o i>o 
vakarienės susėdo žaisti. „Jie 
išgirdo iš viršaus majorą, de
juojant ir žiaukčiojant. lyg bū
tų tąsomas vemti. Pabūgęs, 
kad nuodai gali nepakankamai 
veikti ir kad sąmokslą gali 
pastebėti pats Holohan. Icardi 
nusprendė majorą nušauti. I- 
cardi ir LoDolce traukė bur
tus. Žudiku turėjo būti LoDol- 
ee .

Žudikas paprašė Manini 
duoti jam savo pistoletą. Ga
vęs ji? lipo laiptais aukštyn, 
kur gulėjo majoras. Paskui jį 
išsekė ir kiti, prisibijodami, 
kad jam gali pritrūkti drąsos. 
LoDolce vienas įėjo į majoro 
kambarį, pristatė pistoletą prie 

- galvos ir dusyk iššovė. įėjęs 
paskui Icardi ištraukė iš ma
joro kuprinės banknotų ryšu
lį, kuriarne galėjo būti apie 
131.000 dol. Paskui grupė su
vyniojo majorą Holohan j jo 
lovos patalynę ir. parišę akme
nį, įmetė į ežerą. Icardi insce
nizavo užpuolimą ir pateikė ra
portą, kad priešam mi-iją už- r-

i ''

n
sv

Reikalauja už darbą teisingo atlyginimo
Ispanijoje Valencijos vysku- ko šeimos būtiniausius reika- 

pes parašė savo tikintiesiems 
ytojinį laišką, kuriame 

teisingo atlyginimo
emą ir iš jos kylančias są- 
pareigas darlxiaviams. 

ingas atlyginimas — sako 
s — turi patenkinti ne 

tik iriidividualinius bet ir dar
bininko šeimos reikalavimus, 
nes atlyginimu darbininkas tu
ri išlaikyti savo šeimą. Nusta
tant atlyginimą, reikia visuo
met prieš akis turėti darbinio

Komisijai buvo žinia,, kad pa
čioje Italijoje buvo suimti ir 
susodinti į kalėjimą tų dviejų 
amerikiečių talkininkai, komu
nistų partizanai. Jų nurodymais 
iš Ortą ežero buvo išgriebtas 
lavonas. Dar prieš tai Icardi ir 
LoDolce buvo garbingai iš ka
riuomenės atleisti ir ramiausiai 
sau gyveno abudu Amerikoje. 
Suimtie^ Italijos komunistai. 
savo draugus amerikiečius nu
rodė, bet teismas negalėjo j 
nuteisti, nes jie nebuvo 
Italijos teismui.

Komisija dabar prijkižino, 
kad Icardi ir LoDolce y kal
tintini, nors pirmasis užsigynė, 

 

o antrasis į apklausinėjimą'vi- 
sai nestojo, per savo advokatą 
surasdamas būdų pasiteisinti. 
Betgi komisija pasakė, kad 
sunku juos patraukti į teis
mą, nes esanti įstatymuose 
kažkokia spraga, pro kurią jie 
galį iš teismo išsprūsti.

Kai, spauda dabar šias žinias 
pranešė, tuojau prisimeni, kad 
apie tą paslaptingą nužudymą 
ir žudikų nubaudimą buvo ra- 

ir anglų žurnalistas Doug- 
Reid savo knygoje “Didy- 
bevardžių- planas”, kurią 
kas labai stengėsi nutylėti.

Knygoje buvo - rašoma 
slaptąsias organizacijas, 
rios, siekdamos pasaulio 
džies. remia komunistus,
nusikaltimus pridengdamos, o 
visuomenės budrumą stengda
mosi užmigdyti, padaryti ne
jautrią net tokiai žmogžudys
tei Jcaip majoro Holohan. Jis 
rašė:

“1944 metais amerikiečių 
majoras, parašiutu nusileidęs 
už italų pozicijų, kad sumegz
tų ryšius su Italijos partizanais, 
buvo svo dviejų vyrų (Itališko 
kilimo amerikiečių) 
tas. regimai dėl to.
delsė atiduoti atsivežtus pini
gus Italijos komunistam, ku
riais jis nepasitikėjo, Šitas į- 
vykis buvo pareikštas Ameri
kos apsaugos ministerio tik

nužudy- 
kad jis

JAMES F. BYRNEH, valstybė 
sekrrtoriaa. • Aahnr X Csrnlina jru- 
brrnatortas, pankirtm •* 'V 4rU<«- 
eijes Jungtinėse Tautose nariu.

lus: jos išmaitnimą, tinkamą 
aprengimą, tinkamą butą, vai
kų mokymą ir auklėjimą, pa
galiau. reikalingas santaupas 
ligos ir senatvės atvejui. Darb
daviai — tęsia toliau vyskupas 
— tokį atlyginimą turi duoti 
ne kaip išmaldą, bet kaip tikrai 
privalomą; turi duotis išveng
dami pažeminimo darbininkui, 
kuris žino, kad atlyginimas yra 
jo nuosavybė, teisėtai savo 
prakaitu įgyta.” 

turėjo būti paskelbti žurnale. 
Oficialus paaiškinimas pridėjo, 
kad abudu vyrai (kurie ramiai 
gyvena netoli Nevv Yorko) ne- - 
gali būti pakaltinti nei pagal 
civilinius nei pagal karinius 
baudžiamuosius įstatymus, 
kad vienintelė galimybė 
patraukti į teismą galėtų 
Italijos pareikalavimas 
išduoti (priešo kraštas, į i 
jie buvo parašiutais nuleisti!). 
Kai aš įsivaizduoju esąs laikuo
se priešu keleris metus, tai to
kia afera kiekviename krašte 
būtų tada sukėlus bai-ų pasi
piktinimo triukšmą. Bet šian
dieninėj Amerikoj šią žinią 
žmonės priėmė su visišku abe
jingumu” (24 pusi.)).

Taip stebina tas abejingu 
mas Amerikos majoro nužu
dymui, kurį įvykdė komunis
tai. Juo labiau, kai palygini su 
neabejingumu, kurį suorganiza
vo komunistai dėl Rosenbergų.

Ne mažiau stebina ir nulei
dimas rankų, kai reikia žmog
žudžius patraukti į teismą. Jie 
pripažįstami kalti. Bet pro įsta
tymo spragą jie galį išlįsti... 
Kai reikėjo nacius nusikaltė
lius teisti Niurnberge, ar buvo 
įstatymai, kuriais remiantis 
jiem buvo galima kelti bylą? 
Nebuvo rašytų tokių įstatymų. 
Bet tada pasiremta nerašytu 
prigimtosios moralės įstatymu 
— nežudyk -— ir už jo peržen
gimą buvo baudžiami nacizmo 
didikai.* šiandien žmogžudžiui 
teisti trūksta atitinkamo įsta
tymo...

čia yra vėl dar paslaptis. Kai

Australijoje leidžiami du lie
tuviški laikraščiai: dvisavaiti
nis “Australjos Lietuvis” ir sa
vaitinė “Mūsų Pastogė”. Pir
masis mažiau ar daugiau yra 
privačiose Jurgio Glušausko 
rankose, antrojo leidėjas yra 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės (ALB)Jp-ašto valdyba. 
Abiejų laikraščių padėtis yra 

sunki. Tačiau “Australijos 
Lietuvis” vis dėlto išsilaiko. 
Leidėjas dar stengiasi didinti 

žmoguždystės faktas nustojo puslapių skaičiųjr formatą, pa
buvęs paslaptimi, virsta pas
laptimi negalėjimas žtnogžu- 
džių bausti. R.

ŠNIPAI NUSIGĖRĘ VIENAS KIT| GULDO PO STALU

Yra pasaulyje vietelių, ku
rios priklauso visiems ir kartu 
nė vienam. Tokia vieta yra ir 
tarptautinis Tanžero miestas 
Afrikoje. Keistas miestas: ja
me nuolatos verpiamos gijos, iš 
kurių vėliau audžiamos įvai
riausios politinės intrigos ir 
skandalai.

To miesto gyvenimas šimt
mečius nesikeitė. Vis buvo ta 
pati afrikiečių tvarka. Bet šio 
amžiaus pradžioje europiečiai 
pradėjo domėtis šiauriniu Afri
kos pakraščiu. Prancūzai, vo
kiečiai, ir ispanai ėmė brau
tis į Maroką, kurį tada valdė 
imperatorius Moulay Hafido.

Prancūzija, kuri jau . buvo 
Alžerijos savininkė, pradėjo 
nepatikti Anglijai ir Ispanijai. 
Pirmoji nenorėjo turėti stipres
nio kaimyno prie Gibraltaro. 
Antroji saugojo Plazas de So- 
berania — Maroko Viduržemio 
pakraščius. Neatsiliko nė Vo
kietija. pasiskelbusi, islamo gy
nėja ir Maroko nepriklausomy
bės rėmėja.

Prancūzų ministeris Calloux 
greit apstatė Vokietiją. Jis pa
kišo jai Kongą, į kurį vokiečiai 
sugarmėjo, o pats 1912 m. pa
sirašė protektoriato sutartį su 
sultonu. Taip Maroko šeimi
ninke liko viena Prancūzija. 
Anglija ir Vokietija truputėlį 
jaudinosi, o Ispanija su Italija 
šoko darban: ispanai iškėlė ka
riuomenę į Atlanto pakraščius, 
o italai pasiėmė Libiją.

Dabar atsirado ir Tanžero 
tarptautinis miestas, vieta, pri
imtina visiems, kurie norėjo iš 
arčiau domėtis Maroko reika
lais.
pasiųsti savo stebėtojus su į- 
vairiausių reikaliukų krepše
liais.

Paskutiniųjų dviejų paša ui i-

<

laidas, kurių p rata ne
apmoka, jis^ ~ ngia iš nuo
savos spaustuvės ir kpygų lei- 

VIENO MIESTO'VEIDAS jo griežti pirmuoju smuiku a-
—------- ' merikiečiai. Tuoj iškabino 100

antenų Voice of America ir, 
vardan spaudos laisvės, pradė
jo palaikyti arabų pusę prieš 
prancūzus <r remti antipran- 
cūzinį laikraštį Voix du Maroc.

nių karų metais ten sukinėjo-i 
visų valstybių šnipai. Keisčiau
sia, kad vieni kitus pažino, 
sveikindavosi gatvėje ir dažnai 
sueidavo bendrai nugerti. 
Laimėdavo tas, kuris daugiau 
“panešdavo” skystimėlio ir 
mokėdavo draugiškai, pagul
dęs po stalu priešą, 
pešti paslapčių.
paguldyti priešą, kad jis nie
kad neatsikeltų
būti padalyta švariai ir be 
triukšmo. Mieste sukėlė pasi
piktinimą. kai angiai 1943 m. 
išsprogdino italų slaptosios ob- 
servadjos lizdą. Už tai turėjo 
vėliau nužemintai atsiprašyti.

iš jo iš- 
Jei reikėdavo

vi-a turėjo

Tokie įvykiai kitur atrodytų 
nesąmonė, Tanžere taip jau 
turi būti, nes kiekvienas nori 
ir turi prasmės ten ir toliau pa
silikti

Pirmojo karo pabaigoje iš 
Tanžero buvo pašalinta admi- 
nįstratyvinė vokiečių ir rusų 
dalis, o po antrojo — Italija ir 
Ispanija. Bet jos vėl greitai su
grįžo ir maišo kortas.

čia reikia daryti taip, kad 
lošiant nebūtų pažeista Tanže
ro miesto nepriklausomybė. Jei 
viena iš valstybių mėgina už- 

pabaigoje ispanai, tai kiti ima 
šaukti. •Mat, ta vieta visiems 
reikalinga. Todėl ir visi gyven
tojai, nors tik iš nakties būtų 
atsiradę, jaučiasi tanžeriečiai. 
nesAanžeras neturi pilietyl)ės 
ir niekam jos neduoda. Visos 
rasės ir tautos čia puikiai su-

Ten greit visi skubinosi gyvena. Bet tuos pačius žmo
nes paleisk už rfiiesto sienų, 
tuoj susikibs kaip Maroko gai
džiai. •

Paskutiniais Tanžery pradė-

Laikraštyje leidžiama Dėl to “Mūsų Pastoge” pradėjo 
organizaci- smukti ir skęsti skolose. Jos 

ir sambūriam. * redaktorius Juozas Žukauskas, 
norėdamas laikraštį ilgiau iš
laikyti, ALB suvažiavime 
kreipėsi į apylinkes, prašyda
mas savo lėšomis išleisti bent 
po vieną numerį. Pirmoji atsi
liepė Adelaidės Bendruomenė ir 
pateikė medžiagą, bet jos nu
meris išleistas tik po Melbour
no specialaus numerio. Jis pa
sirodė šališkas ir neobjekty
vus. Net ir pačiame Melbourne 
sukėlė pasipiktinimą savo ig- 
norancija visam tam, kas ka
talikiška.

“Maždaug prieš metus “Mū
sų Pastogę” perėmė ALB kraš
to valdyba. Ji skelbė, kad tai 
būsiąs Australijos Lietuvių 
Bendruomenės laikraštis, bet 
sąmoningai ar nesąmoningai jį 
nusuko į srovinius vandenis.

