
j Maskvą

Amerika derėsis jau ir su Kini jos komunistais

Apie Adenauerį po

MIRĖ DR. ANTANAS GARMUS

Pranešimas Darbininkui iš 
Eucharistinio kongreso

• Sicilijos ugniakalnis Etna 
šiom dienom gausiai ėmė la
vą “spjaudyti”.

se prezidentas aiškiai išdėstęs 
Amerikos pažiūras į tokius 
klausimus, kaip tarptautinio 
komunizmo agresija laisvajam 
pasauliui.

“TEGYVUOJA LIETUVIAI 
CH1CAGOJE"

šveicarų laikraštis, paskelbęs 
tą Maskvos aiškinimą, pridu
ria: “Didesnio cinizmo jau ne
gali būti.”
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ninku kalinys. Net prieš einant 
prezidentui į bažnyčią, jo pa
reigūnai išieškojo, ar nėra ko 
bažnyčioje įtartino.

Trys amerikiečių saugumo 
vyrai viename bare truktelėjo 
baltojo šveicarų vynelio per
daug. Už sukultus indus ir 
veidrodžius, kai jie pasitąsė su 
kitais svečiais, užmokėjo kon
sulatas, o narsuolius tuojau iš
siuntė namo.

Korespondentų darbas buvęs 
nuobodus ir varginantis. “Welt- 
woche” rašo, kaip didžiųjų po
sėdžių salėje sovietas paskaito 
savo pareiškimą, paskui skaito 
jo pareiškimo vertimą. Paskui 
spaudos šefas Djiščevas bėga | 
spaudos kambarį ir skelbia 
spaudos konferenciją. Tuo tar-* 
pu jo kolega anglas visai atsi
sako nuo konferencijos; jis ru
siškai nemoka ir Bulganino - dŽIavimu paskaitė Bulganino 
kalbos neduoda. Jo kolega a- kalbos pradžią ir galą ir atS 
merikietis trumpai tepaskelbia duoda tą... kalbą žurnalistam, 
ką kita, visai ne Bulganino kai- Konferencija baigta.

žėti pas Djiščevą “• ‘-1
lljiščevas tada yra dienos ;

žvaigždė spaudoje. |
Keli šimtai korespondentų < 

laukia, ką jis pasakys. Jis iš- jį 
kalbėjo valandą. Ištisą valandą < 
— apie nieką Dešimt minučių 1 
jis aiškino, kokia begalinė 
reikšmė yra šios konferencijas ; 
ir kaip jis pats džiaugiasi čia 1 
sutikdamas pažįstamus. Toliau į| 
per 50 minučių jis rodinėja 
“kačių pėdukes” Bulganjrto ; 
kalboje — naują taikos dvasią, q 
pasiryžimą kitus suprasti ir Ž 
leistis | kompromisus. Paskai- 5 
tė porą sakinių iš Eisenhowe- | 
rio kalbos net su vertimu 
padarė svarbią išvadą, kad net / 
ir Eisenhoweris stoja už tai
ką. Ir tada paskelbia, kad gre- | 
timame kambary “draugingu- 1 
mo ir nuoširdumo scenoje** Ei- 
senhoweris su Žukovu pasida- *1 
linę intymiausiom žiniom — J 
kad ne tik jis, Eisenhoweril, 
bet ir Žukovas, jau esą senė- j 
liai... Paskui dar su pasigtt- JI
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BUVĘS VALSTYBĖS SEKK. CORDELL HULL laidojamas \Vashingtone tautinėje katedroje.

Tarptautinis Eucharistinis 
kongresas Rio de Janeiro. jau 
baigtas liepos 23. Baigtas, bet 
liko gyvi įspūdžiai iš visos kon
greso nuotaikos ir ypač iš lie
tuvių pasirodymo.

Liepos 17 tokio vaizdo Rio 
de Janeiro nebuvo turėjęs. Bu
vo procesija čia esančių ir at
vykusių tautų pasitikti stebuk
lingai ir labai gerbiamai Mari
jos statulai Brazilijoje. Svar
biausioje gatvėje išsirikiavo at
skiros tautybės su tautiniais 
drabužiais ir plakatais, vėlia
vom.

Lietuviai nešė įrašą: “Prieš 
taip didį Sakramentą”. Paskui 
tautinė vėliava ir šv. Kazimie
ro vėliava. Prisiartinus lietu
viam minia plojo, kaip čia į- 
prasta entuziazmą reikšti, ir 
šaukė: “Viva Lituania”. šaukė 
ir mojavo vėliavikėm. Iš už 
keliolikos metrų buvo girdėti: 
“Būkite pasveikinti lietuviai, 
tegyvuoja Lietuva”. Vienas jau 
kongreso aikštėje ‘ėmė prakal
bą sakyti: „Ateina lietuviai, ka
talikiška tauta,- jie atvyksta iš 
taip toli, garbė jiem”... Kun. 
Sugintas jam norėjo paaiškinti, 
kad tuo tarpu čia nėra atvy
kusių iš Lietuvos, nes ten bai
sus persekiojimas ir niekas ne
gali atvykti, kad jis pats esąs 
lietuvis iš Chicagos... Tada tas 
kalbėtojas susiorientavo ir kal
bą užbaigė: “Tai lietuviai iš 
Chicagos; tegyvuoja lietuviai 
Chicagoje!”

Žmonių 300,000. Altorius — 
burlaivio išvaizdos; jame popie
žiaus vėliavos atrodo kaip bu
rės; naktį prožektoriaus švieso
se jis atrodė kaip didingas lai
vas prie Atlanto.

Tai antras eucharistinis kon
gresas Pietų Amerikoj. Prieš 
23 metus buvo Argentinoje.

Liepos 22—23 naktį mirė 
staiga dr. Antanas Garmus Chi- 
cagoje.

Nepriklausomos Lietuvos me
tu jis buvo žinomas kaip pa
triotas socialdemokratas. Pas
kui jo vardas iškilo bolševikam 
atėjus, kai jis buvo paskirtas 
Kauno miesto burmistru ir iš
rinktas į “liaudies seimą”. Ta
me “seime” Garmus buvo vie
nas iš negausiųjų, kurie mė
gino ginčytis su Pozdniakovu 
dėl Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. Pozdniakovas pa
žadėjo represijas tiem, kurie 
susilaikys nuo balsavimo.

Amerika pradeda tiesiogines 
derybas su raudonąja Kinija 
rugpiūčio 1 Ženevoje. Derėsis 
dėl “civilinių asmenų repat
riacijos”. Amerika nori atgauti 
51 asmenį, tarp jų 11 nuteistų 
lakūnų.

Iš Amerikos pusės derybose 
dalyvaus Amerikos atstovas Če
koslovakijoje Alexis Johnson. 
Jis prieš tai dar iškviestas Į 
valstybės departamentą.

Tarpininkavo tarp Amerikos 
ir raudonosios Kinijos Indija, 
Burma, Britanija.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad derybos nereiškia 
diplomatinio pripažinimo.

ADENAUERIS DABAR Į 
MASKVĄ

• Vakarų Vokietijos užs. rei
kalų min. Brentano pranešė, 
kad kancleris Adenaueris Į 
Maskvą vyks. Pirmiausia jis no
rės kalbėtis dėl Vokietijai su
jungti sąlygų.

Adenaueris vyksta skatina
mas Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos, kurios pradėjo 
medaus mėnesį su Maskva.

•Izraelio lėktuvas su 50 ke
leivių liepos 27 dingo Bulga-

rijoje. Graikų kariuomenės da
linys pranešė girdėjęs, kaip į 
lėktuvą šaudė kom. Bulgarijos 
priešlėktuvinė. Iš lėktuvo bu
vo gautas paskutinis signalas: 
degame, mėginsime nusileisti... 
Spėjama, kad visi keleiviai bus 
žuvę.

Chruščiovo reikalavimai 
tie patys

Partijos sekretorius Chruš
čiovas rytinio Berlyno mitinge 
pareiškė, kad Ženevoje buvo 
susitarta dėl reikalo pradėti ko
egzistenciją. Tačiau Sovietų 
Sąjunga nesutiks su Vokietijos 
sujungimu, jeigu ]i nebus ne
ginkluota ir neutrali.
MAŽTA POLIO SUSIRGIMAI?

• Amerikoje per antrą lie
pos savaitę buvo pranešta 565 
polio susirgimai. Pernai tą sa
vaitę buvo 1,053; praėjusių 
penkerių metų tos savaitės vi
durkis 1,044.

• Bonnos vyriausybė nori 
perimti Gehleno saugumo or-

i ganizaciją. Ligi šiol ji veikia 
privačiai, remiama Amerikos.

■ Gehlenas turi 3000 agentų, ku
rie pasiekia net Sibirą.

Maskva aiškina Lietuvos prijungimą
Maskvos “Pravda” ir kiti 

laikraščiai liepos 21 paminėjo 
vedamuosiuose Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos 15 metų. Ra
šė: ‘

LAIMINGOJI SEIMĄ. Chicaroje Joneph Chesnek turėjo penki* 
vaiku*. Paskui 4 metus buvo bevaikiai, ir jau renrėsi adoptuotl 
vaikuti. Bet to nereikėjo, nes susilaukė ital trijų H karto — už 
visu* ketvertą metus.

“Ištisus šimtmečius Baltijos 
valstybės priklausė ūkiškai ir 
kultūriškai prie Rusijos. Pasi
naudojant jaunų sovietinių res
publikų silpnumu jų pirmai
siais gyvavimo metais, užsieni
niai intervencionalistai smur
tu atplėšė Estiją, Lietuvą, Lat
viją. šitiem kraštam jie pri
metė reakcinį režimą ir pasta
tė valdžią, užsieniui parsida
vusią kliką... Prieš 15 metų 
liaudies įtūžimas nušlavė Bal
tijos valstybėse reakcinius re
žimus. Nuo tos dienos šių kraš
tų tautos pradėjo naują gyve
nimą... ir sovietinių tautų šei
moje laimėjo visišką nepriklau
somybę.”

Nurašėm maskvinį aiškinimą. 
Jame dėmesio vertas vienas nu
tylėjimas, kitas pabrėžimas. 
Nutylėta visai “raudonosios ar
mijos pagalba“, kurią buvo pa- 
brėžus net 1940 “liaudies sei
mo” deklaracija. Apsižiūrėjo, 
kad su tuo girtis nesveika. * Argentinos kardinolai Ir • Apsaugos departamentas

Pabrėžia itin stipriai Baltijos vyskupai paskelbė raštą, kuria- pranešė, kad Amerikos kariuo- 
kraštų ūkinį ir kultūrinį arti- me įrodo, kaip Peronas siste- menė, apie 5000 vyrų, iš Aust- 
mumą Rusijai... mingai persekioja tikėjimą. rijos bus iškelti į Italiją.
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Eisenhoweris keliaus
Prez. Eieenhoweris pareiškė 

spaudos konferencijoje liepos 
27, kad po pasikalbėjimų Žene
voje galimas prezidento Eisen- 
howerio apsilankymas Maskvo
je, lygiai ir sovietinių bosų 
atvykimas į Washingtoną. Jau 
anksčiau spaudoje buvo pra
nešta, kad į Maskvą vyksiąs vi
ceprezidentas Nizonas.

Svečiavimosi klausimas bu
vęs aptartas Ženevoje. Bet pa
kvietimas dar negautas.

Prezidentas taip pat pareiš
kė, kad Amerikos derybos su 
raudonaisiais kinais dėl “re
patriacijos”^ galinčios išvirsti 
politinėm derybom. Jas tada 
tęs jau užsienių reikalų minis- 
teriai.

Tėvas — žvėris
Drumheller, Ala., teismas 

nubaudė vieneriais metais ka
lėjimo ūkininką Ferguson, 68, 
kuris savo sūnų laikė retežiu 
pririšęs tvarte. Dabar vaikas 
jau 8 metų, o pririštas prie 
retežio buvo, turėdamas 5 me
tus.

Prancūzų “Le Monde", kuris 
yra Prancūzijos užsienių politi
kos barometras, skelbia, kad 
Ženevoje daugiausia pralaimė
jęs Adenaueris. “Kancleris A- 
denaueris yra grynas šaltojo 
karo padaras. Kai tas šaltasis 
karas baigsis, Adenaueris bus 
vėl tas, kas jis buvo: burmist
ras; burmistras Koelno, pra
plėsto iki visos vakarų Vokie
tijos dydžio. Jis nebebus anti
komunistinio kryžiaus karo ri
teris.”

Laikraštis mano, kad besąly
ginis Adenauerio stojimas ame
rikiečių pusėje jam nebus ap
mokėtas. Prasidėjęs atoslūgis 
“pirmiausia pripažins status 
quo”. šaltasis karas esąs baig
tas. Vakarų Vokietijai būsiąs 
pavojus tas, kad “Vakarai gali 
pirktis saugumą net atsisakymu 
nuo Vokietijos sujungimo”.

Prisiminė ir savo pasiūlymą 
Ženevoje dėl leidimo sovieti
niam lėktuvam apžiūrinėti A- 
merikos karines paslaptis. Pre
zidentas dabar pareiškė, kad 
jis sutinka leisti net atominius 
įrengimus apžiūrinėti, jeigu 
Sovietai jo siūlymą prims.

Tuojau po Eisenhowerio 
pranešimo apie jo galimą apsi
lankymą Maskvoje,* Britai pra
nešė, kad jie jau aplenkę: So
vietų min. pirmininkas Bulga- 
ninas ir bosas Chruščiovas at
einantį pavasarį atvyksią į 
Londoną.

ŽENEVOJE SLAPTŲ 
SUSITARIMŲ NEBUVO

Prez. Ei$enhoweris savo kal
boje pirmadienio vakarą pa
reiškė, kad po Ženevos konfe
rencijos pasaulis įsitikino, jog 
Amerika siekia taikos, suderin
tos su teisingumo ir teisės rei
kalavimais. Jokių slaptų susi
tarimų nesudaryta. i

Privačiuose pasikalbėjimuo-

AMEKlKA JAU DERASI su 
kom. Kinija. Čia yra U. Aiexis 
Johnson, Amerikos atstovas Če
koslovakijoje, kuris paskirtas 
derėtis Ženevoje su kom. Ki
nija dėl lakūnų ir civilinių as
menų paleidimo.

ŽURNALISTAM BUVO NUOBODU ŽENEVOJE
Išklausius oficialių pareiški

mų apie Ženevos konferenciją, 
galima jau pasidairyti po žur
nalistų įspūdžius bei sampro
tavimus. ,

Visa spauda pastebėjo, kad 
sovietų atstovai nuo apsaugos 
tariamai atsišakė, anot “Welt- 
wpche” laikraščio, katinas 
nagus įtraukė ir atstatė putlias 
pėdukes.

Už poros šimtų metrų nuo 
J. Tautų'rūmų sūtinki vienišą 
šveicarų polięininką. Jis tau 
nieko nesako. Toliau miškelio 
pavėsyje užsislėpęs kareivis su 
automatiniu šautuvu. Ir jis ne- 

, sukliudo tau eiti link vilos “Pa
storale”, apie kurią šiuo tar
pu spygliuotų vielų nėra. Dar 
keli žingsniai, ir iš krūmo iš
kyla tipas — be jokio šautu
vo, apsirengęs pigiu Maskvos 
darbo drabužiu ir baltais ba* 
tais. Jis pasako tiktai: “Non”. 
Jis net nesako “Niet”, kaip se
niau, bet tas “Non” tokis 
griežtas, kad toliau ir nemė
gink, jei nenori pajusti katino 
“nagų”.

Šveicarų spauda stebis, kad 
prezidentas Eisenhoweris buvo 
savo paties saugumo 60 valdi-

KO VERTOS SUTARTYS' 
SU MASKVA

Senato komisija, pirminin
kaujama Eastlando, paskelbė 
dokumentą, kuriame rašo, jog 
Sovietai per 38 metus sudarė 
apie 1000 sutarčių ir nė vienos 
jų nesilaikė.

KAIP MAROKE GALIMA 
TAIKA

Prancūzijos; įgaliotinis Maro
ke Grandvalis toliau atleidinė
ja prancūzų valdininkus, kurie 
buvo įsipykę ir nepopuliarūs 

•tarp arabų, ir veda derybas su 
arabais dėl sugyvenimo, '

Nušalinto 1953 sultono Yous- 
sefo atstovas Grandvaliui pa
siūlė padaryti referendumą, te
gul patys gyventojai pasirenka 
sau sultoną. Tarp arabų yra 
nekenčiamas Youssef dėdė, ku
rį prancūzai pastatė į sultonus 
ir prieš kurį arabai naciona
listai kovoja.

