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patraukė.

kurių pirmoje vietoje jis pa
minėjo Lietuvą, Latviją ir Esti-

• Hooverio komisija Kongre
se kritikavo vyriausybės infor
macijos įstaigą, kad ji turi ne
pakankamas žinias apie padėti 
už geležinės uždangos. *

LT. PULK. EDWIN L Hf.iJ.FR (WymewooA P*-) su savo vai
kais. Kinijos komunistu nelaisvėje jis pralaikytas 28 mėn. Paleis
tas drauge su 4 Amerikos lakūnais <

Ražo: 
SALOMĖJA NARKELIŪNAITĖ

wU0OSMnn|O9 cmtTvvortvs 
Tito priėmė Maskvos pakvieti
mą atvykti. Britai susirūpinę, 
kad Tito net nepainformavo 
vakariečių.
• Norvegijos karalius Haa- 

kou VII, seniausias visam pa
sauly karalius, 72 metų, par
griuvo vonioj ir nulūžo koją.

•
 (MiškJUvrVl IIiltie fvivtViVvK*/ 

prieš išvykdamas išN ew Yorko 
j Rusiją, netikėtai aplankė 
Bernard M. Baruchą. Baruchas 
buvo patarėjas prezidento Roo- 
sevelto, paskui Trumano, da
bar Eisenhoverio.

Tie Dulles žodžiai buvo tai
kyti Sovietų ministerio Moloto
vo pareiškimui San Francisce, 
kad Vokietijos suskaldymas 
turės trukti dar ilgą laiką.

viso pasaulio

VOKIEČIAI PRIEŠ 
MILITARIZMĄ

Valst.
pareiškė birželio 28, kad Že
nevos konferencija turės svars
tyti Vokietijos sujungimo klau
simą. Jeigu Sovietai nesutiktų 
jo svarstyti, tai būtų ženklas, 
kad jie nenori įtempimo atleis-

saugumo ko- ji buvo tyčia m 
Biio 29 papasako- ji "perdaug žinojo' 
iją Winston Bur- 

dabašiinis “Columbia

Devynios lėktuvų linijos tarpi
ninkavo, gabendamos tas* že
mes iš Prancūzijos, Graikijos, 
Olandijos, Norvegijos, Austri
jos ir iš visų 48 Amerikps vals
tybių.

“Žemių susijungimą” šventi
no katalikų, protestantų ir žy
dų dvasininkai Išsirikiavę ta
vo merginos su tautiniais dra
bužiais — albanės, bulgarės, 
čekės, estės, gudės, lenkės, Sė
tuvės, ukrainietės.

Tai buvo Amerikos vienybės 
šventė. Ji reiškė, kad Ameri
kos tame sklypelyje susijungė 
viso pasaulio žemės, kaip pa
čioje Amerikoje yra susijungu
sios visos imigrantinės tautos, 
nes “Amerikos istorija yra 
imigracijos istorija”.

Toj vietoje įkurtas ir imigra
cijos muzėjus, kur seniau bu
vo “Ašarų sala”. - K

KĄ DARO KRIKŠČIONYS?
Francais Meuriac, prancūzų 

rašytojas, 1952 Nobelio laurea
tas, Figaro laikraščio žurnalis
tas, katalikų intelektualų paži
ba, Florencijoje tarptautiniame 
krikščioniškajai kultūrai ir tai
kai ginti suvažiavime kalbėjo:

"Viršum mūsų demokratinių 
valstybių neribotai viešpatauja 
kraugeringiausias iš visų die
vaičių — mamona. Tai vardas, 
kuris*-yra visų kalbų žodynuo
se — amerikiečių/ prancūzų, 
anglų, italų. Tai aukso dievai
tis, prieš kurį — bent mūsų 
Prancūzijoje — valstybė yra

• Britų vyriausybe įspėjo 
nacionalinę Kiniją, kad jįjne- 
liestų britų prekybos iąivų, 
kurie prekiauja su kom. Kini
ja. Britai savo prekybos Jai-

• Rytinėje Vokietijoje/ Pots
dame vėl nuteisti 4 vokiečiai už 
šnipinėjimą Amerikai. Vienas 
iki gyvos galvos, kiti po 10-15 
metų.
• Kom. Kforija šaukia naujo

kų, jaunesnių nei 22 metų, vie
ną milijoną. Nori turėti paruoš
tus 5 mil. raudonųjų kinų ka-

1945 Burdett' antru kartu 
Romoje vedė — buvusio Ro
mos burmistro Nathan anūkę. 
Antroji žmona ir dabar senato 
komisijoje atsidėjusi klausėsi 
savo vyro istorijos.

Burdett' nutraukęs savb san
tykius su komunistais laikė sa
vo pareiga painformuoti apie 
tai savo viršininkus CBS ir 
taip pat FBI.

Dabar senato komisijoje jis 
suminėjo eilę pavardžių, kas jį

sekretorius Dulles prezidentas daug ko nelaukia, 
bet jis turįs daugiau vilčių nei 
prieš du mėnesius.

— Aš jaučiau, kad kas nors 
gi turi čia iškelti pavergtųjų 
tautų balsą, balsą tų, kurie yra 
pavergti savo tėvynėse, kurie- 
taip pat trokšta džiaugtis tai
ka, — kalbėjo Kubos ambasa
dorius dr. Emilio Nunez Por- 
tuondo JT sukaktuvinėje sesi; 
joje, o jo klausėsi daugiau kaip 
trys tūkstančiai pasaulio diplo- 

fmatų, politinių stebėtojų, spau
dos žmonių ir publikos ne tik 
iš San Francisco, bet iš visos 
plačiosios Amerikos.

Tuos žodžius Kubos diplo
matas pasakė, kai sesijos pir
mininkas dr. Eelco van Klef- 
fens net du kartu jį nutraukė, 
tardamas, jog kubietis krypsta 
nuo temos. Bet tai kaip tik dar 
labiau prisidėjo prie paties rei-

“O ką gi daro krikščionys 
šiame pasauly, kurio mases ža
vi tik greičio \ rekordai? — 
klausė rašytojas ir priminė pa
vyzdį Kristaus, kuris tapo žmo
gum, kad pataisytų žmoniją.

•šame jo mokiniai tiek, 
kifk mūsų viltys atsako jo vil
tims, tiek, kiek mes prisideda
me pakeisti šiam mainomos 
pavergtam pasauliui".

Visi stebėtojai sako, kad tai 
buvusi aštriausia kalba visame 
kongrese. Ji labiausiai demas
kavo visą Europą. Bet į teisin
gą rašytojo klausimą, ką daro 
krikščionys pačioje Prancūzijo
je, gali atsakyti mažas nuoty
kis. Kai Lietuvos Steig. sei
mo nariai išsiuntinėjo atsišau
kimą į pasaulį, tai Prancūzijoje 
pastebėta, kad to atsišaukimo 
santrauką apie 20 eilučių įsi
dėjo — visų nustebimui toksai

Sovietų užs. reik. min. Mo
lotovas antradienį išvyko iš 
NeW Yorko į Rusiją. Jo kelio
nė atgal iš San Francisco ne
buvo’ tokia rami. Chicagoje, 
kur jis buvo sustojęs, jį pasi
tiko lietuvių piketas. New

Vokietijos vyriausybė norė
jo, kad parlamentas priimtų į- 
statymą, kuris leistų dar šią 
vasarą sudaryti kariuomenės 
užuomazgą — 6000 savanorių. 
Bet įstatymo projektas susilau
kė aštrios kritikos ir buvo 
perduotas komisijai, kad jį pa
keistų. Visos partijos -reikala
vo, kad kariuomenė būtų ci
vilinių asmenų kontrolėje. Jos 
bijosi, kad neatgytų militariz- 
mas.
. Adenaueris norėjo kariuome- 
nės užuomazgą suskubinti, kad 
Ženevos konferencijos metu ji 
jau būtų. Audringuose ginčuo
se kancl. Adenaueris kalbėjo: 
"PollfHca, kurios mes laikėmės, 
atvedė iki Ženevos konferenci
jos ir iki to, kad mane pakvie
tė į Maskvą. Jei mes būtume 
laikęsi socialdemokratų prog
ramos, tai nebūtume turėję nei 
Vakarų vienybės, nei jokios 
Ženevos konferencijos. Sodai- 
demokratų politika būtų nuve
dusi 1S milijonų vokiečių ry
tuose ir 50 milijonų vakaruose 
kaip avis j skerdyklą".

kalo iškėlimo. Dr. Nunez Por- 
tuondo kalba, kurią jis pasakė 
vos dešimčiai minučių praslin
kus nuo Molotovo kalbos, pa
saulio spaudoje susilaukė daug 
didesnio dėmesio.

Pranešdami apie įvykį, lais
vojo pasaulio laikraščiai su pa
sigėrėjimu rašė, kad mažytės 
Kubos atstovas išdrįso sovietų 
milžinui smogti į veidą ' tame 
pačiame forume, kur prieš tai 
Molotovas atvirai kaltino demo
kratines valstybes dėl visos, 
netvarkos pasaulyje. Kubos de
legatas buvo pats pirmasis, ku
ris čia viešai tarė, kad tai so
vietai buvo tie, kurie per de
šimt JT veiklos metų trukdė 
organizacijos darbą ir taipgi 
buvo tie, kurie be atodairos 
vykdė agresijos ir pavergimo 
politiką. Aiškiausiu to pavyz
džiu kubietis nurodė sovietų 
pavergtąsias Europos valstybes,

PLIENO STREIKAS
Pittsburgh, Pa., gresia plie

no darbininkų streikas. Plieno 
fabrikai visame krašte pradė
jo gesinti pečius.
ims 600,000 darbininkų. Jie 
reikalauja pakelti atlyginimą. 
Darbdaviai, Amerikos Plieno 
Korporacija, pasiūlė pakelti 
atlyginimą 10 cn. valandai.

_____  Dabar darbininkai gauna va- 
leiaė spaudai birželio 29, kad landai 2,33 dol. Darbininkai

prikalbino Į partiją stoti, kas 
šnipinėti, kas kiti buvo jo pa
žįstami komunistų partijoje.
Jo suminėtos pavardės rodo tojo amendment'

Prie laisvės statulos New 
Yorke šį antradienį buvo re
tos iškilmės. Buvo atgabenta 
žemių iš įvairių kraštų, kurių 
žmonės imigravo į Ameriką, ir 
čia sumaišytos su žeme salelės, 
kurioje stovi Laisvės statula.

eilę laikraštininkų, komuiTTtų. | 
ar jiem simpatizavusių. Jie 'į 
buvo susitelkę ne tik “Daily\ 
Eagle”, dabar jau nebeeinan-, < | 
čiam, bet net N. Y. Times; Tų Si 
laikraštininkų dalis, senato 
komisijos klausinėjami, dabar 
slėpėsi už konstitucijos “penk- |

Tie, kuriems savo akimis te
ko matyti visas to įvykio dra
matiškumas, kai Kubos amba
sadorius minėjo ? Pabaltijį, kai 
sesijos pirmininkas kaukšėjo 
plaktuku į prezidiumo stalą ir 
kai Filipinų generolas Romulo 
piktai ginčijosi su pirmininko, 
kad anas neteisėtai nutraukia 
kalbėtoją, sako, kad

tai buvo 'pats įdomiautiaa 
momentas visoje JT šventėje.

Yorke išleido jį taip pat lie
tuvių piketininkai.

Daily News parašė: “Pike
tininkai sakėsi, kad jie yra 
lietuvių studentai ir rašytojai, 
susitelkę Brooklyno ir Queens 
antikomunistinėje organizaci
joje. Dviejuose iš jų plakatų 
buvo: Prieš 15 metų Moloto
vas atnešė Lietuvai vergiją; 
Komunistų taika yra laisvė 
jiem žudyti nekaltus žmones.”

N. Y. H. Tribūne, tą pat 
pranešęs, dar priduria, kad 
Molotovas neišsidavė jokiu 
ženklu, ar jis pastebėjo piketi- 
ninkus.

Senato 
misijoje 
jo savo i 
dett, 
Broadcasting System” radijo 
ir televizijos korespondentas 
prie Jungtinių Tautų. Seniau 
jis dirbo laikraštyje “Daily 
Eagle”.

1937 rugpiūčio mėn. Burdett 
tapo komunistu ir partijos na
riu, sakėsi,

"vienu K fanatiškiausių". 
1940 jis buvo prikalbintas vyk
ti į Europą šnipinėti bolševi
kam.

Per Stockholmą jis nuvyko į 
Suomiją, kuri tada gynėsi nuo 
Sovietų Sąjungos invazijos. Jis 
turėjo ten informuoti Maskvą 
apie suomių tautos nuotaikas. 
Bet karas tuojau baigėsi, ir 
Burdett toliau šnipinėjo Mask
vai Švedijoje,1 dengdamasis ko
respondento Vardu. Paskui ke
liavo į Maskvą, Balkanus, Tur
kiją. Rumunijoje susipažino 
1940 su italų korespondente 
Lea Schiavi, antifašiste, dėl to 

Streikuoti1 iš Italijos išvyta, bet ne komu
niste. Ją vedė.

1942 būdamas Ankaroje, 
Turkijoje,

Burdett nusivylė komunistę 
veikla Europoje ir ryžosi nu
traukti su jais ryšius.
< Tai pranešė moteriai, kurią 

kratų Kongresu, nes jis su- nem ramutėm daromos pa- ryšininkė
trukdęs jo programą. Iš ketu- stangos dar surasti kompro- atstovybe Ankaroje. jį 
rių konferencijos Ženevoje misą. mėgino atkalbėti jį nuo santy

kių nutraukimo, bet jis nesida
vė ir išvyko į Indiją jau tik 
kaip CBS korespondentas.

Du mėnesius po to jo žmp- 
na Irano dalyje, kuri buvo so
vietų okupuota, sovietinių sar
gybinių buvo nužudyta. Bur
dett sakosi turįs žinių, kad

TARNAUTI, ATEINA MIRTIS

link kelio, kuris turėjo .būti už 
15 mylių. Jis nuėjo ir nebegrį
žo. Vėliau jį rado pakeliui ne
gyvą. Kiti trys patraukė tuo pat 
keliu. Bet patekėjusi saulė 
taip kepino, kad jie suvirto 
ant smėlio. Ant galvos kiek
vienas užsitraukė savo marški
nius. Staiga vienas iš keleivių 
pakilo, ėmė sukaliotis ir išvir
to. Jis tavo nebegyvas. Kitas 
neteko sąmonės ir ją atgavo 
tik naktį, kalendamas iš šalčio 
dantim. Laimei likusius du gy
vus kitą dieną pamatė iš lėk
tuvo U* atsiuntė jiem helikop
terį, kuris nugabeno į ligoni-

tai, - kad būtų įsidėjęs bent ke- 
Ijjai VilIiiii ii hft Įiftji kitas laik
raštis, neišskiriant katalikų 
“La Croix” arba "Temoignage

CPU matai JO (BtooHjb, N. Y.) Kertėjęs
nas, teisfaunas už koloboruvtrm aa rwrios*teWs. W«Mi
New Yerke.

• Amerikos lėktuvas su 
dviem lakūnais birželio 25 din
go Ramiajame vandenyne. Tik 
po trijų dienų buvo pagauti 
radio signalai, 4r lėktuvai rado 
vieną lakūną mažoje gelbėji
mosi valtelėje 123 mylios nuo 
Tokio.

Beieškant pirmųjų lakūnų 
dingo vandenyse kiti du, kurie 
ieškojo.

KAI JEEPAS ATSISAKO

Califomijoje pereitą trečia
dienį anksti rytą keturi vyrai 
iškeliavo jeepu į dykumas. Iš
keliavo pusdieniui tešlodami 
naujų tinkamų apsigyventi plo
tų, dirbamos žemės. Viskas 
prasidėjo gerai. Tik netrukus 
juos pagavo smėlis, ir jeepas 
sustojo. Keleiviai apšižiūrėjo, 
kad jeepo diferencialas tavo 
pertrūkęs. Su savim jie turė
jo porą indų vandens, bet val
gyti nieko nebuvo pasiėmę, o 
saulė kaitino iš viršaus 120—, 
130 laipsnių. Niekur jokio še
šėlio. Vienas iš keleivių, su
laukęs nakties ir pažindamas 

____ _____ kelią iš žvaigždžių, ryžosi ieš- 
•••• toraH* Mb— iūto v—limta, ji m n n»Drw—<ii. kbti pagalbos.

Tai katalikiškoje Prancūzi
joje. O protestantiškoje Ang 
K joje tuo metu buvo kitoks 
nuotykis. Protestantų vysku
pas H. Johnson, 81 metų, Sta
lino taikos laureatas, savo ka
tedroje per pamokslą kalbėjo, 
kad “tarp komunizmo ir krikš
čionybės yra daug bendrų 
taškų, kurie nuties kelią į vie
nybę”.