Prancūzija savo ruožtu mėgi
na atsigroti — spausti ekono
miškai. Marokan atvežamą 
laivais siuntą uždraudė iškrauti 
Tanžero uoste ir nukreipė per 
savo dirbtinį Casablancos uos
tą. Be to, uždraudė iš Tanžero 
įvežti Marokan tas prekes, ku
rios galėtų pakenkti vietinei 
gamybai. Praktiškai Tanžeras 
nieko negamina, o tik bizniau
damas užkala pinigą. Tai da
bar neteko rinkos ir tuo pačiu 
gero uždarbio. Ta bėda buvo 
benubaidanti Tanžeran suplau
kusius svetimų valstybių kapi
talus. Juos norėjo Prancūzija 
pakeisti savaisias. Bet Amerika 
nupirko visą apylinkę prie Cap 
Spartel ir ką nors tikro su
kombinuos. Tuo tarpu Tanžeris 
pergyvena “taikos” krizę, kuri 
jam neša didelių nuostolių, t

Uostą ,be to, nuolatos lanko 
jugoslavų laivai: Makedonija, 
Slovenja, Sarajevo ir kt. Ką 
jie atveža ir ką išveža? žino 
visi — daug įvairiausių kont
rabandinių cigarečių ir kitų 
smulkmenų, žino ir tai, kad at
veža ginklų ir kitokios velnia
vos palieka, o prisikrauna įvai
riausių gėrybių. Bet to nenori 
niekam sakyti Esą sveikiau 
mažiau kalbėti, nes ir taip oras 
Išpildytas įvairfausų trumpų 
bangų siųstuvėlių, o iš 40 esan
čių bankų plaukia į visas pa
saulio šalis valiuta ir Čekiai., 
kuriais apmokami dažniausiai 
nevisai švarūs darbeliai, ypač 
ilgi Maskvos pirštai.

S. M. T.

Liepos 15 d. buvo išleistas ir 
Adelaidės numeris, medžiagą 
išlaikius net Uis savaites. Jo 
puslapiuose buvo duota vietos 
visoms organizacijoms ii’ įvai
rių pažiūrų žmonėms, bet 
tam numeriui medžiagą rinkęs 
V. Radzevičius nerado nei 
savo įžanginio “Lietuviais mes 
esame gimę” nei jo pasiūlytos 
tvarkos. Kai liepos 19 buvo su
kviestas Adelaidės kultūrinin
kų ir organizacijų atstovų pa
sitarimas, daug kas pasmerkė 
“Mūsų Pastogės” redaktoriaus 
nesiskaitymą su vietos visuo
mene ir jos parinktu asmeniu 
specialiam numeriui išleisti. O 
jis juk išleistas Adelaidės vi
suomenės lėšomis, čia ir ryš
kėja “Mūsų Pastogės” 
cijos ,bet... pykti nėra

tenden- 
ko.

ko, nesŽinoma, pykti nėra 
laikraščio redaktorius turi teisę 
prisiųstą medžiagą sąvaip pa
tvarkyti. Tačiau Specialiam nu
meriui, skiriamam. vienai vie
tai ,daromos išimtys ir atsi
žvelgiama į pagelbinį redakto
rių. Dar labiau atsižvelgiama į 
paduodamą medžiagą. O kai ji 
srovigkai nutašoma, yra jau ko 
pykti ir kas pasakyti, būtent, 
kad iš tokio bendro darbo grū
dų nebus. O Pasaulio Lietuvių 

kad bendras darbas daugiau 
duotų naudos vietos lietuvių

NAUJIENA VARGONININKAMS
MISSA IN HONOREM BfMACl LATT CORMS KM. V.

Mišriam chorui, soprano, alto, tenoro ir boso solo.
Jeronimo Kačinsko

KAINA $1.50
Gaunama “DARBININKE" RSO Bushuick Avc^ 

Kranklys 21. N. Y.

1953 m. rugpjūčio 4 d., iii*. Šd 

visuomenei. Australijos Lietu
vių Bendruomenes Kraštu vai
dyba neatrodo, Kad tai supras
tų. O jos pavyzdžiu seka ir a- 
pylinkių valdybos. Štai ir Kitas 
• Darbininko’' redakcijai pri
siųstas iš Australijos raštas: 

“Mėlbourne kun. Pr. Vasario 
leidžiamam parapijiečiams biu
leteny *‘Sekmadienis”, liepos 
12, tilpo jo paties pareiškimas, 
kuriame sakoma, kad vietine 
Apylinkės valdyba vicepirmi
ninko lūpomis pasiskelbė esan
ti aukštesnė institucija už ka
pelioną ir pradėjo be jokio atsi- 
Klausimo kabinėti prie bažny
čios durų skelbimus, platinti 
savo biuletenį, pamaldų metu 
čia pat, parapijos salėje užsira
kina dalis lietuvių, kurių tarpe 
ir valdybos nariai “pose- 
džams”, pagaliau Valdyobs iš
leistame specialiame “Mūsų 
Pastogės” numery Bažnyčia 
viešai išjuokta ir pavadinta 
“Leidimų Boardu”. Biuleteny 
išdėstęs esamą padėtį, kun. Pr. 
Vasaris dabartinei Melbourno 
Apylinkės Valdybai pareiškia 
nepasitikėjimą ir atsako betko- 
kį bendradarbiavimą. Baigda
mas pasisako, kad jo ir visų ti
kinčiųjų didžiausias noras tu
rėti tokią apylinkės valdybą, 
kuri bendradarbiautų ir su 
bažnyčia. Jea.”

Prisimename, kad savo metu, 
priimant Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės statutą, Vlike 
buvo ginčijamasi .ar.įvade mi
nėti Dievą ar ne. Jis išleistas 
kaip UN chartoje. Girdi, kam 
netikintiems nemalonumą da
ryti. Tačiau tie, kurie norėjo, 
kad jiem “nemalonumų” nebūti;

nevengia kitiem daryti nemalo
numo, jų. religinius jausmus 
užgauliodami, juos lapeliais ar 
laikrašty pašiepdami ir t.t. Tai 
jau prasilenkimas su demokra
tijos dvasia, su bendradarbia
vimo ir solidarumo dvasia, ku
ria yra pagrįsta bendruomenė. 
Prasilenkimas su bendruome
nės charta. O kur jau prasi
lenkia pati vadovybė, ten atlie
ka bendruomenei graberiaus 
pareigą.

i
I
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Yra iaBs, kur upės teka

Ir meffiai tarpu savęs šneka

tai visi ruošėsi, klegėjo, sėdo

EKVADORE LIETUVIŲ NĖRA

Kur ištryško kraujas,

Lietuvoje, sakytumei, ji da
lijo vasarą pusiau, kaip suma

čion. Parvažiuos pavakarį taip 
pat su bildesiu. Bet dabar ty-

likdavo namie, žinojo, kad at
eis vidudienį didelė tyla, girdė-

mie ir tavo širdyje. Laidei kaž
ko didaus, lūkuriuoji, eini apie 
namus lyg vietos nerasdamas.

šiuo metu rugiai ten sunokę, 
jei kolchozinė sėja nesuvėlavo,

M63 6L

♦ . ■ * __ _

Vai tu rugeli, žiemkentei!!
Vai ta, rageli, ' 
Vai ta, stfitaonOi, 
Atetam brolelis 
Sa aštria dalgeliu.

Brotefio dalge& 
Balto pSeamžio, 
Vai ir patirs jb 
Tavo fiemeuėV.

t

Vai ir patirs jfe 
Tavo BemenHĮ, 
Vai ir pravirkdins 
Mane mergužėlę.

' Dainuodavo seniau lietuviai 
apie rugį, kurio dalia jiems at
rodė'graudi, kaip ir ištekančios 
mergužėlės. Abu jie išauga tie
sūs, gražaus liemenėlio, iki 
ateina jų skirta valanda: mer
gelei vestuvės, rugiui pintis. A- 
bu juos pakerta tas pats šelmis 
bernelis su aštriu dalgeliu. Mer-

vysto. Iš pėdo birs grūdas į a- 
rucdą ir žemę — bus duonos 
ir naujo želmens, kuris vėl su-, 
augs tiesiu liemenėliu. Iš vys
tyklų pakils jatmas bernelis ir 
mergelė — bus vėl nerūpestin
go juoko ir krykštavimo, iki Harteta Jie vėl vienas kitą ve- 
užguls nauja gyvenimo našta. yktati, pūti į a-

Tai žmogaus ir rugio gyveni- ruottas ir žemę, kad rugiai ten

ros. Tik žiemos rugys nebijo. 
Jis savo želmenį išlaiko po 
sniego apklotu, pavasarį išau
ga į banguojančią melsvą jūrą, 
iki ji pageltonuoja. Ateina jo 
lemtinga valanda— piūtis, bro
leliai su plieno dalgeliais. Ir 
lietuviui rugio tarsi buvo gai
la, kaip paties savęs. Jis dai
navo:

Lietuvis dainavo ne tain, kad 
rugio nekirstų. Tokia jau rugio 
dalia. Bet lietuvis įsijautė į 
gamtą, kurioje ir save ra
do, palenktą tokiai pačiai da
liai. Nuo sėjos iki piūtės rugys 
tekyla, kaip žmogus nuo jau
nystės iki senatvės. Paskui at
eina rugiapiūtė — brandus vai
siais metas. “Kas nekrint į že
mę ir neapmiršta, neneša vai
siaus.” Rugiapiūtė nešė brandų 
vaisių, surištą į pėdus, nuno
kusį iš sėjos. Tai yra visų va
saros darbų viršūnė — kaitri 
rugiapiūtė.

, Kersteoo rezolucijos eiga Kongrese
(Atkelta iš 3 p.)

« T. M. JSachrotticz (D. Mich.), 
G.'O. Dondero (R. Mich.), T. 
P. Sheehan (R. UI.), R. L. 
Hruska (R. Nebr.), Mrs. E. 
N. Rogers), T. J. Dodd (D.— 
Conn.). I. D. Fenton (R. Pa.), 
F. Reams (R. CTiio) ir kiti. Nė 
vienas nepasisakė prieš. Dau
giau kaip pusei valandos pra
ėjus,

Posėdžių salėje eigą sekė L. 
šimutis, P. Grigaitis, M. Val
dyta, M. Kižytė, V. Kvetfcas, 
taž. A. Rudis.

Km totfaui?
Kersteno nuomone, tyrinėji

mo komisija pradės darbą dar

tovių ir kitų pdbaltiečių gau-

žiaoja?
Lygiai taip yra su rugiapiū- 

te. Nuo pat ankstyvo pavasario 
darbas veja darbą, kol visi lau
kai apsėjann. Paskui darbai lyg 
sustoja. Ateina kažkokia rim
tis prieš žienapiūtę ir rugiapjū
tę. Laukimas. Eini pro javo e- 
žias, brauki delnu varpas, kaip 
Valentina Vaičiulaičio romane, 
— dar žalios, bet. jau nusviru
sios. Rugiai linksta nuo grūdo. 
Greitai pabals. Prasidės rugia
piūtė. Tada visi į laukus.

Dabar vertiesi j antrąją va
saros pusę — brandžią javais

KAZLŲ RŪDOS MIŠKUOSE PIBMĄ KARTI SUSITIKO SU PARTIZANAIS

Vokietijos krašto valdybą 
aplankė Hannovery vokietis, 
kurio likimas po karo buvo su
sijęs su lietuvių partizanų 
veikla. Vokietis yra iš Lietuvos 
grįžęs 1951 m. Karo metu jis 
buvo patekęs į rusų nelaisvę ir 
laikomas prie Daugpilio. Kelis 
kartus buvo iš stovyklos pabė
gęs ir sugautas. Jo kelias iš 
stovyklos visai ėjo į Lietuvą.

Paskutinį kartą pabėgęs 
1946 m., buvo sučiuptas ir tar
domas GPU įstaigoje Antoniš
kiuose (taip bent tą vietovę va
dina pats vokietis, pažymėti a- 

siau apgyventų miestų, pirmoj 
eilėj Chicagą. Neabejojama, 
kad pačiai komisijai vadovaus

Komisijai reikės talkinti su
darant liudininkų sąrašus, su
renkant ir komisijai pateikiant 
visus su Lietuvos pavergimu ir 
jos žmonių priespauda susiju
sius faktus bei dofc&nentas. Al
to vadovybė artime j ateity 
stengsis sudaryti kompetetingų 
asmenų aparatą lietuviškąjai 
bylai paruošti.. Imsis taip pat 
žygių susiderinti su latviais ir 
estais.

Alto sekretoriatas, pateik
damas šias, žinias, neabejoja, 
kad Amerikos lietuviai, parėmę 
rezoliucijos pravedimo akciją, 
taip pat energingai parems jos 
vykdymą.

• vis tieka pianu, o gamta eina 
savo keliu ir pagal savo ritmą 
Ji kartais kiek anksčiau grūdą 
sunokina, kartais suvėluoja.

Seniau lietuviai tik to ir pai- 
. sė, ne plano. Išeidavo į laukus, 
kai jie vilnijo gelsvomis mario
mis, kai “vasara brendo lau- 
ĮAiose”. Savu noru išeidavo, ne
varomi, ne vergų kolonomis, 
bet eu lietuviška talka. Laukai 
prisipildydavo h džiaugsmo, 
krykštavimą ir dainos.

Kas šiandien ten lietuvio 
triūsu naudojasi? Ar tebe
skamba lietuviškos rugiapjūtės 
dainos? Galimas daiktas, kad 
skamba iš prievartos — apie 
dldį-į Staliną ,aį?ic plieną, apie 
spartą, Dono kanalus...

Tik tylumoje sudainuojama 
apie rugį — tą žiemkentėlį, 
gyvą dabarties Lietuvos pa
veiksią, kaip partizanų daino
je:

Šniokščia sraunios upės, 

VOKIETIS LII’DLIA APIE KANKINIMO KAMERAS

mas, kad ji esanti netoli Latvi
jos sienos). Čia buvo centraiine 
tardomoji įstaiga. Kalinių ouvo 
daugiausia lietuvių ir visos 
kankinimo priemonės ir įren
gimai buvo sugalvoti Išgauti iš 
lietuvių partizanų ir kitų tar
domųjų prisipažinimus. °

Čia, Antoniškiuose, vokietis 
nusprendęs neprisipažinti, kad 
pabėgęs iš nelaisvės, o tvirtin
ti ,kad esąs vokietis geležinke
lietis pakelėje į tėvynę. Jam 
teko pereiti visas kankinimo 
kameras. Pirma buvęs patalpin
tas stovėjimo kameroje, tokioje 
siauroje, kad negalima buvo 

. susilenkti ar atsisėsti. Iš šonų, 
pradedant kojomis, buvo įreng
ti į viršų smailė jautieji cemen
to stulpai, taip kad stovėti tek
davo suglaustomis kojomis, ne
galint jų pajudinti.