Kaip vertina prezidentų keliones
Šveicarų “Die Tat" rašė, kad bangos. Trumanas buvo tam 

nereikia važiuoti prezidentui į nepasiniošęs. Jis žinojo, kad 
tokias keliones kaip į Ženevą. 
Nes:

“Eisenhoweris-rizikuoja prą-' prezidentas, kuris vyksta į Eu
ropą pasaulio tvarkyti. Visiem 
kitiem prieš jį nepasisekė. Jis z 
ilgai delsė. Jis mato savo 
matakų klaidas. Gal gi jis 
pirmasis, kuris rizikuodamas 
savo populiarumu, gali laimėti.

rasti gerą dalį savo populiaru
mo ,kai spaudžiamas savo va
karinių sąjuųgininkų dalyvauja 
keturių konferencijoje... Wood- 
row Wilson buvo populiariau
sias pasaulyje žmogus, kai 1918 
lapkričio mėn. atvyko į Ver
salį į taikos konferenciją. Po 
kelių mėnesių ir dar po vienos 
kelionės per Atlantą jo žvaigž
dė nukrito ir daugiau nepaki
lo. Franklin D. Rocsevelt atliko 
puikų diplomatinį darbą, pas
kui atėjo Jalta ir su ja patirtis 
laisvom tautom, kad jos yra 

‘praradusios taiką. Harry S.
Truman pergyveno nusivylimą 
Potsdame, kai Hitlerio sapnas 
buvo baigtas ir rytų bei vidurio 
Europą užplūdo raudonosios

Saugumas tik užmaskuotas. Ei-- bą. Žurnalistai priversti slgtt- 
senhowerio atviras* Korespon
dentus "bovifo" pasakom apie 

"senelius"

Ar Maskva išsi<jąn-‘ g 
do savo vaiky? , J

AP agentūra po Ženevos kon- *
ferencijos skelbia, kad Sovie- g
tai susirūpinę komunistinės Ki
nijos kilimu. Maskva bijanti - J
600 milijonų Kinijos. Ji nesu? 
interesuota per dideliu Kinijos 
įsigalėjimu* Dėl to neduodanti 
ginklų Kinijos agresijai rytuo-- || 
se, kad galėki paimti Formcb 
zą ir išplėsti kara su Amerika. • 
Tuo klausimu buvę Ženevoje' 
privačiai’ kalbėtasi. Kinijos įsi- -,?ų 
galėjimas verčiąs Maskvą ieškot 3 
ti artėjimo prie Amerikos. .s

Tuo tarpu tokie AP agentu? j-l 
ros tvirtinimai tėra tik gandai,

MASKVOS PASLAPTIS? ;
USN a WR rašo, kad Sovietų, 

valdžia pergyvena maisto trū
kumą. Ji yra priversta suma
žinti ginklavimąsi ir sustiprin
ti gamybą civiliniam gyvenimui, 
reikalingų dalykų. Dėl to So
vietam taip reikalingas laikai 
ir taika su vakarais.

Papildomai tenka pridurti, 
kad gyvenimo lygis ir Lietuvo
je yra dar labiau kritęs. Apsi
rengti ir maitintis darosi vis 
sunkiau ir sunkiau.

pralošė žaidimą su Stalinu.
Eisenhoweris yra ketvirtas

BRITAI LABIAU UŽ AMERIKĄ
Prez. Eisenhoweriui prilei

dus trečiadienio posėdy gali
mybę kalbėtis apie Europos sau
gumą net be Vokietijos sujun
gimo, “Daily Telegraph” -pa
reiškė: “Apskritai Jungt. Val
stybės labiau už Britaniją*yra 
pasiryžusios sutikti su Vokieti
jos padalinimo palikimu, fili- ; 
tanija nėra linkus svarstyti.Eu- 
ropos saugumo be sąlygos, kad 
Vokietija būtų sujungta”^':



AR PRANCŪZAI SUSILAUKS AFRIKOJE INDONEZIJOS LIKIMO?
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Buvo pavakarė: Casablanko- 
je |£onin kavinės terasoje susi
rinko europiečiai. Girkšnojo a- 
peritivą ir lauke, kada gatvėse 
prasidės šokiai Netikėtai pri
važiavo motociklas ir sustojo 
priešais kavines terasą. Du ma
rokiečiai jaunuoliai nulipo nuo 
motociklo ir kažkur dingo, pa-, 
likę motociklai Kažkas po ke
liu minučių pastebėjo. kad nuo 
motoriklo 
popiečiai jai 
tikrinti, ir tuo tarpu visus pri
trenkė baisus sprogimas, šeši 
europiečiai buvo vietoj užmuš
ti, 35 sužeisti.

— Tikras tu seklys, padėk 
perskaityti, — juokavo kari-

užvaigė, kai paadrūtiM stik- 
Uuku .pagyvėjo irmmėtiKa.

.Rytojaus dieną ristiek durys 
buvo užrakintos, ir niekas dar

aviacijos sandėlių mašininkė. 
Aiškinosi, kad šnipe virto 1950, 
kada ji slaptai perėjo Į sovietų 
zoną savo- tetos aplankyti, ir 
buvo sovietų sučiupta. Ji tada 
raštų pasižadėjusi šnipinėti, 
kad būtų paleista. Jos slapy
vardis buvo Garbo.

aat Du eu- 
prišdko pa-

rokiečius, kad dalyvautų Pran- tą, nes jis teisme buvo gynęs 
cūzijos tautinėje šventėje lie- marokiečių teroristus.. Legrand 
pos 14 — kuri reiškia Bastili- to laukė .ir užpuolikus sutiko 
jos paėmimą, , revoliucijos Jai- šūviais: vienas vaikinas liko 
mėjimą. i ?

Marokiečiai dalyvavę. Jų 
vėliava kabojo šalia prancūzų 
trispalvės. Ir .gatvės buvo pri
pildytos prancūzų bei marokie-

7 Tada , karininkai vtireir teč 

pilną. ^Kalinius dalijo kalionpinigiu*, kelionės 
dokumentus, po vieną ar po du 
išlaido išnamę ir nugabeno į' 

stotį. '
• Visi jie skirstėsi savais ke
liais, daugiausia išvažiavo į 
Berlyną. '

Kai visi buvo išvežioti, tada 
karininkas tarė Matui:

-— Dabar mes skubėkime Į 
savo pastogę. Musę laukia nau
ji uždaviniai!

(bus daugiau/ ■—

^Prasidėjo neaiškus tardymas. Ir' apgailėjo* apverkė' įuok, ka- 
ftsikvietė vianą lanką, čeką, ru- liaujančius-į. pražūtį, A

x Kas gi gali pasipriešinti tiem 
durtuvam/ tai ‘ ginkluotai galy
bei!.:- • “

Sargybinių 
sugrūdo į mašiną. Dususodino 
ant laiptelių B lauko pusės. 
Mašina išburzgė per stovyklos 
vartus. v ' z . .

Matas buvo kartu su visais 
įgrūstas. Apie koncentracijos 
stovyklas buvo kažkur girdėjęs, 
bet nieko/nenuvokė. Dabar sa
vo akim pamatė, ant savo kai
lio patyrė. Ir koks pragaras! Jo 
entuziazmas dingo. -

Ir tos ginkluotos sargybos, 
kurios dabar Įuos lydi, ketėji
mo mašina — ką jos reiškia? ;

Gal tikrai jnos veža į mirti. 
Bet viena tiktai gupoė, kad ne
buvo nė vienę iš tų, kuriuos jis 
įšaiškinęr. T V

Matas skaitė, pasakojo žo
džiu. Karininkas rašė. Susidarė 
du sąrašai. Viename — aiškiai 
nustatytų rusų užverbuotų šni
pų, antrame — tučtuojau pa
lestinų lietuvių, kuriuos buvo 
.sulaikę bebėgančius Į Vokšėti-

šūviais: vienas
vietoj gulėti, du buvo sužeisti.

Šventės diena baigėsi Įtemp
ta karinga nuotaika, kaip ir 
dera revoliucijos atminimui.

Kitą dieną “pasklido mieste 
lapeliai. Ragino prancūzus im
tis ginklų ir
protestuoti prieš Gonino kavi
nės bombas ir prieš Grandvalio 
'‘švelnią politiką".

Po du-tris šimtus vėl pasipy
lė po miestą, plėsdami ir degin
dami vietinių gyventojų krau
tuves, padegdami, apversdami 
autobusus. Miesto centre vie
ną sugautą marokietį nulinča- 
vo, kitus du automatais nušovė 
ir dar kūnus niekinę. jSusitel-

duodamas subsidijas, ir to jai 
užtenka”.

Kitas rusas klausia: ar moks
liniam mokyklos tyrinėjimam 
vadovauja Amerikos mokslų a- 
kademija iš Washingtono. Jam 
vėl atsakė, kad tokios akade
mijos Amerikoje iš viso nėra.

• ;r Laukė grįžtančio Mato, bet 
jis nesirodė. Draugai apgailėjo 
šį vyrą: aišku, išsiveš kalėjimo

* mašina ir sušaudys! Taip pa- 
sitaiko!

Pakvietė lietuvį, ir vėl len-

Ir iš. tų pa|čių lietuvių ki- 
t tiem liepė grįžti į barakus. Si- 

w> visą - dieną. Kai pradėjo 
■ temti karininkas atsirado pas

naują 
generolą Gilbert Grandval. 

< Grandval pasiryžo nunešti 
taiką ir sugyvenimą Maroke 

tarp prancūzų ir marokiečių.
Tik išlipęs iš lėktuvo negai

šo. Per savaitę jis atleido de
vynis prancūzus iš aukštų val
džios vietų. “To Teikia psicho
loginiais sumetimais”, aiškino 
Grandvalis. “Jie perdaug susi
gyvenę su sena tvarka”. O toji 
tvarka rėmėsi griežtumu, re
presijom, Tuo pat Grandvalis 
paskelbė amnestiją' ir atidarė 
koncentracijos stovyklą 77 joje 
buvusiem marokiečių naciona- 
listarri. “Čia dar tik pradžia”, 

'aiškino naujas vietininkas. 
'“Turi būti grąžintu ramybė, į-

ma Beturiu kalba ir tarnauja 
tik lietuviam. Jas ; ‘ 

.300 kunigų, o su vipwfeiajn e- 
'■ sama virš 650.

“Daugumoje parapijų (apie 
70) veikia lietuvių mokyklos. 
Jose moko apie 860 seselių 

■#. mokytojų, kurias -lanko.yirš 
20,000 vaikų:

“Pastatyti parapijų pastatus 
; lietuviams kamavo 25 milijonus

$W1M VVfTH M£ AND 
TOM! BUY 

US.SAVINGS BONOS!

... L Paryžius pasiuntė j Maroka
W<Net UK naują Prancūzijos vietininką 

valandas švilpė į naktį.
Staiga sustojo. Atidarė duris. 

Lauke buvo keli karininkai, jie 
tuoj liepė po vieną šokti į tam
saus namo duris. Elipę ir bėg
dami jie pamatė, kad čia pat 
stovi vienos sargybos, o toli ki
tos, kurios sustabdė visą gatvės 
judėjim'ą.

Kai subėgo į tamsaus namo 
koridorių, atėjo ir karininkai 
ir duris iš vidaus uždarė. Tada 
uždegė šviesą ir nuvedė į di
delę salę.

Čia buvo uždangstyti visi lan
gai. kad niekas iš gatvės nema
tytų, o viduje sūdėę* eilės sta
lų. ant jų — valgių ir gėrimų 
kalnai. - \

— Vyrai, dabar persirenkit, 
paskui' pavalgysit- ir išsimiegos 
šit. Jūs esate laisvi. Rytoj ga
lėsite keliauti, kur kas norės.

Džiaugsmas buvo didelis, ta
čiau visi lyg kažko bijojo: ne
gi taip baliumi baigsis Įų kace- 

? to dienos.

TARP DEMOKRATŲ IR 
. VADISTŲ GALIMA TIK 

KOEGZISTENCIJA

Jei Vincas Jurohis apibūdino 
lietuvių visuomenę Amerikoje 
iš tautinės bei tikybinės pusės, 
tai Naujienose liepos 25 J. 
Liūdžhis mėgina apibūdinti lie
tuvių politinius įsitikinimus ir 
juose ieškoti nęsugyvenimo 
šaknies.

“Nesantaika politikos veik
loj, net Lietuvos laisvinimo 

. -j. - . . darbe, pareina ne iš užmačių ar
kusi tūkstantine minia puolėsi sauvalės atskirų veikėjų, bet iš 

priešingų viena kitą neigian-

įeib* Ir Matą Vaivorą.

77‘ Sis kitokiom mintim: pasitiko 
įriedančias mašinas. Dėl atsar
gos išsitraukė iš sienos plyšio 

' mažytį popierėlį su savo užra
šais ir pasislėpė giliai drabu-

- šiuose. O gal jo prireiks.
v.-'.1- Nuvedė jį koridoriai* j via* 

ną kamborį, kur jau Jaukė jo 
7 karininkas. > •
? Ir lig jis įėjo, kaip įsigrūdo 

.stovyklos komendantas, per- 
’\!Wiūyęs pulkininkas. Jo veidas 

įraudęs, akys įsiūtosios:
iĮ/ — Ar aš nesakiaū. kad tu!’ 

jis užriko Matui, bet kari- 
mnkas tuoj j| nutraukę:

■r.: — Nusiraminkite, ponas 
-pulkininke1 Nekliudykite mum 
/Teikti, o dabar mes norime vie- 
m pasikalbėti! .. '

Pulkininkas suniurzgęs išėjo. 
Karininkas peržvelgė Matą ka- 

7 linio drabužiuose ir šyptelėjo: 
7,. — Liūdnai atrodai, bet ne- 
1 jausimink: . mūs? . profesijoje 

visko pasitaiko. Dabar išvažiuo
jame iš čia. Sakyk, ką nuvei
kei*

Matas ištraukė popierėlį, iš
lygino jį ir padėjo ant stalo. 
Buvo taip ^mulkiai surašyta, 
kad karininfas negalėjo išskai-

Maskvos spauda Ženevos 
konferenciją aprašinėja švel
niai ir Stengiasi parodyti, kad 
dideliu skirtumu nesą.

Kraujas pažadino 
kraujo geismą

Būriai jaunuolių europiečių 
pasipylė į gatves — atkeršyti. 
Griovė marokiečių krautuves; 
užpuolė prancūzų laikraščio 
“Maroc-Presse” patalpas, nes 
jis buvo palankus vietiniam gy
ventojam. Įsiveržė į prancūzų 
advokato J. Ch. Legrand bu-

Sovietų ūkio delegacija, va
dovaujama žemės ūkio mm. 
pav. Mackevičiaus, aplankė lo- 
wa žemės ūkio aukštąją mo
kyklą. Mackevičius klausia: kas 
iš Washingtono mokyklą kon
troliuoja ir. jai duoda direkty
vas. “Niekas mūsų nekontro
liuoja”, buvo atsakymas. “Vy
riausybė žino tik, kad mes vyk
dom jos ūkinę liniją už jos

• Vokietijos protestantę 
dvasininkai, pakviesti, siunčia 
savo delegaciją į Maskvą.

• Argentinoj pasitraukė ir 
peronistų partijos vicepirmi
ninkas Alberto Teissaire.

^-Tardymas vėl tęsėsi. Viskas 
buvo labai gerai užmaskuota. 
Maišė tautybes, vienus paleido, 
kitus sulaikė.

AFFORD FANCY 

VACATIONS ŪKE 

JERRYAND MEP

Nubausta šnipė Garbo

Frankfurte liepos 22 Ursula 
Schmidt buvo teismo nubausta 
17 mėnesių už šnipinėjimą so- 

Besirengdami pastebėjo, kad vietams. • Ji buvo amerikiečių 
visos durys i lauką užrakintos.

g. ,, j inHas bažnyčia*?0 •»»»«-
h■ ■ ■ *•*» “■■■1
F- tefW»p«dse “Mnf tartee nyksta tarp Amerikos
p kurtose vartoja- <
~“Mūsų tėvų ir mūsų pačių 

ai^a^u3a darbo aukomis statytos bažny- 
- įjgg yjg mąfiau beturi lietuvių. 

Mokyklose vis daugėja nelietu
vių vaikai... Mūsų lietuviškieji 
parengimai nebesukelia tokio 
entuziazmo kaip seniau... Tie
sa, trisdešimt tūkstančių nau
jųjų ateivių atnešė naują lietu
vybės bangą. Bet ir šis lietu- 

______ _  vybės pakilimas veikiai ima
dolerių. Šių dieMĮ savikaina tų J L -
pastatų virintų »6 «$kmų BriUtkys parapijos?
dolerių, šmo iaftu Uetųviai jas rems ir jų
priklauso virš ketririfi nepaleis, tol išsilaikys. Kol lie-
lijono lietuvių... ftMryčtaų, tik tuviai nemes savo tautinės ta- 
pusė lietuvių prikiaųm lietu- P8*-^*8’ kalbės ir jaus lietuviš- 

' kai.,, kol lietuviai reikalaus lie
tuviško patarnavimo bažnyčio
se, melsis ir giedos lietuviškai, 
tol bažnyčios tarnaus lietu
viams. Tikiu, kad dar dviem 
kartom tikrai jos išsilaikys lie
tuviškoj dvasioj”.