Nebuvo tuo raudonuoju pa
mokslininku patenkinti klau
sytojai, “Daily Sketch” kores
pondentas tiesiog iškėlė klau
simą: “Jeigu bažnyčia negali 
juo nusikratyti, tai ką galėtų 
padaryti eilinis krikščionis?” 
Ir jis pats atsako: “Aš siūlau 
boikotuoti katedrą, kiekvienu 
sykiu, kai tik jis pasirodo sa
kykloje”. Ir prideda: „jei Can- 
terbury arkivyskupas Fisher 
nesutvarkys, tai britų tauta jį 
laikys atsakingą už didesnį 
skandalą”. /

Korespondento atsakymas 
dėl - Britanijos “raudonojo 
krikščionio” tinka ir visam 
Iffauriaco klausimui: Europos 
“tyfetiejr krfcšaoays tas at- 
saldagl už dar didesnį skan-

KomĮmstų lizdai Amerikos spaudoj
APIE

Kas gi tas tolimos Kubos, 
net visiškai su Lietuva artimes
nių santykių neturėjusios vals
tybės atstovas, kuris dabar ši
tokiu iškilmingu momentu, 
kai didžiuma tavo apsvaigę 
JT gyrimais, išdrįso jiem vi
siem priminti pavergtąsias 
tautas? žemo ūgio, kuprotas 
ir raišas yra tas Kubos amba- . 
sadorius dr. Emilio Nunez I^r- 
tuondo. Jo veidas apvalus, o 
kai jis dėvi akinius, tai jis pa
našus į pelėdą. Krypuodamas 
jis nužygiavo prie kalbėtojo 
tribūnos, iš kurios jis sviedė 
tuos ugningus žodžius. Kry
puodamas jis grįžo ir vėl savo 
vieton, kur sėdėjo kiti trys jo 
vadovaujamos delegacijos na
riai. Bet jį grįžtantį lydėjo 
tūkstantinės auditorijos ploji
mai ir ovacijos. Jam tuojan 
pat spaudė ranką JAV valsty
bės sekretorius Jota Foster 
Dulles, ambasadorius Henry 
Cabot Lodge ir kt. JAV dele
gatai, kurie jo kalbos meta ' 
karštai plojo ir patenkinti <yp- 
sojosL

Palengva krypuodamas dr. 
Nunez Portuondo laiptais ufii-

F

* •

Hf.iJ.FR


a year

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

86JS 83th Street,
VYT. BELECKAS, aavininka*

GYVYBES APDRAUDA

Lt tęst 
Intcrest 
Rate

kem. partija
prieš sovietinių 

ir statistikas

— Ja, paskambinsiu, bęt jei 
neteisybė, tai aš pats tave 
šišion suskambinsiu!

Drausmingas vokietis tuoj

są niktį: e& f manų kambarį ir 
permjegok. Atrddaivyras pa- 
dorus.. - ’ ’• v .* *■' " ‘■

Taip milicininkas pasitraukė
9 savu fMo ir keleivį fMdo pat paskambino. Jau iš jo vei-

Bara,SAL£ vestuvėms,! 
parengimams, susiriiH 

kitnams, etc.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—\Voodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai.

J. P. MAČIU LIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

Woodhavea 21, N, Y.
Tel. Vlrginia 7-1896

gus jau galima gauti visko. 105 Grand St., Brooklyn 
Džiovininkai ir prašo Amerikos N. Y. Kan. Dr. J. B. Končius.

MMte ėn ar Maro tho IMK tataetn day 
•f Jomory, AprH, My oai Oetobrr Mi tlo M 

kortas* * «H otber manta* Aroar Menat
ftrem Cho flnt af mek rnertk tf left to the

. , M •« tbo frterly «vMen4 perML

SAMNGSBANK

Credited and 
Conipcnndcd 
Quarterly

On Regular Savinga Account* .
Interest atarta the first of the month 

on suma Irom 125. to $10,000. *• Maskvoje 
pradėjo kovą 
įstaigų raportus 
— kaltina, kad jos yra “akim 
dumji”, netikros.

• Argentinos pabėgėliai skel
bia, kad Peronas jau vedęs 19 
metų Laurą dėl Solar.

• Stockholme, Švedijos sos
tinėje, per vieną dieną 450 po
licininkų pranešė, kad jie ne
gali ateiti | tarnybą, nes ser
ga. Mat tą dieną buvo atmes
tas jų reikalavimas pakt 
lyginimą 3*7:

SAVINOS ACCO1INTS 
INVITED

per

D-RAS V. KANAUKA

Norite geros—meniškos fotografijos

dau-

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgevrood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677
JIS IŠKELK LIETUVOS VARDA

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION WORKSMM

JT sesijoje gynė.

Home Office, N«w York 1. N. Y.

žemės ūkiu Sovietų 
ir jos pavergtuose 

negerai — nebėra 
paslaptis. Trūksta

PIRMIEJI ANTAUSIAI
Žengdamas tikėjosi,

J. MALDUTIS, namu tel. HY 7-3247
Z. ŽALIAUSKAS, namu teL GL. 6-8659

NEW YORKE areštuoti 3 vyrai ir A moteris. B jų atimta heroino 
už *35.00#.

“Pa- 
ūkio 
Ry- 
Pa- 

Sov.

lietuvių paremti juos bent 10 
markių (2.50 dol.) kas mėnuo. 
Jų vardu nuoširdžiai prašau 
geros širdies lietuvių suteikti 
džiovininkams ta auką. Ją siųs
ti per skyrius, per kunigus ar
ba tiesiai Balfo Centro adresu: 
United Lithuanian Relief Fund, 
105’ Grand St., Brooklyn 11,

Įvairiems 
į pačią 

kartu už- 
kokį kai-

BŪKITE GAILESTINGI LIETUVIAMS DŽIOVININKAMS

284 EASTERN PARKH’AY, BROOKLYN 25, N. Y.
SŲBWAY STOTYS: IRT—Brooklyn Museum arba Franklin Avė.. 

BMT--Botanic Garden t Eastern Parku-ay).
Valandos pagal susitarimą. Telef. U L 7-8652

Skambinti 6:30—8 vai. vakaro, šeštad. 9—11 vai. ryto.

Užverbuotas 
seklys susijaudino:

“Jei šitaip'-pradžioje sekasi, 
tai bus gerai”, O jei jis žinotų 
mano planus, ar ir tada pasida
lytų nakvynę?!”

Prieš aušrą jis išėjo iš mili
cininko buto, palikęs raštelį 
su padėkos žodžiu už gerą šir
dį. • ■ '

Tiesiai per žalią girelę, 
siena.

do kalbant pamatė, kad bus 
gerai. Jis šyito ir reikalus su
prato.

* — Nu ja; reikėjo taip iš 
karto sakyti, — pradėjo sto
rulis viršila, atsiprašydamas 
už antausį, — šišion tvarka 
turi būti!

Liepė jam įpilti konjako, 
duoti valgyk, o pats pasirūpi
no, kad tuoj būtų nugabentas 
toliau.

dalų gale jį pristatė Klaipė
doje vienam vokiečių kariuo
menės karininkui. ’ (

Šis vėl pakartojo: kad ren
giasi karui, kad Lietuva, kaip 
pasienio valstybė, bus pati pir
moji išlaisvinta. O kad tai grei
čiau įvyktų, jiems reikia žinių, 
kaip vyksta Lietuvos okupaci
ja, kaip grupuojasi raudonieji, 
rengiami aerodromai ir t. t.

— Nuo šiol tu dingsti su sa
vo pavarde, vadinsies pagal 
reikalą, įvairiausiai. (Ir mes čia 
patogumo dėlei pavadinsime 
Matu Vaivoru.) Čia tavęs nie
kas nepažįsta ir nesistenk pats 
pažinti. O dabar surašyk visus 
savo pažįstamus šitam lape.

Matas pasižiūrėjo ir ‘paklau
sė:

PETER J. VANCE
LIETUVIS AGENTAS y„k N. v.

The Equit«ble Life Aeeurence Society Business Tel.: CHickering 4-8*00 
of the United State* Residenee Tel.; Sl^cuni 6-1332

nžangafavo vokiečių karinome- savo'- kambarin, 
nės žvalgybos skyrius. Neini- * 

'vo jis seklys iš profesijos. .Ver
tėsi valdininkaudamas vienoje 
įstaigoje, bet pasižymėjo savo 
drąsa, tvirtu būdu, laikėsi žo
džio.

Vokiečių kariuomenės agen- 
kK • .. .tai jį patys susirado. Visa tai 

.įvyko labai keistose ir įdomio
se aplinkybėse, kurių' deja, da
bar dar negajime papasakoti. 

... Vokiečiai aiškiai jam pasakė: 
’ ( —Greit bus vokiečių sovie- 

tų karas, Lietuva vėl bus tais*' 
va. Ją atstatys tik vokiečių' 
kariuomenė — Wehrmachtas! 

» Pagunda buvo didelė leistis 
į žygi b* prasidėt i prie savo

: ' krašto laisvės. Vokiečiai sakė, 
kad jiems reikia pagalbos, kad 

j jis nėra tik vienintelis, jie susi- 
Bi 1 rado ir daugiau šaunių vyrų,, 

kurie dar myjj Lietuvą.
- Ir šis vyras patikėjo. Jau 

fe-/ .1940 m. liepos mėn. jis apsi-
’ sprendė. Jam buvo duotas* įsa- ' 

kymas atvykti į Vokietiją.
Nukeliavo į vieną pasienio 

miestelį. Jau buvo • vakaras. 
Bijojo taip slampinėti po mies
tą. Sieną reikėjo pereiti auš
tant. Neturėdamas kur dingti, 
tyčia užkalbino gatvėje bu
dintį milicininką ir paklausė 
kur būtų galima pernakvoti.

Milicininko būta gero žmo
gaus. Ir šiaip ir taip svarstė, 
bet rado, kad visas patalpas 
užėmė Sovietų kariuomenė. 
Pagaliau milicininkas ir sako.

— Susimaišė viskas šiais 
laikais. Aš turiu budėti per vi-

yra tik todėl, kad norima ap- 
valstybių sis a u got i nuo komunizmo, ku

ris Pietų* Amerikos šalyse vis

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£

Atliekami visi colltsinn, dažymo ir mech. taisymo darbai.
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

937 GRAND STREET

KAN. L KONČIUS, B«’f« pirmininkaH, knrfe niuo meta lanko Eu
ropa, »u Ifetiivfam džiovininkais Vokietijoje.

Atvaizde matome džiovinin
kų grupę Vokietijoje. Sutikau 
ir aplankiau juos Įvairiose vie
tose. Viso lietuvių džiovininkų 
yra 725. Šia liga jie apsirgo dėl 
blogo maisto ir prastų patalpų. 
Dabar jiems reikia geresnio 
maisto, kad galėtų pagyti. Vo
kietijoje ir Austrijoje už pini-

kad 
apie jo atėjimą bus jau pra
nešta pasienio sargybai, ir jį 
pasitiks kaip svečią. Bet kur 
tau? Vokiečių siena jau buvo 
sustiprinta. Sekė ne tik pasie
nio judėjimą, bet stropiai gau
dė ir visus bėglius. Vos tik 
perėjęs sieną užšoko ant sar-x 
gybų. šios kad suriks! Juk vo
kiečiai visada drausmingi. 
Nutvėrę jį nuvedė į sargybų 
postą. Išėjo apsimiegojęs sto
rulis. tvirtas viršilą. Ir kai iš
girdo keleivio aiškinimus, kad 
jis atvykęs čia svarbiais reika
lais kviečiamas, •, viršila vožė 
jam Į ausį.

— žinau aš, tokius reikalus! 
— kaįbėjo vokietis.

Blogiausia, kad seklys neper- 
daug mokėjo vokiškai ir nega
lėjo^ visko paaiškinti.

“Jau prasideda. Tai būsiu 
įkliuvęs,” galvojo žmogus, bet * 
smūgį atlaikė. neišgriuvo iš 
kojų, šiaip taip jis išaiškino, 
kad viršila turi paskambinti 
tokiu tai numeriu.

TYLA DEL BALTIJOS VALSTYBIŲ

DVARININKAS ZUBOVAS KOLHOZO PIRMININKAS
Kad SU 

Sąjungoje 
kraštuose 
jau jokia
duonos, mėsos, pašarų ...

; Kur t tos negerovės priežas
tis. bolševikinį atsakymą buvo 
davus chicagiškė “Vilnis” ge
gužės 4. Girdi, Sovietų Sąjun- 

* goję lengvai dUbą, nes jeigu 
sunkiai * dirbtų, tai visas kraš
tas būtų užverstas gaminiais...

Bolševikai mėgino ir tebe- 
mėgina paspausti, kad darbi
ninkai dirbtų sunkiau ir 
giau — dieną ir naktį.

Nuo to neatsiliko net ir 
baltijp respublikų žemės 
darbuotojų pasitarimas” 
goję birželio pradžioje, 
grindinis pranešėjas jame 
S-gos min. pirmininko pirma
sis pavaduotojas Lobanovas 
tegalėjo siūlyti bulvių ir dar
žovių, cukrinių runkelių ir il- 
gapluokščių auginimą didinti.

Nieko gudresnio negafejo 
pasakyti net ir pats viešpats 
Chruščiovas, kuris lankėsi ne 
tik suvažiavime, bet ir Šiaulių 
rajono kolchozuose.

Tačiau, atrodo, kad komu
nistai vis dėlto apsižiūrėjo, 
kad iš spaudimo nedaug nau
dos bus; iš nieko nieko ir neiš
spausi. Reikia ieškoti žemės 
ūkio darbui išmanančių žmo
nių.

Tuo atžvilgiu dėmesio ver
tas yra agronomo VI. Zubovo 
straipsnelis Tiesos 1955 Nr. 
105 pačiame pirmame puslapy
je ir dar su jo foto. Jame Zu
bovas prasitaria, »kad rugių 
pasėliai atrodo silpni; kad 
daugumas iš rudens negavo 
mineralinių trąšų Ix>banovas 
ir tvirtino Rygoje, kad Pabal
tijo respublikos turinčios di-

— Kodėl?
— Tu neturi teisės čia su

tikti pažįstamų. Esi vienas!
Matas surašė visą eilę pažįs

tamų. Po to vokietis jį Įkur
dino savo bute ir neleido nie
kur be jo išeiti. Po poros die
nų ji palydėjo į mokyklą, kur 
parengiami Rėkliai 
uždaviniams. Įvedė 
klasę ir pasodino, 
draudė kalbinti bet 
myną. Pamokos buvo apie ra
dijo siųstuvą ir priimtuvą.

Kiekvieną kartą, kai tik pa
moka baigdavosi, tuoj ateida-

džiausius mineralinių trąšų 
rezervus ... Zubovas rašo nu
matęs būdus pasėliam gelbėti...

Bet čia pat patiriame, kad
partijos centras Maskvoje ir 

pati maskvinė vyriausybė nu
tarę sustiprinti “kolūkinius 
kadrus“.

Kaip tuos kadrus sustiprinti, 
matyt iš to. t&tt Zubovas sako
si padavęs prašymą paskirti jį 
kolchozo pirmininku. Taigi 
kolchozo pirmininku skiria
mas buvęs dvarininkas, buožė, 
nepatikimas elementas. Bet 
skiriamas, nes jis yra agrono- sistema, nes ji yra paremta 
mas, specialistas. * darbor prievarta ir nuosavybės

Tas prašymas yra, žinoma, paneigi j u.

(Atkelta iš 1 psl.) 
čia dieną, tik prieš kitą sesiją.

jį pasitikę San Francisco 
patMItiačiai jam Įteikė baltų 
gėlių puokštę, reikšdami jam 
dėkingumą už jo kalbą.

Vėliau vietos spaudoje įli
pusiose nuotraukose, vaizduo
jančiose tą padėkos momentą, 
matėsi patenkintas, besišyp
sąs dr. Nunez Portuondo vei
das. į O užrašai po nuotrauko
mis sakė, kad diplomatas, ku
ris buvo subartas sesijos pir
mininko, pagerbiamas vietos 
pabalttečių,' kurių reikalą jis kitų tautų ginti, bet jis nepri- 
JT sesijoje gynė. simena. kad paties šalyje esan-

* ti diktatūra. Tačiau komunis-
Dr. Nunez Portuondo dabar- tai pamiršta, kad ta diktatūra 

tinė kalba nebuvo pirmoji, pri
menant Pabaltijo 
tragizmą ir reikalą toms tau- 
tomsx suteikti laisvę ir nepri- labiau pradeda Šaknytis. Ir ku- 
klausomybę, kad ir jos, kartu bietis aiškiai, supranta tą ko- 
su kitomis, galėtų džiaugtis munizmo pavojų.

vo jo karininkas ir išsivesdavo. 
Namuose karininkas vis pakar
tojo aiškintas žinias, pats in
struktavo.

Pagaliau liepė jam išmokti 
mintinai pirmą uždavinį. Tada 
padavė aparatą radijo siųstu
vą ir pasakė:

■— Keliauk į Lietuvą,' bet at
simink, esi seklys; Vykdyda
mas uždavinį, pirmiausia- sau
gokis moterų, tada viskas ei
sis gerai.

Karininkas paspaudė ranką, 
ir jis išėjo.

(Bus daugiau)

apgaulė — tikriausiai jam pa
sakyta paduoti prašymą... 
Bolševikai pamatė, kad žemės 
ūkis pažangai neužtenka “šiau- 
čiaus”. “kriaučiaus” vien dėl 
to. kad jis yra “ištikimas ko
munistas” ir “pryšakinis vei
kėjas”. Suprato, kad

reikia žmonių, kurie moka 
su žeme apsieiti, nors jie būtų 
ir nepriimtinos “socialinės kil
mės".

Trūktų dar vieno ir pagrin
dinio žingsnio — suprasti, kad 
netikusi yra pati kolchozinė 

taika. Jis jau daugeliu atvejų 
Pabaltijį ir kitus sovietų pa
vergtuosius kraštus minėjo per 
ligšiolinius JT veikimo dešimti 
metų. Kubos ambasadorius pui
kiai žino visus pavergtųjų skau
smus ir domisi pavergtųjų ša
lių klausimais. Kubietis New 
Yorke dažnai būdavo ir yra 
mielai laukiamas svečias egzi- 
lų susirinkimuose, ir jo santy
kiai su egzilų laisvinimo orga
nizacijomis yra nuoširdžiausi.