Po 24 vai., negavę prisipaži
nimo, kaltinamąjį perkėlė į to
kią pats siauąą kamerą, kurion 
kiek

šalto vandens,
nuo kurio nutirpdavo kojos 

ir visą kūną apimdavo neap
sakomi skausmai. Po šios ka
meros, dar nepalaužus kalinio 
pasiryžimo, jis buvo pervestas 
vėl į siaurą stovėjimo vinutę, 
įrengtą taip, kad negalėtų nei 
rankų pakelti, su siauru išpjo- 
vimu prieš akis. Tame išpiovime 
degė nepaliaujamai stiprios e- 
lektros šviesos. Toje vienutėje 
išbuvo 48 vai. ir iš jos išėjo

Ekvadoro valstybėje lietu
vių neužtinkama. Kiek man 
pavyko sužinoti, tesava tik 
dviese. Neatrodo, kad jų būta 
daugiau gretimose valstybėse. 
Berdrai, tose vieto.-e negyve- - 
na daug europiečių.. jei neskai
tyti didesnio skačtaus Vokieti
jos žydų, kuria neblogai ver
čiasi prekyba.

Ekvadore atlyginimas už 
darbą kiek geresnis negu Peru 
valstybėje. Pradžioje mudu 
dirbome Volfęgo uoste ir dar
bas būtų gerai apmokamas, tik 

nimą visaip sukdavo, o dažnai 
ir visai nesistengdavo mokėti. 
Pasitraukėme kirsti miškų ir 
ką per 3 mėnesius sutirtome, 
vietiniai darbininkai visa me- 

būti milicijos vežėju. Viena iš 
pirmųjų kelionių, kuriose da
lyvavo, buvo 1946 m. rugpjū
čio mėn. milicijos ekspedicija į 
Kalvariją, kur partizanai buvo 
sulikvidavę visus bolševikų pa
reigūnus.

Šioje ekspedicijoje partiza
nai pakeliui bolševikų dalinius 
užpuolė. Kovoje
tą dieną žuvo 27 milicininkai 
ir daug buvo sužeistų, ku

riuos jam teko arkliais vežti, 
laiko išsilaužti. Keliaudamas Pačioje Kalvarijoje radę 12 
link Vokietijos, Kazlų Rūdos 
miškuose pirmą kartą susiti
kęs lietuvių partizanus ir prie 
jų prisijungęs.

Partizanuose atsigavęs h' 
sustiprėjęs, vėl pasileido į ke
lionę, norėdamas pasiekti Vo
kietiją. Kalvaičiuose buvo su
čiuptas keturių rusų, kurie jį 
įtarė esant partizanu. Kadan
gi buvęs atsigavęs, tai rusai su 
ypatingu įniršimu jį mušę, čia 
jis netekęs visų dantų. Po pir
mųjų tardymų buvo nugalin
tas į Kybartus, kur vėl tris 
savaites naktimis tardė, muš
dami. Mušama daugiausia buvo 
ties inkstais, taip kad ir dabar 
nepagydomai sergąs inkstai^.

Neišgavus prisipažinimo, bu
vo vėl nugabentas į Kauną, kur 
po septynių dienų liadavimo 
buvo paleistas arba, teisingiau 
pasakius, tiesiog išmestas, be 
jokių dokumentų ar pažymėji
mų. Paleistas be dokumentų, 
nutarė melduotis Kybartų NK
VD įstaigoje, kur buvo priim
tas prižiūrėti ttarte 8 arklius ir

pusiau apakęs. Ir dabar norma
laus regėjimo nėra atgavęs.

Neišgavę čia prisipažinimo, 
perkėlė į Uteną, kur sekė 14 
naktų nuolatiniai tardymai. 
Pagaliau buvo nugabentas į 
NKWD vyr. būstinę Kaune ir 
ten uždarytas rūsyje šalia cen
trinio šildymo. Kadangi buvo 
ten palinktas savo likimui, o 
gal ir užmirštas,- tai turėjęs 

džiagą sudegino ir taip visas 
mūsų sunkus darbas nuėjo dū- ' 
mais.

Buvome nukeliavę į vidurinį 1 
Ekvadorą ir pristoję bananų ' 
plantacijoje Rio provincijoje. 1 
Tačiau ir ten nebuvo įmanoma 
mums gemų “prigyti”, nes vi- 'i 
si darbai vykdomi b? jokios 
tvarkos ir vadovų supratimo. 
Su ispanais nesisekė nei pasi
tarti, nei susiderinti su jų dar
bo metodais.

Iš ten pasiryžome keliauti i 
Kolumbijon. Kelionėje susitiko
me vokietį rangovą ir jis mu
du paėmė savo vadovauja: •- 
miems geležinkelio statybos 
darbas. Pradžioje teko sunkiai 
dirbti -sprogdinant akmenis. 
Vėliau mano draugas susirgo ir 

turėjo atsigulti ligoninėn, iš 
kurios išėjęs išsikėlė gyventi į 
pajūrinį Esmeraldo miestą, ir 
nuo to laiko jokios žinios apie 
jį neturiu. Man pavyko įsitai
syti kelio statybos meistro pa
dėjėju. Gerai uždirbu ir dar
bas nesunkus, bet labai e-u pa
siilgęs lietuvių ir niekaip ne
galiu priprasti gyventi be savo 
krašto ir žmonių. Manau pa
mažu trauktis į šio 'kontinento 
šiaurę, kur gyvena daugiau lie
tuvių ir turi savo spaudą bei 
kitus lietuviškumo židinius.

Ekvadoro gamta keista, 
sunku ją čia aprašyti. Kovo 
mėnesį kalnų srityse siautėja 
audros su siaubia perkūnija. 
Po to atšyla ir pradeda sprog
ti medžiai bei gėlės žydėti, ši
luma panaši į Lietuvos pavasa
rio ,nors labai daug ir smar
kiai lyja. Josanis

nežudytų bolševikų pareigūnų, 
gražiai suguldytų eilutėje. Čia 
vbkiedui vėl pavyko susižino
ti su partizanais ir tapti jų ry
šininku. Būdamas arklių pri
žiūrėtoju Ir vežėju, jis dažnai 
iš anksto sužinodavęs kur bus 
važiuojama, o jau pusę valan
dos vėliau, tai buvo pranešta 
ir partizanams, kurie atitinka
mai pasiruošdavo “priimt” eks
pediciją. Tose vietose buvęs ir 
stiprus vienų vokiečių 120 par
tizanų dalinys, kurio vadą, 
vokiečių vyr. leitenantą, pats 
pažinojęs.

Pagaliau, 1946 metų pabai
goje^ buvo NKVD iš tarnybos 
atletas, gavo lietuviškai-ru- 
sišką pasą ir pažymėjimą, kad 
gali keliauti į tėvynę, o.susto- 
jimb viltose turi būti priima
mas ir registruojamasJNukelia- 
vęs iki Isrutės, pastebėjęs, kad 
gerai saugomą pasienio zoną 
negalėsiąs peržengti. Pasukęs 
į Gerduvą, Tilžę, Pagėgius, Si-

Gečelių, šlamaiay kaimus. Vie

Apdengta sąnarius visų...
Ir grakščioj tas Šalies merginos 

. Ten žydi viskuo no paikiau...
Šalis to Lietuva vadinas. 
Bet aš—neil'ai *en buvau....
Atsimenu, ka^a į guolį 
Saulutę pra’o vakarai, 
Ir gieda lietuviai varguoliai. 
Nes pabaigti dienos darbai... 
Atsimenu, kaip vakars šiitas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, numurau išpiltas, 
Neneroms traukta prie dainos... 
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaųdžta 
Ir užgirdėt toU, toli—
Seniai jau paniriėmi medžmos snaudžia.

| BlAZNYCIA IR PASAULIUS

y Berlyne buvo pašventinta 
nauja bažnyčia sovietų zonoje. 
Konsekravimo apeigas atliko 
Berlyno arkivyskupas Wes- 
kamm. Žmonių buvo, tiek daug, 
kad visi į vidų netilpo, šv. Ko
munija daugumai buvo dalija
ma lauke. Po iškilmių arkivys
kupas suteikė Sutvirtinimo Sa
kramentą kitoje sovietų zonos 
parapijoje. “Bažnyčia” yra ne
utrali įvarioms politinėms ir e- 
kenominėms sistemoms, — 
kalbėjo ta proga arkivyskupas, 
— bet ji negali palikti neutrali 
gėriui ir blogiui, teisei ir ne
teisingumui. Mūsų laikais daž
nai klausiama, kurią pusę pa
laiko Bažnyčia. Atsakome, kad 
Bažnyčia visuomet yra Dievo ir 
teisės pusėje. Ir mū?ų laimė 
kad taip yra visais laikais ir 
visose aplinkybėse. Nes, jei 
kitaip būtų, kas gi kitas galė
tų ir mokėtų būti toks ištiki
mas tiesos ir teisingumo gynė
jas?”

• Liurde po 18 mėnesių už
trukusių tyrinėjimų Liurdo 
gydytojų įstaiga paskelbė da
bartinės medicinos mckslo ži- 
inomis neišaiškinamu Pelerin 
iš Tuluzos staigų pagijimą. Pul
kininkas, apsapflovęs Liurdo 
groto šaltinio vandeniu, pats ’ dabartinį šv. Tėv^ Pijų XII.”

• Kretingoje po keletos me
nesių pertraukos vėl pasirodė 
uždarytas lenkų katalikų sa
vaitraštis “Tygodnik Pow- 
szecbhy”. Jo straipsniai aiškiai 
rodo, kad jis yra komunistų 
rankose ir pradėtas vėl leisti, 
kad katalikus drumstų.

• Lenkijoje komunistų spau
da rašo, kad Dievas būlų kuo 
mažiausiai spaudoje minimas. 
Bet kadangi lenkų kalboje yra 
daugybė išsireiškimų, kuriuose 
Dievas minimas, tai komunistai 
pataria rašyti žodį “Dievas” 
bent mažąja raide. Taip jau 
seniai daro mūsų komunistiniai 
ir net socialistiniai laikraščiai 
Amerikoje.

name tų kaimų pradėjo dirbti 
pas vienus ūkininkus, o vėliau 
perėmė valdyti tą ūkį, nes sa- 
virinkai buvo nepajėgūs sene
liai. Čia pergyveno visą 1948- 
49 sukolchozmimo eigą.

Ginkluotos milicijos 1948 m. 
vieną dieną suvaryti į susirin
kimą, “laisvu noru” nutarė 
steigti kolchozą. Po karštų ko
vų vis dėlto ūkininkai išsiderė
jo sau teisę kitais metais nu
imti sau pasėtų plotų derlių. 
To sutarimo betgi bolševikai 
nesilaikė ir 1949 m. ginkluotos 
milicijos priežiūroje derlius bu
vo sudorotas kolchozui.

Kolchoze buvęs brigatfierium 
ir kartu partizanų ryšininku. 
Partizanai tais laikais jų apy- 7 
linkėję buvę labai stiprūs ir 7 
veikė net dienos metu, kartais 7 
atvažiuodami kokiai akcijai 7 
sunkvežimiais. Negalėdami su- 
trukdyti kolchozų steigimo, 1 
partizanai sjengėal bent su- j 
tramdyti j^er didelį žmonių iš- J 
naudojimą. Pavyzdžiui, šilmai- \ 
Hų kolchozo tantrirunką, ypa- I 
tingai uoliai tarnavusį rusams, \ 
apdovanotą orderiais fa* visokio- * 
mis privilegijomis, tris kartus 
mandagiai ir geruoju įspėję, tik 
tada,- jam- nepaklausius, sulik-

VLB Vok. Inl.

savo akimis matė staiga užgy- 
jant didžiulę žaizdą, kurią virš 
dviejų metų veltui buvo bandę 
gydyti geriausi Prancūzijos 
gydytojai. Paryžiaus medicinom 
fakulteto profesorius -Oberlin 
dėl šio pagyjimo išleido specia
lų komunikatą.

• Olandijos katalikai bardo 
vėl susijungti į vieną politinę 
partiją, kaip yra buvę praeity
je. Po karo dešinioji ir kairio
ji katalikų partijos srovės bu
vo persiorganizavusios į atski
ras partijas. Dabar, vysku
pams vis įsakmiau pabrėžiant 
katalikų vienybės reikalą, a- 
biejų srovių vadai surado gali
mybę jungtis, ką entuziastiš
kai sutinka visi 
kai.

• “Švedijoje* 
statyti katalikų
kalbėjo Švedijos apaštališkasis 
vikaras Mueller, kuris, lanky
damas Vokietiją, laikė pamal
das ir .pasakė pamokslą šv. 
Mykolo bažnyčioje, Muenche- 
ne. Grąžinus Katal. Bažnyčiai 
teises, katalikai laimėjo labai 
daug simpatijų šiame krašte. 
Šiandien daugelis švedų, net 
nekataUkų, su didelia pagarba 
kalba apie popiežius, ypač apie

krašto kata Ii-

atėjo laikas 
bažnyčią” —

i



Laukią mielų svečių IŠ VISUR
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Šiemet Kennebunk Porte, 
Me., laukiama daugiausia sve
čių. Organizuojami busai iš 
visų apylinkių lietuviškų kolo
nijų, daugiausia jų privažiuos 
iš Conn. ir Mass. valstybių 
Daug žada atvykti ir iš toli
mesnių vietų, iš New Yorko,
PhiladeJphijos ir net Chicagos. Tėvas Rafaetis Šakalys atlaikys

Juos čia suveda ypatingos 
iškilmės. Pirmiausia

Iš privačiai suriktų aukų 
parko aikštelėje, kur seaiau 
laikydavo iškilmingas šv. mi
šias per Lietuvių Dieną, dabar nų seminariją ir buvo ten į- 
baigiamas statyti didelis Liur- šventintas kunigu.
das. Iš sunkių akmenų sukrau- Iškilmingos mišios bus 11

* ~ SVEČIAI, vasaraja Kennetaak Port, Me^_ vįsfaoci supdamiesi ant 
Atlanto bangų..