Kad ilgiau lietuvybė išsilai
kytų, autorius tvirtai pasisako 
už lietuvių bendruomenės veik
lą, kuri užgriebtų kaip tik ir 
tuos lietuvius, šalia parapijų, 
kuri visus, jungtų bendrame 
kelyje.

A MOJffH in Bernrada, a Eoropean tour, • 
tpp around tbe worid—^rhaf a the vacatkn 
jMi’ve ahrays thoaght yon coukta’t affojd? 
Wbatever it bow y<ra co« afforČJt, joat 
by dtring one ainąJe, easy dung:

Join the Ptryroū Strrinįs Plan. Ift the 
besi way in the worU to tfuictiy occuma- 
late biį tunu of money for vtcntions, for 
tdncatioi .̂ for homes, retirement-*-for 
whatever you traM.

Here’s how Payrofl Savings works:

You name an amount to your company’a

you m United States Senes E Savings 
Bonds. Tbe Bonds are in yoar naare and 
are taroed over to you.

Because Savings Bopdt eam good iMe^ 

ėst—3% wben hdd to maturity tbey’re 
aoon worth roore tban tbe nwoqr yuo’sa 
invėsted in tbem. And bow yoar aaviags 
mountop! Sign for as Htde aa S3.75 a urek 
and in 5 years yooll have Booda vortb 
orer $1,000 auh talue! In 9 ydan» 8 
months, yool bare $2,137!

turi ritei kitą Lie- 
■lillilteli ą Tikėji

mas, kad vadistai bendradar
biautų su demokratais Lietu
vos laisvinimo byloj, liudija ne
pažinimą tikrovė- Ir šiandien 
daugeliui demokratų, o net gal 
kai kurių demokratinių parti
jų vadovybėms nėra aišku, kad 
vadistinis mūsų sąjūdis reika
lauja ne bendradarbiavimo Vil
ko su-šefu, bet visiško pasida
vimo šefo vadovybei. Vtites tu
ri eiti Kanoson, ty. padaryti 
atgailą ir pasiduoti šefui Itepo 
Kybartų akto vadui vtefkon 
priklausomybėn. "tekh 
kaina galima pirkti rim^bę. 
Bet tai jau bus ne tienybė, bet 
dalinis pratęs&as diktat&itoio 
režimo išeivijoje...”

“Vadizmas ir demokratija 
negali bendradarbiauti. Dau
giausia, ką jle gaii, tai teeg
zistuoti, kaip priedai, panašūs į 
Rytų ir Vakarų Nokus.”

Esą, vadistinis sąjūdis (tau-' 
tininkai, laisvės terotojai. Re
zistencinė Santarvė, vNdema- 
rininkai) “netrukus paskelbs 
antrąjį Lietuvos laisvinimo 
centrą. Vlikas gi ir demokrati
nės grupės... bus pakaltinti* 
tautos ir valstybės laisvinimo 
išdavimu”. ;

Autorius siūlo: “Akivaizdoje 
lietuvių išeivijos politinės ko
vos centro skilimo... pasvars
tyti santykius su vadistiniu są
jūdžiu ir iš viso gatimybę su 
juo bendradarbiauti. Antra, pa
tikrinti mūsų politinės kovos 
vadovybės (VLIKo) jėgas, rei
kalui esant, padaryti ten tin
kamas pataisas...”

Autorius apibendrindamas 
nueina net taip toli, kad suda
ro įspūdį, jog tos vadistinės 
dvasia-jatitovat ir dimkrati- 
nės Lietuvos priešai tai pir
miausia karininkai. f

raet^iAviMŲ Ateuuc
Ženevoje deramasi dėl Vo- 

kieti^s sujungimo. Tos dery
bos eina jau 11 metų; posėdžių 
padaryta apie 1286; vafcte —- 
jokie. : ■ • -

Deramasi* 1 dėl < nusiginklavi
mo. Derybos eina-7 metai; po
sėdžių padaryta per 106; vai
sių jokių.

Deramasi dėl pasaulio sau
gumo. Derybos tina 8 metai, 
posėctiių padaryta- apie 1400; 
vaisiai'*—jokių..

Deramasi dėl atemMų gto-

i!r|UHWVBt« >. mtorijįfc fiodi- 
dŪbt^MfcretMfMM TAtoott

meainio biznio.

• Eucharistinis kongresas 
Brazilijoje baigtas liepos 24. 
Tą dieną į visus dalyvius per 
radiją kalbėjo Pijus XII.

' • Valšt. sekr. -Dultės pareiš
kė. kad derybose su ratui. Ki
nija Ženevoje bus paklausta, 
ar Kinija pasiryžusi yra daryti 
paliaubas su Formoza.

Karininkas atnešė jam tru
mputį užvalgyti ir liepė sėdėti 

■ vienam, nelindėti lange, kad 
/ niekas nepamatytų. Išeidama^ 

visada- duris užrakindavo.
į į Į barakus tuo metu jau buvo

grife patys pirmieji — lenkas 
f į ir čekas. Bet ir jie tegalėjo pa

sakyti:
— Tardo. Ko nori, sunku su- 

į'H prasti.



ROMAI ANT LEDO

IRKOS TRAGEDIJA

Padėti taip aiškinantis, suprantamas Amerikos Kongreso 
jaudinimasis prieš Ženevą, jo rezoliucijos. Jos turėjo reikšti pa- 
stsakymą už principus, kuriais remiasi Amerikos stiprybė, sykiu 
nerimą ir budėjimą, kai vyriausybė leidžiasi į naują rizikingą ir 
trapų biznį — sudaryti su Sovietais kompaniją taikos rūmam sta-

STASYS BARZDUKAS 
Pranešimas pirmajame JAV 

LB Tarybos suvažiavime 
New 'Yorlce (3)

bą naktį žvaigždelėms, paskui 
pažiūrėjo, ar ramiai miega lė
lės, pagalios pabučiavo į snu
kutį Džimą. Bet viskas buvo 
ne taip malonu, kaip visados. 
Irka juto, kad kažkas graužia 
ją krūtinėje, ir jai buvo skau-

tvirtinamos Ben- 
Tarybos.
veiklai BV leidžia 
taisykles. KF veik-

Parergtųjų, “satelitų” klausimas nebuvo svarstomas Ženevos 
konferendįjeje. Bet jis svarstomas spaudoje po konferencijos.

šveicarų taftnžtb “Die Tat” dar konferencijos pabaigoje 
atsargiai aiškino, ko nori Sovietai, siūlydami saugumo paktą. 
“Nortaits Įtektas turi garantuoti dabartinį status Europoje, pir
štinu iy|ų Europoje ir tokiu būdu tenykščiai padėčiai, kuri 
susidarė sntrojo karo išdavoje, gauti vakarų pripažinimą. Nega- 
tea pcoeigti, kad Sovietų Sąjunga Ženevos konferencijoje pri
artėjo vieną Žingsnį į • šitą tikslą”.

fthaflti suprato prancūzų “Le Monde”. O amerikietis St. 
Ateop dar griežčiui aiškina, kad abidvi pusės pripažinusios da
bartinį statut quo ir sutikusios nevartoti jėgos tai padėčiai pa- 

' n - -?-■>+ ** ' - ■>.

5) dėl kultūros fondo (yra 
siūlymų ir kitaip jį pavadinti 
— bendruopier.ės fondu, lietu
vybės fondu);

6) dėl informacijos komisijos 
(ar biuro);

7) dėl bendruomenės nario 
knygelės ir ženklelių, kad čia 
nebūtų veikiama partizaniniu 
būdu, bet visoje bendruomenė
je būtų laikomasi vienos kurios 
bendros tvarkos, šiam reikalui 
turi būti išleista bendruomenės 
nario knygelė, bet joje atžymi
mos visos aukos bei išmokos 
(ne tik pvz. bendruomenės, bet 
ir Alto, Balfo ir t.t.); ženkle
lių administravimas praktiko
je pasirodo sunkus ir painus, 
tad jų reikia atsisakyti;

8) pagaliau dėl piniginių rei
kalų (bet čia bus atskiras pra
nešimas).

Kai kuriuos klausimus spren
džiant, bus nebeišvengiamas ir 
įstatų pakeitimas. Tad į šiuos 
sprendimus turi būti taip pat 
žiūrima kaip į naują kai ~kurių 
Įstatų paragrafų redakciją, ku
ri bus privaloma galutinius 
bendruomenės Įstatus paruo
šiant ir išleidžiant. Kai kurių 
skubių sprendimų čia reikalau
ja pati gyvenimo tėkmė.

šitas fakte— pripažįsta Alsop— Amerikoje nėra populia
rus. Valstybės sėta*. Dulles ilgai priešinęsis Churchillio idėjai “su
sitikti ▼fršūnėm”, nes jis supratęs, kad tai nuves į status quo 
pripažinimą. Jis būsiąs aiškinamas (manęs Dulles) satelitiniuose 
krtitoose ta prasme, kad išlaisvinimo viltys yra prarastos. Jeigu 
anas Dulks aiškinimas teisingas, sako Alsop, tai dabartinės foto 
su besišypsančiais rytų ir vakarų vadais reiškia, kad “mes sateli
tus apleidome”... Iš tikrųjų, tęsia Alsop, satelitai yra apleisti se
niu, kada nepaisant kalbų apie išlaisvinimą nieko nebuvo pada
ryt* Vokietijos ir Čekoslovakijos sukilimo metu 1953 m. birželio 
mėn.. Nuo tada buvo aišku, kad mes nesumsim karo jiem iš
tekinti...

Ir NYT pareiškė, kad karas nebūtų jokis sprendimas. O sa
telitai, — sako Alsop. — puikiai jaučia, kad jų neišlaisvins radijo 
propaganda ir rinkiminės kalbos.

Kad prezidentas konferencijoje pavergtųjų klausimą kėlė 
kaip konferencijoje svarstytiną, Alsop mano, jog tai buvęs for- 
maiiris pareiškimas; jį taip ir supratę tie, kam jis buvęs taikomas.

Panašiai aiškino prancūzų “Le Monde”.

PALIJUS AUGIUS — Maldininkai (medžio raižiny*)

reikalingas
lai BV yra specialiai išskirtas 
jos narys.

dėlės gilumos išsiveržė karštas 
meldimas:

— Dievuli, duok, kad visi tie 
bjaurūs reikalai galą gautų, ir 
kad ponas Gurskis negreit vėl 
atvažiuotų, ir kad tėvelis greit 
atvažiuotų, žvaigždutės, papra
šykit! Amen.

Bet įsigūžinus į minkštą ant
klodę, Irkai vėl rados linksma. 
Ji ėmė mąstyti, kaip bus gera, 
kai žiemą atvažiuos mokytoja, 
ir ji pradės mokytis, ir išmoks 
rašyti, ir rašys laiškus tėveliui. 
Rašinės kasdien, ir tėvelis jai 
atsakinės. Ji seniai jau nori 
mokytis, bet mamytė vis užsi
ėmusi tais reikalais ir sako, 
kad ji dar nesuspėsianti.

Paskui atsiminė, kad mamy
tė sakės rytoj niekur nevažiuo
sianti. Ji paprašys, kad eitų su 
ja į mišką. Ir Irkos Širdelė pa
tvino tolau džiaugsmu, kad ja
me paskendo visi jos vargai ir 
skausmai. Ji užmigo linksmai 
besišypsodama.

Ryto metą Irka, pavalgiusi 
pusryčius, nubėgo su Džimu į 
savo namelį sodne. Lauke buvo 
taip gražu, saulėta ir šilta, kad 
nė mąstyti nenorėjai apie kam
barį. Irka betgi, pažaidus! ku
rį laiką, nubėgo namo, spėda- 
ma mamytę jau būsiant pabu
dusią ir skubėdama jai pasa
kyti labą dieną. Kambariuose 
sutiko Uudvę kaip tik bene-

Mamytė tikriausiai neateis 
sušukuoti jai galvelės nakčiai, 
nes beveik niekados neateina, 
viešint ponui Gurskiui. Nė 
Liudvė neateis, nes turi pa
duoti vakarienę. O Irka pati dar 
nemoka šukuotis... Et, dėl gal
velės tai niekis, bet vienai 
taip liūdna.

O gal šįvakar kaip tik ma
mytė ims ir ateis. Tik, vienai 
vienai minutėlei. Tegu ponas 
Gurskis skaniai valgo sau va
karienę, per tą minutę, b ma
mytė bematant ir pareitų...

Negera mamytė, negera — 
skamba giliai giliai Irkos sielo
je. Kad tas ponas Gurskis ne
būtų atvažiavęs, ateitų. Kam 
jis atvažiuoja? Mamytė sako, 
kad jis geras ir padedąs tvar
kyti reikalus, bet Irka jo ne
myli, nemyli ir nemyli.

Įlindus į lovelę, Irka atsi
klaupė ir ėmė melstis.

— Tėve mūsų, kursai esi 
danguje...

Bet tolimesni žodžiai kažko
dėl šį kartą niekaip nesinėrė iš 
atminties. Tik iš sopamos šir-

mokslas. Palauk, žiemai būti
nai tau paieškosiu mokytojos. 
Imsies mokytis ir sužinosi, ar 
žvaigždėms yra sparnai, ar ne

Irkos galvelėje ūžė dar visas 
spiečius minčių ir klausimų, 
bet nė vienas jų negavo iš ten 
išlėkti, nes motina, greituoju 
mažuma užkandus, nuėjo į sa- 

i vo kambarį. Irka, viena pasili
kusi, greit pabaigė vakarienę 
ir tuojau nuėjo gulti. Įėjus pas 
motiną pasakyti jai laba naktis, 
rado ją besivelkančią gražų 
baltą rūbą. Irkai jis labai tiko, 
nes pro ažūrinius įsiuvus taip 
gražiai giedravo mamytės ran
kos, ir su juo mamytė panešė
jo į balta rožę.

— Ponas Gurskis nevalgys 
nė skanios vakarienės, tik vis 
žiūrės į tave, mamyte, — tarė 
ji rimtai, apžiūrėjusi motiną.

— Ak, kaip tu daug šneki, 
tarškute! Eik greičiau gulti.

— O kai aš užaugsiu, taip 
pat pasisiūdinsiu tokį rūbą su 
įsiuvais ir kalbėsiuos su sve- 

’ čiais ilgai, ilgai, ilgai.
Pasklido dundėjimas, ir. po

nia Sofija skubiai ėmė baigti 
savo tualetą. O kai Irka nepuo
lė jai smarkiai ant kaklo labai 
nakčiai, kaip gebėdavo, tik pa
bučiavo ranką ir, paėmus žva
kę, nuėjo savo kambarin.

Čia, kaip visados, pirmų pir
miausia nusiuntė pro langą la-

Kad Irka taip be galo pasiil
go mamytės .
- M £ veikia mano duk

ra? Ar sveika, ar linksma?
— Labai labai linksma, nes 

mamytė pavažiavo. Aš, ma 
ąsyte, ir šiandien parlėkiau 
namo kartu ra saulute — ji į 
savo, aš | savo. Juk Irka man
dagi, mamyte? O ar tavo rei
kalai baro šiandien mandagūs?

3. KF organai yra:
Bendruomenės Valdybos 

(BV) trejiems metams sudaro
ma a) 5 narių KF Valdyba, b) 
10—15 narių KF Taryba ir c) 
jungtiniai jų abiejų susirinki
mai.

4. KF Valdyba: a) tvarko ir 
ugdo KF iždą,' b) palaiko san
tykius su BV, c) vykdo jungti
nių KF susirinkimų nutarimus, 
d) skelbia . KF apyskaitas, e) 
apskritai rūpinasi visais KF rei
kalais. •

5. Atskirose vietovėse KF 
reikalais rūpinasi KF Valdybos 
pakviesti įgaliotiniai.

6. KF Tarybos nariais yra 
kviečiami lietuvių moksle ir 
švietime, literatūroj, mene, 
muzikoj, teatro darbe ir ap
skritai lietuviškame gyvenime 
reiškiąsi asmenys.