Komunistai visą laiką repli
kuoja kubiečiui, kad jis eina

Magina susirūpinti nauja ty
la dėl Baltijos valstybių.

Nepriklausoma Lietuva bir
želio 22* ryšium su ketu
rių didžiųjų konferencija pa- 
baltiečių reikalus vertina taip:

“Dabar... vėl yra atėjęs ty
los boikotas Pabaltijo valsty
bėms. Ir JAV prezidentas Ei- 
senhoweris ir valstybės sekre
torius J. F. Dulles ryšium su 
keturių didžiųjų konferencija 
yra pasakęs svarbias kalbąs a- 
pie tos konferencijos tikslus, 
kurių tarpan yra įtrauktas sa
telitiniams kraštams laisvės

Ji “Išstojo" iš Sov. Sąjungos 
Sandara birželio 24 rašo, 

kad “išstojusi” iš Sovietų Są
jungos, iššokusi iš Sovietų lai
vo Danijoje — lietuvė Stasė 
Norkiūtė ligi gegužės 20 buvo 
ligoninėje Kopenhagoje. Dabar 
jos sveikata jau tiek atsigavu
si, kad ji galėjo būti išsiųsta į 
vieną danų ūkį.

Ji dirbo anksčiau sovietinia
me laive kaip prekių rūšiuoto
ja. Teko jai aplankyti Liepoją, 
Gdynę, Atlantą, šiaurinę jūrą, 
Murmanską, Naująją žemę. Vi
są laiką ji svajojusi pabėgti, 

reikalavimas, bet apie Pabalti- Tokia proga atsirado tik prie 
jo valstybes — visiška tyla. 
Tai yra blogas ženklas, kurio 
priežasčių mums šiandien nė
ra prasmės ieškoti. Mes kon
statuojame faktą, kad Pabalti
jo valstybės nutylimos. O to 
mums gana, kad susirūpintume 
visu rimtumu.”

Išstoti iš Sovietų Sąjungos?
Tėviškės Žiburiai birželio 23 

mini estų tremtinių laikraštį 
“Voitlea”, kuris rašo, kad So
vietų Sąjungose esą projektas 
išskirti iš Sovietų Sąjungos 6 
dabartines “socialistines res
publikas” ir padaryti jas tokias 
“nepriklausomas valstybes” 
kaip Lenkija, Rumunija ir kt. 
Tos šešios valstybės esančios 
Karelija, Estija, Latvija, Lietu
va, Gudija, Ukraina.

Tokias žinias perdavęs vie
nas Sovietų pareigūnas, perbė
gęs į Suomiją.

REAL ESTATE BROKER
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir t.t.

Sąžiningas ir greitas patarnavimas.
BROOKLYN 11, N. Y.227 BEDFORD AVĖ.

TeL STagg 2-7524

Danijos krantų. Ji šoko į jūrą 
ir po ilgesnio plūduriavimo 
buvo išgelbėta danų žvejų lai
velio. Dabar jos svajonė pa
kliūti į Ameriką.
Svetimom plunksnom dangstos

Laisvė birželio 26 rašydama 
apie Kristijoną Donelaitį tvirti
na, kad “Platus ir laisvas Do
nelaičio kelias į plačiąsias lie
tuvių skaitytojų mases atsida
rė tik 1940 metais, Lietuvoje 
atkūrus tarybinę santvarką. 
Jau tais pačiais metais išėjo 
pilnas Donelaičio “Metų” lei
dimas, iliustruotas medžio rai
žiniais”.

Sudaromas .įspūdis, kad ir 
tas Donelaičio leidimas tai jau 
tarybinės santvarkos nuopel
nas. Čia promaškvinis laikraš- 

' tis vėl nusikombinavo — Done
laičio “Metus” leido* nepriklau
somos Lietuvos švietimo mi
nisterija.



GEDIMINAS GALVA

ALOYZAS BARONAS

Launys ir 'Irena.

— Sakyk, negi tau niekada 
jokia moteris nepatiko?

papsi storą pypkę. Už žalios 
kepurės užkištas visas teptu-

svajojo apie amžinąją 
sėdėdamas Karaliaučiu-

kuo ilgiau, tačiau abu vyrai 
seka Ireną, kuri toli, kartais 
dingsta už posūkio, o kai vėl 
pasirodo, yra dar toliau Jr 
aukščiau.

lošiant norisi kamuolį pasitai
syti ranka, kad būtų tikslesnis 
smūgis, ar kartais norisi kirsti 
priešo žaidėjui į koją. Bet rei
kia valios, — Launys kalba lė
tai ir be keiksmažodžių. Tik 
vytelės duslūs atsimušinėjimai 
rodo, kad jis truputį jaudinasi, 
tik monotoniški ir vienodi kir
čiai išduoda, kad laisvė perka
ma atsižadėjimu.

vargę, kad tenorėtų teišlaikyti 
tai, ką jie šiandieną turi. Rusai 
dviprasmiškai dėstė savo sam
protavimus. Jie kalbėjo apie 
nusiginklavimą, bet tenorėda
mi 4ik kitus nuginkluoti. Jie 
priminė vakarinės Vokietijos 
neutralumą, siekdami praverti 
duris tolimesniam jų imperia
lizmui. Jie reikalavo komu
nistinę Kiniją įsileisti į Jung
tines Tautas ir jai leisti For- 
mozą pavergti. Rusai' nieko 
naujo nepasakė, nes tie reika
lavimai jau buvo iš seno žino
mi.

JUNGTINĖS TAUTOS '
Pastarojo karo pabaigoje dar 

kartą buvo įrodyta, kad žmo
gaus išmintis yra labai aprėž
ta. Protingasis ' žmogus dar 
karią turėjo nulenkti galvą 
prieš brutalią jėgą. Jungtinių 
Tautų Organizacijos kūrėjai, 
nors ir pamokyti Tautų. Sąjun
gos nesėkmės, netoli nuo jų te- 
pažengė. Jie, Dumbraton Oaks 
1944 rugpjūčio - spalio mėn. 
rašydami naujosios organiza
cijos konstituciją, pradėjo ją 
šiais žodžiais: “Mes, Jungtinių 
Tautų žmonės”... Tie žodžiai 
primena JAV pradinę konfe
deraciją, kai kraštas buvo atsi
dūręs prie bedugnės • kranto. 
Anie žodžiai mini tautas, o . tu
rėta galvoje vyriausybes. O tų 
vyriausybių tarpe yra paver
gėjų, milijonus žmonių belai
kančių vergijoje. Jie kalba 
apie taiką, nori: visą laiką 
Jungtinės Tautos buvo atžy
mėtos karo, nesutarimų ir nuo
latinio apsiginklavimo ženklu. 
Jie mini laisvę, bet tai tebuvo 
pats tamsiausias laikotarpis 
žmonijos istorijoje, nes mili
jonai atsidūrė pačiame didžiau
siame tautų kalėjime, kuris 
vadinasi komunistinė Rusija.

Pastebėtas, kad tai daugiausia senieji imigrantai, atvykę į 
š| kraštą laimės ir laisvės ieškoti, neblogą gyvenimą susikūrę, 
visai nekomunistinį, bet po praėjusio karo suvedžioti ir šiandien 
Maskvos vežime įkinkyti. Naujieji imigrantai, pabėgę nuo komu
nistų vergijos, kaip valstybės sekretoriaus padėjėjas Moriton pa
reiškė, “sudaro antikomunistinę aktyvią jėgą”. Va, ta jėga ir 
piketuoja: nurodo pirštu visuomenei, kas yra tie, kurie bolševi
kam talkininkauja tautas vergti ir žmones žudyti Aišku, jie la
bai norėtų, kad juos tik ignoruotų, paliktų ramybėje purviną 
darbą dirbti. Anas pilietis iš South Bostono daugiau susipurvins 
tuos Maskvos agentus užsistodamas negu piketuodamas.

Jei jisai darbininkas, turėtų taip pat žinoti, kad piketai nė
ra komunistų monopolis. Streikų metu Amerikoje darbininkai 
plačiai piketuoja. O lietuvių tautos žudymas — daugiau negu 
streikas.

Vienas pilietis iš South Bostono redakcijai rašo: “Piketuos 
Laisvės pikniką. Tai yra labai žiopliškas sumanymas. Jeigu ame
rikiečiai nepiketuoja Daily Worker ir kitų kairiųjų komunistuo
jančių laikraščių, tai kam jau mum taip daug purvintis su Lais- 
veK Mes turėtume prisilaikyti Amerikos konstitucijos. Jeigu 
Amerikos valdžia jos neuždaro, tai ar mes patys save statom 
gudruoliais, kad Laisvę galėsim sustabdyt. Aš nuo savęs patar
čiau, kad Laisvę reikia* ignoruoti, o ne apie ją ką spaudoje ra
šyti. Piketavimas yra komunistų išradimas”.

Skaitai ir galvoji, ar čia tiktai žiopliškas raštas ar kurio Lais
vės skaitytojo ir rėmėjo labai jau negudrus siūlymas palikti ra
mybėje tą Maskvos garsintuvą, kad jis niekieno nekliudomas va
rytų subversyvinį darbą? . Matyt, tas pilietis Amerikos konstitu- 
rijos gerai neįsiskaitė, o tiktai girdėjo, kad ji duoda visiems lais
vę. Tačiau konstitucija neduoda laisvės griauti šios šalies tvar
ką ir siūlyti Maskvos diktatūrą. O bolševikinė Laisvė tai daro. 
Amerikoje ji temato blogą ir Sovietų Sąjungoje — visa gerą. 
Vadinasi, ir čia taip susitvarkykime, kaip bolševikai. Kodėl Ame
rikos valdžia to Maskvos balso nenutildo? Palikime tai jai žino
ti. Juk gera žinoti, kas Laisvę ir Chicagoje Vilnį skaito ir tuos 
komunistuojančius laikraščius ir jų parengimus remia. Kada 
nors tos žinios bus labai reikalingos, bet tada South Bostono 
pilietis tegu nesigaili, kad buvo žioplas.

' Amerikiečiam iš tikrųjų nėra ko ir “purvintis” su Daily 
Worker, nes tai yra vienintelis bolševikinis dienraštis, kurį lei
džia, sakytumei, tikrieji amerikiečiai; bet ir to laikraščio Maskva 
laisvai į savo kraštą neįsileidžia. Daugiausia komunistinių laik
raščių leidžia imigrantai svetimom kalbom: tai albanai, armė
nai, bulgarai, čekai, estai, graikai, kroatai, latviai, lenkai, lietu
viai, rumunai, rusai, slovakai, slovėnai, suomiai, ukrainiečiai,

— Tu pats vos paeini, — 
juokiasi, — kaip tu galėjai dar 
futbolą Žaisti? Kapitono vietoj 
seniai būčiau išmetus, — Ire
na žiūri į Launį ir Abraičiui 
pikta, žinoma, cinikai ir mer- 

gogaudos visom moterim gal
vas kaip garbanas suka.

mesi tikėjimo laisve, teisingu- 
muir taika. Visų tų dalykų 
daug kur, o ypač Rusijoje, trū
ko. Ir kai pavergtosios tautos 
pradėjo kovoti už laisvę, vadi
namoji šventoji sąjunga pradė
jo skilti ir nykti. ,
' Woodrow Wilson, pirmojo 

Didžiojo karo metu, užsimojo 
sukurti Tautų Sąjungą, kuri 
neleistų tautų pavergti, paša
lintų karus kurstančias san
tarvės sutvirtintų tarptautinę 
taiką. Visi šie idealai greitai 
buvo pažeisti. JAV net nedaly
vavo Tautų Sąjungos darbuo
se. Tautų Sąjungą greitai pa
tapo didžiųjų valstybių biržai, 
kurioje vargu buvo galima kal
bėti apie teisingumą ir mažes
nių tautų teisių gerbimą. Vil
niaus, Mandžiūrijos, Etiopijos 
pavergimu ir Suomijos užpuo
limu buvo pamintos silpnes
niųjų teisės. Didžiosios valsty
bės pradėjo sudarinėti santar
vės ne taikai, bet karui. Ir kai 
Tautų Sąjungoje nuobodžiau
jantiems buvo kalbama apie 
taiką, santarvės ginklavosi ligi 
dantų. Tuomet prasidėjo jėgos 
žaidimas, kurio net ir neban
dė Tautų Sąjunga sulaikyti. 
Antrojo pasaulinio karo griu
vėsiuose užtinkame ir Tautų 
Sąjungos kapines.

Abraitis, jausdamas . savo pa- Aš galiu atsikelti ir išeit, aš dė kasą, kurią vaido Irena, 
tvarumą, be pavydo stebi lais- galiu sėdėti, kur noriu, aš ga- Tik įsakymai neslėpti dezerty- 
vą, aukštą ir leuvą Launį. Ab- liu pabučiuoti poniai į ranką rų, tik praskrendančių lėktu- 
raitįs žiūri, kaip jis lipa lėtai, ir neturiu, kas man pavydės ,vų urzgimas, tik tolimi gais-

Prieš .dešimtmetį, kai 1945 m. 
birželio 26 d. buvo pasirašyta 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
konstitucija, kai buvo sudary
tas milžiniškas vykdomasis 
aparatas, kai buvo skelbiami 
ilgiausi pranešimai^

San Francisco, prie Auksiniu 
vartę prasidėjo naujos tarps
nis žmoniįos tragodifos.

Idėjos pakibo ore, nes vals
tybininkai, besinaudodami va
karykščiais receptais, negali 
gydyti ligų, kurios., vėliau iš
kilo. e

San Francisco cirke grojama 
muzika pasiekė fortissimo. Ta
čiau ji netarnauja taikai. Ko
munistinė Rusija griovė Jung
tinių Tkutų pamatus, vartė 
kiekvieną akmenį, sprogdino 
juos naujomis sprogmenomis 
— veto,
kurię skaičiuj yra tikrai sim
bolinis — 60, taigi lygiai tiek, 
kiek yra narię Jungtinėse Tau-

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly —r--------  56.00
Brooklyn, lt Y. _...._____  $6.50
Baif year ------------------------- $3.50
Foreign ..............   $6.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams________  $6:00
Brooklyn, N. Y._____ $6.50
Pusei metu ........................ .. $3.50
Užsienyje ................. ............  $6.50

ba kad buvau nesaldus. Aš sa
kau, kad garbė yra svarbiau 
už pinigą, aš sakau, kad laisvė 
yra svarbiau už tuos abu daly
kus. Tam reikia valios. Gal 
dėlto aš kartais būnu ciniškas, 
nes aš noriu atsikratyti pa
gundos. Žinai, kartais futbolą

7 Laikraštį tvarko Redakcine Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis
Sfistpraini! ir fcMeųpodeBdjM redakcija taiso »vo nnožiūr*. Nenaudoti 
otra^ntini aaacand Jr grafinami tBrtai autoriams praiaat Pavarde pasiraiy- 
tt Mralp—lal ■dbitiasl išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimu turini ir

TALKININKAVIMAS 
NUSIKALTĖLIUI

Kai Molotovas baigė pačią 
ilgiausią sukaktuvių kalbą, Ku
bos atstovas Emilio Nunez 
Portuendo nurodė . raupsus, 
kuriais serga pasaulis: “Rusi
jos pasiūlymą sumažinti tarp
tautinę įtampą gali sveikinti 
laisvojo pasaulio tautos. Tačiau 
mes žinome, kad toks siūly
mas tetarnauja mus apgauti.

Kubos atstovas jautė parei
gos priminti komunistinėje 
Rusijoje esančias vergų stovyk
las, kurios yra dabartines kul
tūros žaizda.

Jis drąsiai pasisakė ir Pa
baltijo pavergimo reikalu. Jo 
žodžiais: "Rusija užėmė Lietu
vą, Latviją, Estiją neturint jo
kios teisės, nes teisę ji pakei
tė jėga".

Ir kai šie žodžiai sulaukė 
žiūrovų aiškaus pritarimo, 
pirmininkaujantis Eelvo N. 
Van Kleffens pradėjo trukdyti 
Kubos atstovo kalbą. Ak, kaip 
gaila, kad Van Kleffens taip 
greitai pamiršo per pasauli
nius karus Olandijos pergyven
tą likimą ir nesugeba numaty
ti atvejo, kad olandai ateityje 
gali atsidurti rankose tų rusų, 
kuriuos netiesioginiai jis sten
giasi šiandieną remti.

Kai tokio masto vaidyba vy
ko San Francisco teatre, prisi
meni įvykius, buvusius veik 
prieš 800 metų. Anuomet Gi- 
zoros miškelyje rinkosi vakari- 

'Yiė^Eūfopos valdovai tarpusa
vio nesutarimams pašalinti. Ir 
kai Kryžiaus karuosę pasireiš
kė krikščioniškų valstybių tar
pe ginčai Prancūzijos karalius 
Pilypas įsakė miškelį iškirsti ir 
ir sunaikinti ano meto Jungti
nių Tautų Organizaciją.

šiandieną 
Tačiau turi 
aišku, kad 
jau senai yra padėjusios sprog
menis po savo pamatais. Ir kai 
užgrius ateities visuotinis ka
ras, jųsunaikintoja bus komu
nistinė Rusija, kuriai šiandie
ną ji leidžia žudyti jos paverg
tąsias tautas.

Nuo kalvos aukštai moja 
Irena. Ji stovi, kaip melsva 
žvakė. Galva, kaip liepsnelė, 
dega minkštu rudumu.

— Einam, — sako Abraitis.

AMERIKOS LAISVES VĖLIAVA keliant, Junris Waahingtona* duoda pir
mąja prezidento priesaiką: “išlaikyti, saugoti ir ginti Jungtiniu Amerikos 
Valstybių konstitucija”.

jų namuose. Mažytė, gera Ire
na. Per kelis mėnesius galima 
priprasti prie tokio švelnumo. - 
Kačiuko kailis. Stirnos žingsnis 
ir nugarėlė.