TIKRIEJI VARGŠAI TREMTY JI
Siunčiu BALFo šalpos reika

lams 30 dol. Prašau nedėkoti, 
nes tai nėra jokia auka, o tik 
mažas procentą?, mokamas 
nuo neįkainuojamo turto...

— Kokius gi turtus susikro
vė tremtinys, išgyvenęs šiame 
krašte trejus metus, kaip pas
kutinis skurdžius, atvykęs iš 
tremties? — stebėsitės.

Ogi štai! Kai gyvenau skur
dų gyvenimą tremtinių stovyk
lose, rodos, visi buvome vieno
dos nelaimės ištikti. Visi netekę 
Tėvynės, namų, turto, darbo ir 
normalaus gyvenimo, į kurį tu
rk teisę kiekvienas žmogus. Vi
si buvo lygūs vargšai priklau- 

■ są nuo kitų malonės. Tada at
rodė, kad nei vienas iš tremti
nių nepasiėmė jokio didesnio 
turto, bėgdamas iš <savo kraš
to. Deja, mes klydome...

Kai prasidėjo emigracija, 
teikianti vilties į geresnę atei
tį, tada tiktai paaiškėjo, kas 
iš tremtinių buvo tikras varg
šas, o kas tik didelės nelaimės 
ištiktas.

Seneliai, ligonys, paliegėliai,

ta grota, pastatyta Marijos sta
tulą. įrengtas altorius. Visi 
statybos darbai jau varomi 
prie galo ir Lietuvių dieną, rug- 
piūčio 9, — J. E. Portlando

Tuoj po pašventinimo Liurdo 
grotoje

primojas
Jaunasis primiciantas, atke

liavęs iš Vokietijos, kur baigė 
gimnaziją, įsijungė Kanadoje į 
pranciškonų vienuolyną ir šie
met baigė Kanados pranciško-

invalidai, šeimos be maitintojo 
buvo tie tikrieji vargšai, nieko 
neturį ir nieko nepasiėmę iš 
savo krašto. Jie tokie vargšai 
tebėra ir šiandien.

Tūkstančiai kitų mūsų tau
tiečių — jų tarpe ir aš — išn- 
nešėme su savim į tremtį jau
natvę, sveikatą ir pajėgumą. 
Tai ir yra tas neįkainuojamas 
turtas, kuriis padėjo mums nu
galėti emigracijos sunkumus ir 
per trumpą laiką įsikurti nau
jame krašte.

Tas turtas yra Dievo dovana, 
už kurią atsilyginti žmogus y- 
ra bejėgis. Tačiau ir neišsimo
kąs skolininkas privalo mokėti 
bent nuošimčius. Tas trisde
šimt dolerių ir yra mėginimas 
mokėti bent mažą procentą tik
rajam vargšui tautiečiui, kuris 
to turto — jaunatvės, sveika
tos ar pajėgumo — negalėjo 
pasiimti tada, kai reikėjo pa
likti Tėvynę ir namus..

(Šis laiškas ir auka $30.00 
gauta BALF Centre.)

vaL Jų metu giedos New Bri
tam lietuvių šv. Andriejaus pa
rapijos choras, diriguojamas 
Vytauto Marijošiaus. Taip pat 
solo giedos Liet, operos solistas 
Ipolitas Nauragis.

Po lietuviškų pietų 3 vai. 
parke bus meninė programa, 
kurią išpildys New Britain lie
tuvių parapijos choras ir tau
tinių šokių grupė, vadovaujant 
prof. Vyt. Marijcšiui ir K. Ma- 
rijošienei.

Lietuvių Dienos metu veiks 
didelis spaudos kioskas, . bus 
galima įsigyt ilietuviškų kny
gų, užsisakyti lietuviškų laik
raščių.

Jau virto tradicija, kad kas 
metai prie šio Atlanto kranto, 
kur, Tėvai pranciškonai įkūrė 
lietuvišką tvirtovę, susirinktų 
,per Lietuvių Dieną tūkstančiai 
žmonių. Didelis parkas, jūra ir 
Tėvų pranciškonų vaišingumas 
juos čia sutraukia. Jau dabar 
vienuolyne ir aplink daromi vi
si pasirengimai, kad galėtų 
kuo geriausiai primt svečius. Į- 
rengiami garsiakalbiai, sutvar
komos aikštės ir nakvynių na
mą! Jau ketvirtadienį atva
žiuoja iš Worcesterio šeiminin
kės, kurios iš anksto pasirū
pins, kaip geriau pavaišinti su
važiavusius svečius.

Vasarvietėje nuolat pilna 
svečių. Vieni išvažiuoja, kiti 
atvažiuoja vasaroti. Daugiau
sia jų yra iš New Yorko.

300 mctų~lKęnftebtt«»k Pertui. 
Ši vieta lietuvi^ tarpe išgarsė
jo tada, kai čia atsikėlė lietu
viai pranciškonai, šis nedidelis 
kurorto miestelis turi seną iš- 
storiją. Šienjet jis švenčia 300 
metų sukaktį. Tą proga liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais Nuorga
nizuota speciali programa. Ren
giamos paskaitos, paradai ir į- 
vairių tikėjimų pamaldos. Iš
leistame jubiliejiniame leidiny
je yra suminėti ir tėvai pran
ciškonai, kaip jie įsikūrė ir 
kaip gražiai sutvarkė vienuoly
ną. A. D.

Vytauto klubas pasistatė namus

LOVVEUL, Mass. — Prieš 
kiek laiko Lovvellio DLK Vy
tautas Klubo nariai iškėlė rei
kalą pasistatydinti naują klu
bui namą. Pasiryžimas baigia 
virsti tikrove, nes namas jau 
baigiamas statyti ir greit bus 
atidarytas. Naujosios patalpos 
atrodys gana gražiai ir bus 
patogios.

Už šį didingą darbą padėka

GRAŽIAI PRAĖJUSI UETUVAKąj ŠVENTE PUTNAME
K. MOCKUSKas kada turėjo progos lan

kyti Putnam lietuvaičių seselių 
vienuolyną, tas galėjo pastebė
ti, kad vienuolyno sodyba kiek 
primena senovės pilies vaizdą, 
įsikūręs užmiestyje ant kalne
lio su savo dabartiniais negau
siais ir neturtingais trobesiais, 
vistiek jau gali priminti lietu
viškąją pilį. Gi kai išaugs pra
dedamoji statyti koplyčia, kai 
padidės vienuolyno pastatas, 
turėsime tikrai įdomią lietu
višką tvirtovę, kurios gyvento
jos yra paaukojus Os savo gy
venimą Dievo ir Tėvynės tar
nybai.

Jeigu senosios mūsų protėvių 
pilys padėjo gintis nuo svetimų 
užpuolikų besikėsinančių į mus 
fizine jėga, tai panašios, kaip 
čia minimoji, emigracinė pilis 
turi padėti mums gintis išsi
blaškius po svetimus kraštus 
nuo dvasinio sunykimo pavojų. 
Štai tose pastangose išsilaikyti 
gyvais iš savo gimtojo krašto 
išsivežto kilnaus tikėjimo išpa
žinėjais ir ištikimais savo gar
bingos tautos nariais, mūsų 

tenka klubo statymo komite
tui, kurį sudaro —’A. Stanulio- 
nis, S. Kundrotas, V. Peslikas, 
T. Balkus, K. Bandzevičius, J. 
Medzeckas ir J. Jurevičius. Jų 
pastangomis ir darbu buvo nu
galėtos visos kliūtys, jie nesi
gailėjo ilgų valandų posė
džiams, kad būtų gerai aps
varstyti visi statybos reikalai.

Primename- visiems klubo

užimaminimasis vienuolynas 
kasmet vis tvirtesnę ir vis ver
tingesnę policiją. Keliasde
šimt jaunų lietuvaičių širdžių, 
pačią Dievo Motiną pasirinku
sių sau pavyzdžiu, planingai ir 
labai ištvermingai, vieningai 
ir gražiai vykdo savo pasistaty
tuosius uždavinius.

Plačioji šio krašto lietuvių 
visuomenė kasmet vis daugiau 
parodo dėmesio šiai kilniai in
stitucijai. Aiškiausias ta įrody
mas — vis gausesni mergaičių 
būriai stovyklose, vis didesnis 
dalyvių kiekis seselių rengia
mose susiartinimo šventėse.

Šių metų šventė, įvykusi lie
pos 26 d. tai geriausiai parodė. 
Vargu ar kada anksčiau būta 
tiek gausiai dalyvių ir taip šil
tos lietuviškos nuotaikos. Kas
met tos šventės darosi vis di
desniu įvykiu, yis labiau at- 

nariams, kad rugp. 9 d., 1 vai. 
po pietų, naujųjų patalpų apa
tinėje svetainėje įvyks visų 
klubo narių susirinkimas, ku
riame bus svarstomi svarbūs 
reikalai. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Taip pat pranešama, 
kad ’tie nariai, kurie norėtų su
teikti klubui paskolą, prašomi 
kreiptis į pirm. A. Stanulionį,

Apie klubo patalpų viešą a- 
tidarymą bus informacija vė
liau per spaudą, o dabar- visi 
kviečiami aplankyti ir pažiūrė
ti ,kaip vyksta paskutinieji už
baigimo" darbai.

Vyt. Ramanauskas 

kreipiančiu gyvosios lietuviško
sios visuomenės dėmesį lygiai 
tarp senesniųjų, lygiai tarp 
naujesniųjų ateivių. Seselių pa
siryžimas jau šįmet išmūryti 
koplyčios sienas dar labiau pa
žadino žmonių dėmesį. Gi jų 
pedagoginė veikla tikrai labai 
vertinga ir verta ypatingo su
sidomėjimo.

Seselių rengiamoji mergaičių 
lietuvaičių stovykla šįmet buvo 
jau dešimtoji. Ir skaičiumi ji 
taip pat buvo rekordinė —per 
100 mergaičių!''Sunku net įsi
vaizduoti, kaip galima jų ten 
tiek patalpinti ir kaip galima 
jas visas, prižiūrėti, nes daug 
dar yra gana jauno amžiaus. 
Gi stovyklos programa kasmet 
vis labiau tobulinama, vis 
naujomis jėgomis papildoma. 
Pats vienuolynas turi su gera 
pedagogine praktika seselių. 
Ten juk kapelionu yra didis 
jaunimo mylėtojas kun. St. 
Yla. Ten kaimynystėje gyvena 
ir kasmet seselėms talkinin
kauja žinomoji taut. šokių mo
kytoja K. Marijošienė. Kasmet 
seselės kviečia eile lituanistikos 
specialistų lietuviškam žodžiui 
ir speciajistų dainai dėstyti. 
Pereitais ir šiais metais seselių 
spaustuvėje stovyklos mergai
tės išspausdino savo* leidinį 
“Kibirkštėlės”, kuris tikrai da
ro malonų įspūdį ir buvo dali
namas šventės dalyviams.

Pati šventės programa pra
dėta pamaldomis, kurias laikė 
kan. F. Kapočius. Jautrų pat
riotinį pamokslą pasakė T. An- 
driuška, marijonas, iškelda
mas arkivyskupo Jurgio Matu-

• PteMkfaa* įritate paieško
mi giminės Jobo Kietos (John 
Kelly arba J. Kritor), kilusio 
iš Gelažių km., Vądokfių k., 
Panevėžio ap. Paieškomi taip 
pat Jono Kietos mirusios se
sers Viktorijos Ktobonienės 
vaikai, viena iš jų Marijona iš
tekėjusi už Griniaus. Ieškomie
ji arba apie juos žmantieji ma- ; 
tomai prašomi atsiliepti j Lie
tuvos Gen. Konsulatą New 
Yorfce. (Bytos Nr. 10-3221).

moksujvut AimOilKią 
STOVYKLA MARIANA 

POLY -<
Gražiojoj Tėvų Marijonų so

dyboj Thompson, Conn. rug
pjūčio 22 iki 30 įvyks mokslei
vių ateidnankų vasaras sto
vykla. Stovykloj dalyvauja vi
si Rytamų JAV pakraščių moks
leiviai ateitininkai. Stovyklau
tojai registruojasi per vietines 
ateitininkų kuopų valdybas. 
Stovyklos vadovais pakviesti 
patyrę jaunimo organizavimo 
darbe asmens ,suplanuota tu
rininga programa.

laičio asmenį ir surišdamas tai 
su dabartiniu Lietuvos tragiš
ku likimu.

Palaiminimą švč. Sakramen
tu suteikė Prel. Pr. Juras, di
delis vienuolyno rėmėjas. Po 
to visi nuvyko prie Faiimos 
Marijos statulos, kur buvo at
kalbėtos maldos, o paskui prie 
liet, kryžiaus atnaujintas pa
siaukojimas Sald. Jėzaus šir
džiai. Jautrų ir prasmingą žo
dį prie kryžiaus pasakė dr. V. 
Majauskas.

Po pietų pertraukos ir pasi- 
šnekučiojimo vyko stovyklau
tojų parengtoji programa, ku
riai vadovavo kun. St. Yla. 
Taut. šokių ir sporto numeriam. 
vadovavo p. K. Marijošienė, 
muzikiniams — J. Gaubas. A- 
kordeonu akompanavo J. Pet- 
kaitis. Visa programą skonin- 
kai pravesta, kėlė pelnytas su
sirinkusiųjų ovacijas.