7. Jungtiniai KF susirinki
mai šaukiami pagal reikalą. 
Metiniame susirinkame, įvyk- 
stančiame sausio mėn. pirmo
joj pusėj, apžvelgiamas praėju
siųjų metų kultūrinis ir ap
skritai lietuviškasis gyvenimas, 
pasirinktu būdu išskiriami 
svarbiausieji to gyvenimo lai
mėjimai ir KF biudžeto ribose 
paskiriamos už juos premijos 
arba kaip kitaip jie atžymimi.

■tarei ■ amati etatą metter at Brooklyn, N. Y. May 2Š, 1951, unitai 
ten tat «if llarefe 3, ISNl .oristaany entered as second class matter 

■t BoatoO. Man., 'September 12. 1915.

Informacijos Komisija
Jos veiklos plačiau apibū

dinti jau neleidžia nei laikas, 
nei sąlygos. Tarybai teprimin
tas tik jos reikalingumas ir iš
keltas principinis klausimas: 
nori bendruomenė tokią insti
tuciją turėti ar nenori? Atvejų 
atvejais mūsų gyvenime ir 
spaudoje keliami kultūrinės in
formacijos trūkumai ar ir ap
skritai jos nebuvimas, kultū
rinių informacinių leidinių bū
tinybė, daug kas savo viltis yra 
į bendruomenę sudėję — už
taisykime tad ir šią visų jau
čiamą spragą! Šį kultūrinės in
formacijos komisija taip pat 
veiktų su specialiai išskirtu 
Bendruomenės valdybos nariu.

Baigiamosios pastabos ir 
išvados

Tarybos pasisakymo ir spren
dimo reikia šiais klausimais:

1) dėl apylinkių ir seniūni
jų veiklos;

2) dėl organizacinės ben
druomenės struktūros (apy
gardų ir rajoninių suvažiavimų 
reikalas);

3) dėl Bendruomenės valdy
bos darbo sričių;

4) dėl lietuvybės komisijos 
(busimosios “švietimo ministe
rijos”);

KULTŪROS FONDAS
Kultūros Fondo mintis turi 

jau savo istoriją, bet jos įgy
vendinti ligi šiol nepavyko. Ne
pavyko Lietuvoje, nepavyko ir 
Amerikoje (savarankiškai LKF 
veikia Australijoje, prie LB Ka
nadoje). Atėjo metas savo žo
dį šiuo klausimu tarti Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybai Mūsų žodis turi.būti: 
Kultūros Fondas Amerikoje 
turi būtį įsteigtas!Tai pribren
dusi būtinybė.

Pasisakydami už principą, 
kartu turime išspręsti ir for
mos reikalą.
- Steigdami JAV Kultūros 
Fondą, galėtume eiti dviem ke
liais.

Pirmasis kelias — steigti 
Kultūros v Fondą pagal Vokieti
joje priimtus įstatus. Tai būtų 
savarankiška organizacija su 
savo skyriais, apygardomis ir 
centru. Tačiau tokio pobūdžio 
organizacijai matau dvi kliūtis. 
Viena — kad Kultūros Fon
das būtų lygiagretė organiza
cija pačiai bendruomenei, taip 
pat suorganizuotai iš apylinkių, 
apygardų ir centro. Dviejų vi
suotinio pobūdžio savarankiš
kai veikiančių organizacijų bū
tų aiškiai perdaug, juo labiau, 
kad jų ir tikslai būtų labai ar
timi. Antra kliūtis — pačios 
suorganizavimo galimybės. Di
delių sunkumu turi bendruo
menė, tad ar būtu pakeliama 
imtis dvieju visuotinių orga
nizacijų steigimo darbo? Juk 
pastangos ir rūpestis vėl turė
tų atitekti daugiausia tiems 

. patiems žmonėms. Be to. šaldo 
ir Clevelando pavvzdvs. kur 
buvo mėginta steigti LKF sky
rių, ir jis liko vienas vienin
telis visoje Amerikoje (šian
dien ji siūlo likviduoti jau pa
ti io valdyba).

Tod“l tenka pasisakyti už 
kita kelia —

Kultūros Fondą s*eia*i orie 
Lie*uvhi Bendruomenės kaip 
jos dalini.

Vardui susidarvti mėginu 
pateikti tokio Kultūros F^^do 
nuostabi projekto metmenis.

1. Kultūros Fondn (Kp* tar
ias remti ir skatinti tautine lie
tuvių kultūrą, nadėti kultūri
ninkams jų darbą dirbti, leisti 
veikalus, organizuoti kultūrini 
gyvenimą.

2. šiam reikalui KF kasmet 
skiria kultūros premijas už 
svarbiausius kultūrinio lietu
vių gyvenimo laimėjimus ir ki
tais būdais bei priemonėmis

■ juos skatina bei iškelia.

Už lango sudundėjo, ir Irka, 
m pabyri mm ■, kad toks ūmas 
sajudfanas gali pakenkti Džimo 
sveikatai, akimirksniu nušoko 
nuo lango, nukėlė favoritą ir 
šaukdama: mamytė parvažiavo! 
lyg kamuolėlis nuriedėjo per 
tamsius kambarius Į priemenę. 
Atrakino durte ir puolė įeinan
čiai motinai į glėbį.. Pasiilgusi 
bočtero jai rankas, kabinosi 
jai ant kaklo, glaudėsi.

— Irka, meldžiamoji, ne taip 
smarkiai, — juokėsi motina. — 
LaMt nusivilkti.

šančią pusryčius poniai į lovą, 
tad, žinodama, motiną jau ne- 
bemiegant, šokte įšoko į jos 
kambarį, lyg jauna įsilaigiusi 
ožkelė, ir smarkiai nubučiavus 
tebeguUnčią lovoje mamytę 
ėmė skambėti kaip sidabrinis 
varpelis.

— Mamytė, Džim ir aš! Ak, 
šiandien eiti į mišką su ta
vim. Ar eisi .mamyte?

— Gerai, Tuojau po pietų. 
Pasiimsime pintinėles, gal ra
sim grybų.

Irkos akys sužibo neapsa
koma laime.

— Mamyte, Džim ir aš! Ak, 
kaip bus linksma!

Valandėlę patylėjusi, pa
klausė nedrąsiai*.

— Mamyte, o ar ponas Gurs
kis šiandien neatvažiuos?

— Kodėl klausi ? Tur būt ne.
Turbūt ne. Juk vakar buvb... 

Ar ir šiandien vėl?
— Gražu, Irka! Jei myli ma

mytę, tai turi džiaugtis, ponui 
Gurskiui atvažiavus. Jis toks 
geras mamytei. — tiek man 
padeda. Ir tau geras. Ar seniai 
džiaugeis jo skaniais saldai
niais?

— Et, seniai jau jų nebėra! 
Ir nebenoriu daugiau. Nes, kai 
jis atvažiuoja, mamytė manęs 
nebemyli. Aš noriu, kad.atva
žiuotų tėvelis.

(bus daugiau)

Mums rodos, jeigu kalbama apie status quo, tai jo patiki
ma* reiškia tą patį sovietinės aneksijos nepripažinimą, kaip 
ligi šioL

— Ak, Irka, jie niekuomet 
nėra mandagūs. Visi tik įžūlūs 
ir nepaklusnūs.

Tada Irka ėmė guosti moti
ną, kad, kai ji užaugsianti, pa
dėsianti suvaldyti visus tuos 
nemandagius reikalus. Paskui 
papasakojo, ką daręs šiandien 
Džimi, koks jis esąs protingas 
ir mandagus, čiulbėjo, lyg 
paukštelis, ir jos raudonos, lyg 
rožės pumpuras, lūpelės nesi- 
čiaupė nė sekundei Bet netru
kus motina pertraukė ją.

— Visa tai labai puiku, Ir
ka, bet dabar valgyk greičiau 
vakarienę, o paskui — gulti, 
žinai, kad vaikams jau seniai 
laikas.

Irkos linksmos lūpelių vyšne
lės ūmai ištyso žemyn.

— Mamyte, aš dar norėčiau 
pasikalbėti! Aš dar turiu tiek 
daug pasakoti!

— Juk daug pasakojai, o kas 
liko, pasakysi rytoj. Rytoj nie
kur nevažiuosiu.

čia taip pat daromi sprendi
mai ir kitiems KF tikslams įgy
vendinti (žr. 1 paragrafą).

8. Jungtiniams KF susirįnki- 
mams pirmininkauja KF Val
dybos pirmininkas, protokolą 
surašo KF Valdybos sekreto
rius (KF Valdybos nariai parei
gomis pasiskirsto 'patys)'. Nu
tarimai daromi Bendruomenės 
įstatų tvarka.

9. KF. lėšas sudaro: * a) Ben
druomenės Tarybos nutartos 
apylinkių ir seniūnijų metinės 
Įmokos, b) nuolatinių KF rė
mėjų metiniai mokesčiai, c) 
lietuviškų parengimų pelno 
2%, d) mecenatų, draugijų, 
įmonių ir kitos aukos, e) pali
kimai ir kitos ^pajamos. •

10. KF apyskaitos, patikrin
tos bendruomenės kontrolės 
komisijos, bendra tvarka svar
stomos ir 
druomenės

' PRENUMERATOS' KAINA » 
Amerikoje metams ...._____  $6.00
Brooklyn, N. Y._________  $650
Pusei metu --------  $3.50
Užsienyje ............ v.... — $650

SOBBCĖIPnON RATES 
■eade jrmriy_______ >6.00

>650
$350
>650

Irkos tamsiose, aksominėse, 
panašiose į našlelių gėles, aky
se žybtelėjo ašaros. Bet ka
dangi mamytė verksmo nemė
go, tai jos neišriedėjo ant 
skruostelių.

Šį kartą gal ji ir nebūtų jų 
pastebėjusi, nes kaip tik atsidė
jusi kalbėjo su šeimininke, 
liepdama jai tuojau patiekti 
skanios vakarienės. Bematant 
atvyksiąs ponas Gurskis, važi
nėjęsis jos reikalais į apskritį.

— Su ponu Gurskiu tu dar 
ilgai kalbėsi, mamyte? — tarė 
Irka neva teigdama. — O man 
reikia eiti gulti.

— Kas per klausimas, Irka! 
Žinoma, kalbėsiu. Užaugsi, ir 
tu galėsi kalbėti nors lig vidur
nakčio.

Valandėlę Irka tylėjo, gerda
ma arbatą.

— Mamyte, kuomet atva
žiuos tėvelis?

— Nežinau.
Taip seniai, taip seniai be

buvo! Gal koks Šimtas metų. 
Turbūt, reikalai neleidžia, 
mamyte!

— Gal reikalai...
— Mamyte, juk žvaigždutės 

turi sparnelius — tokius ma
žyčius, aukso plunksnelių? Juk 
kitaip kaip gf jos galėtų taip 
lakioti? \

— Ak, Irka, kokias tu pa
sate plepi! Vis tai Liudvės

VILNIUS PADĖJO ATSPĖTI 
MĮSLĘ

Prieš porą savaičių amerikie
tis korespondentas Kelley ap
rašinėjo pasimatymą su kol
chozo Letke Ukrainoje pirmi
ninku Mužičenko. Tas pirmi
ninkas jam pasakojo apie kol
chozo derlių. Esą dabar iš ha 
gauną po 30 cn '(dvigubų, po 
100 kg), bet toliau gausią po 
50, nes Chruščiovas įsakęs pa
didinti gamybą...*

Paskaičius tas žinias, kilo 
klausimas —
kiek gi sykių draugas Muži
čenko padidino skaičius apie 
derlip?

Dabar tą mįslę atspėti padė
jo Vilniaus radijas...

Liepos 16 jis pranešinėjo a- 
pie Šilalės kolchozą “Į laimę”, 
kurį tvarko agr. Henrikas Pau
liukevičius. Tik 1953 jis pasi
prašęs, kad jį skirtu Į kolchozą. 
Ir nuo tada jo buvimo vaisiai?.. 
“Banguoja tankūs aukšti ru
giai”. Po 9—10 cnt bus iš ha, 
o “juk prieš pusantrų metų pu
se tiek tesurinko”, paaiškino 
Vilniaus radijas.

Vadinas, anksčiau iš ha gau
davo 4—5 cnt. o dabar 9—10. 
Ir tai laikoma geru derlium, 
jeigu rugiai ir tankūs ir aukšti 
ir banguoja...



GARSŪS ŠV. ONOS ATLAIDAI ALVITE

MIRTIS ATVAŽIAVO MOTOCIKLU

JA GALI IŠGELBĖTI TIK GREITI ŽYGIAI, KAIP MATYTI IŠ DEDAMO PAREIŠKIMO

Bet arabai Arėtos nepripažįs
ta ir reikalauja grąžinti. Yous-

nė vienas tų trijų pa- 
nebūtų priimtas, susi-

BABBfjliNKAS

—Rasbainikas eina pakūta- 
vot už savo nuodėmes.

būtų sudaryti nedalūs profe
siniai tremtinių kursai pasi
rengti emigracijai ir kad būtų 
numatyta specialistų įkurdini* 
m*; '

3. Kad United States Esca- 
pee Program apmokėtų visų 
tremtinių, vykstančių nuolati
niam apsigyvenimui, kelionę 
per'vandenis;

4. Bendradarbiaujant su 
tremtiniams įsikurti padedan
čiomis organizacijomis, kad 
būtų - sudarytas kvalifikuotas 
personalas tremtiniams supa
žindinti su emigracijos ir įsi-

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas (BALF), kurio 
rūpesčiu ir pastangomis Ame
rikos krantus pasiekė ir juose 
įsikūrė arti trisdešimt tūkstan
čių lietuvių tremtinių, dabar 
daro galutinius žygius, kad į 
JAV gelėtų atvykti visi, kurie 
tik galt Tokių lietuvių dar yra 
apie tris tūkstančius iš bendro 
Europoje esančiųjų dešimties 
tūkstančių skaičiaus.

BALFo pirmininko kan. dr. 
J. B. Končiaus, šiuo metu esan
čio Vokietijoje ir tenai tebesi
rūpinančio tremtinių emigraci
jos reikalais, paprašyta BALFo 
centro valdyba sudarė specia
lią komisiją ir liepos 14 d. pa
siuntė ją
į Washingtoną dalykų aiškinti.

Pagal šiuo mętu galiojantį 
ir vykdomą JAV tremtinių pa
galbos aktą — Refugee Relief 
Act of 1953, kuris baigiasi 1956 
m. gruodžio mėn., pabėgėlių 
emigravimas pajudėjo. United 
States Escapee Programos tei
kiama globa ir įsikūrimo pa
galba yra nevienodai taikoma 
paskirų tautų tremtiniams. Pa
vyzdžiui, rusai pabėgėliai įeina 
į globojamųjų kategoriją, jei 
jie yra iŠ anapus pabėgę ligi 
1939 m. rugsėjo 1 d. Tuo tar-

mano, kad tai,

1955 m. liepos 17 d. susirin
kę Muenchene 12 PLB Vokie
tijos krašto valdybų pirminin
kų ir seniūnų, plačiai susipa
žinę ir vispusiškai aptarę Vo
kietijos krašto valdybos 1955 
m. pravestus rinkimus į kraš
to tarybą ir po jų prasidėjusį 
Vokietijos lietuvių bendruome
nės skilimą, priėjo sekančių iš
vadų:

1. Už 1954 m. rugpjūčio 1 d. 
rinkimus, kuriuose pasireiškė 
balsavimo davinių klastojimai, 
yra atsakinga tuometinė kraš
to valdyba, kuri nepasirūpino 
vyriausios rinkiminės komisi
jos sudarymu, o tepasitenkino 
vyriausia balsų skaičiavimo ko
misija, kuriai net nebuvo nu
statyta kompetencija;

2. Tuometinis garbės teis
mas, pirmininkaujamas St. Vy
kinto, neatliko tinkamai savo 
pareigų, spręsdamas rinkimų į 
krašto tarybą bylą, nes savo 
sprendimais pažeidė pagrindi
nius demokratijos rinkiminius 
principus, be to* neturėdamas 
savo statuto, atmesdavo balsuo
tojų raštiškus skundus, jei ši
tuo vardu jie nebūdavo įvardin
ti, nepadarė sankcinių išvadų 
dėl rinkiminių nusižengimų, 
kurie paaiškėdavo per liudinin
kų apklausinėjimą, jei tie nusi
žengimai nebuvo išvardinti 
skundų rašte;

3. Dabartinė Vokietijos lie
tuvių bendruomenės krašto ta- santykius su visais Vokietijos

ryba, kaip vyriausias organas, 
ne tik neatliko savo pareigos, 
nenorėdama svarstyti keliamo 
rinkimų teisėtumo klausimo bei 
nesiimdama priemonių užbėgti 
už akių gresiamam skilimui dėl 
iškreiptų rinkimų, bet dar pa: 
dėtį paaštrino, išrinkdama į 
valdybą St. Vykintą ir A. Ruk- 
šą, buvusius garbės teismo 
narius, kurie ir taryboj ir apy
linkėse buvo kaltinami šališku 
rinkiminių bylų sprendimu.