Susisvajojimą pastebėjęs Lau
nys sako:

— Manai aš nematau? Aš 
matau. Aš nieko nesakau. 'Nie
kada nieko nesakau. Bet aš 
turėjau .sakyti. Argi tau Lili? 
Ji reikli. Tu jai niekados netu
rėsi tiek, kiek ji reikalaus. 
Sakiau, tu veržlus tik aikštėj, 
šiaip tu niekada nieko nepa
sieksi. Neišsimuši iš vidutinų. 
Lili vtatiek tave pames. Aš ma
tau, kaip tu žiūri į Ireną. Tai 
yra tiesa. Aš stebiu žmones. 
Mano tėvas buvo policijos vir
šininkas. Daugiau mačiau žmo
nių, kaip tu. Ir daugiau mote
rų pažįstu. O tu esi kaip vai-

— Bėk, bėk. Girdėjai, ką 
sakiau? Duok man" pabūti vie
nam. Ko žiūri? Aš nueisiu. 
Kalnuos gera vienam. Dievą 
pajunti kurio trūksta labiau 
kaip lašinių ar tabako.

Abraitis pažiūri į Launį. Jo 
veidas kaip visada. Kaip futbo
lo aikštėj, kai neįtemptos rung
tynės. Nereikšmingas.

— Palauk, aš tave pagausiu 
ir įmesiu į vandenį, — lipa 
skubiai Abraitis aukštyn. — 
Alauk, ausiu, — nuskamba 
kalnai keletą kartų, trupinda
mi sąkinį ir vėl surinkdami.

— Aukseli, aš tave užnešiu, 
sako Abraitis Irenai.

.aš to nesiūlau, 
būti kiekvienam 
Jungtinės Tautos

Irena lipa taku aukštyn, 
įsimylėjimas Jie visi pirmą kartą kalnuose — tinginiai, — šaukia ji, 

■ --------- ir vyrai vėl eina lėtai. Launys
Launys juo- yra vergystė. Aš noriu būti šiame slėnyje nėra karo, šis daužydamas kelnes sako:

Sari Francisco gatvėspa-v 
puoštos. Viešbučiai perpildyti. 
Miesto centras prigužėjęs žiū
rovų. Miesto operos teatras 
spindi. Birželio 20 rinkosi pa
saulinis cirkas, kuris jau išti
są dešimtmetį vaidina tą pačią 
tragikomediją, kurios pavadini
mas skamba: ‘“Tarp karo ir 
taikos”. Teatras prigužėjęs į- 
vairių rasių, tautų ir spalvų 
vaidilų. Tačiau pagrindiniai 
vaidmenys atitenka

amerikiečiam ir rusams.
Rusai iš seno įgudę vaidilos. 

Jie ir San Francisco miesto 
vaidino, -vadovaudamiesi sena 
komunistine mokykla: jei gali, 
apgauk; kai naudinga, pažadą 
tęsėk. Iš seno,' dar caristinių 
laikų, jie linkę į kraštutinu
mus. Molotovas, proletarų val
stybės atstovas, išsinuomoja 
atskirą vilą dviem savaitėm 
už 4000 doĖ Tokios prabangos 
nesiekia net vakariečiai kapi
talistai. Jie ir negali lygintis 
su proletarine Rusija, kurioje 
valdantiems komunistams pri
klauso milijonai pavergtųjų ir 
visas valstybės turtas.

TAUTŲ SUJUNGIMAS
Jau daug šimtmečių praslin

ko, kai įmantriausios galvos 
ruošia planus sujungti pasau
lio tautas, žinomasis italų ra
šytojas Aleghieri Dante dėstė 
planus pašalinti pragarą iš 
tarptautinio santykiavimo. Kai 
Europos valdovams nepavyko 
kryžiaus karai, Pierre Dubois 
pasiūlė jiems bent laikinai su
tarti kovojant už šventosios 
žemės išlaisvinimą. Garsiesiem 
tikybiniams karams vykstant 
nežinomas vienuolis Emiric 
Cruce siūlė jau ne tik Europos 
valstybėms, bet ir Indijai, Ki
nijai, Persijai bendrauti lais
vei ir tarptautiniam ūkiniam 
bendravimui sustiprinti. Wil- 
liam Penn, kvakeris, teologas, 
Pennsylvanijos valstybės įkū
rėjas ir kolonizatorius, rūpino
si tarptautine taika. Abbe 
Saint Pierre užsimojęs buvo 
užtikųįnti valstybių saugumą, 
pašalinti., revoliucijas ir iš
spręsti sienų ginčų klausimus.

Sekdami šiuos vardus mes 
taip pat turime paminėti eilę 
kitų, kaip Rousseau, Kantą, 
kuris 
taika,

Jungtinių Tautų pati didžiau
sia tragedija ne ta, kad iki šiol 
ji nepajėgė išspręsti paties 
svarbiausio reikalo — taikos 
įgyvendinti. Ji laikytina besi- 
laidojančia, kai piktžodžiauja 
kalbėdama apie karo rykštės 
pašalinimą, saugumą, toleran
ciją, įstatymų gerbimą, teisin
gumą ir laisvę nes nepajėgė 
nei vieno karo užgesyti, saugu
mo sukurti, teisingumo įgy
vendinti ir pavergtuosius iš-' 
laisvinti. Jos mirties sprendi
mas pasirašytas, kai tautų nai
kinimui akis užmerkia, o ta
me pat suole sėdi nusikaltė
liai, kurie neva rūpinasi nusi
kaltimų aiškinimu. Jungtinės 
Tautos iki šiol buvo kurčios už
girsti pavergtųjų šauksmą ir 
aimanas genocido auku.

DEŠIMT ŽVAKIŲ
Jungtinių Tautų dešimtmetis 

praslinko, lyg dešimt žvakių 
būtų sudegusios. Ir kai 60 tau
tų vaidilos žodį tarė, patvirti
no organizaciją esant. Bė&eSėk 
tikruoju bokštu. Tautos nesusi
kalbėjo ne dėl apstybės kalbų, 
bet dėl skirtingos jų žodžių 
prasmės. Visais svarbiausiais 
reikalais ten aiškiai pasisaky
ta, bet taip maža padaryta, 

nors metinis biudžetas sie
kia 40 mil. dolerię, valdinin
kę skaičius arti 15.000.

Dešimtmečio susirinkime 
kiekvienas savaip supranta- da
bartinę padėtį. Vakariečiai te
kalbėjo apie dabartinės padė
ties išlaikymą, nuogąstavo dėl 
komunistinio pavojaus naujas 
valstybes pavergti, tautas su
naikinti. Jie, rodosi, tokie pa

rištas kelnes. Jis pašliužinin- porelės, aš jaučiuos visa galva to korteles davė, kaip egzami- žuotą juostelę perveria per at-
ko uniformoj atrodo atletiškas' už juos aukštesnis; Jie sekioja nams besiruošiantiems studen- lapą. Užmuši daugiau, prikabi-
ir pasitikįs. Iš pirmo žvilgsnio vieitas kitą akimis, jie myli ir tams, o cigaretėmis ir rieba- na medalį. Užmušinėjimas ne
matyti, kad sportininkas, ir pavydi, o aš — ledo kalnas, lais Vienoje spekuliącija papU- ša garbę. O gimdymas vargą ir

rūpestį. Žalčio švento nugara, 
negi tikrai maža žemėj vietos.

Valius neatsako nieko. Jis 
žiūri į tolį ant uolos stovinčią 

kapodamas kelnes, ir negali ir prikaišios. Aš stoviu išdidus, rai supurto slėnį, šiaip viskas Irėną ir pamoja jai ranka,

kuri galvoja ir dirba už mus 
du ir tyli. Kartais aš bijau jos 
to tylumo, kuris man ii£i pa- 
tinka ir aš turiu, kaip pirma 
sakiau, kautis už savo laisvę. 
Tu geresnės nerasi. Aš esu 
visko matęs. Bet aš nešimo- 
kau iš profesoriaus ožio. Neda- ggį
lyk pieno, išminties ir vilnų. 
Žmogų kažkokia nešvari dva
sia apstoja ir gundo mokyti, ' ; 
kad kitą mokydamas pats ne- * 4 
sąmones darytum.

— EI žiūrėki! f

TIKROVĖ
Šiandieną turime didžiausią 

biblioteką apie pastangas pa
saulio tautoms sujungti. Bet 
knygų teorijomis mažai kas 
pasinaudoja. Gyvenimo tikrovė 
visuomet buvo atšaki tautų 
sujungimo ideąlui. Vadinamo
ji šventoji santarvė, kuri buvo 
1815 m. Vienoje sudaryta, rė-

FRANCISCAN FATHERS
Reentered as second dass matter at Brooklyn, N. Y. May 25. 1951. under 

the Act at March 3, 1879, originally entered as second class matter 
at Boston. Mass.. September 12, 1915.

tį, vyriškas ir niekada neprašiu 
dedąs su moterimis, kurių jis 
galėtų turėti daug. Bet jis pa
tarinėja, juokiasi ir padeda, 
tačiau visada pasilieka nuo 
meilės istorijų nuošaliai.

Irena bėga pirmyn. Ji pasto
vi kartota pašlaitėse, prieina 
atsargiai prie stataus kranto 
ir vėl eina Šokihėdama plo
nom kojom, blizgėdama smul
kiom akim ir rusvu smulkiu 
veideliu. Abu vyrai žengia iš 
lėto tylėdami ir po kiek laiko 
Abraitis klausią:

tokiam. kalnui — žiūri j ją, 
prieky einančią, Abraitis. Per 
visą laiką šiame kalnų miestely 
jis žiūrėjo į jos auksinius plau
kus, ir veidelį smulkų, į ją ty
lią, gerą ir nešaunią. Paslau
gia kaip seserį ir rūpestingą 
kaip motiną. Save parduoti lengva. Reikia

— Stirnos dar plonesnės, o būti virš visko.
šoka nuo uolos ant uolos de- yra laisvės praradimas. Meilė ir visiems dabar labai linksma, 
šimtis metrų, ' __
Jdasi vytele kapodamas savo laisvas. Aš nenoriu priklausyti slėnis taikus, kaip atrajojanti — Nušauni stirną, užsikiši kas ir nori mylėti. Tu nepa- 
juodas, prie batą auliukų už- niekam. Kai susirenka baliui banda. Geras burmistras mata-u uodegą. Nušauni žmogų, dry- žįsti žmonių? Tu sutiktum ko

kią nuvažiavusią pakalnėn ir 
kalbėtum jai apie žvaigždes. 
TU bijotum, jai už rankos nu
tverti. O ji tave kita dieną, o 
gal ir tą pačią, kvailiu išvadin
tų. Lieptų susirasti gimnazistę 
ir kalbėti apie mėnulį. Nema
nyčiau, kad tave Lilija mylė
tų. Aš bijojau tai tau pirma 

suprasti jo požiūrio į moterį, kaip stulpas šalia kalėjimo' eina ramiai ir lėtai, anapus jausdamas didelį malonumą, sakyti. Nenorėjau tavęs Uūdin-
Negi jis negali įsimylėti? Jis Manęs niekas neišraus ir neneš karo fr neapykantos ribos. Jis negalėtų be jos ir be Lau- ti. Bet dabar, kai matau, kad

. J visada kompanijoj laisvas, į vidų. Man niekas neišdarinė- Priešais ateina žalia skrybė- nfo gyvent Jei jiedu drauge tau patinka Irena, ta mergina.
Tavo kojos per plonos draugiškas, visada randąs išei* ja sceną, kad aš pavėlavavT ar- le ir žaliu švarku sente. Jis gyventų, Launys nuolat sėdėtų kuri švelni ir gyvenimiška,

Kalnuose blizga sniegas, šo
kinėja upeliai, saulė ir ožiai. 
Siauri takeliai džiūna, eglės 
tiesias į saulę, pušys kabinas į 
uolas, sniegas plaukia links
mai skambėdamas uolomis ir 
versdamas akmenis. Ežerėliai 
žiūri mėlynais veidais į pilkš
vą rūku apneštą dangų. Kal
nuose tuoj ris tingios' kaime
nės ir skambės varpeliai. Sek
madienis. Kalnuose Abraitis,

— Gruess Gott
—- Gruess Gott. Kam tą uo

degą nešioji?—klausia Launys.
— Aš stirną nušoviau,.— 

sako išdidžiai senis, — o,' ten 
labai aukštai, — pradeda aiš
kinti.

— O dabar nešaudai? — 
klausia Launys. z

— Ne, dabar negalima, — 
senis nori stovėti ir aiškinti



sukakti minėjo Kazimieras ir

didelius miškus, atrėžė žemės

mokiniam, kurie priklauso šv.

tęsta, jei saugosime jų, žuvu-

liekis Kersteno komisijai ėmė

Tačiau Kongreso vadinamos 
Kersteno komisijos narys Ma- 
chrowicz, išklausęs kan. Vac.

Rezistenciją paminėdamas, 
Sfuko vadovaujamas radijas

nimo, rezistencijos lapas. Kai 
prieš metus birželio 28 buvęs

J.
davė birželio 25 šį J. Brazaičio 
pranešimą.

iš Žemahiįos ir Aukštaitijos, į 
šiuos didžiuosius atlaidus. Kaip

melsti, pasiguosti varguose.

Trys šimtai metų, kaip že
maičių Kalvarija pasidarė pili
grimų vieta, tartum anoji Je
ruzalė, kviečianti visus apmąs
tyti Kristaus kančios. Šalia 
Kryžiaus kelių iš amžių glūdu
mos šviečia stebuklingas Dievo 
Motinos paveikslas. Laiko ji 
ant rankų Kūdikėli ir tartum 
kalba, ąr ne ji pirmoji ėjo kry
žiaus keliu ir stebėjo savo Sū
naus kančią. Amžiai suteikė 
jai liūdesį, veidą pridengė tam
sumas, bet išliko tos gyvos 
Motinos akys. Ir čia, nuo Mari
jos paveikslo pakilę, užsidegę 
žvakes, trys šimtmečiai nuėjo 
kalneliais giedodami, gulėdami 
kryžiumi, bučiuodami šventas 
relikvijas.

Toje erdvioje ir vėsioje baž
nyčioje kabėjo didelis milži
niško vyro paveikslas. Liepsno
jančia barzda, gyvom akim 
žvelgė jis iš auksinių rėmų, 
ranka prisilaikydamas vyskupo 
kryžių, šalia angeliukas laikė 
degančią žvakę ir pirštu rodė 

' į skydą, kur tarp herbo ženk
lų, tarp mėnulių ir žvaigždžių, 
buvo įrašyta jo pavardė. -

Ties paveikslu kartą sustab-

šventąją žemę. Ją subėrė į sa
vo maldų knygą, kad įkaitę ,ir pievų ir dovanojo vienuoly- 
arabai nepastebėtų ir neatimtų 
šių relikvijų. Taip šventosios 
žemės iš Jeruzalės jis parsivežė 
į Žemaičius ir įkūrė Kryžiaus 
kelius.

Toji vieta seniau vadinosi 
Gardais. Jau Mindaugas ją įra
šė savo aktuose 1253 m. Čia 
buvo pilis ir alkavietė. žemai
čių vyskupas ir pasirinko tuos 
kalnelius, kurie kaip sako, jam 
priminė Jeruzalę, šioje vietoje, 
kur kadaise kūrenosi šventoji žiaus gabalas, Įvyniotas į aukso 

, ugnis, dabar turėjo hūti garbi
namas gyvasis Kristus. Kur se
niau stovėjo pilis, gynusi žmo
nes nuo kryžiuočių, dabar, 
kryžium paženklinta, turėjo 
ginti nuo pragaro žabangų.

Pats vyskupas pastatydino 
ant kalnelių 19 koplyčių, ku
riose yra 20 Krietaus kančios 
vietų. (Ne 14 kaip įprastinėse 
stacijose). Pats ardamas jau
nom karvaitėm, visuose keliuo- * 
se Įbėrė šventą Jeruzalės že
mę, tuo pačiu pašventindamas 
kalnelius.

Jis pats buvo ir pihnasis pi-

nui, kad tas niekada neapleis
tų jo įkurtos šventovės.

Jis išrūpino visuotinus atlai
dus ir. įsakė dešimčiai parapi
jų kasmet lankyti tą vietą. Tai 
ne kaimyninės parapijos, ne. 
Tai Palanga, Kretinga, Kuršė
nai, Žagarė — nutolę už daugel 
mylių.

Dovanojo jis ir didelę švento 
Kryžiaus relikviją. Buvo tai be
veik nykščio didumo šv. Kry-

drobę , ir įstatytas į brangų 
relikvijorių, papuoštą brang
akmeniais.

Kaplyčios per metų metus 
išsistatė, kitos išaugo lyg baž
nytėlės. Keturios iš jų turi 
bažnyčios teises, galima čia mi
šias aukoti. Dalis jų surista iš 
didelių sunkių akmenų, kurių 
nepajudino nei metai, nei dar
ganos.

Viduje kabo paveikslai. Pa
čius pirmuosius greičiausiai 
piešė svetimi dailininkai. Vė
lesniuose jau matėsi mūsų liau-

dies menininkų ranka. Tokia 
pati'didžioji Nukryžiavimo ko
plyčia, 'žmonių vadinama Kry- 
žiauninke, turi ant trijų sienų 
medyje pieštą ištisinį paveiks
lą. Piešė jį šio amžiaus pradžio
je garsus ir prityręs liaudies 
menininkas K. Varnelis, dail.
K. Varnelio tėvas. Šiurpiai ir 
Įspūdingai pavaizduota žydų 
minia, Romos kareiviai, prisi
kėlę numirėliai, verkiančios 
moterys, Jeruzalė. Į paveikslą 
gražiai Įjungtas reljefinis kry
žius. (Bus daugiau).