Tėvų vardu dėkojo P. Min- 
kūnas, stovyklos mergaičių 
vardu žodį sakė Elvyra Sku
čaitė. Paskui palengva skirsty
tas! į namus, nuleidus vėliavas 
ir pagiedojus himnus. Linkėki
me, kad mieloms seselėms ne-( 
pritrūktų ištvermės ir toliau \ 
plėtoti veiklą. Neužmirškime, 
kad jos labai reikalingos ir la
bai yra užsipelniusios visų mū
sų paramos!
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įvairios žinios

1 Tau, jaunoji Lietuva
CLEVELAND, OHIO

Help Wanted Malė

(Jau priė- REIKALINGI
DARBININKAI

GENERAL FACTORY WORK OPENING ON 2 SHIFTS

Kreiptis asmeniškai

National Platins Co
4600 W. PALMER

Vienuolės paminėjo sidabrinį jubiliejų
Susitarimui kreipkitės į Joe Ellis.

PABALTIJO TAUTU atstavu delegacija tank&L oas gahernaiariu Mriena hrykfa ir Kerstene re- 
zoliucijoM reikalais ir buvo maloniai priimta. Sėdi H kairės i deUne: dr. OswaW Blumit — latviu 
atstaavs, Ma«s. v»M. gubernatarius C'hristian A. A. Herter, adv. J. Grigalius — lietuviu atst. 
Stovi Ludwkr Juht — estu atstovas.

Politūros ir buferavimo 
darbams

MEN — 18 - 45

• 7:30 A. M. to 4 P. M.
• Start at 1.62/2 per hour
• After 30 days $1.68/? per hour.
• 4: P. M. to 12:30 midnite
• Start at $1.77 per hour
• After 30 days $1.84 per hour <

Good working conditions—Uniforms furnished—C?feU*ria nn 
premises—Free hospitalization & surgical plan—Paid Ho’iday.s 
2 Yr High School only Reąuirement — Apply Pcrsonncl Dept.

KRAFT FOODS Co.. 505 N. SACRAMENTO

TE1JCPHONE.
DEAIIBOIIN 2 0819 

TOjPLACE 
HELP VVANTEI) AUS. 
ASK FOR AI) TAKER

Neturintieji praktikos bus 
išmokyti.

Aukštas pradinis atlyginimas,
- pastovus darbas, maloni 

aplinka,

palankios darbininkų 
beneficijos.

Prityrę mašinų valdytojai.
Aukščiausias atlyginimas • Apmokamos atostogos • Veltui 
ybės ap<lrati<Ia • Ligoninės priežiūra • Mokamos 6 šventės

IEŠKOMI PRITYRĘ KARTONINIŲ DĖŽIŲ DIRBĖJAI
Prižiūrėtojas spausdinimo ir piaustymo (2 pam.. 

.Spausdinimo ir piaustymo operatorius <1 pam.;
Spausdinimo ir piaustymo operatorius (2 pam.)

L’TICA, N. Y.
Tamašauskas, kilę:

Pianistas Stasys Kalvaitis, 
porą motų gyvenęs Chieagojc 
ir aktyviai reiškęsi; muzikinia
me gyvenime, išsikelia pasto
viai apsigyventi Kalifornijoje.

Prieš 20 m. Amerikos lietu- 
, viayStepas Darius ir Stasys Gi

rėnas pakilo savo lėktuvu iš 
Nevv Yorko aerodromo į Lietu
vą, skirdami šj savo skridimą 
Jaunosios Lietuvos garbei. Jie 
žuvo savo tikslo nepasiekę, bet 
jų auka buvo apvainikuota pa
saulinės garbės vainiku ir mūsų 
tautoj sukėlė idealizmo gais
rą. Jų žuvimo sukaktis'Ramo
vės sąjungos ir sporto kh.ibo 
Žaibo iniciatyva buvo patninėta 
liepos 19 d. lietuvių salėj. Mi- • 
nėjimą atidarė ir pravedė gen. 
K. Tallat - Kelpša, maj. Vyt. 
Jablonskis apibūdino skridimą 
bei lakūnus (su Darium / jis 
kartu tarnavo Lietuvos karo 
aviacijoj), dr. Alg. "Našvyfi'š" 
iškėlė Dariaus nuopelnus Lie
tuvos sportui. J. S tempuos pa
skaitė perą mūsų poetų Paukš
telio bei Zupkos lakūną atmi
nimui sukurtų eilėraščių.

Lietuvei ’.iena
Lietuvių Bendruomenės apy

linkė rugsėjo 13 d. Karnenų 
rezidencijoj prie Bedfordo ren
gia Lietuvių dieną. Jo,- progra
ma skiriama rugsėjo 8 d. Tau 
tos šventei paminėti -- bus pa
rodyti atitinkami liet n-ių gy
venimo vaizdai, kuriuos atliks 
muz. Alf. Mikulskio vadovauja
mas Čiurlionio ansamblis. Rū- 

‘ tos teatras ir kt.. režisuos akt.
P. Maželis. Bet ši diena t<-'p 
skiriama ir visiems Cie olando 
lietuviams -usiiikti. pas’rr,sty
ti, pasisvečiuoti bei nasržnu;- 
nėti. Jos šūkis — geriau vieni 
kitus pažinkim. labiau suartč- 
kim. pajuskim tautinio solida
rumo bei vienybės džiaugsmą. 
Dėl to Lietuvių dienoje kviečia
mi dalyvauti visi Č'evc.ardo 
lietuviai — senieji ir natriai at
vykusieji. atkvic^k 
snonsoriai. seime; ir ' 
giai. suaugę ir jaunimą 
bufetas, bus šokiai.

F 
¥
r

J. W. Martin, Jr., Atstovų 
Rūmų pirmininkas, atsakyda
mas į LB apylinkės valdybos 
raštą dėl kongresmano Kerste- 
no rezoliucijos, sakosi tikįs, 
kad ši rezoliucija visai netru
kus gausianti eigą, 
mė). N.

Apygardinėse lehgvosios at
letikos pirmenybėse pirmąsias 
vietas laimėjo * Alg. Liutkus 
šuoly į augštį. Aid. Majcanai- 
tė jaunių 60 m bėgime, Elv. 
Šikšniūtė moterų 60 m bėgi
me ir Alg. Kijauskas jaunių 
rupulio stūmime. Dovanos jiem 

,'buvo įteiktos per Dariaus ir 
Girėno minėjimą liepos 19 d. 
lietuvių salėj. Atskiri jaunuo
liai parodo gražių duomenų bei 
pažymėtinų pastangų, . reikėtų 
tik daugiau bendrojo dėmesio 
bei organizacinių užsimojimij.

Moksleiviai ateitininkai į 
naują kuopos valdybą išrinko 
R. Bridžių, Kasperavičių, A.

PITTSBURGH, PA.— Liepos 
mėn. 26 d. šešios šv. Pranciš
kaus Seserys iškilmingai pa
minėjo 25 metų • vienuolinio 
gyvenimo sukaktį. šv. Mišias 
vienuolyno koplyčioje atnašavo 
kun. M. J. Kazėnas, šv. Kazi
miero parap. klebonas, Pitts
burgh. Pa. Pamokslą pasakė 
kun. G. Carcar. C.S.Sp., Du- 
ąuesne Universiteto viceprezi
dentas. Tapp kunigų svečių bu
vo preL J. Ambotas, Hartford, 
Conn., kun. E. Vasiliauskas, 
Homestead, Pa.. ir kun. V. 
O’Donnell. Meninę programą 
jubiliantėms pagerbti surengė 
ir išpildė pačios seserys vie
nuolės akademijos salėje.

Sidabrinės sukakties celeb-. 
rantės buvo:

Se«uo M. Bemadetta As
trauskaitė, kilusi iš šv. Vincen
to parapijos. Pittsburgh. Ji 
mokytojavo lietuvių parapiji
nėse mokyklose Detroit. Pitts
burgh. Philadelphia. Elizabeth,

• N. J.. Du Bois. Pa.. Mahanoy. 
City. Kenosha, New Britain ir 
Grand Rapids. Mich.

Sesuo Anna Marle Jaškunai- 
tė, iš šv. Kazimiero parapi os, 
Pittsburgh, Pa., praleido pas
kutiniuosius 25 metus, darbuo- 
damosi Mahanoy City. Pa.. 
Philadetphia, Grand Rapids, 
Cleveland. Elizabeth, N. J., 
Kenosha, Wis.. ir dabar eina 
gailestingosios sesers pareigas 
Gerojo Samariečio ligoninėje, 
Mt. Vernon, IM., kurią 1951 m. 

Orintaitę, R. Staniškytę ir E. 
Žilionį. Naujais kuopos globė
jais bus Alg. Kasulaitis ir Elv. 
Apanavičiūtė. Sėkmingo vi
siems darbo ir gražių vaisių!

Studentų ateitininkų susirin
kime liepos 22 d. Arv. Barzdu- 
kas kalbėjo apie ideologinio 
stiprėjimo reikalą. Gyvai svar
stytas tiek šis, tiek kt. įvairūs 
klausimai. Studentų ateitininkų 
šeima gražiai sugyvena, turi 
pajėgių narių, rodo polėkių. 
Liepos 26 d. jie turėjo savybės 
iškylą.

Meredith, Thomas Edisono 
mokyklos vakarinių anglų; kal- 
bos kursų mokytoja, specialiu 
raštu padėkojo L. Sagiui, Alg. 
Bielskui ir V. Tamulionienei 
už programą, kurią per kursų 
pabaigtuves atliko jų vadovau
jamos lituan. vysk. Valančiaus 
mokyklos tautinių šokių šokė
jos ir jūrų skautų okteto dai
nininkai — “those vvonderful 
dancers and singers”.

• ’ . ŠtP

pastatė ir veda seserys pran- 
Giškietės.

Sesuo M. Karolina Steliaus- 
kaitė, iš šv. Kazimiero parapi
jos. Pittsburgh, Pa. Mokytojos 
pareigas ji ėjo Mahanoy City, 
Pa., Philadelphia, Grand Ra
pids, Detroit. Nuo 1938 m. iki 
šiol, S. M. Karolina darbavosi 
įvairiose srityse tarp lietuvių 
Brazilijoje.

Sesuo M. Ligoria Vitkauskai- 
. tė, iš šv. Petro ir Povilo para

pijos, Tamaųua, Pa. Ji dirbo 
Elizabeth, Pittsburgh, Maha
noy City, Grand Rapids, ir 
paskutiniuosius metus vedė švč. 
Trejybės Aukštesniąją mo
kyklą, Hartford, Conn.

Sesuo M. Veronika šeštokai- 
H, iš šv. Jurgio parapijos, Det- 
roit, buvo skirta dirbti Eliza
beth, Pittsburgh, Hartford. Gr. 
Rapids, Detroit, Homestead. 
Kenoshha, Du Bois. Ji dabar 
eina muzikos mokytojos ir ki
tas pareigas motiniškame na
me. Pittsburgh.

Sesuo M. Leoną Račkauskai
tė, kilusi iš Hazleton, Pa. Jai to
ko mokytojos.pareigas eiti Phi-

Į Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa 
TrBHrihMjk ii rtiprio< hmHJo rtotfea WLOA, 15M kylncyclra

g KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vaL Jei norite 
iioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adreso:

| KNHIHTS OF IJTHl’ANTA W1X>A
g BKAnnOCK, PA.

Daug girdėti ie atominius 
ginklus ir atomirikis^rietaisus 
kasdieniniam gyvenimui. Bet 
i^tai kada iškyla, kokias aukas 
sudeda tie, kurie pire tų ato
mų dirba ir virsta nebepagy- 
mais ligoniais, kuriem vjena 
belieka — laukti savo baisios 
mirties.

Vienas laikraštis pasakoja, 
kad Nevadoje, kur buvo pir
mieji atominiai bandymai, yra 
švininis namas su gyvai pas
laptingais gyventojais. Jų yra 
11, kurie niekas nieko negali 
padėti. Jie negali susisiekti su 
pasauliu. Nebent tik pro storą 
stiklą ir pro m:kroforą, f

Šitie vyrai ir moters dirbo 
kaip mokslininkai, jų padėjė
jai bei tarnautojai prie pirmų
jų atominių tyrinėjimų labom - 
torijose. Jie buvo paliesti ato
minės energijos taip, kaip tie 
šimtai tūkstančių Japonijoje, 
kai.buvo numestos atominės 
bombos' Hiroshimoj ir Nagasa
ki. šitie 11 taip virto radioak
tyvūs, kad susitikti su jais pa-

• Pereitais metais Jungtinė
se Valstybėse buvo išduota 17,- 
127,896 leidimai žvejoti.

• Jungtinėse Valstybėse 
vartojama 110 mil. radijo apa
ratų.

• Nuo 1903 metų buvo pa
gaminta 250 modelių automo
bilių.

• Amerikoj ir Kanadoj auga 
arklių lenktynių pomėgis. Per 
7 lenktynes 1953 m. lankyto
jų buvo 45,880,617; taigi per 
2 mil. daugiau kaip 1951.

• Prezidentas McKinley tur 
būt laimėjo rekordą piliečius 
sveikindamas ir jiem rankas 
paspausdamas. Per valandą jis 
paspaudė ranką 2500 asmenų-

• Vienas kantrus skruzdė
lių stebėtojas padarė išvadą, 
kad tie vabalėliai prasilenkiant 
kelyje laikosi daugiau kairės 
pusės. Iš 100 prasilenkiančių
jų 60 laikosi kairės — angliš
kos sistemos. ■

• Apytikriai JAV-ėse per 
dieną kursuoja 40.000 trauki
nių.

• Spalvos rodo temperatūrą. 
Chemikams pavyko pagaminti 
tokius dažus, kurie jautriai re
aguoja j temperatūrą. Jais 
nudažomi lėktuvų motorai. 
Kintanti spalva rodo, kada rei
kia lėktuvą šildyti ar šaldyti.