Konstatuodamas šituos apgai
lėtinus atsakingumo stokos 
reiškinius ir suprasdamas, kad 
vienybė yra visų lietuvių trem
tinių patriotinė pareiga, Vokie
tijos lietuvių bendruomenės 12 
apylinkių pirmininkų ir seniū
nų susirinkimas nutarė:

1. Krašto valdybai pasiūlyti 
konfliktą tarp Muencheno apy
linkės ir krašto valdybos iš
spręsti trečiųjų teismu;

2. Pasiūlyti krašto tarybai at
sistatydinti ir nutarti naujus 
tarybos rinkimus;

3. Jei krašto taryba naujų 
rinkimų nenutartų, siūlyti .jai 
laikyti teisėtu tą tapybos sąsta
tą, kuris buvo paskelbtas pagal 
vyriausios balsų skaičiavimo 
komisijos 1954 m. rugpjūčio 6 
d .protokolą, kurio niekas nc- 
kvestijonavo;

4. Pasiūlyti Muencheno, 
Komvvestheimo ir kitoms apy
linkėms atnaujinti normalius

Šis^ memorandumas įteiktas 
Kongreso Imigracijos Komite
to pirmininkui kongresmanui 
Walter. Delegacija taipgi ap
lankė Mrs. Houghton, kuri yra 
State Departmente pabėgėlių 
reikalams viršininkė.

Iš lietuvių delegacijoje, 
be Trečioko, dar buvo LAIC 
vedėja Marijona Kižytė ir adv. 
Nadas Rastenis iš Baltimorės. 
E Washingtono, BALFo atsto
vų pakviestas,# prie delegacijos 
dar prisijungė adv. dr. K. R. 
Jurgėla, kuris suteikė delegaci
jai naudingų patarimų, o taip
gi ir buvęs kongresmanas 
Charles Kersten, kuris šiuo me
tu dirba State Departmente. 
BALFo valdybos išrinkton de
legacijos 3Š Brooklyno dar bu
to įėję adv. Stp. Briedes ir 
BALFo direktorius Jonas Va
laitis. Šiedu negalėjo vykti 
Washingtonan, bet jie pasilie
ka ir toliau toje specialioje de
legacijoje.

Delegacija Washingtone, be 
jau minėtų Kongreso ir State 
Departmente atstovų, dar ma
tėsi su visa eile kitų atsakingų 
pareigūnų, jų tarpe ir su Mrs. 
Houghton padėjėjais — Mr. 
Dowson ir Ugo Carusi (buvusiu 
DP KoiųisioHierTumi). Komisi
ja savo darbo dar neužbaigė, 
bet džiaugiasi gerą pradžią tu
rėdama, nes visi pažadėjo pa
dėti 

. BALFo delegacijos vedėjas 
A. S. Trečiokas tusų kores
pondentui pareiškė, kad komi
sija ir toliau dirbs, ligi tikslas 
bus pasiektas.

Pats gi svarbumas yra dėl 
pinigų, kurta reikalingi trem
tiniu kelionei per Atlantą ap-

bendruomenės orga- 
bent vienas iš trijų 
duotų pasiūlymų val- 
tarybai jų būtų pri-

ben Youssef atsisto- 
nacionalistų pušėje, 

nepriklausomybės, 
santykiai įsitempė 

1953, kai Youssef buvo pakeis
tas jo dėde Prancūzijai ištiki
mu Mohamed ben Moulay Ara-

Ktak Amerikoj* atostogauja 
Apskaičiuojama, kad šiais me
tais 35 milionai amerikiečių 
važiuos atostogauti i kurorti
nes ir atostogų vietas. Dai. 
giausia išvyksta iš didmiesčių, 
kuriuos siaučia vasarosjŲcarš- 
čiai. Praeitais metais 31,324. MM) 
atostogautojų pasinaudojo vi
daus oro linijomis, 2,851,000 
atostogų skrido į užsienį.

vietininkui, vidaus reikalai — 
Maroko sultonui. Bet Prancūzi
jos vietininkas įsikišo ir į vi
daus reikalus, kai sultonas 
Mohamed 
jo arabų 
siekiančių 
Labiausiai

lietuvių 
nais, jei 
augščiau 
dybai ir 
imtas;

* 5. Jei 
siūlymų 
rinkimas nutaria dar kartą su
sirinkti, kviesti kitas apylinkes 
ir paieškoti efektyvesnių prie
monių Muencheno, Kornwest- 
heimo ir kitų apylinkių protes
tams paremti;

6. Be to, susirinkimas reika
lauja: a) kad būtų paruoštas 
PLB Vokietijos Krašto statu
tas su aiškiai nusakytais de
mokratinių rinkimų nuosta
tais, b) kad būtų paruoštas gar
bės teismo statutas ir kad gar
bės teisme būtų bent vienas 
Liet. Teisininkų Dr-jos narys.

. Muenchen 1955 liepos 17 d.
J. Rimeikis, Susirinkimo 
pirm.; Dr. J.* Grinius, Re
zoliucijų Komisijos pirm.. 
A. Mečioms, Susirinkimo 
Specialiai Įgaliotas.

BALFo iždininkas Trečiokas 
ta pačia proga painformavo ir 
apie Europoje šiuo metu imi
gracijos reikalais besidarbuo
jantį BALFo pirmininką kan. 
dr. J. B. Končių. BALFo pir
mininkas Europoje veikia jau 
nuo gegužės mėn. pradžios. 
Ten BALFo pirmininkas ištyrė 
sąlygas, ir, susipažinęs su esan
čiomis galimybėmis, paprašė 
BALFo vadovybę Amerikoje 
imtis žygių Washingtone esan
tiems emigraciniams nesklan
dumams pašalinti ir prašyti ak
to pakeitimo, šiuo metu BALFo 
pirmininkas tremtinių emigra
cijos reikalams skiria - labai 
daug laiko Vokietijoje, Austri
joje ir kitur.

Alvito bažnytkaimis yra maž
daug puskelėje tarp Vilkaviš
kio ir Virbalio, prie didelio 
plento. Pati bažnyčia stovi visai 
netoli Alvito ežero. Apie jį yra 
daug pasakojimų žmonėse. Ir 
čia sekama apie nuskendusį 
varpą, kaip jis atsišaukia iš eže
ro dugno ir kaip jo niekas ne
gali ištraukti.

Pati parapija nedidelė.- Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą didelę 
parapijos plotų dalį užėmė 
Gauronskio dvarai bei palivar
kai. Pats dvarininkas gyveno 
Šūklių dvare.

Kaip daugelis aro meto dva-

Bet prtai švelnią politiką, 
prtaš nuolaida* arabam piestu 
stoję prancūzai kolonistai, 
kurie čia prieš keliasdešimt 
metų įsikūrė ir naudojasi pri
vilegijom. Jų yra pusė milijo
no. Jie yra priešai ne tik ara
bų, bet ir tų prancūzų, kurie 
yra arabam palankūs. Jie ne
nori atsižadėti kolonisto privi
legijų ir jokių kompromisų ne
pripažįsta.

mokėti
Bet, kaip jau dabar atrodo, 

iš JAV valdžios gautais pini
gais galima bus tremtinių ke
lionę nuo laivo iki jų paskyri
mo vietos apmokėti teikiant 
paskolą tiems, kurie patys ar 
jų sponsoriai negalėtų apsimo
kėti

BALFo apskaičiavimu, kaip 
Trečiokas aiškino, iš Europos 
galima būtų atgabenti čia apie 
tris tūkstančius lietuvių. Skai
tant paprastą kainą kelionei lai
vais, būtų reikalinga sumokėti 
apie penkis šimtus tūkstančių 
dol. ir apie šimtą tūkstančių 
dol. reikėtų kelionei nuo uosto 
iki paskyrimo vietos.

Iš tų numatomųjų apie trys 
šimtai tremtinių jau turi pa
rengtus imigracijos dokumen
tus, kurių jau apie šimtas pen
kiasdešimt JAV valdžios yra 
patvirtinta. Tačiau, kaip pabrė
žiama, dar labai mažai jų yra 
persiųsta į JAV konsulatus Eu
ropoje. Todėl BALFo komisija 
dabar Washingtone ir tuo rei
kalu- darė žygių.

Iš kitos gi pusės, reikalinga 
ir pačių JAV lietuvių talka.

Tie, kurių nuoširdžiu ben
dradarbiavimu BALFas į JAV 
atkvietė apie trisdešimt tūks
tančių buvusių tremtinių, da
bar jau kartu su tais pačiais 
atvykėliais yra prašomi suda
ryti darbo ir buto garantijas. 
BALFas yra suregistravęs Eu
ropoje gyvenančius lietuvius 
tremtinius ir norinčiųjų čia at
vykti sąrašus skelbia visoje lie
tuvių spaudoje. Todėl galintieji 
neturėtų atsisakyti saviškiams 
padėti, juo labiau, kad doku
mentų sudarymas neuždeda 
sponsoriams didelės atsakomy-

(Atkelta iš 2 ps.) 
į valdiškas įstaigas. Bet buvo 
atstumta dujinėm bombom ir 
šūviais.

Pasijudino ir marokiečiai iš 
savo buveinių. Jų gi ten dau
giau, ir jie jaučiasi namie. Už
degė ligoninę, senam prancū
zui, 76 metų, plytom suskaldė 
galvą. Ir turėjo taip atsitikti, 
kad tas senukas kaip tik buvo 
pirmininkas draugijos, kuri 
kovojo prieš žiaurumus su gy
vuliais...

Taip liepos 14 atšventus bu
vo 10 negyvų europiečių ir 
nemažiau kaip 20 marokiečių. 
Juos iškilmingai laidojo. Susi
rinko katedroje. Buvo ten ir 
Grandvalis. Minia sujudo ir 
puolėsi prie Grandvdfo su šū
kiais: "šalin smarvė žydas", 
"Ant kartuvių jį".

Suspėjo dar nuplėšti jam 
vieną antpetį ir nutrenkti ke
purę, iki policija jį įsodino į 
automobilį... čia prasiveržė te
kis pat chuliganizmas kaip per
eitais metais pačioje garbin
giausioje prancūzui vietoje 
prie nežinomojo kareivio auku
ro minios antausiai karo mi- 
nisteriui...

Grandvalis nešė taiką ir ra
mybę, o dabar Casablankoje 
karo padėtis; gatvėse patru
liuoja šarvuočiai. Tačiau 
Grandvalis paskelbė, kad jis vis 
tiek vykdys naują politiką, ku
rią buvo pradėjęs...

Tai tik vienas iš paskutinių 
vaizdų Maroke, kur neramumai 
eina jau apie 40 metų, nuo to 
laiko, kai Prancūzija užėmė tą 
158,870 kv. mylių plotą, der
lingą, strategiškai patogų su 
8,5 milijonų gyventojų.

Formaliai Marokas yra 
Prancūzijos protektorate. Ma
roko užsienių reikalai priklau
so Prancūzijos gubernatoriui -

pu kitų tautybių tremtiniams, 
kurie nori panašia JAV globa 
pasinaudoti nustatyta, kad jie 
turi būti pabėgę po 1948 m. 
sausio 1 d. Tokiu būdu auto
matiškai iš šios programos iš
jungiami pabaltiečial jų tarpe 
ir lietuviai kurie, kaip žinia, 
yra vieni pirmųjų sovietinės 
agresijos aukų. " ;

Prašant šitokią diskrimina
ciją pašalinti ir visiems vieno-, 
dai teikti pagalbą,. BALFo ko
misija susijungė su, Amerikos 
Latvių Draugija ir Estijos Pa
galbos Komitetu ir Washingto- 
ne įteikė Kongreso Imigraci- , kūrimą klausimais, 
jos Komitetui atitinkamo turi
nio memorandumą:

Memorandumą lietuvių var
du pasirašė BALFo iždininkas 
A. S. Trečiokas, latvių — Bru
no Albst ir estų — dr. Reis- 
mandel. Prašoma, kad United 
States Escapee Programos nuo
statuose 
būtų padaryta pakeitimų ta 
prasme:

1. 1939 m. rugsėjo 1 d. da
ta būtų laikoma duodanti pa
bėgėliui teisę į globą, neatsi
žvelgiant jo tautybės (dabarti
nės ar buvusios);

2. Vokietijoje, Austrijoje, I- 
talijoje ir Prancūzijoje, kad

• Žibintą, religinės kultūros 
dvimėnesinį žurnalą redaguoja 
kun. J. Kuzmickis. Ką tik išėjo 
liepos mėn. nr., pridėtas trum
pų straipsnelių, žurnalas lei- 

Ir jis ėjo į Alvitą pas šv. Oną džiamas Anglijoje.

rininkų mėgo pasirodyti, net 
su popieriniu pinigu prisideg
davo papirosą. Susipykęs su 
klebonu, jis pastatė mūrinę kar- 
čiamą, kuri buvo visai panaši 
į Alvito bažnyčią. Vėliau ten’ 
buvo kalvė, o nepriklausomy
bės laikais, rodos, pradinė mo
kykla.

Bet Alvitas labiausiai garsė
jo šv. Onos atlaidais,

kurie yra liepos 26 d. šiuos 
atlaidus švęsdavo visos aplin
kinės parapijos. Vėliau šv. O- 
nos atlaidams atsiradus Mari
jampolėje, ir kitose parapijose, 
šių atlaidų reikšmė kiek su
mažėjo.

Tris dienas prieš atlaidus iš 
visų Suvalkijos kampų, net nuo 
Vižainio, Seinų, Suvalkų, Au
gustavo žmonės traukė i Alvi
tą. Keliavo sveiki ir ligoti, siel
vartų prispausti.

Mūsų sodyba buvo prie ke
lio. Paskutines dienas prieš at
laidus veik kas naktį turėjom 
nakvynei maldininkų. Mano 
motina buvo religinga, ir mal
dininkai buvo jai mieli svečiai.

Dar Ir šiandien atsimenu du 
maldininkus.

Kartą nakvynės pasiprašė ne
bejaunas žmogus. Iš pakinktų 
supratome, kad jis ne iš šio 
krašto. Tai buvo mozūras, ir su 
tėvu kalbėjosi lenkiškai. Jo ve
žime gulėjo dvylikos metų 
mergaitė, liesa ir išblyškusi. 
Mergaitė treti metai sirgo prie
puoliais. Važinėjo pas dakta
rus, bet šie nepagelbėjo. Tada 
žmonės patarė nuvežti pas 
stebuklingąją šv. Oną į Alvitą.

Mums visiems pagailo šios 
mergaitės. Kitą dieną, nuvykęs 
į mišparus, prašiau šv. Oną. 
kad pagydytų šią vargšę mer
gaitę.

Kitą kartą nakvynėn pasipra
šė stambus apžėlęs vyras. Buvo 
nekalbus, kažko susimąstęs. 
Rytmetį anksti norėjo be pus
ryčių keliauti. Mama įpylė pie
no, atriekė duonos ir kišenėn 
įkišo rūkytų lašinių. Ir kai jis 
išėjo, samdinys Jonas tarė:

Iš čia ir nesutikimas su 
Prancūzijos vietininku, iš čia 
neramumai, kurie vis daugiau 
gyvybių atsieina. Tik per pa
skutines savaites žuvo apie 100 
žmonių. Koncentracijos stovyk
los ir ekspedicijos, atgabenant 
kariuomenę net iš Vokietijos, 
atsiėmus ją iš Nato žinios, nie
ko nepagelbėjo. Arabų yra ten 
apie 5 milijonai, ir reikia su 
jais skaitytis.

Prieš juos prancūzai mėgino* 
pakurstyti berberus, kurių yra 
apie 3 milijonai. Kai ir tai vai
sių nedavė, 
prancūzų vyriausybė ryžosi li
niją keisti ir atsiuntė gen. 
Grandvalį, Švelnios politikos

BALFo MBM. KAN. S. sa Betartais fagofatato stovyklo
je Vokietijoje. Pirmininkas aplankė daugel stovykla ir vtaw rado 
labai blogas sąlygas. Stovykloms reikalinga būtina pagalba.

vaistų savo sielai.
Liepos 25 d., prieš šv. Oną, 

yra šv. Jokūbas. Daugelis ar
čiau gyvenusių važiuodavo į 
mišparus prieš šv. Oną ir sa
kydavo buvę Jokūbinėse. Čia 
susirinkdavo daugiausia senie
ji ir vaikai.

Šv. Onos rytmetį apie 10 
vai. Alvitas būdavo pilnas žmo
nių. Kiek vėliau atvažiavęs.' tu
rėjai ieškotis vietos kur nors 
toli paežerėj.