NORWOOD, MASS.
čiuose, yra LRK susivienijimo 
ir šv. Vardo draugijos narys, 
Liet Vyčių komiteto narys, ra
šo į Vytį. Rudenį eis. mokytis 
į Fordham universitetą New 
Yorke.

Taip pat Elaine Pupalaigis 
yra veikli merginų sodalįetė ir 
vytė. L. Narbutas, P. Kodis, C. 
Barton priklauso prie lietuvių 
parapijos jaunimo organizacijų.

Elena Knetžienė
šventė savo gimtadienį birže
lio 3 d'. Ta proga vyras, A. F. 
Kneižys, buvęs Darbininko re
daktorius, sūnus kunigas ir 
dukterys suruošė pobūvį.

Žvalgas. '

tencija buvo aukotos mišįos. Ta 
proga duktė ir sūnūs surengė 
puikų pagerbimo banketą, ku
riame dalyvavo daug svečių ir 
viešnių iš kitų miestų. Pareikš
ta daug gražių sveikinimų ir 
linkėjimų, įteikta dovanėlių.

Elena Novikienė nuo seno 
priklauso šv. Jurgio lietuvių 

, parapijos chorui. Gieda ir da
bar, neatsisakydama taip pat 
dalyvauti savo skambančiu 

. balsu lietuvių- parengimuose.
Ji priklauso moterų sodalicijai 

-ir yra ilgametė moterų pašai
pūnės draugijos fin. raštininkė. 
Kazimieras Norikas yra šv. 
Vardo draugijos narys. Abu ge
ri parapijiečiai, augino vieną 
dukterį ir du sūnus. Duktė ir 
vienas sūnus yra vedę.

, Baigė mokyklą
Birželio 15 <L Norwoodo 

aukšt. mokyklą (High School) 
baigė 194, jų tarpe yra 5 lie
tuviai: Georg Barton, Elaine 
Pupalaigis, Peter Kodis, Leon 
Narbutas ir John V. Cervokas.

J. V. Cervokas gavo nemaža 
dovanų: Nicholson Memorial 
English Award dvi knygas, 50 
dol mokyklos stipendiją, John 
C. Lane medalį ir 300 dol. 
Alice H. Plimpton stipendiją. 
Jis rašo apie parapijos ir lie
tuvių veikimą vietos laikraš-

Amerikiečiai nemėgsta klausytis apie kankinimus ir bolševikų žiaurumus

Birželio mėn. turėjom dvi 
nepaprastas dienas — 15 ir 14. 
Penkioliktoji reiškia Lietuvos 
užgrobimą. Keturioliktoji ma
sinius išvežimus, deportacijas. 
Tom dienom prisiminėm kan-

liekis, dalyvavęs kovose su Lie
tuvos partizanais, pripažino, 
kad jų pasiaukojimas daro di
delį įspūdi ir raudonosi/s ar
mijos kariam. Pasipriešinimas 
ima daryti įspūdį ir laisvajam 
pasauliui, nes pradeda Įžiūrė
ti, kas yra tikrasis talkininkas 
kovoje prieš komunizmą.

- Tai Žemaičių vyskupu, Hgrimas, apėjęs tuos Kryžiaus 
kelius ir apmąstęs Kristaus 
kančią. Tai buvo didelės iškil
mės, į kurias atvyko ir Lietu
vos kancleris iš sostinės, ge
nerolai — hetmonai, daugybė 
didikų.

Kaip koplyčios pakeitė se
novę, taip pirmieji piligrimai 
davė naują kelią atgimstančiai 
krikščionybei. Senąjį rūbą, se
nąjį vietovės vardą, jie pakei-^ susidofiiejo apklausinėjimais, 
tė kitu, pavadindami žemaičių kai buvo atverstas naujas lie- 
Kalvarija. t tuvįų gyvenimo už geležinės

Vyskupas Tiškevičius parodė uždangos lapas — pasiprieši- 
didelę globą šiai vietai. Jis 
parsikvietė vienuolius dominin
konus, jiems pavedė prižiūrėti sovietų MVD pulkininkas Bur- 
parapiją ir Kryžiaus kelius.
Pats iš savo dvarų, kurie buvo liudyti, kad Lietuvoje rezisten- 
netoliese Alsėdžiuose, atskėlė cija nėra palaužta, pats Bur-

ma* dėl savo avinyčios", lei
džiant Tėvui šventajam, 1637 
m. įsteigė tas dievobaimingas 
maldas (Kryžiaus kelius), vie
toj šiandieną vadinamoj Žemai
čių Kalvarija.

Į Žemaičių vyskupų sostą 
atėjo jis kaip 24 vyskupas, 
penktasis po Merkelio Giedrai
čio, ir pasižymėjo' dideliu pa
maldumu. Popiežių raginimą
— uoliau apmąstyti Kristaus 
kančią, lankyti šventas vietas
— jis pats išgirdo, pats buvojo 
Jeruzalėje. Ten bučiavo Kry
žiaus kelius ir lūpom surinko

Tautos . paikinimas trunka 
jau 15 q 
minime / 
pasipriešinimas yra tiek pat 
senas. Jį labiausiai prisimena- 

Zakarausko liudijimų, pasakė: me birželio 23. Tą dieną 1941 
"Amerikiečiai — sakė jis — 
kai kuriuo atžvilgiu yra savo
tiški žmonės. Mes nemėgstame 
klausytis... rūsčių istorijų a- 
pie kankinimus ir brutalius 
žiaurumus..."

Ir tikrai, spauda iš naujo

duobių 80 karstų, kuriuos bir- buvo ten kulkų pervertas, 
želio 26 laidojom Kauno ka- Ir tokie pasiaukojimo vaiz- 
puose. Aname šiltame šaulely- dai būtų ilgi ilgi..., nes pa- 
dyje tebeaidi tylūs, bet skau- sipriešinimas tebeina, gauda- 
dūs pasikukčiojimai motinų, mas vis naujas formas. Birže- 
seseru ir visos susirinkusios lio 23 pagerbtam visus laisvės 
minios.

Pro juos iškyla atminimuose 
vienas po kito didvyriNū pa
veikslai tų vyrų ir mergaičių, 
kurie laisvę buvo pamilę labiau

tęgte- Bet jį labiausiai nei savo gyvybę. Iškyla vaiz- 
birželio 14. Tautos das jauno leitenanto, skauto, 

kuris turėjo slaptažodį “Kum- bar krašto laisvės kovotojam Įvyko šv. Pranciškaus parapi- 
pis 24”. Eidamas su žiniom per teįmanoma kitokia talka'. Jų jos svetainėje. Pobūvyje daly-

LAVVRENCE ŽINIOS,

—Birželio 19 įvykusiame K. 
V. Banaičio liaudies dainų kon
certe soprano solo partiją at
liko Ir. Libbey, tenoro — St. 
Sapka. Chore š dainavo: sopra
nai — “F. Barfy, Ir. Libbey, U. 
Penkiis, M. Pilypienė, A. Pily- 
paitė, E. Vasyliūnienė; altai — 
J. Andrukaitė, A. Malinauskai
tė, G. Malinauskaitė, A. Son- 
gailaitė, M. Songailaitė, R. Va- 
syliūnaitė; tenorai — J. Bla
ževičius, J. Lalis, J. Lisauskas, 
S. Sapka, P. Willian, J. Ze
nais; bosai — J. Balčius, E. Be- 
land, J. Staneliūnas, J. Strel- 
čiūnas, J. Valiukonis. Mišrus 
choras išpildė 10 dainų, iš ku
rių pažymėtinos “Ant tėvulio 
didžio dvaro” — Velykų dai
na, “švento Jono rytelį” — 
naktigonės daina, “Tu tu tu, 
kas būtų” — išgėrimo daina. 
Vyrų rhoras išpildė 9 dainas, 
tenoras solo — 5, ir sopranas 
— 6. Fortepianu palydėjo V. 
Vasyliūnas, chorą ruošė ir jį 
vedė Iz. Vasyliūnas. Koncertas 
pareikalavo didelio ir įtempto 
darbo jį ruošiant, ir praėjo be 
priekaištų.

— Birželio 20 Motinų Arki- 
brolija suruošė pobūvį pradinę

kovotojus, kurie krito, tebeko
voja ar tyliai veikia, palaiky
dami gyvą pasipriešinimo dva
sią tautoje.

Po pirmojo karo daugel lie- ir vidurinę mokyklą baigusiem 
tuvių iš Amerikos vyko į tėvų mokiniam, kurie priklauso šv. 
kraštą ir stojo savanoriais. Da- Pranciškaus parapijai. Pobūvis

lietuvių tauta sukilo prieš so
vietų okupaciją. Sukilimas lai
mėjo. Tą dieną buvo paskelb
tas valstybės veikimo atstaty
mas. Paskelbta laikinoji vy
riausybė; į jos rankas perėjo 
viso krašto valdžia. Amerikos 
lietuvių laikraščiai apie tai ra
šė pirmuose puslapiuc/e. Ir 
visa tauta džiūgavo.

Tačiau tas džiaugsmas buvo 
apmokėtas didelėm aukom. 
Per kelias kovų dienas žuvo 
laisvės kovotojų daugiau nei 
per visas laisvės kovas po pir
mojo karo. Tebestovi akyse ga
lis tų aukų, tie prie atidarų

sieną, sargybinių buvo pašau- pasipriešinimo dvasia bus pro
tas trim kulkom Į krūtinę, ko
ją, ranką, sąmonės netekęs siu ir tebesipriešinančių. atmi- 
buvo nugabentas Į ligoninę. Į nimą gyvą tarp pačių lietuvių 
kalėjimą. Bet sąmonę atgavęs 
ir iš ten sugebėjo perduoti ži
nias, kur reikiant... Jei ame
rikiečiui patinka istorijos su 
geru galu, tai šiąm ryšininkui 
laimė šyptelėjo. Karas jį išva
davo, ir dabar jis Amerikoje.

Tebestovi akyse partizano 
Savulionio tik munduras, kruvi
nas, kulkų subadytas. Jis tu
rėjo apginti Vilijampolės tiltą 
nuo susprogdinimo." Užbėgęs 
ant tilto nukirpo elektros lai
dus, tiltą išgelbėjo, bet pats

laisvėje; jęi apie juos kalbėsi- 
' me ir amerikiečiam, nes Ame
rika su pagalba eina tiem, ku
rie rodo pastangų ir patys gel
bėtis; jei paremsime vyriausy
bės žygius kovoje prieš komu
nizmą; jei pagaliau kas pasi
reikš ir panašiais žygiais kaip 
Omahos lietuviai bendram prie
šui demaskuoti.

Tai mažas pasiryžimas aki
vaizdoje tų, kurie didvyriškai 
tęsia pasipriešinimo žygį pačio
je Lietuvoje.

vavo ir baigusiųjų tėvai. Vaka
ro vedėja buvo Lisauskienė. 
Pritaikytas kalbas pasakė prel. 
Pr. Juras, tėvų -vardu — J. 
Stakeliūnas. Dar kalbėjo Jas- 
Relevičienė ir Manseau. Man- 
sean paskambino pianinu. Prel. 
Pr. Juras buvo Motinų Arki- 
brolijos vardu pasveikintas 
gimtadienio ir kunigystės su
kaktuvių proga.

— Vasaros sezonui atėjus. 
“Palangoje”, šv. Vincento kop
lyčioje, prasidėjo šv. mišios 
kas sekmadienį.

Mirė S. Sabonis. Palaidotas 
iš šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčios birželio 20 d. S. V.



Stud. ateitininkų vasaros stovykla

Lietu -

d.

koplyčią, 
pasistatė

rusai 
užda-

pa-
Jo-

Ta- 
me-

pasi-
vie-

stovi
1749 m.

viešpa- 
Vilnių, 

Kauną ir kitas Lietuvos vietas, 
sudegino ir apiplėšė miestus,

lyvavo mišiose ir bendroje šv. 
Komunijoje.

Dr. A. Šidlauskaitės
klausyti Putnam seselių

jais išėjo: skautų vyčių

Nuoširdžiai dėkingi.
T. T. PrancNkon*!,
Derbinlnit* LekŠėJaL

vavo 12 moterų ekskursija.

tik vt*ną k«rt| savaitėj*
kolegiją pavertė rusų gimnazi
ja, kurią 1842 m. iškėlė į Kau-

gimnaajos (

. ♦ DARMNINKAS kitą' 
uu a .-■'-.M

ukrai
niečių žurnale “The Ukrainian 
Quarterly?’ atspausdino straips-

WORCESTER, MASS ■?"•/' t - • - ’ ;
Biržefi* įvykiu* Maironio nuolyne iš Worcešterio daly- 

Parke susirinko paminėti apie 
400 žmonių. Kalbėjo miesto 
burmistras O’Brien ir Mass. 
atstovas Wandak>wski. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo’ vice-kon- 
sulas A. Simutis. Minėjimą su
ruošė speciali komisija. Pirmi
ninkas — L. Leknickas. Pami
nėtinas dar minėjimo svečiams 
liettrviškų valgių stalas. '•

Pakėlę sparnus Į skautę sto
vyklą Skautų D-vė Nr. 40. 
Skautų vadovas — sktn. K. 
Jonaitis. Stovyklai vadovaus — 
tėvas 'ir sūnus Šimoniai Nerin
gos skaučių d=vė už kenčiančius

South 4 
3.0

SV PLAČIA IR (DOMIA PROGRAMA:
• Šventės atidarymas šeštadienį 2 vai. popiet, Sv. Stepono parke. Main St. 

East ir Port Robirreon gatvių kampas. Welland.
• 6 vai. vak. statoma scenoje Čiurlionienės operetė “'Kuprotas'Otelis".
• Šokiams gros lietuvių orkestras “Trimitas” iš Toronto. Veiks turtingas 

bufetas su skaniais valgiais ir gerais gėrimais.
Sekmadienį, liepos 3 d., Bieliūnų ūkio miškelyje. R. R. 1, penkios mylios nuo 
Niagara Falls, iš Queen Elizabeth Highway's pasukti prie Montrose Hotel ir 
sekti rodykles.
• Iškilmingos Mišios 11 valandą. ..
• Nuo 1 vai, iki 2 vai. 30 min. sporto žaidynės.
• 3 vai. p. p. KONCERTAS, kurį išpildys lietuvių choras iš New Yorko, 

vadovaujamas muz. Povilo Sako, dalyvaujant solistams: A. Skarulytei ir 
Dr. J.’ Skaruliui.

• Nuo 5 vai. lietuviškas kermošius su riestainiais ir saldainiais', šokiam* gros 
geras orkestras iš Buffalo, N. Y.
Lietaus atveju ta pati programa įvyks šeštadienio dienos patalpose.
Maloniai kviečiame visus lietuvius iš toli ir arti, iš Amerikos ir Kanados, 

atvykti į Niagaros krioklį ir dalyvauti šioje didžiulėje šventėje.
, , TĖVAI PRANCIŠKONAI

bet penas buvo duota daugy
bė privilegijų, trejus metus 
juos atleido nuo visokiausių 
mokesčių, prievolių, kurias už
dėjo " ‘
vo B
,vieton1 atgabenti rusai.

1863 na. rugpjūčio 3 d. atlei
do iš mokyklų visus lietuvius 
mokytojus ir jų vietoje pasta
tė rusus.

Rusai pabūgo ir mirusių lie
tuvių. štai Kudirkos Naumies
tyje iš Vinco Kudirkos pamink
lo iškirto himno paskutiniuo
sius žodžius, kurie kalbėjo apie 
lietuvių vienybę.

Tai tik maža dalelė tos "kuL lietuvius brolius užprašė ir da- 
tūros", kurią rusų carai atne
šė j Lietuvą. Gaila, kad bolše
vikams parsidavęs Žiugžda ir 
tiek nežino. v P. B.

miesto ir apylinkių lietuviai ^ 
nuoširdžiai dėkoja JAV hetiF 
viams už 57 Ynaišų drabužių ir 
5 maišus batų dovaną,, kurią iŠ 
gegužės mėn. gavo iš Ralfo per?|S 
Caritasverband Schlestfig-Hol-??|| 
stein.- '

• Kun. K. Senkus, »tudi|uo- .'?
jąs muziką Romoje ir rengiąs 
lietuvišką giesmyną, atvyko į 
Freiburgą, į Vokietiją, kur stu-v|igl 
dijuos lietuviškas dainų melo- 
dijas. Freiburge išbus iki šių 
metų galo. ’ • ,

• ^Lokas praneša, kad l^iĮŠ 

birželio 25 d. savo posėdyje ^ 
svarstė tarybos narių pasisaky-
mą dėl suvažiavimo vietos ir? 
vėl nutarė Tarybos suvažiavi- 
mo vietos nekeisti ir kviesti 
LB Tarybos narius liepos 2, 3f > 
ir 4 d.d/posėdžiauti New Yor- 
ke.

• Dr. Rufus B. von Klein-' '||i 
smid, lietuvių bičiulis, Sout- Į/ 
hern California universiteto 
kancleris, birželio 17 d. atšven-
tė .80 metų amžiaus sukaktį.