• Sibire, Potma prievartos ? 
darbų stovykloje, ‘t‘arp 35 tūk
stančių įvairių tautybių kalinių 
yra nemaža ir katalikų kuni
gų” — pareiškė Vokietijos 
spaudos atstovams lenkas me
chanikas Zaber-ky, kuriam po 
daugelio pavojingiausių nuoty
kių pavyko pabėgti iš stovyk
los ir patekti į Muenchena. 
Visi khnigu bandymai sutekti 
religinius patarnavimus ten 
esantiems kaliniams sovietų 
buvo žiauriai nuslcpinti. Bet- 
Icgks kalinių susibūrimas — 
maldai ar religiniam pamoky
mui — yra griežčiausiai už
draustas. Potma stovyklčs ka
liniai kasdien gauna 650 gr. 
duonos ir pusantro litro sriu
bos.

ladelphia. Pittsburgh, Eliza- 
. beth, Gr. Rapids. Rochester.

Hartford. Nuo 1950 m. ji veda 
mergaičių bendrabutį prie šv. 
Pranciškaus Akademijos.

M ,M. A.

<

vojirga. Radioaktyvumas jų 
pačių organizmą iš’sre j ė ir ūda 
baisiau nei bet koks vėžys. 
Jiem buvo pasal-yta, kokis jii 
likimas, ir jiem beliko prisiim
ti tą likimą.‘Jų gyvenimą (en
gia i padaryti kiek galima to
kiom sąlygos lengvesnį. Jiem 
įtaisyti radijo priimtuvai ir te
levizijos. Jie turi savo kainiia- 
riuose telefonus. Tik jie nie
kad neskan.lia, nes jais jie te
gali išsišaukti gydytoją ar vie
nas su kitu pasikalbėti. Jie 
gauna valgį, patalynę, skalbi
nius .keltuvu, kurį jie j)aty ap
tarnauja. , j

Jie žino, kai Jo mirs — . tai 
netruks įvykti, — tai jų kūna*i 
bus sudeginti, ir pelenai, nes ir 
jie radioaktyvūs, bus su >i:ti į 
švininį indą ir paleisti j jūrų 
dugną.

Iz. 
liepos 18 d. Velionis paliko 5 
dukteris, sūnų, 13 anūkų, žentą 
daktarą ir brolį J. Tamašaus
ką, kuris gyvena Schenectady, 
N.- Y.

Izidorius Tamašauskas iš 
Deltuvos parapijos. Visą laiką 
buvo uolus šv. Jurgio liet, pa
rapijos rėmėjas. Laidotuvėse 
dalyvavo giminės ir didelis bū
rys pažįstamų bei įvairių drau- 
gjų nariai. Teilsisi ramybėje. *

Help Wanled Malė 
or Female

VYRAI IR 
MOTERYS

bendriems dirbtuves darbams.
• Geras pradinis atlyginimas
• Puikios darbo sąlygos
• Gydymo programa
Apmokamos šventės ir atostogos 

.... Prisistatyti asmeniškai ....

BUDLONG PICKLE Co 
1840 Marrey SL

Help uanted Female

MERG.41TES 
MOTERYS

20 - 45
DIRBTI NETOLI NAMŲ

NESUNKUS DARBAS. JUS BEMO
KANT PRADINIS ATLYGINIMAS 
$1.00 VAL. PRIE SVARAUS. INDO- 
MAUS IR LENGVO DARBO MOŠŲ 
SVARIOJE IR MALONIOJE ĮMO
NĖJE SU PUIKIOMIS GALIMYBĖ
MIS KILTI ŠIAME AUKŠTOS KO

KYBĖS BIZNY.

KREIPKITĖS ŠIANDIEN

FOTO FINISHERS. INC.
1736 W. NORTH AVĖ.

Tremtiniai cliicagirnai, 
gyvenę Augsburgo Df' stovyk
loje, paaukojo 61 dol. lietuviš
kam kryžiui Augsburge at
naujinti. Kitą sumą pridėjo ku
nigaikštis Fugger, 4uris buvo 
paaukojęs savo miško ąžuolą 
kryžiaus statytini.

VYRAI—VYRAI
Galite sustoti dairęsis ir eiti darban šiandien

MUMS REIKALINGA
SANDELIUOSE DIRBTI VYRŲ PAKAVIMUI 

IR AUTOMOBILIŲ BEI SUNKVEŽIMI! J 
PAKROVIMUI

Norint kasdien sumokama pinigais. Nuolatinis darbas arlia 
jūsų laisvadieniais. Priimami tik rimti vyrai. Geras pradi
nis mokestis ir po 8 vai. viršavalandžiai. Kreiptis:

irkman for Workinen
\ 601 W. Washington Blvd..

TH
urgently

IN CO 
s

GENERAL FACTORY HELP

We want dependable men for steady work. Experience not 
necessary. — WE WILL TRAIN YOU.

TOP WAGES with opportunity for inereases 
to steady workers.

Occaskmal overtime at V/> over 40 hours’
CLiffside 4-0440

3930 S. VVINCHESTER AVĖ
Employment Office open Saturday, July 11, 8 a.m. to 12

*!!CHRRD5

ESfebrost 3-2333

Help Wanled Female

WOMEN-
GENERAL FACTORY WORK —

• 7:3« A. M. to 4 P. M.
• Start at $1.39 per honr
• Baise after 39 pavs $1.45 per hour
• 4: P. M. to 12:39 midnight
• Start at $1.51 per hour
• Raiše in 39 days to $1.58 per hour.

Good working conditions—Uniforms fumišhed— Cafeteria on 
premises—Free hospitalization & surgical'plan—Paid Ho idays 
2 Yr High School only Reęuirement — Apply Personnel Dept.

KRAFT FOODS Co.. 505 N. SACRAMENTO

OPENINGS ON 2 SHIFTS

Bendriems raštines darbams padėti 
AUKŠTAS ATLYGINIMAS — PRIEDAS 1 RATOS 
BONO PUANAS. LABAI GEROS DARBO SĄLYGOS 

LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDIMAS
TAIP PAT

KAFETERIJOS PADAVĖJOS
Rašyti:

Rm, 914.79 W. Monroe SU Chicago 1 Ut

REIKA1JNGAS PATYRĘS 
MĖSININKAS

kaulų knpotojas ir darbi.i nkas 
bet kuriam darbai. Puikus pra
dinis atlyginimas. Da: bis pa
stovus.

GUGGENHEIM PROVI.SION 
COMPANY .

835 Fnlton SI., MO 6-0281

FJ llmore 3-0502



JOHN DERUHA, M. D.
SIVVBJOS

on your vactiion

SVKNG RAINCOAT CO

tool
theKfayaa

>bliuskeles
Ištisinis arba dalinis darbas. Pasto

vus darbas, *eras atlyginimas.
Kreiptis:

ACTIVE BLOU8E 
40 Wv1«t gtreet 

Idount Vfernon 
TeL: MO T-OOIH

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokaus baigęs Europoje

128 E. 88th SIREET NEW YOBK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

KARE EHMER—PORK STORES i

w SKIRTAS
• Amerikietis DavK, pasi

žymėjęs olimpiniuose Žaidimuo
se, šiomis dienomis pasiekė 
naują pasaulinį rekordą šuoly
je į aukštį. Jis peršoko 6’11.5”, 
tuo pagerindamas senąjį rekor
dą 1.25 cm.

• Vengrė Valeriją Gyenge 
pasiekė naują pasaulinį 
rekordą 800 metrų nuniaukda
ma nėr 10:42,4 min. Pasaulinį 
rekordą ji tuo pagerino net 
10 sek.

• CeVoslovakas Za^opek pir
mą kartą po eilės metų buvo 
nugalėtas tolimos distancijos

Jaunas čekoslovakas 
kuriam

(14-tas aukštas)

Teąairedk Guod cook, dean worker, 
Encbsh Tpisktng preferred. Recent

nuo 20 iki M metų 
patyrusios ir nepatyrusiod dirbti prie 
vokų (envetopel mąžta*. Pastovus 
darbaa. Gerai apmokamos ir lavina
mos. Turi mokėti anglistai skaityti 
ir rašyti. Krtiptim.

BKM.IN and JONĖS
601 W. 28ta SL (T aukštas), N.Y.C.

Telef. WA 4*4440

bėgime.
Starislav Junevirth, 
priklauso ir 100 m neoficialus 
pasaulini; rekordas (221,2 
min.) carsųjį Zatopeką nuga
lėk) 300- m bėgime. Jungvirth 

.laibas 8^12 min.

Neturėjo bėdas įsitaisė
LITE rnCSORY WORK

GEBOS SIUVĖJOS 
mokančios stati skryhštes Pastovus 
darbas, geras atlyginimas Kreiptis: 

MISS ANNE HAT8

185-24 Horaaa Hardine Blvd 
Freah Kandama, FluaUng

219-17 Jamaiea Avenue 
Oueena VlUnge, N. V.

176 Rockaway Avenue
68-33 Forett Avenue

1 89-04 Woodtide Avenue 
Woodside, N. T. WMte Plaim, N. T.

• Aatapc-a zir'?:»L ihiri o- 
limpinhj žaidimų metu b^yo 
laimėjusi aukso medalį ieties 
metime, pasiekė naują pasauli
ni rekordą. Jos pasekmė 50.- 
57 m.

Geros širdies ' moterėlė Ro- 
ya! Oefc, Mieh., rado priklydu
si šunį ir jį priėmė į sąVo na-

vienos mylios distanciją prieš 
kurį laiką prabėgo nepaprastai 
geru laiku 4:02 min. Tai trečia 
savo gerumu pasekmė pasau
lyje. Anglijos sporto Vadovybė 
tačiau šios pasekmės nepripa
žino kaip rekordo, nes buvo pa
grindo suabejoti rekordo au
tentiškumu.
• R. Seymour, kilęs iš pieti

nės Afrikos, laimėjo Va Ii jos te-
-niso pirmenybes finale nuga
lėjęs indą Kumar per 2 setus.

• Egipto plaukikai laimėjo 
pirmąsias tris vietas marato
no plaukime, kuris tęsėsi 2 
dienas ir buvo pravestas Pran
cūzijoje, Loire upe nuo St. Na- 
zaire iki Nantes. Pirmą vietą 
laimėjo Abou Bakr.

• Jugoslavijos futbolo rink
tinė, nuvykusi į Instabulą, susi
tiko su Turkijos rinktine. 
Rungtynės baigėsi lygiomis 
2:2. Keletą dienų vėliau ta pa- 
1i jugoslavų komanda nuvyko 
į Turkijos sostinę ir ten žais
dama Ankaros rinktinę įtiki
nančiai nugalėjo. Rungtynių 
rezultatas 6:1.

• National CIay court teni
so pirmenybes, kurios buvo 
pravestos Chicagoje. laimėjo 
šių metų Wimbledon turnyro 
nugalėtojai. Vyrų grupėje V. 
Seixas finale nugalėjo H. Ri- 
chardson per 3 setus ,o garsio
ji Maureen Connolly per 2 se
tus įvvikė A. Gibson.
• Argentinoje pasiūlytas 

projektas, kuris numato, kad
- žiūrovas, pirkdamas sau bilie

tą į sporto varžybas, automa
tiškai būtų apdraustas $1,500 
nuo nelaimingo atsitikimo. 
Mat, temperamentingi .pietie- 

\ čiai sporto varžybas dažnai 
\bąigia muštynėmis ar kitokiais 

incidentais. P. Y.

to nupirkti. Kai grįžo, šuo pa
rodė dantis ir į namus neįsilei
do. Teko jai šauktis policijos.

Mainos rūbas margo svieto
Pirmieji PuUmano vagonai 

buvo paleisti 1858. Po 12 metų 
jų tebuvo vartojama tik 100. 
Jų nemėgo. Moterys laikė, 
kad esą nepadoru nusirenginėti 
kupė, už kurios sienas yra vy
rai. Vyrai nemėgo, nes juo nau
dotis atrodė labai nevyriška.

Hll

Vestuvinė dovana
Paryžiuje dratnos artistas 

Maurice Nieholn savo antrajai 
žmonai vestuvių pokylio metu 
įteikė retą dovaną: 3795 mei
lės laiškus, kuriuos gavo iš mo
terų, norėjusių už jo tekėti. 
Vartydama tuos laiškus naujo
ji ponia Nichota atrado laišką 
savo motinos ir savo 16 metų 
dukters, kurios buvo susilauku
si iš pirmųjų vedybų.

Kada būna 'ncSalta
Vokietijoje, Hameln mieste

lyje, šaltą rudens dieną užsu
ko j benzino stotį žmogus su 
sunkvežimiu ir paprašė nu
pjauti ne vežimą, o jį patį. Kai 
visiems drebėjo dantys nuo šal
au, jis jautėsi visai patenkin
tas. Pasirodė, kad jo sunkve
žimis buvo susidūręs su kitu ir 
jį apšlakstęs garsvyčių pada
žu.

Eisenhowerio dantys
Kai Geri, D. Eisenhotveris 

dar buvo NATO viršininku Pa
ryžiuje, teko jam ištraukti ke
lis dantis. Paskui jis patyrė, 
kad jie buvo pardavinėjami po 
8 dolerius už vieną. Generolas 
įsakė juos visus išpirkti. Jam 
buvo sunešta 180 dantų dar tą 
pačią dieną.

čiupo ir taip apkūlė, kad tas 
neteko sąmones. Pa kui vagį 
atgaivino, davė jam pavalgyti, 
išgerti ir abu sumigo nakčiai: 
vienas lovoje, o kitas ant pa
tiesto čiužinio. Iš ryto sargas 
savo “svetį” pristatė policijai.

Pavojingas šuva
Anglijoje iš WeHinghorough 

į Londoną prekinio vagonu bu- 
• vo vežamas panašus į šunį gy

vulys. Jis buvo uždarytas nar
ve. Traukinio palydovui pagai
lo uždaryto gyvulio. Jis jį pri
sirišo ant raikščio, vedžiojos! 
po vagoną ,ir Londone išsivedė 
į stotį. Stoties viršininkas ap
stulbo :tai buvo ne šuva, o zo
ologijos sodui vežama laukinė 
hijiena.