Į bažnyčią nebandyk Įlįsti ji 
pilna žmonių.

Negeriau ir šventoriuje.
Nestinga čia ir daugybės el

getų, kurie per dieną prisiren
ka ne tik variokų, bet ir si
dabrinių. Kiekvienas maldinin
kas, ir. neturtingiausias, aukoja 
šv. Onos garbei.

Kai suskamba varpai sumai, 
tai jūra žmonių pasijudina baž
nyčios link. Netilpdami nei 
bažnyčioje, nei šventoriuje, 
daugelis meldžiasi klebonijos 
sode. Suma tęsiasi ilgai. Pa
mokslą sako apylinkės geriau
sias pamokslininkas.

Po pamokslo miestelis atgyja.
Turgavietėje eilės karabel- 

ninkų. kurie visa gerkle kviečia 
pas juos išgerti limonado, 
pirkti barankų, pyrago. Ypač 
daug perka barankčlių. juk rei
kia namie likusiems parvežti. 
Mėgsta ir namie dirbtus sal
dainius. Ant karabėlninko sta
lo rasi visko, ko reikia kaimie
čiams ir jų vaikams. Priveža ir 
dalgių, galąstuvų, plaktukų, 
dalgiakočių, grėblių, pintinių 
kubilų ir Lt

Po mišparų, kurie būna pa
prastai vėliau, žmonės prade
da skirstytis. Jaunimas dar su
simeta kur kluonan ir vaiši
nasi. Juk susitikus draugams, 
pažįstamiems ir giminėms rei
kia pasikalbėti ir pasivaišinti. 
Atlaidai kaimiečiams yra ir 
pasižmonėjūno proga.

Pavakare Alvitas ištuštėja.



IR KUR TV LIETUVIŲ NĖRA?

VISI I LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ

RUGPIOČIO 14, 1955

Įvairūs skabūs valgiai bei gėrimai, daug visokiausių dovanų

Ji buvo suorganizavusi Blai
vybių Draugiją ir per ją pasta
tydino šią salę.

Tik liūdna buvo, kad, bolše
vikams užplūdus Lietuvą, ši' sa
lė buvo jų nusavinta (manau ir 
šiandien tebėra), ne tik šventa
dieniais, bet Velykų išvakarių 
naktį, bolševikams įsakius, ren
gė pasilinksminimus, norėdami 
sudrumsti Velykų nakties rim-

Lietuvą, visi mūsų užsimojimai 
nuėjo niekais, komitetas iširo. 
Apie sukakties minėjimą nie
kas nė nebeužsiminė. '

♦ Knygų Lentynos naujom 
nr. (3—4> angliškai duodama 
liet, bibliografijos apžvalga, to- *' 
liau skelbiamos knygos ir pe
riodinės spaudos bibliografija. 
Knygų ’ Lentyną leidžia Vlikas, 
redaguoja A. Ružancovas. -r .

KELIONĖ IŠ NEW YORKO Į EUCHARISTINĮ KONGRESĄ 
MOTINA M-v ALOYZA, OSF

ANT ŠATRUOS RAGANOS — M. PECKALSKAITfcS ka 
po pastatytos paminklinės koplyčios piešinys.

Aš rankų nuleisti nenorėjau. 
Priešingai, užėjus bolševikams, 
su parapijiečiais kaip tik norė
josi imtis kokių didesnių užsi
mojimų, kad jie per daug ne
nusimintų.'Pasitariau su velio
nės rašytojos seserimi Zofija 
Pečkauskaite ir rašytoją glo
bojusiu kun. Kaz. Bukontu ir 
gavau jų pritarimą ant Mari
jos kapo pastatyti mūrinę pa
minklinę koplyčią.

• Šveicaaų-lietuvię pagalbos 
komitetas, kuriam vadovauja 
Thoma, ruošia plačią propagan
dinę akciją pabėgėliam^ padė
ti. Liet. Informacinė Tarnyba 
išsiuntė reikalingos medžiagos; 
atsiuntė taip pat ir saleziečiai 
paruoštų nuotraukų filmą apie 
Lietuvą, susidedančią iš trijų 
dalių: Istorinės Lietuvos, nepri
klausomybės laikų Lietuvos ir 
lietuvių liaudies meno. Liet. 
Informacinė Tarnyba paruošė 
filmai reikalingus paaiškinimus 
vokiškai.

džiai, eilėmis sulyginti antka
piai, išvesti takai ir apsodinti 
tujų bei alyvų medeliais, pa
statyti du pastatai kapsargiui, 
atlikti kiti kapų tvarkymo 
darbai.

Kuklūs buvo jos kambarėliai 
senoj medinėj Židikų kleboni
joj, su langais į kitus klebo
nijos ūkio pastatus. Kuklūs ir 
baldai, kuriuos paskui pasiėmė 
jos sesuo, išsikeldama gyventi 
į jos paliktą nuosavą namą, čia 
pat didelis klevas, kurio pavė
sy ji dažnai skaitydavo, ir so
das, kur ji pasivaikščiodavo ir 
savo biteles “ganydavo”, dar
želis, kuriam ji triūsdavo, ir 
avietynas.

Tik už keliolikos žingsnių 
nuo klebonijos — senelių prie
glaudos namas su keliolika se
nelių ir špitolė, kur ji buvo į- 
rengusi ligoniams ambulatori
ją. Daug, daug jos Čia triūsta, 
per šv. Vincento a Paulo drau
giją rūpintasi seneliais.

Židikai turi didelę salę su 
erdvia scena ir organizacijoms 
kambariais. Pastatas specialiai 
šiam tikslui statytas. Tai dide

lių jos pastangų vaisius.

Atėjo 1940-jų metų pavasa
ris — Marijos Pečkauskaitės 
mirties dešimtmetis. Židikuos 
buvo sudarytas koiųitetas šiai 
sukakčiai tinkamai paminėti. 
Gegužės pradžioj Telšių vysku
pas mane paskyrė Židikų para
pijos klebonu. Tuoj buvau ko
optuotas į šį komitetą. Pro
vincijos miestelio sąlygosė mū
sų užsimojimai buvo dideli: su
rengti iškilmingą sukakties mi
nėjimą, pastatyti jos biustą 
miestelio aikštėj ir kt.

Paminklui aukas buvo nu
matyta rinkti visoj Lietuvoj au
kų lapais.

Buvo kreiptasi Į L. šaulių 
Sąjungos vyr. vadovybę, pra
šant pagelbėti paliudijant aukų 
rinkimo lapus, bet ši atsisakė. 
To komitetas nesitikėjo. Nega
na šios kliūties. Birželio vidu
ry bolševikų masės užplūdo

Buvau betgi aš nustebintas, 
kad jos atmintis Židikuos ne
buvo tokia gyva, kokios aš ti
kėjausi. Per dešimtį metų nuo 
jos mirties pradėjo žmonės ją 
primiršti.

Net vietiniai savivaldybės ir 
kultūros darbuotojai nepadėjo 
pastangų jos atmintį išlaikyti 
gyvą: nepastatyta jokio pamin
klo, nepavadinta mokyklos ar 
gatvės jos vardu.

O juk jos triūsta Židikuos 
nuo 1916 metų, steigiant pir
mą mokyklą .organizuojant lab
darybę, blaivybės sąjūdį, daug 
žmonėms padedant įvairiose jų 
bėdose.

Betgi ji ir buvo tyli, savęs 
ner£klamuojanti asmenybė. 
Prisimenu,’ dar I-mo kurso 
klierikas būdamas, vyskupo vi
zitacijos metu mačiau ją pir
mą kartą. Parapijos salėj jos 
pastangomis buvo organizacijų 

‘suruošta^ vyskupo pagerbimas. 
Matėsi, jog7 tai jos ranka viską 
sutvarkė, bėt ji pati darė taip, 
kad liktų nepastebėta. Jos gy
venimas buvo daugiau uždaras 
savy, bet širdis visad atvira ar
timo vargui, ir rankos tiesėsi 
jį gelbėti. Teisingai ją K. Či
biras pavadino — gyvenimo 
menininke.

Didžiai mėgau jos raštus, pe
dagoginius straipsnius, ypač jos 
Foersterio pedagoginių raštų 
vertimus, kuriuos, jaunuoliu 
būdamas, vis pakartotinai skai
čiau, “graužte graužiau”.

Ir šiandien jaučiuos skolin
gas jai už tai.

Esu laimingas, kad, Židikų 
parapijiečių padedamas galė
jau pastatydinti jai paminklinę 
koplyčią, papuošti kapines ir 
bent tuo pareikšti savo pagar
bą ir dėkingumą.

Turiu pridurti, kad jos se
suo Zofija Pečkauskaitė ir ją 
globojęs buv. Židikų klebonas 
kun. Kaz. Bukontas, kaip žinia, 
tebėra gyvi ir jie šios sukak
ties proga daug galėtų apie ją 
papasakoti, deja, jie mums 
šiandien nepasiekiami.

vasarį, bolševikams iš Lietuvos 
dangenantis, baigėme dengti 
stogą, įrengti vidų ir 
per šv. Onos atlaidus vysk. J. 
Staugaitis jau galėjo koplyčią 
pašventinti. ■■ ■

Ši paminklinė koplyčia yra 
gotiško stiliaus. Jos sienoje į- 
mūryta paminklinė lenta su M. 
Pečkauskaitės ir jos Mamatės 
gimimo ir mirimo datomis ir 
aforizmais iš jos raštų: "Kilti 
ir kelti!" ir ‘'Dulkių pasauly 
veikliai tarnauti šviesos pa
sauliui!" Jų kapas yra rūsy po 
koplyčia.

Daug darbo įdėta ir* kapines 
tvarkant: išvalyti pasenę

Iš jų gavau daugumoj kun. 
Morkio pastangomis surinktą 
tūkstantį litų.

Bet vistik sumanymas buvo 
kuo ne utopiškas. Juk bolševi
kai nusistatę prieš religiją, baž
nyčių statymą. Reikalingas tam 
valdžios leidimas, kaip jį gauti? 
Kad duotų vietiniai apskrities 
.pareigūnai, nebuvo jokios vil
ties. Pagaliau šie neturėjo to
kios teisės. Leidimą reikėjo 
gauti iš Kauno.

Kilo mintis, o gal bolševikai 
dar nespėjo pakeisti statybos 
nuostatų ir Statybos Departa
mento pareigūnų? Skubėjau į 
Kauną ir patyriau, jog mano 
neapsirikta. Kreipiausi asme; 
niškai į iš seniau tebeeinantį 
pareigas vyr. Statybos Depar
tamento dir. inž. Novicką. Jis 
nesudvejojo leidimo išduoti, 
nes tebeveikė seni nuostatai.

Laimingu būdu tuo momen
tu įstaigon užėjo inž. Jonas 
Mulokas. Statybai planas buvo 
greit pagamintas, patvirtintas, 
tuoj pradėta mūryti pamatai, 
kuriuos rudenį vysk. V. Bori- 
sevičius pašventino. Iki pašą
lant buvo suvesti skliautai. Pa-

ir sustiprėjęs, išvyko į Romą. , 
Kelionėje išbus 20 d.

• Vasario 16 gimnazija lie
pos 9 d. baigė mokslo metus ir 
pradėjo atostogas. Nauji moks- s. 
lo metai prasidės rugsėjo 1 d. ' 
Ateitininkų moksleivių būrys, 
vadovaujamas kun. dr. Paške
vičiaus ir mokyt. V. Natkevi
čiaus išvyko į Prancūziją, kur . 
aplankys Liurdą, Marselį ir ki
tus miestus. Moksleivių evan
gelikų būrys išvyko į Norvegi
ją. keli skautai — į Olandiją, 
kur vyksta skautavimo kursai.

• Mergaičių stovykla Put- 
name baigta liepos 24 d. su ten 
įvykusiu pikniku, kurio metu 
programą išpildė stovyklauto-

3:00 — Lietuvių dienos programa:
Dainos — Šv. Petro parapijos Bostone choras, va d. komp. Jer. Kačinsko /
Tautiniai šokiai, dainos. įvairūs sportiniai žaidimai — atlieka vasaros stovyklos berniukai. Šokiam vadovatfs 
Ona Ivaškienė.

• Lietuvių jaunimo stovyklą
įvyko Londone, Anglijoje, lie
tuvių sodyboje, Headley Parit 
Sodyba pirkta šiemet, kove, 
mėn. pradėta įrengti. Dabar;: 
ten vyksta nemaža lietuvių at
ostogauti. '' j

• Liet, organizacijų atstovų 
pasitarimas įvyko Londone, 
Anglijoje, Lietuvių Namuose. 
Pasitarimą sukvietė D. Britani
jos LB krašto valdyba. Dalyva
vo 17 atstovų. Aptarta tautinių 
švenčių parengimų derinimas. 
Vasario 16 gimnazijos ir Ang
lijoje esančių vargo mokyklų, 
jaunimo ir skautų stovyklos rė
mimas* ir studentų šalpos klau
simai.

las atsakė, kad pirma ištirs są
lygas, ar jo atsilankymas nesu
darys kokių nemalonumų vie
tos katalikams. Maldininkams 
jis nedrausiąs, o pats, jei rei
kės, galėsiąs palaukti ir Uru
gvajuje.

Kardinolas valgydamas visa
da kviečiasi 10 svečių, taip no
rėdamas susipažinti su laivo 
keleiviais. Patį pirmą vakarą 
ir mudvi pakvietė prie stalo. 
Vėliau teko susitikti laivo ka
pitono surengtame priėmime. 
Ten kardinolas nusifotografavo 
su visais penkiais lietuviais.

Jis mums pasakojo, kad bu
vęs Kaune, kai Lietuva buvus 
nepriklausoma, buvęs popie
žiaus legato asmeniniu svečiu.

Laive yra 39 kunigai ir 12 
altorių. Rytmetį visi išklauso
me mišių įvairiomis valando
mis. Yra viena koplyčia su 
švč. Sakramentu, kurį galime 
per dieną aplankyti. Be to, kas
dien kalbamas bendrai rožan
čius, sakomi pamokslėliai, da
romi apmąstyfnai, suteikiamas

11:00 — Iškilmingos Jubilėjaus Mišios — T. Benedikto Bagdono, buvusio provincijolo sidabrinis kunigystės jubilejus 
Lietuviško naujai pastatyto kryžiaus pašventinimas

12:00—Pietūs

Tai buvo Vytauto Didžiojo KUN. VACL. MARTINKUS 
1930 metų vasarą. Grįždamas-iš 
Lūšės stoties, stabtelėjau Ži
dikų klebonijoj. Panorau ap
lankyti Sergančią Mariją Peč- 
kąuskaitę — Šatrijos Raganą, 
ijga sunki ir skausminga. Ty
lutėliai įslinkau į jos kamba-. 
rį. Jos veido išraiška reiškė, 
jog kenčia, nors bandė šypso
tis ir to neparodyti. Ji norėjo 
su savo skausmu likti, viena, 
nesiskųsti. Palinkėjau sveika
tos, bet pats netikėjau, kad tai 
ilgam.

Liepos mėnesio pabaigoj — 
šv. Onos atlaidai Židikų para
pijos kapinių koplytėlėj.

Suplaukusios minios patyrė 
liūdną žinią —- Marija Peč- 
kauskaitė mirusi, laidojama po 
pamaldų.

Čia nematytai daug apylin
kės žmonių ir į laidotuves susi
rinkusių svečių po pamaldų pa
lydėjo iš bažnyčios į amžinąją 
poilsio vietą jos palaikus iri 
padėjo šalia jos Mamatės. Lai
dotuvių apeigas atliko kan. J. 
Tumas - Vaižgantas. Prie kapo 
su savitu tomišku stiliumi ta
rė atsisveikinimo žodį, iškelda
mas jos nuveiktus darbus kaip 
pedagogės, rašytojos, labdarės 
— visuomenininkės.

Jos kapas — rūsys, buvo 
šiaurinėj pusėj arti.senos, se
nos medinės koplytėlės. Ant
kapis apdėtas aplinkui cemen
tiniu rentiniu, pastatytas žmo
gaus ūgio baltai dažytas kryže
lis, apsodintas našlaitėm ir ne
užmirštuolėm.

Slinko metai. Kas iš toliau 
vyko pro Židikus, jautė parei
gą aplankyti šį kapą. Lankyto
jai tikėjosi rasti puikų pamink
lą, bet apsivildavo. Ne kartą, 
prisimenu, skaičiau kaip tokie 
kapo lankytojai su 
apgailestavimu rašydavo [ laik
raščius, jog kapas apleistas, ne
atžymėtas jos asmenybei vertu 

paminklu.
Aš tada buvau vikaru Mažei

kiuose ir pats jos kapą lankiau 
ne kartą, Įspūdis būdavo liūd
nokas.