• "Lietuvos Dienų" birželio / 
nr. duodamas pasikalbėjimas Jį

iš New Britain. Conn.; skautų 
“Vilkų” skiltis iš Worcesterio, 
Mass.; ir Hartfordo viUdukų 
“raudonųjų'* būrelis. Laimėto
jams įteiktos dovanos.

ty Policy in Ukraine”. Straųjs- 
nyje sutelkta įdomios medžią- V'f 
g°s-

• "Ateities" birželi© nr. j*u 
išsiuntinėtas skaitytojams. Nu-= 
meryje rašo: A. Sušinskas — 
Dirbti ir ilsėtis. V. Prosčiūnai- 
tė — Šatrijos Ragana, E. Mari- 
jošiūtė — Pasaka. K. Keblins- 
kas — Mūsų veikimas — ar 
tuo keliu?; pasikalbėjimas su
Z. Ivinskiu apie Vatikano ar- . 
chyvus; dedamos nuotraukos 
šiemet baigusiųjų studentų at- 
kų.- duodama jaunesniųjų kū
rybos. apžvalgos ir kit. Nume
ris gausiai iliustruotas.
• Skautiško pažangumo var

žybos įvyko p. Devenių ūkyjfe - ? 
Watertown. Conn., birželio 19'
d. Dalyvavo rytinių pakraščių 
Įvairių vietovių skautai. Var- - r? 
žybų tikslas buvo išrinkti g^- 
riausį vilkiukų būreli skautų * 
skiltį ir vyčių būrelį. Laimėto-

Aukojo:
Po $4.00 Dr. S. Daugėla -r> 

Kearny, N. J.; J. Fronckus |
W. Medford, Mass. L

Po $2.00 M. Dumbles — •' 
Brooklyn, N. Y. ?;

Po $1.00 A. Buszmen—Broo- 
klyn. N. Y.; J. Ocikas — SL / 
Albans, N. Y.;. F. Rajeckas — ... 
Maspeth. N. Y.: A. Kens. SL*'-* 
Šileika — Great Neck. N. Y4 i 
A. Brika — So. Boston. Mass.;
J. Pikturna— Cleveland. Ohio; 
Wm J. Milkbock — Meriden, ^ 
Conn.; M. Tamosiunas — 
ford. Conn.: Ch. Plcvock — ? 
Dorchester. Mass.; V. Banytė 
— Detroit. Mich.

AUKOS 
"DARBININKUI" 

PAREMTI

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA . Kokią kultūrą rusų carai 
* Pirmoji bažnyčia čia pasta* atneiė | Lietuvą (3)

• lyta 1622 m. Ją vėliau, 1637 *
m., pavedė vienuoliams domi
ninkonams. šie gi 1644 m. į- 
steigė parapijos mokyklą. 1802 
m. atidarė ir keturklasę gim
naziją, kurią baigė du didieji 
tautos vyrai: vysk. M. Valan
čius ir S. Daukantas. 1825 m. 
jau buvo visos 8 klasės. 1836 
m. gimnaziją uždarė, o patį 
vienuolyną pradėjo persekioti, 
neleido priimti naujų narių.
19 a. gale uždarė ir patį vie
nuolyną.

RASEINIAI
Pirmąją Raseinių bažnyčią 

pastatė Vytautas Didysis. 1642 
m. vyskupas Jurgis Tiškevi
čius Raseiniuose įkurdino vie
nuolius domininkefius. Jų vie
nas, Liudvikas Grincevičius, 
1663 pastatė dabartinę ' 
nių bažnyčią. 1886 m. 
domininkonų vienuolyną 
rė.

Toj vietoj, kur dabar 
pravoslavų ctrkvė, 
vienuoliai piarai buvo įsikūrę 
vienuolyną. XVIII gale, apie 
1742 m., jie turėjo savo kole
giją, kurioje mdkėsi apie 200 
mokinių. 1832 m. rusai kolegi
ją ir vienuolyną uždarė, o baž- 

' nyčią atidavė pravoslavams.
1870 pravoslavai tą bažnyčią 
nugriovė ir iš jos medžiagos 
kapinėse pasistatė 
Bažnyčios vietoje 
cerkvę.

DOTNUVA
Kadaise Dotnuva priklausė 

Mlečkams, kurie čia 1699 m. 
pastatė medinę bažnyčią ir iš 
Vilniaus parkvietė vienuolius 
bernardinus. Mlečkaitei ištekė
jus už Jono Brzostovskio, šis 
pastatė mūrinę bažnyčią. 1796 
bernardinai Įsteigė trijų klasių 
mokyklą ,kuri vėliau virto še
šių klasių gimnazija. Rusai šią 
mokyklą uždarė 1835 m., vie
nuolyną panaikino 1864 m.

KĖDAINIAI
1403 m. kryžiuočiai pastatė 

Kėdainiuose šv. Jurgio bažny
čią. Anksčiau toje vietoje buvo 
lietuvių stabmeldžių kapai. 
1704 m. ji buvo atremontuo
ta. 1625- m. kunigaikštis Radvi
la įkūrę gimnaziją, ligoninę ir 
didelę turtingą biblioteką, bet 
gaisras viską sunaikino. Vėliau 
katalikų vienuoliai buvo įstei
gę kitą gimnaziją. 1893 m. bir
želio 23 d. rusų valdžia Kėdai
nių gimnazija uždarė.

KRAŽIAI
Pirmoji Kražių bažnyčia 

statyta 1413 m. 1514 m.
nas Karolis Katkevičius pasta
tė kitą bažnyčią ir įkūrė kole
giją, kurioje mokėsi poetas 
Sarbievijus ir istorikas Kojela
vičius. Čia mokėsi ir D. Poška, 
gyveno ir pamokslininkavo 
Petras Skarga. 1570 buvo i- 
kurta dvasinė seminarija.

1770 rusai uždarė jėzuitų 
vienuolyną, kolegiją paėmė į 
savo rankas ir surusino. 1797

1757 m: vienuolės benedik
tinės savo lėšomis pastatė nau
ją mūrinę bažnyčią, kurią ru
sai 1893 m. lapkričio mėn. už
darė. Kaip žinome, žemaičiai 
pasipriešino, uždarymui prirei
kė net ir kariuomenės; pasi
baigė garsiomis Kražių skerdy
nėmis.

TAURAGĖ
1863 m. klebonas kun. 

moševičius buvo paruošęs
džiągą naujai bažnyčiai statyti. 
Rusų žandarai kleboną arešta
vo ir reikalavo tą medžiagą 
jiems už 150 rublių- parduoti.- 
Prievarta išgavę medžiagą, ru
sai kleboną paleido ir iš baž
nyčiai skirtos medžiagos pasi
statė cerkvę.

VILNIUS
Šv. Kazimiero bažnyčią XVII 

amžiuje pastatė jėzuitai, pa
dedant L. Sapiegai ir M. Rad
vilui Ten įkurdino vienuolyną 
ir įsteigė kolegiją.

1845 m. rusai šv. Kazimie
ro bažnyčią, vienuolyną ir ko
legiją užgrobė. Bažnyčią pa
vertė pravoslavišku soboru.

Šv. Dvasios bažnyčią br prie 
jos esantį vienuolyną Lietuvos 
d. kunigaikštis Aleksandras 
1501 m. atidavė vienuoliams 
domininkonams. Jų vardu vė
liau pavadino ir vienuolyną ir 
bažnyčią.

Domininkonai Vilniuje valdė 
ir šv. Trejybės bažnyčią, prie 
jos išlaikė ligoninę. XVII am
žiaus pradžioje turėjo įsteigę 
mokyklą, o 1626 m' jau buvo 
pilna gimnazija.

1821 m. rusai užgrobė > vie
nuolyną, bažnyčią ir gimnazi
ją. Bažnyčioje stačiatikiai įsi
taisė cerkvę ir pavadino ją šv. 
Mikalojaus vardu. x

Antakalnio Dievo Kūno baž
nyčią rusai atėmė iš katalikų 
ir XIX a. pabaigoje atidavė ją 
stačiatikiams.

Vilniaus universitetą uždarė 
1832 m. Koriko Muravjovo 
įsakymu visą universiteto bib
lioteką, visus Lietuvą liečian
čius dokumentus, raštus ir ki
tą medžiagą rusai išgabeno į 
Petrapilį. Maskvą ir Kievą. 
Muravjovas, Klingenbergas ir 
kiti to laiko ruskiai dėjo visas 
pastangas Lietuvą surusinti, 
užgniaužti bet kokį mažiausi 
lietuvių tautinį judėjimą. Jie 
naikino visas senąsias mokslo 
įstaigas ir kultūrines organiza
cijas. Muravjovo pastangomis 
Lietuvos sostinė virto nykiu 
provincijos miestu, kuris netu
rėjo priminti garbingos 
vos praeities.

1655 metais, 
rusų carui Aleksiejui 
taujant, rusai užėmė

masiniu būdu Žudė gyvento
jus.

UŽDRAUDĖ SPAUDĄ
1865 m. rugsėjo 6 d. rusai 

uždraudė lietuvių spaudą. 
Draudimas truko 40 .metų ir 
pasibaigė' lietuvių* laimėjimu.

Rusai Lietuvoje* pasižymėjo 
ir kitokiais rusiškos “kultūros” 
perlais.

Jie pristatė kartuvių ir kito
kių ekzekuciįos dalykų.

Kaune, Ožeškienės gatvės 
rajone, ugniagešių kiemo vie
toje, rusai buvo pastatę viešas 
kartuves. Ten buvo pakarti: 
kun. Mackevičius, kun. Rač
kauskais, Kareiva, Vrubliauskas, 
Vaškevičius, Bialozaras ir daug 
kitų, kovojusių už Lietuvos 
laisvę.

VILNIAUS UNIVERSITETAS prie* rusams ji atdarant 1832 m. B Vilčinskio albumo.

Kartuvių ir kitę kankinimų 
vietų buvo Vilniuje, Šiauliuose, 
Telšiuose ir kitur.

Muravjovo Įsakymu tūkstan
čiai nekaltų žmonių buvo pa
karti. sušaudyti, ištremti į Si
birą. 1864 m. kovo 10 d. Vil
niuje sušaudė Kostą Kalinaus
ką, didį kovotoją už laisvę. 
1897 m. suėmė daugybę Lietu* 
vos inteligentų ir ištrėmė Į Si
birą.

1797 gruodžio 12. Katarina 
panaikino ir Lietuvos vardą. 
Kraštą susiskirstė gubernijo
mis ir pavadino Severo zapad- 
nyj kraj.

KOLONIZACIJA 
PRASIDĖJO

1864 m, gruodžid 17

Stud. Ateitininkų Sąjunga je dalyvauti. Nuo narių gausu- 
savo metinę stovyklą ir suva
žiavimą šiais metais rengia 
rugsėjo mėn. 5—ii d.d. Camp 

. Christopher. Bath, Ohio (neto
li Cievelandoj. Stovyklavietė 
yra .labai gražioje vietoje. 
Programoje numatoma nagri
nėti Įvairias problemas, suriš
tas su ateitininkiškų principų 
praktiniu įgyvendinimu. Dau
gumą referatų ir paskaitų skai
tys patys studentai. Visa sto
vykla yra skiriama ateitinin- 
kijos 45 metų sukakčiai pami
nėti. Kiekvienas stud. at-kas 
turėtų jausti pareigą stovyklo-

mo bei jų aktyvaus įsijungimo 
Į stovyklos gyvenimą priklau
sys visas stovyklos pasiseki- 
maš. Jau dabar laikas pradėti 
ruoštis, taupyti pinigus ir gal
voti, kuo kiekvienas prisidės 
prie bendros nuotaikos. Tiki
mės. jog kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet, stovyklinė 
nuotaika visus sujungs į vieną 
gražią darnią šeimą. Ruoški
mės patys, raginkime kitus ir 
su nekantrumu laukime sto
vyklos pradžios.. \

SAS Centro Valdyba

jubilėjų paminėjo įvairios lie
tuvių ir ne lietuvių parapijos. 
Taip pat ir lietuviai karo vete
ranai, kurių jubiliatas yra ka
pelionas.

Mokslo metus Aušros Vartų 
ir šv. Kazimiero mokykla už
baigė ' vaidinimais. Artistais 
veik visi mokyklų 'mokiniai, 
todėl ir patenkintų žiūrovų bu
vo pilnos salės.

Atsakymas Uršulei T. Dau
kantienei, ALRK Moterų S-gos 
Centro 1—vicepirmininkei dėl 
atviro laiško Darbininke Nr. 
21.'

1. Skirkite Moterų Dirvos 
redaktorę nuo visos Moterų S- 
gos. Nei Moterų Dirvos redak
torė negali atsakyti už visą 
Mot. S-’gą. nei ^lot. S-ga už 
kiekvienos narės šeimos auk
lėjimą; bet, ačiū, kad atkreipėt 
dėmesį.

2. Sutinku ir pripažįstu, kad M. 
Dirvos redaktorė yra uoli vei- 

' kėja, bet, deja, tas dar nepasa
ko, kad ji savo vaikus moko 
lietuviškai kalbėti. Man gaila, 
bet didžiumos didžiųjų JAV 
gimusių lietuvių veikėjų ir 
yra didžioji tragedija, kad daug 
iš jų su savo vaikais jau savo 
tėvų kalba nesikalba. Tai yra 
ištikę ir Moterų Dirvos redak
torę. Panašių žymių jau rodo 
ir kai kurios naujakurių šei
mos.

3. Moterų Dirvos redaktorė 
keletą kartų ir per paskutinę 
naujų narių vajaus arbatėlę pa
reiškė, kad jos ir kitų, čia . gi
musių, vaikai jau lietuviškai 
nebekalbės. Ir ji nieko neprasi
manė ir nieko nekaltino, tik 
konstatavo faktą, kaip ir aš tik 
faktą paminėjau.

4. Tiesa, kad M. Dirvos re
daktorė vaikus siunčia į sto
vyklas. Betgi pirmaeilės, le
miančios reikšmės, šiuo atveju 
turi šeima, mokykla, organiza
cijos. Po teisybei, korespon
dentas pats nebuvo aname su
sirinkime. ar arbatėlėj, remiasi 
tik dalyvių informacijoms. Gi 
dalyvės — galėjo taip atsitik
ti, — kad visko nepasakė, ar 
persakė. Rodą, ne rodą kores
pondentui. nuraudusiam kaip 
kurkinui, reiktų atsiprašyti ir 
mielai tai padarysiu, bet faktai 
rodo, kad neklydo: vaikai lie
tuviškai nemoka, i lietuvišką 
šv. Kazimiero parapijinę mo
kyklą vaikai neleidžiami, lietu
viškai kalbančiose organizaci
jose vaikai nepriklauso. Ar 
taip būt. jeigu norėtų? O ant
ra. ar tai galima vadint šmeiž-

> tu? Džiaugiuos, kad moterys 
ginasi, ir to žodžio negrąžinu 
siuntėjai atgal, o pasilieku sau 
atminimui.

5. Ačiū ir už slapukus. Ką ga
li žinot, gal slapukai turi ge
resnių intencijų negu apie 
juos manoma. Spaudoj slapu
kai <tar ir šiandien praktikuo
jami. . S. J-

ku ir Vasario 16 
reikalais su tos gim. direkto
rium dr. V. Literskiu, P. Viš
činiu. Pr. Zunde. Adv. Skipitis 
rašo pri| įminimus iš 1940— 
1945 m. laikotarpio Berlyno 
mieste. Numeryje per 70 nuo
traukų iš viso pasaulio lietuvių 
gyvenimo ir veiklos. Adminis
tracijos adresas: 9214 
Broadway. Los Angeles 
lif. '

• Kun. Dr. K. Gečys

LIEPOS 2 IR 3, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ, PRIE NIAGAROS KRIOKLIO RUOŠIAMA

DIDŽIOJI NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŲ ŠVENTE



CAMPS

CLEVELAND, OHIO

GUEST HOME

atsi-
MERGAITRS

Chjcago, III

HELP W. MALĖ

VVANTED

For large structural glazed tile and

masonry job

FENOMENALUS regėjimo

ROBERT E. McKEE PAGERINIMAS

Tinka seniem

TO PLACE,

AR SKAITEI?

DR. PR. GAIDAMAVIČIAUS RELIGIOUS VOCATIONS

DIDVYRIS

Užsakymus siųsti

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS

Skandalas, kaip palietas kiau
šinis: kai jį išplaka, lieka tik 
putos.

BAKERY store suitable for ba- 
ker, adjacent giant Grand Union 
Mkt parking, poss Oct, *55. 
Fairfield shopping Ceater, Post 
Rd&Benson Rd. Fairfield Conn. 
For info N. Y. C. CY 8-5440.

Ir ponas Toks nuslampeno 
Zoologijos sodu toliau, ieško
damas voveraitės, kuriai galė
tų uodegą pakedenti.

MERGAITĖMS 
prižiūrint 

MT. ST. JOHN MOKYKLAI 
GLADSTONE. N. J. 

Berniukai nuo 6-10. mergaites nuo 
Stovykla atidaroma liepos 4,

į vienuolyną
lendiečių gru-

PICTUBE—Framing - Art - Lamp 
Shap - For Sale - in Westchester 
Well Ėst. Lowe Rent. Good Lease. 
6 Days. Centrally Located in Select 
Grovring Section. Sacrificing. Due 
to niness .for $6500/

MO 4-27*9,

EXCELLENT opportunity for me- 
chanic, estahlished garage seling 
major gas on national highway 
Route 9, between 2 free inter- 
changes of new Garden State park- 
way: new modem aparjment dovvn- 
stairs and large apartment upstairs, 
complete except kitchen; part of 
building may be used as separate 
enterprise. P. O. Box 30. New 
Gretna, N. J. Phone Axtel 6-5619.

' Eidamas Zoologijos sodu po- 
4Bta Toks užtaikė ant minios, 
kuri grūdosi prie beždžionių 
narvo.