Pavū^ae iki peticijos
Japonijoje, Tokyo mieste, 

Gero Sakamaki buvo užkalbin
tas taksi vairuotojo. Jam siūlė 
sėsti — pigiai pavėžins, kur rei
kia. Keleivis įsėdo ir paprašė 
nuvežti į artimiausią policijos 
būstinę: ten turįs skubių rei
kalų. O ten taksi šoferį atida
vė policijai. Tas buvo pavogęs 
Gero Sakamakio automobilį, 

' kuriuo dabar kitus vežiojo.
Ištikima, draugy stė

yieno bankininko žmona bu
vo labai punktuali. Šeštą va
landą vakaro jos vyras turėjo 
grįžti iš kelionės, bet jo nebu
vo nei septintą. Tada ji nu
siuntė penkiems vyro drau
gams telegramą: Ar mano vy
ras yra pas jus?” 
Į Rytmetį, kai ji atėjo pusry- 

/čiauti, valgojamame ant stalo 
gulėjo penkios telegramos su 
tuo pačiu atsakymu: “Nusira
minkite ponia, jūsų, vyras yra 
čia. Jis sveikina jus!”

“Hužry Tteeae Jute WiU Go Fast”< 
Compleše Fee 515 Job Guarantee 

CALL MR. O HAN
. KLING AGENCT — LXT 9-4729 

1963 West Fbrms Beud Bx.
Please bring this ad.

patyrusio* stati šfroettahaa rūbus ir 
maršlrinbią Pastovus darbas. Geras 
atlyginimas. Kreiptis:

KISMET aPORTMEAR
240 W. 35th SL. N. Y. C.

MAIN STORE 
8282-10 MYRTLE AVK GLENDALE 27, N. Y.

Help Ganieti Malė

YELDERS
$1.711/$ PER HOUR 
NITE CONDTHONS

COMPANY BENEFETS

625 GLENWOOD AVENUE

HELP WANTE0: MALE-FEMALE

PRITYRĘ SIUVU AI . SIUVUOS 
REIKALINGI

moteriškų paltų siuvimui. Darbas 
dalimis.

Daigstymo mašinos operatorius 
tik prityręs.

Siuvyklos bendrų darbų padėjėjas.
Braižytojas ir matuotojas reikalingas
Pastovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis; IANNONE COAT CO.
57 Thame* SL, Brooklyn

(Thamee ir Knickerbocker gatvių 
kampas). TeL: HY 7-4448

DiSPLAY

CHOCOKVA VIEW HOUSE, 
CHOCORUA, NEW ^AMPSHIRf

For a happy vacation in clear, 
bracing, mountain air. only $38. 
weekly, inchiding ezcellent meals; 
children half, Also bungalos—spė
riai rates for New Yorkers, $35. 
w1dy. Modena conveniences. beau- 
tiful locafn, ideal family group, 
bathing, flshing. natūrai interest- 
ing sights.—Main White Mountain 
Route 16. Write Chocorua View 
Honse Chocorua, New Hampshire. 
In New York, Tel: TAbnadge $-3814

Skaitykite ir piatudote
“AIDUS”

Užsisakykite
Darbininko dar šiandien

Gailestingasis samarietis
Austrijoje (Roetheišteino 

miestuke prie Pemeggo) pa
naktinis namų sargas pastebė
jo, kaip kažkas įsilaužė į jo

Business opportun

mokančios dirbti su Singer ir Merrov. 
mašinomis, patyrusios gaminti mote
riškus meagbrius ir megstukua Pui
kios darbo sąlygos, geras atlygini
mas, 35 valandų darbas. Yra Lunch- 
raom daririninMtns ir Air Condition.

Kreiptis:
Knitwear Hobby MHIs, Ine. 

30-10 41st Avė., Long fsland City 
At Queens Plaza TeL ST 4-7922

Stephen Bredes Jr.

37 fiberidan Ave^ 
Brooklyn 8» N. Y. 
Tel APptegate 7-70KJ

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

582 Grnad SL, Bvooidyn, N. T.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuvišką duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal vteų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms ‘ iškilmingoms progoms 
Užsakymai ižpildemt kogeriau- 
siat išvežtajame i krautuves ir 
privarius namus,

Lithuanian 
Furniture Co.

80 84618
INSJRED and BONDED 

Local and Long Dfstence MoverJJ

826-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

—1|, R.

“DARBININKO" SPAUSTUVĖJE
680 Būshwick Ave< Brooklyn, N. Y

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

PARDUODAM NA?WS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE \

8636 83th Street, Woodbaven 21, N. Y. \
Tel. VIrginia 7-1896 )

NEW YORK BOSTON,

TeL EVergreen 7-4335

(Armakauskas)
Graborias-BalsamiKrtojas

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė. ■ 

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
(BIEUAUSKAS)

M- P- Bailas — Direktorius 
Aib. Baltrūnas—Balton

* Reikalų Vedėjas
660 Grand §treet

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLI c

J. B. SHALINS-
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statfon) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

TeL VIrginia 7-4499

S. Baracevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadwav 
South Boston, Mas4 

JOSEPH BARACEVkli ' 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOnth Boston 8-2590

WAITKUS
FITNERAL HOMF ,‘ 

187 tVEBSTEB AVĖ 
CambrMge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
LaM««nvtas IMrektoriyp 

ir naisamuotojM
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

uiZALETSKAS į 

FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Beaton, Mas*.
D. A. Zaletakaa, F. E. Zaletskas 
, Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC 

Tat SO 8-4813
SOuth Boston 8-2649

ISPANIŠKAS DZINGELIS

"■ 1 " 1 . .............; 1 1 ■■ t

Nedelsdamas įsigyk

“LIETUVOS ARCHYVU”
(3OUEV1MO METAI)

Knyga vaiadžiri pėdia origteteto dataaneatais temtez* 
mo smurtą ir Brtnvta kančia*. Neįkainuojamos vertės ir 

pirmoji tos rūšies knyga Amerlss spaudoje.
Knyga turi 428 puslapius. Kate—$3.00.

Šią atkarpą pasiuskit-kaitų su 3.00 <M šiuo antrašu:

BENZINO (GAS) stotis
Gera pro^a auto melcaaikama. Garai 
įrengta su visais įrankiais ir medžta- 
ga.^Puiki prie didelio judėjimo vieta. 
DuodŽKveras pajamas. Reta bizniui 
fnga uit taž $3000. Kreiptis į savi-

White Plains 8-9074

REALESTATE

LAUKELTON, L. I. 
fardoodataaa plytom apdėtas 
7 KAMBARIŲ NAMAS.

Pusiau baigtas rūsys ir pastogė (3 
mieg. kambariai), vonicį, tele- 
tiaijos prietaisai ir žaidimų kam
barys. DMelė moderni virtuvė, nau
ji kilimai, “tile” stogas, garažas, 
iairtttaa. Kitinell* plotas 40 X 104 
Stotele vtteje viaais atžvilgiais. 
Sbvtakikas aplaidžia miestą ir ati-

• Žurnalai • Parengimų programos
• Laikraščiai • Plakatai
• Knygos * Bilietai
• Jubilėjiniai leidinai ' • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI Km '

SPAUDOS DARBAI

TeL GU 5-7088

Sun. teL EV. 4-9672 Otffea tek EV. 1 6089 Nanni teL EV. 4-18*8

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

23f Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite “Šv.

Kvepiančio Dzingelio 
| šaknis turi padavimų 

u* nuo senovės, kad Dzin-
gelis buvo vartojama; 
nuo išpūtimų, dusinin'o 

i troškulio, neatgavimo
I \ J kvapo, nuomario, par»-

ę7* lyžiaus, diegliu ir skaus
mingų mėnesinių; uždegus kvepian- 

,.čio teingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu. Svaras Datagelio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 BROADWAY 

SOUTH BOSTON 27, MA8S.

WINTER GARDEN T A VERK* Ine.

“DARBININKAS”, ,
680 BUSHWICK AVĖ. BROOKLYN 21, N. Y. .

Gcrb. Tamsta, 

Malonėkit prisiųsti ,... cgz. "LIETUVIŲ ARCHYVO”

sekančiu adresu: M 
Vardas.....................  Pavardė .................... ....................

Adresas...................................................................... . . .. •

Lietuviu Amerikos Pilieeiy Klubas
LA 8-2330 VYT. BELECKAS, savininkas

• .....

■OZONE PARK
Dailiai apmuštai ’šeimai bungalow 
Upe namas, 4’» kambariu, be to. 
beveik baigia 2 kamb. pastogė ir 3 
kamb. su vonia tinkamas išnomuoti 
skiepas. Garažas, plyta panašumo 
S ras stogas, aliejinis šildymas, 'au- 

matlnls karštas vanduo ir dveji 
įėjimai. Skalbimo mašina ir kiti 
priedai. Kteme& sutvarkytas ir 
40 X 100. Arti prie visų patogumų, 
gera aplinka. Tikrai geras pirkinys

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 

VESTUVIŲ POKILIAMS IR T T.

J. Zakarauskas, Mgr.

2M UNION AVĖ BROOKLYN, N. Y.

Baras, SALE vestuvėms,

kiniams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

T«L EV 2*9586 (Prie Fortai Avė. atotiea), RMgeereod
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Pastoracijai perspektyvos gerosm yowoj 
NAUJIENOS^* , Atvyko Tėvas Bernardinas

Grauslys, OFM, buvęs Brook-

Brooklyno vyskupijos koadju
torius, dėkoja visiems Apreiš
kimo par. tikintiesiems už au
kas misijų reiekalam. Atikų bu
vo surinkta 306,16 dol.

kuri yra Maspetho liet, para
pijos titularinė, liturgijoje mi
nima rugp. 6 d. Ryte 7,30 bus mos teatre. Generalinis ,mena- 
atgiedotos mišios už visus gj£ džeris mielai pasiūlė naudotis 

bet kuriuo jo 'žinioje esančiu 
teatru. Pasirinkom tą, kuriame 
telpa pusantro tūkstančio 
žmonių. Ir kai sekmadieniais 
11 valandą- laikom mišias, sa
lė esti pilna ar artipilnė. Te
atrą gavom naudotis nemoka
mai. Tik mūsų parapijos vyrai 
turi prieš pamaldas apsigink
lavę šluotomis salę išu valyti.

Teatrais čia dėl to taip leng
va pasinaudoti, kad sekmadie
niais neveikia nei teatrai, nei 
kinai, nei bet kokie pasilinks- 
minimai^ nebent kas būtų su
rengta labdaros reikalam. Sek
madieniais beveik neįmanoma 
čia gauti nei kuro automobi
liui. O net namie negali vai
šinti svečių alum. Visa tai 
draudžiama įstatymais. Griežta 
puritoniška dvasia.

Klausiamas apie tenykščių 
Toronto lietuvių religinį gyve
nimą, Tėvas Grauslys teigia
mai atsiliepė. Ten lietuvių esą 
5000-7000. Abiejose parapijose 
pamaldos perpildytos, šv. Jono 
parapijos bažnyčia, kuri sutal
pina apie 300 žmonių, dabar 
rengiamasi taip pat remontuo
ti ir praplėsti. Sugyvenimas 
geras.

— O kaip su jūsų naujos pa
rapijos bažnyčios statyba?

— Bažnyčiai sklypas jau nu
pirktas. Jis yra pusantros my
lios nuo šv. Jono parapijos. 
Kardinolas pats apžiūrėjo ir ra
do, kad vieta tinkama. Bažny
čiai statyti leidimas jau gau
tas. Ruošiami planaf, ir juos 
patvirtinus per pusantro mėne
sio truėtų būti pradėti statybos 
darbai... Plėsti į šalis nėra kur. 
Ypačiai, kad netrukus bus pri
imtas įstatymas, jog 45% že
mės ploto turi likti neužstaty- 
ti. Už tat norima leistis į gi
lumą. Po bažnyčia numatoma 
paruošti salę susirinkimam, 
spektakliam, koncertam iki 
pusantro tūkstančio žmonių. 
Taip pat kambarius’ klubam, 
skaityklai, kad č’a prie bažny
čios galėtų susidaryti kultūri
nis židinys, o ypačiai jauni
mui.

Klausiamas dėl jaunimo. Tė
vas Grauslys pasakojo, kad ši 
problema ir lengva ir sunki.

vus ir mirusius parapijiečius ir 
tuoj po mišių bus sutedetas pa
laiminimas su švenčiausiu.

Kun. Mykolas Kemėžfe,
Elizabetho liet.* parapijos 

klebonas, yra užkviestas as
meniškai kard. J. Pizzardo, 
Šventosios Seminarijų ir Uni
versitetų Kongregacijos pre
fekto, dalyvauti jo 50 m. ku
nigystės jubiliejaus iškilmėse 
Romoje. Kardinolas yra- didelis 
lietuvių bičiulis ir asmeniškas 
kun. Kemėžio draugas.

Marcelę Juodzevičiene,
gyvenusi 20 Ten Eyck St., 

mirė liepos 30. Gedulo mišios 
buvo atlaikytos rugp. 3 d. Ap
reiškimo bažnyčioje ir palaido
ta šv. Joųo kapinėse. Laidoji
mui patarnavo Aromiskio lai
dojimo įstaiga.

•J - -

“Lietuvos atsiminimų”
lietuviškojo radijo ruošia

mas tradicinis metinis piknikas, 
kuris įvyks bet kokiam orui e- 
sant rugsėjo (Sept.) 13 d., sek
madienį, Lietuvių laisvės par
ke (340 Mitchell Avė., Linden, 
N. J). Pikniko pradžia 1:00 
vai., šokiai — 4:00, programa 
— 5:00. įėjimas (su taksomis) 
75 centai. Kariams ir vaikams 
nemokamai. Piknike bus kara
liškos šeimos rinkimai, laimėji
mai ir kitokios įvairenybės. Vi- 

' si maloniai kviečiami atvykti ir 
paremti “Lietuvių atsiminimų” 
radijo valandėlę; kuriai vado
vauja J. Stukas.