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO PARKE, Kennebunkport, Maine
GARSIAJAME ATOSTOGŲ KRAŠTE, PRIE ATLANTO VANDENYNO

• Baltų dienos, numatytos 
surengti Vokietijoje, nukelia
mos į lapkričio mėn.

• Jonas Šlajus, Belgijoje, 
staiga mirė taip pat staiga ir 
buvo palaidotas, net neprane
šus lietuviams kaimynams. Jo 
mirties priežastis dar neišaiš
kinta.
• Broliai Žukauskai Hamil

tone, Ont.. Kanadoje, jau ku
ris laikas filmuoja lietuviškas 
iškilmes ir parengimus. Filmai 
spalvoti. Rudenį žadą juos pa
rodyti ir visuomenei.

• Wasagos vasarvietę, kurią 
įsigijo Toronto liet. šv. Jono 
Kr. parapija, iškilmingai ati
daroma liepos 31 d.

• Kanados Liet. Bendruome
nės krašto valdyba pasiuntė te
legramą prez. Eisenhovveriui, 
kai jis buvo Ženevoje. Tele
gramoje priminė Lietuvos pa
vergimą ir prašė jos reikalo 
neužmiršti konferencijoje.

• Ateitininkų stovykla Ka
nadoje prasideda liepos 30 d. 
pranciškonų įsigytoje vasar
vietėje.

Laisvas laikas skiriamas 
sportui, knygoms, žaidimams. 
Yra ir čia Bingo, kur be jo?’ 
Vyksta ir šokiai ir įvairūs kon- 
testai. Praplaukiant pro Įvai
rius kraštus ar miestus, rodo
mos specialios filmos. O pra
plaukiame toli nuo krantų. 
Štai neseniai pranešė. kad 
Miami. Fla., buvo už 1200 my
liu į vakarus, vėliau Puerto 
Rico už 760 mylių.

Su triukšmu ir atskira pro
grama buvo pasitiktas ekvato
rius.

Po >12 dienų kelionės 
pirmą kartą sustosime Bahia 
mieste. Brazilijoje, kur. sako, 
esą 365 bažnyčios, skirtos kiek
vienai metų dienai. Katedroje 
kardinolas Spelman laikys iš
kilmingas pamaldas.

Kelionė Atlantu gera ir ma
loni. Ir nuostabūs tie Dievo 
sukurti vandenys.

S.S. Brazil laivas.

Liepos 7 d. 5 vai. pp. laivas 
SS Brazil pasijudino iš New 
Yorko prieplaukos . Seselė Re
gina ir aš mosavom rankom, 
atsisveikindamos su mus paly- 
dėjusiom seselėm.

Tai pirma mano kelionė jū
rą, bet jos pakaks visam gyve
nimui, juk plauksime 30 dienų: 
į Eucharistinį Kongresą Rio de 
Janeire, paskui Į Santos, Sao 
Paulo, Urugvajų, Argentiną ir 
atgal pietų Amerikos pakraš
čiais į Ne\v Yorką.

Esu laiminga dabar, galėda
ma nukeliauti į Braziliją. 1938 
metais ten išsiunčiau 5’seseles 
vienuoles apaštalauti tarp vie- 
tos lietuvių, bet tada neteko jų 
palydėti. Tik dabar po 17 me
tų ten nuplauksiu.

Mano draugė sesuo Regina 
jau ketvirtą kartą keliauja jū
ra; ji du kartu plaukė į Lie
tuvą ir grįžo.

Kelionės pradžioje galvojo
me, kad tik 
šitam dideliam tautų laive, 
mudvi . atstovausime lietuvius 
plaukiančiam i Eucharistinį 
kongresą.

Bet trečią dieną per pamal
das išgirdome suminint lietu
višką pavardę — kun. J. Ska- 
landį, Lowell lietuvių parapi
jos kleboną. Apsidžiaugėm ir 
tuoj susiradom jį.

Bet ar gali būti lietuvių dau
giau? Vargu. Būtume pastebė
ję. Atėjo mintis pasiklausti, o 
gal kas laive tarnauja.

Ir neapsirikom — suradome du 
jūrininkus — Juozą Vardauską 
ir Juozą Bobilių.

Taigi, jau*laive esame penki 
lietuviai. Rio de Janeiro mies
te visi ir įsijungsime į lietu
vių eiles.

Visai maldininkų grupei 
vadovauja kardinolas F. Spel
man .
iš New Yorko. Uoste jo ilgai 
nepaleido fotografai ir žurna
listai ir vis klausė, ar kardino
las vyks į Argentiną. Kardino-



Avė., Kearny,

TO PLACE

ASK FOR AD TAKER
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HELP W. MALĖ

Permanant Opportunities

Only Experienced Apply,

BRICKLAYERS
WANTEO

For large structurai glazed tile and

masonry job

PARDUODAM NAMUS ROBERT E. McKEE

-VINTER C.ARDEN TAVEH.N. hw

VYT BELECKAS, savininke344) RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y

Neseniai gauta iš Italijos nedidelis kiekis ir galime 
siųsti pavieniams pirkėjams

Pieasant working conditions
Good pay. Good housing.

Apply, write or wire 
ADMINISTRATOR

Po traukinio nelaimės, 
įvykusios Bridgeporte, kur vie
nas asmuo buvo užmuštas ir 
24 sužeisti, geležinkelių vado
vybė nustatė, kad per Bridge- 
portą leidžiama važiuoti tik 25 
mylių per valandą greičiu. O.

CHICAGOJE LAIVAS ėmėsi anglių ir su laiveliu trys jūrininkai ap
virto. Du ištraukė, treėio neberanda.

Klausykite
LIETUVOS ATSIMINIMU*

Liet. Kat.
Centro klubas

Atskirom komisijoms, orga
nizacijoms "bei pavieniams as 
menims:

Jaunų Vyrų Draugija 
ruošiasi minėti 15-jį savo gyva
vimo jubiliejų. Kad minėjimai 
ir parengimai nesusidurtų su 
kitais minėjimais, prašoma pa
rengimų data\ skelbti iš anfcs-

Vyr. žaidynių teisėjui vice
konsului Vytautui Stašinskui; 
žaidynių gydytojams: Dr. Tadui 
Savickui ir Dr. Vaclovui Pap- 
rockui.

also 
Licanoad Rractical 

NURSES

Moterų komisijai, surengu
siai sportininkams vaišes: po
nioms — Gertrūda! Nakutavi-

Didžiausi rūpesčiai už visa 
Amerikos likimą yra sukrauti 
prezidentui. Jis ne tik repre
zentuoja. Jis yra vykdomosios 
valdžios viršūnė. Dėl to supran
tama, kad jis ir jo įstaiga Bal
tieji Rūmai geriausiai yra at
lyginami už visus kitus parei
gūnus.

Prezidentui algos skirta 
$100.000. ; ■ <

Kas mėnuo jam išrašo čekį,

Atšventė vardines
Kai kurie naujųjų ateivių 

dar laikosi Lietuvoje buvusių 
gražių tradicijų — paminėti 
vardines. Liepos 23 Marija Mė- 
lynienė, sukvietusi gimines, pa
žįstamus ir draugus .atšventė 
Marijos Magdalenos vardadie
nį. Pobūvis praėjo jaukioje 
gražioje nuotaikoje. / JM

Bendruomenės 
jau turi pasi

statęs gražią erdvę salę įvai
riems parengimams. Neatsilieka 
ir Liet. Pol. klubas, šiomis die
nomis gavo leidimą perdirbti ir 
išdekoruoti turimą salę. Darbai 
netrukus bus pradėti ir užsi
tęs apie porą mėnesių. Yra su
daryta komisija, kuri rūpinsis 
šių darbų įvykdymu. Komisi
jos pirmininku paskirtas P. 
Vitkauskas, šis klubas remia 
taip pat ir parapijos reikalus.

Š. m. gegužės 28į—29 d.d. 
New Yorke įvyko V Šiaurės A- 
merikos lietuvių sporto žaidy
nės. Žaidynių rengėjas — Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komiteto Rytų Sporto 
Apygardos Komitetas, didžiai i- 
vertindamas New Yorko lietu
viškosios visuomenės nuoširdų 
ir aktyvų prisidėjimą prie šios 
šventės sklandaus pravedimo, 
nutarė išreikšti viešą padėką: 

žaidynių garbės komitetui: 
prel. Jonui Balkūnui, Gen. 
Konsului Jonui Budriui, Juo
zui Ginkui, Dr. Kostui Jurgėlai, 
Petrui Katinui, Antanui Lukei, 
Petrui Montvilai^ Vaclovui Si
dzikauskui, Jonui Šlepečiui, Jo
kūbui Stukui, Simui Sužiedė
liui, Juozui Tysliavai, Aleksui 
Vasiliauskui, Dr. Matui Vini- 
kui — maloniai sutikusiems 
globoti šias dideles lietuvių 
sportininkų pastangas.

Organizaciniam Komitetui, 
nešusiam sunkią ūkišką žaidy
nių naštą: pirmininkui — Adol-

Novena prie šv. Onos
Sopulingosios Dievo Motinos 

bažnyčioje vyko 10 dienų no- 
vena prie šv. Onos. Vakarais 
buvo pamaldos, švč. Sakramen
to pagarbinimas ir pamokslai 
Novena baigta antradienį, šv. 
Onos diena. Ją vedė kun. A. 
kasperas.

Pastatyti nauji vargonai
Naujoje Sopulingosios Dievo 

Motinos bažnyčioje netrukus 
išgirsime grojant naujus var
gonus, kurie jau baigiami mon
tuoti. Vargonai bus dideli ir 
galingi Tai bus didelis įnašas 
į mūsų bažnyčią ,kartu sustip
rins ir mūsų chorą. Vargonams 
įsigyti didelę auką yra dAvęs 
kun. L. Voiciekauskas.

Parapijos metinis piknikas
Visas parapijos dėmesys 

šiandien nukreiptas į metini 
pikniką, kuris įvyks liepos 31 
d., Lindbergh Park, N. Hėlo- 
den, N. J. Piknikui atsidėjus 
ruošiamasi ,norima, kad jis bū
tų visais atžvilgiais sėkmingas. 
Parapija nori iš šio parengimo 
gauti kuo daugiau pelno, kad 
galėtų išmokėti bent dalį sko
lų, susidariusių bestatant nau
jąją bažnyčia. Tad visi parapi
jiečiai ir bičiuliai prašome da
lyvauti šiame piknike.

Didins salę
Kearny, N. Jį jau nuo seno 

veikia du lietuvių klubai: Lie
tuvių Kat. Bendruomenės Cen-

TELEPHONE.-
DEARBORN 2 0819

Parapinio choro 
metinis koncertas įvyks spalio 
29, kuriame dalyvaus solistė 
pirmą kartą mūsų kolonijoje. 
Prašoma tą dieną Bridgeporte 
neruošti jokių kitų parengimų. 
Nors vasaros metu nėra sek
madieniais giedotų mišių, bet 
daugelis choro dalyvių susiren
ka ir gieda per mišias lietuviš
kas giesmes, kurios visiem la
bai patinka ir pagyvina pamal
das.

Atliekami visi coRisfr*, dažymo ir mech. taisymo darbai. 
Darbas atliekamas pigiai ir sažUngaL

•37 GRAND STREET
BROOKLYN, N. T.

HELP WANTED FEMALE 
oo oo o ooa •

tro klubas, 6 Davis Avė., Kear
ny, ir Liet. Politikos klubas, 
134 Schuyler 
N. J.

programą Grand Paradise ir 
Schwaben Hali.

Kun. Dabušiui, Edv. Liogiui, 
L Vaitkevičiui, St. Vaškiui, P. 
Roževičiui, M. Petrikui, Petrai
čiui, Remėzai (šenj), Jankui, 
p-lei A. Trumpis, paskyrusiems 
transporto priemones, savo 
brangų laiką ir didžiulį darbą 
šventės pasiruošime ir šventės 
metu.

Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komiteto Rytų 

Apygardos Vadovybe

kuriame atskaičius mokesčius, 
yra įrašoma 6.688.86 dol. Be 
to, jam moka dar 50.000 prie
do; ir to priedo gauna kas mė
nuo čekį su skaičium $3333.34. 
Kelionės reikalam dar skirta 
$40.000, nuo kurių jau nerei
kia mokesčių mokėti.

Viceprezidentas gauna tik 
$35.000. Vyriausybės nariai po 
$22.500, bet dabar projektuo
jama pakelti jiem iki $27.500.

parengimams, susirin
kimam*.

JIFFY META L PROD.
5025 W. Lake

JUOZAS GRABAI!
REAL ĖST ATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamų turtą, 
patalpų bei butų nuomavimšs; parupinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t
SųtintaųM ir greita® pataraavtaiM.

keturis kartus daugiau nei 
Rooęevelto laikais 1944.

Išeidamas iš prezidentų at
gal į civilinį gyvenimą, žmogus 
aprūpinamas visai garbingai— 
$22.500 pensijos ir dar jo šta
bui $57.000 metams.

- • •
Bet jeigu keli tuzinai laukia, 

kada jie galės pakliūti į prezi
dento kėdę ir tas geras sumas, 
tai gal daugiau ne dėl tos g?- 
ros algos (nors prezidentas Ei- 
senhoweris ir pareiškė, kad iš 
jos jis negali išsiversti), bet 
daugiau dėl garbės —

. būti pirmuoju Amerikoje, o 
gal pirmuoju ir visame pasau-

BRIDGEPORT, CONN.

Padėti lietuviams 
atvykti iš Vokietijos mūsų ko
lonijoj eina darbo ir butų ga
rantijų vajus. Garantijas jau 
davė Kariai, Valinčiai ir Gan- 
tautai. Reikia manyti, kad at
siras ir daugiau, norinčių pa
dėti varge esantiems savo bro
liams.

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond ’ 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
fa* patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE •

8656 85th Street, *' . tfnodhavMi 21. N. Y
Tel. VIrginia 7-1896

DIDŽIOJI VIRĖJA
Praktiškas vadovas šeimininkėms 

paruošė V. VARNIENE
3242 įvairūs valgių receptai — 792 p. ir daugybė 

įvairių patarimų šeimininkėms
KAINA SS. 90

Gaunama “Darbininko” administracijoj
NEW EDITION OF THE CATHOLIC BIBLE

She 3»4x5>4 — $M5 — PrepaM
OeferretJ payment plan. >4.75 wtth ortler. Bal. 32.00 per Month. 

plūs maltlng charpea.
•Bound in Genuine Black Momcco Lenther. Gold Stamped "HOLV KIELE” 
wlth Coni Edred Pairę*. Cnntaina 50 colnrful lluatratinn nare in full rolor. 
Family Record the Rnaary. and piclure of Hla Moline** Pore Plu.«
XII all in cninr.

DELAVTAFE VALLEY BOOK < BIBLE HOUSE
1100 N. ?Zna st.. Ca 5. N. J. Pitone EM M3H

NEWARK, N. J.

Vyčių 29 kuopa
mėnesinį susirinkimą su

šaukė liepos 19 šv. Jurgio salė
je . Be eilinių dienos klausimų 
davė priesaiką nauji nariai: Al
dona ir Arlene Separis, Anna 
Ocealis ir Elsie Kupruge.

Artinantis vyčių metiniam 
seimui, buvo svarstyti su juo 
susiję klausimai. Seime oficia
liai atstovauti 29 kuopa išrink
ti: Gertrūda Jankauskienė, St. 
Pocius, Aldona Separis, June 
Youch, Vera Laukžemis, Joan 
Yankauskhs ir pirm. Ed. Tamo
šiūnas. Stebėtojų teisėmis da
lyvaus dar šie: Carmen Galan, 
Mrs. Charles Douchess, Al. Jan
kauskas, A. Malakas, P. Pod- 
galsky, Marilyn Swetell ir M. 
Buyus. F. V.

čienei — komisijos pirminin
kei, Birutei Asbergienei, Biru
tei LabutieneL Irenai Vakselie- 
nei, Danai Birutienei, Jadvygai 
Laugalienei, Teklei Žukienei, 
Reginai Kepenienei, Malvinai 
Klivečkienei, Irenai Garunkš- 
tienei, Minkūnienei, Elenai Jur- 
gelienei, Averkienei ir kitoms 
nuoširdžioms sporto bičiulėms.

Sesėms skautėms: Aldonai 
Noakaitei, Giedrei Noakaitei, 
Daivai Audėnaitei, Juditai Au- 
dėnaitei, Rasai Arūnaitei, Al
donai šileikytei, Birutei Ulė- 
naitei, Kristinai Žukaitei, Vidai 
Janulevičiūtei, Irenai Vakse- 
lytei.