ST. JOSEPH’S CAMP FOR BOYS 
and

ST. FRANCIS CAMP FOR GIRLS 
Indian Lake, Ga reiso n, New York 

Operated by the Franciscan Sisters 
of the Atonement. Ages 6 to 12 in- 
clusive. Kates $37.00 for two weeks. 
Swimming, boating, arts and erafts, 
all types of games and sports. For 
Information write: Sister Directress, 
221 /z E. 105th SL, New York 29, N.Y.

.......... Phone Lehigh 4-3580

DARBININKAS 
880 Buahwick Avė., 
■rooklyn 21, N. Y.

MIAMI 
BEACH IHH

To Make Every Day a Better 
Day Attend Church on Sunday 

And Take a Friend Along 
This ad Sponsored byClevelande gyvena du demo

kratinės Lietuvos seimų atsto
vai — Steigiamojo Seimo vals
tiečių liaudininkų frakcijos 
narys K. Žukas ir darbo fede
racijos frakcijos narys V. Ka- 
sakaitis. Vietinės Sandaros kuo
pos iniciatyva birželio 25 d. 
jiems buvo surengtas pagerbi
mas. Jį savo kalba atidarė J. 
Brazauskas — Bross. Steigia
mojo Seimo ir abiejų pagerbia
mųjų atstovų reikšmę iškėlė J. 
Daugėla. Toliau bendruomenės 
apylinkės vardu juos pasveiki
no St. Barzdukas, krikščionių 
demokratų skyriaus — A. Ta- 
mulionis, lietuvių fronto sky
riaus— J. Darnusis. Atsimini
mų papasakojo abu atstovai. 
Pagerbimo vakarą pravedė A. 
Gargasas. Atsilankė per 40 sve
čių. Reikėtų pagalvoti dėl to
kių pagerbimų formos: šiaip ar

nar
savo

KESWICK—ASTORIA
207 3rd Avė, Ašbury Park, N. J. 

Blokas ligi okeano — Skambink
* PRospect 5-1715 

Specialiai Vainikų Dienai 3 dienų 
savaitgalis $19.50 su maistu.

Sek vasaros ratas 
Europ. planas $18. Su gardžiais val
giais vienam nuo $40. Arti bažnyčios.

,• Knygutės
A. D. McTighe, savininkas.

Mrs. B. M. Kane, vedėja .

. Perskaitęs DARBININKU 
duok kitam jį pasiskaityti, kad 
užsiprenumeruotų.

ne (žiūrėjo tūkstančiai žmo
nių), WXEL televizijos stotyje 
Magie Wolf programoje, Mid— 
European Street ' Fair (ruošė 
Clevelando miesto muzėjus). 
Pagaliau liepos 9—10 grupė 
vyksta į Pittsburghą, kur AL- 
RK Federacijos valdyba ren
gia seselėms vienuolėms litu
anistinių dalyku studijų savait
galį. Grupės sezono pabaigtu
vės įvyksta liepos 7 6:30 vai. 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Studiją savaitgalis Pittsburghe

Motina M. Aloyza (Clevelan
do lietuviams ji gerai pažįsta
ma iš kelių jos atsilankymų) 
pereitais metais ALRK Federa
cijos kongrese iškėlė pageida
vimą, kad būtų lankomos lie
tuvaičių seserų vienuolijos ir 
supažindinamos su lietuvių sie
kimais bei uždaviniais. Pirmoji 
tokios iniciatyvos ėmėsi dr. Ad. 
Damušio pirmininkaujama fe
deracijos valdyba. Jos pastan
gomis liepos 9—10 į Pittsbur- 
gho pranciškii 
vyksta gausi k 
pė, kuri atliks'tokią prdgramą: 
1) bendrinės lietuvių organi
zacijos ir lietuvių katalikų or
ganizacijų siekimai — Ad. Da- 
mušis ir V. Palubinskas, 2) lie
tuvių kalba — St. Barzdukas, 
3) liaudies dainos ir liaudies 
muzikos instrumentai — Alf. 
Mikulskis ir O. Mikulskienė, 4) 
lietuvių literatūra — V. Kava
liauskas, 5) lietuvių tautodailė
— A. Sagienė, 6) tautiniai šo
kiai — L. Sagys. Dainos bus 
pavaizduotos plokštelėmis, kan
klėmis, skudučiais, tautodailė
— rankdarbių parodėlėmis.

Lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos mokinės, vado
vaujamos L. Sagio ir Alg. 
Bielskaus. atliks taip pat tauti
nių šokių ir dainų programėlę. 
Šokių ir dainų popietėje mo
kyklai atstovaus jos vedėjas J. 
Žilionis ir mokt. P. Balčiūnas. 
Nuo savęs visiems linkime ko 
geriausio pasisekimo: tikslai 
gražūs. SP

INGING PINES
Higkland Lake, Sullivan Co, N. Y. BarrpviUe 2669
Tarp pušų. didelė pievelė, šaltas ir šiltas, vanduo kamb,. 
visų rūšių sportas, žaidimai, ping pongas, laiveliai, mau
dynės, žuklavimas, privatus dokas, puikUs namų valgiai, 
arti kaL bažn. Kainos $38 — $43. Prašyk infbrm. “L”.

OTTO SKEL

HOME REPAIRS
Home owners deal direetly with 
fiore brothers on any job from cel- 
lar to roof and save the saleman’s 

commission.
No tnoney down — up to 7 years 

to pay
Alterations, Attic rooms, Basements, 

Bathrooms, Dormers, Garages, 
Heating, Ircm work, Masonry, Kit- 
chens, Painting, Siding, Roofing, 
Store fronts, Tile work, Pations.

For free estimates call
ESex 5-0690

Day or night <
FIORE BROSL INc..

79 Clinton PI., Newark.

Prabangus svečių namas 
moterim ir porom. Tinka 
savaitgaliam ir atost 
Kasdien Mišios, erdvi ap
linka. lauke plaukiojimo ba- 

dvietu

taip, prie vaišių stalų nepaju
dant išsėdėti kelias valandas 
pasidaro sunku ir kantriau
siems dalyviams, tad ar nebū
tų geriau pirma suorganizuoti 
pagerbimo akademiją (ir įspū
dis būtų didingesnis), o vėliau 
leisti laisvai pasivaišinti (ir 
nuotaika intymesnė bei draugiš
kesnė susidarytų).

L. F. GLASSER 

OPTOMETRISTAS

P B O G A 
Mechanikui, aprūpinimas šaldytu
vais ir jų prekybo, veikia 12 metų. 
Pamokys pirkėja to biznio. Pasitei
rauk apie šią reta proga, jei esi 
linkės mechanikai.

HAG 7431

B A K E R Y
FOR RENT, only bakery year 
around good business. Summer 
& Winter resort; also trading 
center in the Adirondacks. 
Golden oportunity, for single 
oę man with family. Call or 
write H. S. Smith, North Creek, 
9422, N. Y.

H38 Herald Tribūne.

MAISTO KRAUTUVE
Alus, skanėstai, sode, šaldytas mais
tas. Veikia 9 metai, pajamos 3600 
savaitei Gera nuomos suta^^- 
Dirba 6 dienas, nuostabi proga.
duodama su nuostoliu už $4000.^B

HY 3-8282

Hideaway Inn
2075 Bassett Avenue 

. OL S*9t68

žmogiškosios pilnaties vižlja. 
Tėvų pranciškonų leidinys.

248 psl., kaina $2.00

' — Ėee, — lėkštelėje sau per 
šlaunį, —r susirado toks tokį, 

fes- Eisiu ir aš pasižiūrėti.
Prisistūmęs arčiau narvo, 

bakšterėjo alkūne vieną mote- 
‘^ rišką ir pasiūlė: / *

— Na, pasivaipyk, kaip ano-

TELEPHONE.* 
DEARBORN 2-0819 

TOPLACĘ 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

CHINCinLLAS
During My Visit to Europe, the 
INTERSTATE CHINCHILLA Corp. 
at 1741 B’way, N. Y. C., Will be 
Closed as of June 18. During the 
Summer. Visit our Chinchilla Ranch 
at 198—02 119 Avė. St. Albans, L. I.

LA 5-2428 or TW 8-2413

NIEWENHQUS 
Associates

740 Hemlock Dr. OrandelL N. 
Kvalifikuotas patarėjas sudaryti 

piniginiam fondui 
COIfax 2-5963

428 Fulteu SL, Brooklyu, N. Y.
Kreiptis: Employmept Dpt. Mėsas 

nine We^L Priėmimo valandos 9:38 

A. M. iki 1:09 P. M. Atsinešti So
dai Seeurity CartL

MOUNT ST. IOSEFH »
LAKB STRKKT. STAMFORD. N. T. Pačiam vidury Weetera Cttakllla 
IOCALI VISTA POILSIUI IR ATOSTOGOM. KOPLYČIA VIRTOJ 

ATOSTOGOM IR SAVAITGALIAM PRIIMAMI. PUIKUS MAISTAS

PLEASANT HILL FARM
Norrowsburg, N. Y. TgL: 81R-210

Puikūs kamb. Sportas, TV, vokiški-vengrHki valgiai. Savo fer
mos produkL Laisva transportaeija i stoti ir atgaL Grafioje kal
voje, rami poilsio vieta. Kaina nuo $32 sav. Savininkas

Moor and Hobi

Sagio mergaitės šoka
Ši 22 L. Sagio . vadovaujamų 

mergaičių tautinių šokių šokėjų 
grupė Clevelande atlieka gra
žų ir reikšmingą tautinį darbą. 
Pasiekusi reikiamo lygio, ji į- 
domi ne tik lietuviui žiūrovui, 
bet populiarėja ir amerikiečių 
tarpe, štai.Clevelando dienraš
čiai Plain Dealer ir The News 
bei Halle Bross prekybos na
mai neperseniai surengė di
džiulį meno konkursą daini
ninkams, instrumentalistams, 
šokėjams, chorams, tautinių 
šokių grupėms. Mūsų grupė 
(ją sudaro lituanistinės vysk. 
Valančiaus mokyklos mokinės) 
taip pat dalyvavo konkurse 
(tautinių grupių jaunių sky
riuje) ir varžybas laimėjo. Da
bar jos jau kaip laimėtojos 
šoks labdarybės koncerte bir
želio 28 d., kur taip pat da
lyvaus ir Amerikos televizijos 
žvaigždė George Gobei. Dar 
būdinga, kad-Ragučiai ir Blez
dingėlė čia bus šokami palydint 
mažajam Clevelando simfoni
niam orkestrui. Jaunųjų laimė
tojų nuotrauką įsidėjo Cleve
lando dienraščiai ir parašė 
gražų jų įvertinimą. Plain 
Deader ypačiai ižkėlė precizi
nį bei artistišką Blezdingėlės 
šokiipą ir jį palygino su gar
sios Amerikos profesionalų 
Rockettes šokėjų grupės šo
kiais.

Grupė taip pat buvo pakvies
ta ir šoko: June Festival (ruo
šė Clevelando miestas), Grotto 
konvencijoje Clevelando stadio-

— Ata, ta! — suploja ponas 
Toks delnais, kad net beždžio
nė knisteli ir pasikabina po 
kartimi. — Visiškai gerai pasa
kyta: lygiai ir mes taip daro
me. — Ar to taip mokėtum ’ 
— kumšteli ponas Toks nedi
delį vaikėzą.

— Dar ir kaip! — šokteli ir 
pasikabina rankomis už virbu. 
---- Ei. beždžionvaiki, — per
spėja jį ponas Toks, — neįš- 
versk narvo! Gali sumaišyti 
žmones ir beždžiones. Kas ta
da išskirs, kuriuos reikės vėl 
užtverti. Gali tekti šauktis na- 
bašninko Darvino arba šliu-

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

Telpa 300
• Vestinis • Msrgvskariai
• Komunifos • tokiai — 
Penkt., SAtad., Sekmad. 
No cover —No minimam

RETAIL . BRANCH - BAKERY 
Now Storo • Good Locatidn • 

Bakod Goods Suppliod • 
Roasonabio •

Gi — 00040 - GI — 82969

CAMP GREGORY 
BERNIUKAMS NUO 7 - 16 

Atidaroma' birželio 30. uždaroma rugpiflčio 
25. Už 2 savaičių periodą $40. už visą 
sezoną $140.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusiu vadu 

Informacijom rašyk: 
REV. PETER L. FLANNAGAN, 

CAMP GREGORY 
Gray. Maine 

Tel. Portląnd 2-3384

m-m7-*- — reoms hot and cold water. SomeBEBNADETTE LODGE tvlth private ahover. 8 aerre. Home 
BEACH LAKE, FA. Phona S040 SPort^ Walking dia-

tance to Cathclic church.

D0MIMICAN SISTERS OF THE 
PKRPETUAL ROSARY

Cloistiri'd. Cbirt»-mp1ntlv<> C -mmunit? 
forminir a Guard nf H«n<>r fr>r Mnry. by 
recltatfrm <»f the Rorary every h»uir day 
and night. .Sisters nlso chant the Dtvlne 
Qfflce. Are enmged in tiinking VeMmente 
and other, ■verks e»f art. Applv »■»: Rav. 
MOTHtR PRIORESS. 14th and W«at S ta., 
Union City. N. J.

HOTEL MELROSE, 
Ssv. Albort Marranzini

AmerildetifikM — 28 baroK. pri
vati maudyn*. Spee. kain«H savaitėm, j- 
skaitant stebnklinga maMa nnUsu *y- 
mkm restorane. Blokas su puse nuo pa
mario, laisvas pasipariciairnan. Arti kat. 
bažn. Bezervarijom skamK:

WTMwood. 2-8771 
144 E. GariteM Avė. tiHdwood. N. <J.

97 Nassau Avė, arti Manhattan Avė.

GreenpoinL Brookiyn. N. Y.

5? ? — Ką?! — išpūtė akis pa- 
liestas sutvėrimas ir skėstelėjo 

; rankomis.
■. x — Nieko, —. atsakė ramiai 

ponas 'Toks, — aš netyčia, at- 
Ssiprašau. Bet galėtum man ir 
tje'? pasakyti, ar pataikytum kaip 
. \ anoji?

Užkalbintoji nieko neatsa- 
kė, tik parode Tokiam liežuvį 

p ■ ir pasitraukė Į šalį.
fe — Visiškai gterai, visiškai 

gerai, — kikeno patenkintas 
ponas Toksai — žiūrėkite, ir. 
ji tą patį daro.

'? ::' .Kas ir ką daro?! — tei- 
ęį ravosi grūsdamasis prie narvo 

\ kažkoks pilietis.
— Ugi žiūrėk, kaip beždžio- 

, ... nė vaiposi! Visa kaip žmo- 
į,.: gus!'Ir mokėk tu man taip!

Dar ir nugarą pasikaso, per
E krūtinę pabraukia.

— E tikrųjų, per pačią šir-
. f., dį, — pataiso Tokį dar vienas 

/ • ĮŪlietis, tapendamas prie 
vo ir kvatodamas visa 
gerkle.

k*. — Sakai palei širdį, —
r?..-" liepia ponas,Toks. — 0 dabar, 

ana, pakaušį užgriebia, paau-
< sės kedena. Kas nors jai rūpi? 

Ar knatai?
.. — Tasgatis, kaip tikras žmo- 
gus. Ir mes taip darome, — 
pritaria Tokiam jau nebe vie
nas, o keli, prikišę nosis prie

6-15 
__ „ _ uždaroma 
rugpjūčio 13. Savaitei $K. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusiu vadų.

Rašyk ar skambink: 
Mother Vitalano, Camp St. John, 

Peapack. N. J. Tel. Peapack 8-0640

padedant

viri normos

Vilią
Marie
Claire

Ho Ho Kus vienam ir
j kambariai, privačios 

‘ " ir vanduo. Labai
maistas. Skambink: Sa-idl- 
River 1-0658. prašyk infvr- 
maciių.

gali paskaityti ir su akiniais. Labai 

tinka kataraktų atvejais. Rodoma 

be- įsipareigojimo

WHITE & VAN COTT
180 Rose Avė. NEW DORP.

Staten Island (6) N. Y.

GREGORY’S 
WASHINGTON BEACH HOTEL

Phon# Barryvill* 2145* Yulan, N. Y.
Kas metai vis geresnis. Art. katalikų bažnyčia. Klausk
infortn. ?L”. Frank «nd Hilda Gragcry

SUNSET VIEW LODGE 
HIGHLANO lake, n. y.

Beautifully located on lake. Large. airy rooms. Hot and cold running vrater.
, ExceHent food. all home cooking. 

BOATING - SWTMMTNG - FISHING - SHUFFLEBOARD
Open all year, Pooklet. Barryville 2184. Rate* $40 up. Mru. Roae WUd«nann

Naujoje vadovybėj* 
Muzika keturių kolegijos auklėt. 
Skanūs sandvičiai. Jums patinkami 
gėrimai. Vilias 6-5890.

Bay Shora Road & Florida Ava. Miami Boach, N. J.

mūsų naujiem

stipriem stiklam

žmonėm, kurie ne-

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta Nevv Jersey slaugy
mo bordo.

St. Francis ITospital and 
School of Nursing 

25 East Hamilton Place 
Jersey City, New Jersey.

VACATIONS

DBEAMLAND
Ky«erike, Ulcter County, N. Y. 200 aeres 
of happy vacations. All sports. swimming. 
American <x>oking. delicious meals. 2t» 
hrs. from N.Y.C.. Vacation fun for everj- 
one. Camp Resort. boys & gi ris, maturę 
supervision. season $375 — month $200. 
Adults and Famiiies $3S-$47 week — 
Child $26. ^ritv Box "Darb*' for booklets

convalese. homes

Home for ekierty. Excellent 
food & care country environ- 
ment largo TV & living room. 
R. N. in atiendance. Private 
room $35 — Singi, from $30. 
Near catholic churchee

CAVE HILL
Modos 5, Conn. Stovykla ir Litis. 