Brooklyno pašto 
viršininkas

Edvvard J. Quigley prašo pri
minti, kad užsieniniams siunti
niams pašto tarifai yra pakel
ti nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Taip 
pat bus pakelti tarifai ir vi
daus siuntimams nuo š. m. 
c palių mėn. 1 d. Kas norėtų 
tuo reikalu tikslesnių informa
cijų, prašomas teirautis bet 
kurioje pašto įstaigo e. Be to, 
pašto viršininkas primena, kad 
oro pašto tarifai į užsienį taip 
pat pakelti. Prieš siunčiant ką 
oro paštu į užsienį, .reikia pa
tikrint?, ar pakankamai pridė
ta pašto ženklų.

ninkas, o dabar Kanadoje, To
ronte, naujosios lietuvių para
pijos organizatorius. K jo pa- 
tyrėm, jog parapijos organiza
vimas turi nugalėti dideles ma
terialines kliūtis, tačiau dide
lėm pastangom ir bendru to
rontiškių lietuvių sutarimu 
darbas eina pirmyn.

TUo tarpu pamaldos laiko-

Lengva, nes čia jaunimo ir 

tuviai neišsiblaško. O ir pati 
lietuviška bendruomenė, paly
ginti, vienlytiškesnė kaip ki
tur, daugausia tai naujieji at
eiviai Bet sunku, kaip ir vi- 

tuvišfcai auklėtis. Numatoma 
įsteigti šeštadieninę mokyklą; 
sudaryti prie parapijos visas 
priemones, kurios jaunimą la
biau trauktų ir domintų šiame

—- Kaip su piniginiais reika
lais statybai?

— Lg šiol parapijiečių neno
rėjom apsunkinti piniginiais 

neriška moraline ir patarimų 
parama, kurios patiriam iš 
veiklaus parapijos komiteto. 
Besilankant pas atskirus para
pijiečius, kad asmeniškai susi- 
pažintume, ne kartą tenka iš
girsti ir iš senesnių ir iš nau
jesnių ateivių pasiryžimą, kaip 
jie pasako, net ir skolintis, o 
paremti, kai jau bus darbas 
matyt.

O perspektyvos — dėstė Tė
vas GrauslysToronte ge
ros. Pramonė stipriai auga. 
Miestas plečia s. Vis daugiau ir j 
lietuvių atsikelia į čia gyvep^ 
ti. Mieste vieta brangsta nuo- 
lat. Miesto augimo ir lietuvių 
susitelkimo ir pastoracijos per
spektyvos geros.

“DARBININKO” RĖMĖJAI
“Darbininką” aukomis 

parėmę (tąsa iš nr. 55):

Po 1 doL:
CAMBRIDGE, MASS. A.

yra

Freimanas, J. Jasinski, F. Ja
niūnas, P. Freimentas, F. P. 
Mankus, R. Antanavich, J. 
Markūnas, J. Markevičius, 
Mrs. K. Bunavičienė, D. Cupill,

minski.

Ivanauskas, A. Smkavich, Mrs. 
A. Sangaila, Ch. Kramakevich, 
Mrs. O. Balchas, A. Biknevi- 
čius, Wm. Andrūnas, J. Rep
šius, J. šniuolis, J. Vaičiūnas, 
J. Pocius.

LAWRENCE, MASS. — R. 
Antanavich, A. Girša, Kleponis, 
Mrs. P. Kazlauskienė, Miss S. 
Rimaitė, W. Mizeras, J. Valiu- 
konis, Ch. Lacey, J Šaukimas, 
P. Bolis.

BROCKTON, MASS. — J. 
Lavvcevicz, Mrs. O. Skirmantie- 
nė, P. Danyla, G. Puidokas, 
Mrs. M. Kumpienė, Mrs. B. 
Vermauskienė, Mrs. E. Lolis, 
Mrs. E. Yaskevicz, Mrs. B. A- 
leknienė, H. Grušas, M. Ged-

damas 1JS Saviags Bond. padės ji sutelkti ir pats sutaupy
si Dabar yra jau 43 milijonai Amerikos piliečių, kurie turi 
p&tkolos lakštus. Ar priklausai prie jų?

ŽINIOS._

Pagerbs arkivyskupą
Nauj. Anglijos darbo unijų 

vadovybės CI(\ AFL ir kitos 
nutarė surengti Boston Gar- 
den ark. R. Cushing pagerbi
mą už jo nuopelnus dirbantie
siems ir pelną skirti arkivys
kupo statomai našlaičių prieg
laudai Pagerbime dalyvaus į- 
vajrių tikybų darbininkai.

gaudas, J. Cijūnėlis, P. Kun- 
gis, Mrs. S. Vaitkienė, Mrs. E. 
Barakauskas, O. šiurila, B. 
Karvelis, S. Sviokla, Mrs. A. 
Kvaraciejienė, St. Rudnickas, 
Mrs. A. Sharkis, B. Kislauskis, 
VI. Gicevičius, P. Grigas, Mrs. 
E. Dabulis, Mrs. O. Stankus, 
A. Kemes, K. Wiesul, M. Gofen- 
sas, B. Kauneckis, G. šarkus.

HAVĘRHIEL, Mass. — Miss 
S. Sprindziukaitė, J. Belsky, B. 
Jurkevičius, A. Musick, J. Za- 
vadskas, Mrs. M. Šilanskas.

NORWOOD, Mass. — Mrs. 
O. Razulevich, H. Valentinas, 
J. Paulousky, J. Avižinis. F. 
Zaranka, A. Venckus, Mrs. A. 
Šešta viekas.

BRIGHTON, Mass. — S. Ku- 
darauskas; V. Gedrimas. Mrs. 
A. Yonika.

STOUGHTON, Mass. — Mr:. 
A. Juknevičienė, Mrs. 
mus, A. Hintenderi.

LOWELL, Mass. — 
Matkevičienė, Mrs. U. 
šiene.

Širdingai dėkodami, 
Viešpat:es palaimos 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

Mrs. M. 
Gudelu-

linkime
visiems

Stasys ir Praksėda 
Jakučiai,

gyveną 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass, liepos £0 d. 
šventė savo vedybinio gyveni
mo 15 m. sukaktį. ♦

Pranas ir Genovaite 
Razvadauskai,

jau kuris laikas yra išvykę iš 
So. Bostono ir leidžia atostogas 
gamtoj. Pradžioje viešėjo kal
nuose pas Nevierus, o dabar 
antra savaitė yra Maine vals
tybėj, Atlanto pakrašty.
A. a. Domicėlė Genevičienė
gyv. 20 Poplar St., Boston, 

mirė savo namuose liepos 28 d. 
Buvo 64 m. Paliko vyrą, dvi 
dukteris, sūnų ir brolį.

Kaip nuvykti į Lietuvių die
ną Kennebunk Port, Me.?
Nėta abejonės, kad pats: 

vyksi, nes norėsi dalyvauti: 
Liurdo grotos pašventinime,: 
T. R. šakalio primicijose ir: 
Lietuvių dienoje prie gra-: 
žaus pamario. Ji bus rugpjū
čio 9 d.

Kas važiuoja iš pietų ir 
nori išvengti Bostono, tą 
miestą lengvai aplenkia pui-: 
kiu 128 keliu, įvažiuodami į: 
route 1, kuris veda per Port-: 
.'-rnouth, N. H. Kas yra Bos: 
tone, išvaliuo a į kelią pre 
Summer Tunnel ir route C-l 
Toliau route 1 iki Ports- 
mouth, N. H.

Toliau nuo Portsmouth i-' 
ki KennebUnk Port, Maine—' 
Maine turnpike (toli 35) iki 
Kennebunk Inierchange, 
paskui route 35 per Kenne
bunk miestą iki Prancisko-; 
nų vienuolyno Kennebunk 
Port, Me. (5 mylios)^, arba 
.važiuokite vandenyno pa-; 
kraščiu route 1 iki route 9,; 
už 4 mylių dešinėje —Tėvų; 
Pranciškonų vienuolynas.

z Adv. A. Shallna, 
išvykęs atostogų j Pocezo 

kalnus Pennsylvanįjoje, rašo 
“Darbininko” redakcijai, kad 
vieta yra labai graži, primena 
jaunystės dienas ir teikia t ik
rą, poilsį.

Vladas Bajer&us ir Jonas 
Stareskas ilgesnį laiką po ope
racijos gulėjo ligoninėj. Dabar 
iš ligoninės jau grįžo ir vaik
ščioja, bet tebėra dar ne visai 
pasveikę.

Prašo panaikinti negerą 
kvapą

South Bostono gyventojus 
atstovaująs Mass. senatorius 
John E. Powers, demokratas, 
senato mažumos vadas, įteikė 
Bostono miesto sveikata; ko- 
misionieriui dr. John H. Cau- 
ley raštą, kuriuo prašo ištirti 
priežastis, kodėl So. Bostone 
šiais metais jau kelis kartus iš 
įlankos pu^ės sklido labai blogi 
kvapai ir patvarkyti, kad tų 
kvapų daugiau nebūtų.

Parapijos mokykloje 
įrengiami nauji kambariai. 

Taip pat mokyklos vadovybės 
rūpesčiu mokykla gavo šimtą 
naujų stalelių bei suolelių.

Ypatinga programa numatoma 
bendruomenės gegužinėj 
kuri rengiama Romuvos par

ke Brocktone rugpjūčio 23 d. 
Jau sutiko dalyvauti J. Gai
delio vyrų choras. Po vasaros 
atostogų tai bus pirmas to 
choro pasirodymas. P. Mano- 
maitienė su sūnum pagrieš 
puikių dalykų akordeonu, o ra
šytojas A. Gustaitis, kaip’ vi
sada, linksmai nuteiks savo 
jumoristiniais eleraščiais.

• Kun. Dr. J. Prauskis ski
ria 50 dol. dovanų “Vyties” 
platintojams, bet ne 25 dol., 
kaip buvo anksčiau paskelbta 
“Darb.” Bostono žiniose.

• Raimundas Ivaška, Bos
tono Kolegijos studentas yra 
kartu ir Artilerijos Rezervo 
Karininkų Mokykloj. Jis dabar 
atlieka karo stovykloj karines 
pratybas artilerijos baterijos 
vado pareigose.

Raimundas Ivaška yra pla
čiai 'žinomų ponų Ivaškų sūnus, 
kurie turi So. Bostone gražiai 
vedamą baldų prekybą ir uo
liai dalyvauja lietuviškoj veik
loj. Ponia Ivaškienė vadovauja 
tautinių šokių šokėjų grupei, 
kuri Amerikoj yra ypatingai 
atsižymėjusi.

Visi Darbininko bostoniškiai 
skaitytojai, kurie nori paduoti 
žinių j Darbininką, prašom 
skambinti telefonu SO 8-8251

Lietuvių Radio Draugijos Programos 
J. P. GTNKT S. Direktorius

Trečiadienieis 9:31 v*L vafc—WWRL l«M kc—MM w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai.
naujienos, muzika.
TeL EV.
AD JEZA VITAS
Muzikos Dir.

4MGRAND ST.
J. P. GINKUS 
Direktoriui .

Vytautas Strolia,
bestoniškiams pažįstamas 

tautinės šokių grupės akorde
onistas, buvo norimas depor
tuoti algai į Vokietiją. Imigra
cijos įstaiga jį kaltino už tai, 
1 ad įvažiavo kaip lietuvis, o y- 
ra Vokietijos pilietis. Išaiški
nus, kad pilietybė yra viena, o 
tautybė — kita, byla'buvo nu
traukta. Vokietijos pilietybė 
Strolių šeimos buvo priimta, 
pabėgu; nuo bolševikų. Vytau
tas Strolia, be to, jau yra ati
tarnavęs. ir JAV kariuomenė
je.

Sergantieji lietuviai
Šiuo metu serga eilė bosto- 

niškių lietuvių:
Klemensas Stonis, gyv. 57 

Knole St., Ro. lindale.
Izidorius Ambrozaitis, gyv.

Craigie St. Somerville,
Pranas Duoba, gyv. 33 Mer- 

cer St., So. Boston.
Kazys Mikalonis, gyv. 90(> 

E. Broadway, So. Boston.
Romualdas Usevičius, gyv.

513 E. 7th St., So. Boston.
Petras Kuzevičiųs, gyv. 6 

Brewster St. So Boston.
Ilgesnį laiką sirgo, bet jau 

pasveiko ir grįžo į darbą.
Viktoras Daukšys, gyv. 20 

Colby St., Atlantic, Mass.
Julius Valungevičius, gyv. 

•20 CWlby St., Atlantic, Mass.

^Jžsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Eglutė, RFD 2, Putnam, Conn.

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage St., Norwood, Mass.
Garbės Pirmininkas

J. E. Arkivyskupas Richard J.
Cushing, D. D.

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 W. Sixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin Street 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas
5 G Street, So. Boston 27, Mass. 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Lowell, Mass.

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Norwood, Mass.

Finansų Sekretorius
Antanas PelI
32 Wilder Street.
Brockton 68, Mass.

Iždininkė
Blanche Cunys 
409 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
Nell Meškūnas

Revizijos Komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis

BROOKI.VN II. N. V.

Pranešimų Dir.

X LIETUVIU DEM > PIKNIKAS
Rugpiūčio

(ĄĮUGUST)

16
Sekmadienis

RUOŠIA TĖVAI PRANCIŠKONAI “DARBININKO’’ NAUDAI

LIETUVIŲ LAISVES PARKE
340 Mitchell Avenue Linden, New Jersey
ŠOKIAMS NUO 4 VAL. GROS PRANO SAROKO ORKESTRAS-

Pikniko pradžia 1:00 vai. Programa prasideda 5:30 vai.

Įėjimas įskaitant ir taksas 7S c.

• Dainos

• šokiai

• Laimėjtonai

• Skanūs užkandžiai

PROGRAMOJE:

’ K Visi New Jersey, New Yorko bei plačių apylinkių lietuviai kviečiami paremti lietuvišką laikraštį