TeL: TB 3-8347.
Privati maudyklė, tenisas, tokiai, 
,visi patogumai, sportas, kinas, pa-
sijodme jimas. Daug ir skanaus val
gio. Prieinamos kainos. Arti kat 
bažn^ veikia jau 32 m. Prašyk in- 
form. Sav. Mrs. Frank Pach.

CRONWELL CREST 
Middle town, Conn. 

Diamond 6-9613.



ŽWIOS

LAISVES VARPAS

TeL Brockton 8-1159-R.LB Tarybos

Vinco Kudir-

IŠ WWRL, 5000 kcl.

ruošiamas* ‘Rūtos” radijo kultūros organizacijos, įvyksta

mokyklos dip- 
Nutautaitė, E.

Kviečiame visus lietuvius atsilankytit į šios Lietuvių Baldų Krautuvės NAUJĄSIAS 
PATALPAS ir pamatytti, kaip PIGIAI Jūs galite papuošti savo namus naujais, gra
žiais, moderniškais ir gerais baldais, čia galite užsisakyti sau baldus ir tiesiog iš dirb
tuvių. čia pirkdami baldus sutaupysi .te daug pinigų. Todėl baldų reikalais visuomet 
kreipkitės į ______

6. Neskaityk knygų ir ne
kortuok saulėje.

7. Nevartok kvepalų kūnui, 
jei rengiesi gulti saulėje, nes 
tai pagreitina odos uždegimą.

8. Po sunkaus darbo neiki- 
tiesk kaulėje.

9. Atsimink, kad kitaip nu*

Antrasis LIETUVIŠKO RADUO PIKNIKAS, ruošiamas Didžiojo New Yorko 
lietuviams, įvyksta pirmąjį rugpjūčio (August) mėnesio sekmadienį, būtent, rugpiūčio 
7 d., National Hali & Park, 65th St. ir 38th Avė., Woodside, L. I., N. Y. Čia, taip pat, 
bus įdomi programa ir daug ko gražaus. ' .

Skautai dėkoja
Liet. Tautinės S-gos New Yor
ko skyriui už 10 dol. auką.

A i— IMpVvĮHĮKKBBv mOKyK“

lą šiemet baigė 41 mokinys: 23 
mergaitės ir 18 berniukų. Iš 
jų 16 lietuvių. Geriausiai bai
gė A. Šileikaitė ir A. Rima- 
vičius. - -

Birželio 26 visi, gražiai uni
formuoti, dalyvavo pamaldose 
ir priėjo bendros komunijos. 
Po pietų kleb. kun. N. Pakal
nis bažnyčioje iškilmingai bai
gusiem įteikė, diplomus.

Birželio 27 visa mokykla lai
vu, Hudson upe padarė ekskur
siją į Indian Point. v c

Vasarą mokykla bus remon
tuojama. Kleb. kun. N. Pakal
nis tuo reikalu jau padarė su
tartį. Mokyklą išlaikyti jam 
atseina daug išlaidų.

Rašytojas A. Gustaitis 
persikėlė į naują butą. Dabar 
jo adresas: 406 K Street, So. 
Boston, Mass.

IBNUOMUOJAMAS kamba
rys su visais patogumais -vie
nam ar dviem žmonėm. Gali- 
tis į: Dome, 414 So. 5, Brook- 
ma naudotis ir virtuve. Kreip- 
lyn 11, N. Y.

kitaip 
raudonplaukes, 

ir blondinės

WBMS, 1090 kSocydes
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai pietų metuAPRĖKSIMO MOKYKLOJE Litimnfatikos nsmokM lankiusieji mokiniai su dainavimo mokytoju mm. P. 

Saku (k.) ir mokyt. D. Kunskaite. Abi nuotraukos -V. Maželio.

S. Vaitkevičius, 
Bostono Teisininkų Draugijos 
skyriaus pirmininkas, gavo at
sakymą į laišką, kuris buvo 
parašytas Ceylono ministeriui 
pirmininkui Kotalawai, dėko
jant jam už Pabaltijo kraštų 
prisiminimą Bandungo konfe
rencijoje. Toje Azijos ir Afri
kos valstybių konferencijoje, 
kaip pamename, Kotalawa pri
kišo bolševikam jų grobuoniš

kumą ir priminė Lietuvą.

lė veikia blondines, 
briunetes ir 
Raudonplaukės 
paprastai nudega greičiau.

10. Jei tavo oda parausta, 
atsiranda net pūslės, bet nepa- 
runda, tai esi heliofobas ir ne
turi kaitintis saulėje.

Lituanistinė Apreiškimo pa
rapijos mokykla irgi užbaigė 
šių metų savo darbą. Aštunta
sis skyrius birželio 24 laikė 
nustatytus jam iš lituanistikos 
egzaminus. Egzaminų komisi
ją sudarė kun. A. Račkaus
kas, mokyt. D. Kunskaitė ir 
mokyt. V. Jocienė. Komisija 
buvo labai patenkinta egzo- 
minų rezultatais. Mokiniai la
bai gerai atsakinėjo iš tikybos,

Pradedama vasaros tvarka
Nuo liepos mėn. 3 d. šv. Pet
ro bažnyčioje pradedama vasa
ros tvarka. Bažnyčioje sekma
dieniais nebus giedotų mišių ir 
jokių pamaldų sekmadieniais 
po pietų; šv. Valanda bus tik 
pirmaisiais mėnesio penktadie
niais; šv. Teresėlės Novenos 
pamaldos ir per vasarą bus lai
komos trečiadienių vakarais.

Naują vasarvietę—viešbuti 
įsigijo Leo ir Frances Peppel. 
Jo žmona yra lietuvaitė, trem
tinė, Pr. Tai a laite, 1947 m. at
vykusi Į Ameriką ir ištekėjusi 
už amerikono, šiais metais jie 
nusipirko didelį vasarnamį — 
viešbutį "Sayville Shore Club", 
Sayville, Long Island, N. Y. 
Viešbutis turi per šimtą kam
barių su visais patogumais; 
taip pat įrengtos Sielelės spor
to aikštės, puikios maudymosi 
ir žuvavimo sąlygos, pilna įvai
rių kitų pramogų.

Sayville yra už 55 mylių nuo 
New Yorko. Automobiliais pa
siekiama Southern State Park- 
way arba Sunrise Highway. 
Traukiniu iš Pennsylvanijos 
stoties iki Sayville. Telefonas 
SAyville 4-2050.

ir at
buvo 

Maže- 
kelio-

KHpvvo ekskursijoje
šv. Petro parapijos jaunųjų 
choras, kuriam vadovauja sese
lė Elzbieta, birželio mėn. 27 d. 

ekskursiją į gražųjį 
Parką netoli New 
Mass. Ekskursijoje 
apie 50 choristų.

Mirė
Agota Sudentienė 65 m. am
žiaus, palaidota birželio 29 d. 
iš Angelų Kar. bažnyčios šv. 
Jono kapinėse.

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

J. Stankūnas, 
muzikas ir vargonininkas, su 
savo dukrele Irena išvyko mė
nesio atostogų į Floridą.

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

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

Darbas at&etamiM pilf/iasie trchaBm, pripafiato 
BOA InstMaio, Kew Yerim.

lietuvių kalbos ir literatūros, 
Lietuvos geografijos ir istori
jos. Gerai išvystė ir jiems duo
tą raštu darbą 
kos Varpas”.
' Lituanistinės 

lomus gavo G. 
Remėza, A. Rimavičius, A. Vai
nius ir L. Vasiliauskaitė.

Lituanistika Apreiškimo pa
rapijos mokykloje dėstoma jau 
nuo 1952 metų pradžios, -įve
dus ją kleb. kun. N. Pakalniui. 
Daug širdies į šį lietuvišką dar
bą įdeda mokyt. V. Jocienė, 
kuri veda šią lituanistinę mo
kyklą, ir mokytojei kun. A. 
Račkauskas ir D. Kunskaitė. 
Per eilę metų jie yra paruošę 
gražų jaunųjų lietuvių būrelį. 
Daug kas iš jų Lietuvą apleido 
dar kūdikiais būdami ir savo 
tėvynės beveik neprisimena.

Gaila tik to, kad nevisi tė-

Apdovanojo jaunimą
Birželio 26 d. Bostone besilan
kydamas kun. A. Sabaliauskas, 
salezietis, visiems Bostono. , lie
tuviams skautams ir skautėms 
padovanojo po vieną, pagal 
kun. Jono Bosko mintis, jo pa
ties paruoštą ir išleistą knygą: 
Laimės giesmė. Tokių knygų 
autorius skautams padovanojo 
160 egzempliorių.

vai supranta. Š3vo pareigą vai
kus lietuviškai pramokyti mel
stis, skaityt ir rašyt Vaikų ga
lėtų ir turėtų būti daugiau 
lankančių lituanistines pamo
kas, negu dabar yra. Būtų 
lauktina ir lietuvių visuome
nės paramos tam darbui.

D. Kunskaitė Apreiškimo 
mokykloje dirba jau šešti me
tai Apie 30 jos mokinių, jau 
trečios kartos lietuvių, nęblo- 
gai kalba, skaito ir rašo lietu
viškai. Mokyklos parengimuo
se jie-pasirodo su -tautiniais 
šokiais ir lietuviškomis daino
mis. Tai dėl to, kad mokyt 
D. Kunskaitė turi didelį mo
kytojos patyrimą. Ji yra baigu
si Panevėžy gimnaziją ir mo
kytojų. seminariją, eilę metų 
dirbo Panevėžio ir* Kėdainių 
pradinėse mokyklose. Vokieti
joje, tremtyje, taip pat buvo 
įsijungusi į mokyklos darbą, 
čia atvykusi, be tiesioginių sa
vo pareigų, randa laiko ir be 
atlyginimo tęsia savo pedago
ginį darbą, mokydama Ameri
kos lietuvius jų tėvų kalbos.

R. S.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocydes — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką. 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIZIUI — LUteantan Eudio Hour, M Cot- 
tage St, Norwoed, Mass. Skyriai: Lithnaaian Furuitare C®. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė, Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1448; SOeth Boston 8-4S18 ar 
8-194*; Klrkland 7-8538.

Symphony of the Air, z 
anksčiau vadipęsis NBC simfo
niniu orkestru, kurį dirigavo 
Toscanini, buvo išvykęs aštuo 
nių savaičių kelionei į Toli
muosius Rytus. Koncertavo Ja
ponijoje, Korėjoje, Okiriavoje, 
Formozoje, Filipinuose, Tailan
de, Malajuose, Ceilone.

Šį orkestrą begrojantį 
skirus instrumentalistus 
išfotografavęs Vytautas 
lis. Dabar orkestras savo 
nėję reklamom naudojo Vyt. 
Maželio nuotraukas.

PARDUODAMAS ŪKIS
Norima greit dėl ligos 

parduoti ūkį (farmą), 155 akrai 
žemės ir vienas trečdalis miš
ko. Gerą pelną, duoda vynuor 
gės. Ūkis yra už 265 mylių nuo 
New Yorko prie Penkiapirščio 
ežero (Five Fingers Lake) New 
Yorko valstybėje. Prašo $6000, 
įmokėti reikėtų $2000. Teirau
tis vakarais nuo 6 vai. Brook- 
iyn, N. Y., telefonas:

TAytor 7-6131

Angelę Karalienės parapijos 
piknikas

įvyksta liepos 10 d. Polish Na
tional Home', 108-11 Sutphin 
Blvd., Jamaica, L. L Labai pa
togi vieta privažiuoti trauki
niais ir automobiliais. Ypač 
lengvą privažiuoti Richmond 
Hill ar Woodhaveno lietuviam, 
nes jiems iki parko tik keli 
žingsniai. Orkestras šokiams 
gros iki 11 v. v.
Pianistė S. Palechek-Lėvickienė 
išvažiavo atostogų į Pietų 
Ameriką. Muzikos studija bus 
uždaryta nuo 1 liepos iki rug
sėjo 1.

' Vacį. Kleiza, 
studentas iš Chicagos, svečiavę
sis Brocktone, grįždamas namo, 
buvo užsukęs porai dienų į 
New Yorką.

Į berniukų stovyklą
Kennebunk Port mašinos iš
važiuoja liepos 2 d., šeštadienį, 
9 v. ryto. Visi susirenka prie 
pranciškonų vienuolyno, 680 
Bushwick Avė., Brooklyne.

Skautę vadovybė 
praneša, kad spaudoje pasiro
džiusios žinelės, jog New Yor
ko skautai atliko Joninių lau
žo pragramą p. Lapienės vasar
vietėje, neatitinka tiesos. Skau
tai nebuvo žadėję to laužo pra
vesti.

Rimvydas Šilbajoris, 
studijuojąs rusų literatūrą Co- 
lumbijos universitete, gavo iš 
Fordo fondo stipendiją dokto- 
rizūotis.

Edvardas Kaminskas, 
šį pavasarį baigęs Seton Hali 
universiteto paruošiamąjį me
dicinos kursą, gavo aukso me
dalį, kaip geriausias tos srities 
studentas.

Angelę Kar. parapijos
šv. Vardo d-jos surengtas išva- 
žžavimas autobusais į Oak Rid- 
ge, N. J., puikiai pasisekė, da
lyvavo per 100 žmonių.

LIEPOS (JULY) 10 D., 1955, 
visų pamėgtame ir gražiame

SV. MYKOLO LIETUVIU PARAPIJOS SODE,
Bayonne, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai. po pietų. ŠOKIAI, grojant Edvardo Andrews liet, orkestrui, pra
sidės 4:30 vai. po pietų. Programa, kurią išpildys “Rūtos” ansamblio dainininkai ir šo
kėjai. prasidės 5:30 vai. po pietų. Bus taip pat renkama šių metų New Jersey lietu
vaitė gražuolė. Įėjimas tik 75 centai; vaikams nemokamai.

Visus maloniai kviečia atsilankyti direktorius, Jokūbas J. Stukas.

posėdžiai vyks Baltų Laisvės 
Namuose, 131 East 70 St, New 
Yorke. Prasidės šeštadienį, lie
pos 2, 11 v. Tą dieną numato
mi du posėdžiai, sekmadienį 
irgi du, pirmadienį prasidės 9 
v. ryto ir viskas baigsis apie 1 
v. p. p.

Tai nėra koliojamasis žodis. 
Juo pavadino Brooklyno gydy
tojas Charles Pabst tuos žmo
nes, kurie saulės negali pagel
ti. Heliofobai nuo saulės ne 
randa, bet rausta. Jie # neturi 
savo odoje reikiamo pigmento. 
Tokių Amerikoje esą apie 10 
mil. Jie labiausiai turėtų sau
lės pasisaugoti.

Besikaitinantiem saulėj duo
da dešimt patarimų:

1. Jei esi heliofobas, tai sau
lėje būk tik labai po trumpą 
laiką.

2. Saulėje negerk alkoholi
nių gėrimų.

3. Nemiegok saulėje.
4. Nesėdėk nusimaudęs ir 

nenusišluoetęs saulėje, nes 
vandens lašeliai veikia kaip 
didinamasis stiklas ir sustipri
na saulės veikimą.

5. Nebūk saulėje plika gal
va, kad neištiktų saulės smū-

Pranas Kašėtas, 
Bostono kolegijos mokinys, už 
pasižymėjimą moksle gavo sti
pendiją aukštesniam mokslui; 
Recherd Mills baigė Fordham 
universitetą New Yorke. Rusų 
kalbą dar studijuos Harvardo 
universitete. Jie abu yra šv. 
Vardo draugijos ir vyčių nariai.

Pranešimas
Šv. Petro ir Povilo Draugijos 

nariams bus metinės pamaldos 
liepos 3. Bus aukojamos mišios 
šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
10 vai. ryto. Visi nariai prašo
mi susirinkti pusvalandžiu 
anksčiau. Valdyba.

Telefonas: EVergreen 4-9893

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

surengė 
Linkolno 
Bedford, 
dalyvavo 
Kartu su choristais vyko kun. 
J. žuromskis, kun. A. Kontau- 
tas, kun. A. Jurgelaitis ir ke-. 
lėtas mokytojų seselių.

Lankėsi kun. A. Sabaliauskas, 
birželio 25—27 d.d. savo emi
gracijos dokumentų tvarkymo 
reikalais lankėsi Bostone. Sve
čias dalyvavo parapijos banke
te Blinstrub’s-Village.

Pranas ir Ona Tuleikiai 
liepos 3 švęs 41 m. savo vedy
binio gyvenimo sukaktuves ir 
jų intencija tą dieną bus au
kojamos mišios ^v. Petro baž
nyčioje.

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BBOOKLYN. N. T.

A. Kneižio 
vadovaujamos radijos valandos 
piknikas rengiamas liepos 10 
d. Romuvos parke, Brocktone. 
Bus įvairi ir įdomi programa. 
Prašoma atsukti radijo apara
tą į WHIL stotį, 1430 kilocik- 
lų, Medford, Mass., sekmadie
niais 11—12 vai. ir pasiklau
syti informacijos.

^Tarptautinis Institutas 
nuo birželio 30 pradeda anglų 
k. vasaros kursus. Pamokos 
antradieniais ir ketvirtadie
niais 7:30 ir 9:30 vai. vakarais 
190 Beacon St. Už pamoką mo
kama 25č, registracija 1 dol. 
Galima įsirašyti į pradedan
čiųjų ir jau kiek pramokusių
jų grupes.
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