Adolfui Andriuliui — sutiku
siam teisėjauti krepšinio var
žyboms, Artūrui Andriuliui — 
Vyr. krepšinio teisėjui, krepši
nio teisėjams ir taškų skaičiuo
tojams pp. Vaclovui Stepona
vičiui ir V. Sužiedėliui, Broliui 
Ciprijonui — nuoširdžiai padė
jusiam krepšinio varžybose. 
Vytautui Gerulaičiui, padėju
siam tvarkyti stalo teniso tech
niškus klausimus.

Lietuvių Radijo programų 
direktoriams: Juozui Ginkui ir 
Jokūbui Stukui, davusiems pro
gą garsinti žaidynes.

Lietuviškai spaudai, kuri nuo
širdžiai rėmė žaidynių idėją.

Tėvų Pranciškonų spaustu
vei, gražiai ir skubiai atliku
siai visus žaidynių spaudos dar
bus, ir ypač jos administrato
riui Tėvui Pranciškui Gedgau
dui. kuris nepagailėjo brangaus 
laiko rūpindamasis visokiais žai
dynių reikalais.

Kęstučiui Cerkeliūnui, pa
rengusiam gražų žaidynių lei
dinį — programą.

Poniai O. Ginkuvienei, ma
loniai sutikusiai išstatyti savo 
krautuvės lange sportininkams 
dovanas.

Sakalų kvarteto dalyviams ir 
jų vadovui muz. Algirdui Ka- 
čanauskui, bei skautų vyčių ok
teto dalyviams bei vadovui 
muz. Liuberskiui už atliktą

fui Dimui, vicepirm. — T. 
Pranciškui Gedgaudui, OFM, 
sekf. — Jeroslavui Kepeniui, 
ižd. — Jonui Klivečkai, ūkio 
vadovui — Stasiui Liogiui, pa
rengimų — pramogų vadovui
— Juozui Nakutavičiui, aukų
— dovanų reikalams nariui — 
Algirdui Ruzgui, nariui — Jur
giui Valaičiui.

Varžybinio komiteto na
riams. neįeinantiems į Apygar
dos Komiteto sąstatą: krepši- 
mo vadovui — Algirdui Dauk
šai ir tinklinio vadovui Juozui 
Lapurkai, sklandžiai pravedu- 
siems savo srftyse varžybas.

Prezidentas gauna dar nau
dotis rūmais nemokamai, ku
rių vertė yra 25 mil. Naudojasi 
■taip pat dviem lėktuvais, kurių 
vertė 3.075.000, kreiseriu, ku
ris vertas 500.000, vasarine 
vertės 100.000, automobiliu 
už 30.000. Naudojasi ir specia
liu vagonu, kurio vertė 200.- 
000, bet valstybė pirko jį už 
1 dol.

Rūmuose už šviesą, šildymą 
moka valstybė. Sąskaita už 
elektrą kartais pašoka iki 
3.500 per mėnesį. Bet už tele
foną savo reikalam jau moka 
pats prezidentas. Baltuosiuose 
Rūmuose yra, šaldymo siste
ma už 600.000.

Baltuosiuose Rūmuose dirba 
visas štabas žmonių — valdi
ninkų 289, patarnautojų 72, 
policijos 151/ lėktuvų įgulos 
10, kreiserio 23; viso 545 žmo
nės. Sumos išeina nemažos ir 
jiem. Tarnautojam 443.000 
metam; lėktuvų įgulai ir lėk
tuvam išlaikyti 310.000, polici
jai ir Baltųjų Rūmų saugumo 
reikalams $945.000; kreiseriui 
ir jo įgulai $50.000, šoferiam 
$50.000; kitiem reikalam $150.- 
000.

Įskaitant ir prezidento atly
ginimą visas

Baltųjų Rūmų biudžetas sie
kia $2.138.000.

Be to’ dar eilė žmonių ir 
mašinų, lėktuvų, laivu yra ap
mokami iš atskirų departamen
tų biudžeto. Eisenhowerio lai
kais Baltiesiem Rūmam išeina 
$360.000 daugiau negu pasku
tiniu laiku prie Trumano ir

Tel. EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLLISION WORKS

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

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

Dartes atitekama prltjiite fcrhaDrir. pripatiato 
KCA Vavtitvtn, JTew Tarka,

vHeinei kaNba MM • nL vyto M I nl vafe.

for Experienced Men — Good 
starting wages plūs Overtime 
Set-up Men — Experienced on

NIXONO KANDELIABRAS

Viceprezidentas Nixon ati
dengė paslaptį savo darbo 
kambary esančio gražaus kris
talinio kandeliabro. Jį buvo 
pirkęs Prancūzijoje preziden
tas Thomas Jefferson ir paka
binęs Baltuosiuose Rūmuose 
prezidentų darbo kambary. 
Ten jis laimingai iškabėjo ir 
švietė prezidentams ligi Teodo
ro Roosevelto laikų. Iš pra
džios ir Rooseveltas juo buvo 
patenkintas, bet laikui bėgant 
prezidento nervai darėsi jaut
resni, kandeliabras tarp kitų 
savybių turėjo ir tą, kad, pro 
langus mažiausiam vėjeliui 
dvelkiant, imdavo suptis ir 
žvangėti.

Kartą Rooseveltas taip susi
erzino, kad įpykęs liepė kande
liabrą nunešti Į viceprezidento 
kambarį:

— Neškite tą tarškynę vice
prezidentui. Tas visvien neturi 
jokio darbo. Tai bent neleis 
jam raštinėj miegoti.

Four Slide Machine.
alsčf

Tool and Die Makers



Veda K. Merkis

Pasaulio įauniy p-bėse, Bel
gijoje per 20 dalyvių. P-bių 
favoritas rusas Boris Spassky, 
kuris netrukus dalyvaus tarp- 
zoninėse p-bėse Švedijoje, ga
vo pylos nuo vokiečio J. Kla- 
ges. JAV reprezentantas latvis 
Edmar Medais iš New Yorko 
įveikė austrą ir liuksemburgie
tį; kitas dvi partijas baigė ly
giom. Po 4 ratų padėtis buvo 
tokia: šveicaras D. K. Keller 
3:0, E. Medais (JAV), veagras 
L. Portisch, rusas Spassky po 
3:1.

1950 Grand National p-biy 
baigmėje (JAV korespoad. p- 
bės) kovoja mūsų Kazys Mer
kis, kaip Eastern divizijos mei
steris. šiuo metu p-bių baig
mės padėtis tokia: U. Kandy, 
St Louis 5^4:1%, C. F. Tears, 
Dalias, Tex. 5:0, Kazys. Merkis, 
So. Boston, Mass. 41Z_»:l1/2, Cur- 
tis Garner, Ohio 4:0 ir kt. ma
žiau. Šitas p-bes 1950 m. pra
dėjo 700 dalyvių. Į baigmę į- 
ėjo 8 divizijų laimėtojai ir 3 
po lygiai surinkę taškų. P-bės 
bus užbaigtos 1956 metais..

Bostono jaunių turnyre pa
dėtis (lošiama kas antradienis, 
So. Bostono L. Pil. D-jos klu
be): Herkulis Strolia 714:414, 
Ged. Kuodis 6, Ged. Šveikaus
kas 5:0. Pastarasis laimėjo abi 
partijas iš pirmaujančio H. 
Strolios.

Hartfordo lietuviai kviečiasi 
pas save draugiškoms rungty
nėms Waterburio lietuvius, a- 
pie tai informuoja mus hart- 
fordiečių ^vadovas Zigmas 
Strazdas.

BUS. OPPORTUNITY

DLNER—For Kent: Ėst. 20 yrs — 
5 yr. Lease — 6 Days — Business 
Are* — Bklyn — $590 necessary 
for Lease — Wonderful Opportuni- 
ty for Live MTre1 —
1015 Atlantic Avs BMyu. MA 2-6464

DISPLAY

Dominican Retreat House
Of

Our Lady of Grace
1945 Union St., Schenectady 9, 

New York 
offers

A LONG RETREAT 
August 15 to 21

An Ideal Vacation for Body 
and Soul

Address Ret. Sec.
Phone: Schdy. 2-6644

FARMS

RETIREMENT FARM. Tunkhann- 
ock, P*. 9 room kome. garage, all 
Utilities, fru i t orchard 3 acres, on 
Route <11. Motei sMe. 37.490. Alon- 
so, 89 Hidlinirtoii Avė. Duniont.

Dumont 4-6853.

CONNECTICUT. DAVTS FARM. 
Offers Best Guiet, Cenrfort and 
good food to reflned įjuesfa. Near 
Lake. Bathiag. and Catholic (b. 
VVrite for booklet **L” or phone: 
Kentwalker (Conn.) 7-3691. P. D.

I

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

% A YEAR

A auarteriy dlvMrnrf at the ahove rate m *n- 
HHpatod for the enarter begtaring July 1, 1960

Dcpoaita made on or before the lOth business day 
of January. April. July and Octoter and the 3rd 

business day of all other months draw interest 
from the firat cf such month if left to the 

end of the quarterly dividend perlod.

TMt ___

SAVINGS BANK
IZ5 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

:>39 E*M«m Parkmy at Nostnmd -Aventir 
Your Depoalta In Thl* Bank Are Fully Inmircd 

Up to $10.000.
M.mbr r.-d-ml I>pnplt Inuuranee Corporation

TO PLACE,

YOUR AD
y » V • . . M *

CANCEL OR tHANGE

CALL LO 3-7291

VACATIONS

HIGH PEAK VIEW
Box 93, Aera, Greene County, N. Y. 
New filtered swūnming pooL Hot 
and eold water in all rooms. Shuf- 
Reboard. SoftbalL Tetevision. Hal 
for dancing and parties. Horseback 
riding. Bicyeles meaby. Weekly 
moving on premfees. PientifuI home 
style American cooking. All at 
reasonable rates. Short walk to St. 
Edmund’s ChapeL Ideal and friend
ly surroundings. Cboice* rooms. 
AvaiUHe lašt turo weeks in August 

. and in Sept. Write Dept. “L”. For 
rates. Write for Information.

C. SOBRADO
Or phone Cairo' 9-6460.

HOTEL BINNS
SARAH J. BINNS

56 ATTRACTIVE ROOMS WITH 
PRIVATE BATH.

Moderate Rates. Coffee Shop.
Bathing Irom HoteL Walking Dist- 

ance to Catholic Church. 
r Write for Booklet “L” 

WILDWOOD 2-8061
3966 Atlantic Avė. Wildwood, N. J. 

(One Block from Beach)

ROUND TOP HOUSE
KOUND TOP. N. Y. CAIRO 9-2773 

NEW FILTERED SWIMMING 
POOL

FIRE PRECAUTTON FOR YOUR 
PROTECTION

Beautifid mountata scenary. Modern 
throughout; ideal for hiking, sports; 
gotfr shuffleboard and etc. German- 
American cooking, homeniade bread 
and cake just likę Mother used to 

make. Catholic Churches nearby.
VVrite for Booklet “L” on request.

MBS. N. DAUSEND

FLYNN'S HOTEL
Ocean Bay Park Fire Island, N. Y. 
Vienintelis prie pat okeano hotelis 
Fire Islande. Specialios kainos nuo 
pirmadienio ligi trečiadienio per vi
sas savaites. Informacijom rašyk i 
Dept. T." Rezervacijai skambink: 
Fire Island 4-5865

GI.EN MARY
3X5 Catskill, N. V.
enough to be comfortable. 
enough to be homelike. One 
from Catskill village. Near 

Ccmcreto swim-

Route 
Large 
Snūdi 
mile
CathoHe Chnreh. 
ming pool, shuffle board, lawn 
sports. Ali home cooking. Special 
Rates September. Sėnd for Book
let “L” . '
AUCE & GED GAFFNEY, Props.
( atskilk N. V. TeL: Catskill 992

SUMMER RENTALS

LONG BEACH, Bell-Air Court 
Boardwalk - New York Avė. išnuo
mojama, puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, l’į ir 2’4 apart, kamb.. 
prie pat okeano. Sezonui arba vi
siems metam, žingsnis j kat. bažn. 
ir mok.

FOR RENT—Five room house, 
completely furnished; modern 
screens, venetian blinds, high 
elevation.' Price $250.00, until 
Oct. 1. Near Cath. church. John 
G. Winans, Leeds, N.Y. Tel. 
CAtskilI 938 W 2

The WYNDMOOR, 295 East Cresse Ave^ Wildwood Crest, N. J. 
25 Comfortable Rooms ■: Running Water - Near Beach - Near Ca- 
thoiic Church. For Advance Reservations Call Wildwood 2-8894 

$25 - 35 weekly.

MOUNT ST. IOSEPH JVAV* š
LAKE STREET. STAMFORD, N. T. Pačiam vidury WrKtem CatMcills 
IDEALI VIETA POILSIUI IR ATOSTOGOM. KOPLYČIA VIETOJ 

ATOSTOGOM IR SAVAITGALIAM PRIIMAMI. PUIKUS MAISTAS 
Rezervacijai rašyk Seselei Viršininkei ar skambink Stamford 6801

VACATIONS

nuojauta ir

. Asbury Perk, N. J.
Kambariai užsakomi dienom ir 
savaitėm. Reservacijai skam
binkite JIM CONDOS Prospect 

4-9520.
Atidarą ištisus metus.

CASINO ARCADE
“Pramogos visiems” .

Jodinėjimas — “Pasaulinis gol
fas” ir Howard Johnson geram 
maistui
/ Ride the Trams!

On the Boardwalk.

To Be Sure of Gooa Food, Good 
Beds, Complete Relaxation, Stop at 

OLD CBOCKER HOUSE 
Yannouth Port, Cape Cod 

Prettiest Village—Central Location 
Attractive rooms, some dovvnstairs, 
private baths, fireplaces, shaded 
lawns, near cath. church. Chbice of 
Plans. Week End Speeials. Write 
for Folder ‘L’. Mrs. Kelley. FOrest

VALLEY INN 
(formerly Barlow’s)

East Durham 9, N. Y. Freehoid 7313 
Reserve now Aug. & Sept. Acc. 100. 
Hot, eold water all rooms. Tennis, 
bathing, shflbd, handball, horses, 
basebal, volley bąli, casino, orch., 
near Cath. church. Send for book
let “L”. Weekly rates $34 up. Fa- 
milies welcome.

Prop.: A. Kappes

EDGEWOOD VILLA—In the beau
tiful Litchfield Hills. A friendly 
place for a restful vacation; near 
swimming, sports; excellent meals: 
reasona^le. Near Cath. church. 
VVrite for booklet JLt Reduced Sept 
rates. Mrs. G. W. Decker, New Mil- 
forL Conn. Tel. ELgin 4-4259.

CRUISE ON A YACHT!
. 2 Beautiful 90-ft.

sailing schooners.

Sound to Block

turu. Sent for 
illnstrated folder. 
$75 & up 

week. Season June 27 to Aug.
SCHOpNER CRUISES

Box 64 Dept. “L” Pelham, N

per
29.

Puriing. N. Y. (Cairo) TeL: 9-9879 
Rolling hills, excellent home cook
ing, abundantiy served. Modern 
rooms with running water. Show- 
ers, dancing nitely in beautiful, 
spacious cocktail lounge and ca
sino. Sports. Chatolic Churches 
nearby. Write or call for brochure 
“L” Mrs. BRYAN McMANUS, Prop.

TeL CAiro 9-2250 
DEEPHAVEN LODGE

JULIA SCHUERMAN, Prop. 
SOUTH CAIRO, N. Hf.

• A nice Vocation Home for People 
who enjoy a quict Home, Airy 
Rooms, Home Cooking. Near Cha- 
tolic Church. Modern. Booklet "L”

BEACHHAVEN, N. J. — ‘"The 
Evelyn". Liberty St. Airy at
tractive mis. kiteh priviloges, 
parking. Near Catholic Church. 
A$k for Miss "Kay". 
Beachhaven, 3-2202.

REAL ĖST ATE

BUNGALOW — 5 Rooms — 
80x100 —- Long Lako — Lft- 
tieton, Mass., Modom, all Uti
lities, walking dist. to cath. 
church. Right party can pwy 
chasa for $1800. Call Now 
GE 44)931.

BABYLON—Charming pink house, 
"chock fuli' of atmosphere! 1 aere 
waterfront. Beautifuliy rcmodcled; 
insul. 4 bdrms. 3 bths, TV rm, 3 
screencd porches, sundeck. Scclud* 
ed, yet. conv. to cath. church and 
parochial school, sta. A storos. Easy 
to maintain. Wkdyx LA 4-1487; 
wknds MOhawk 9-3733.

HOME mellovved by ūse. Terraced, 
expansive vtew Palindęs, Hudaon 
River, dėsi rabi c neighbrhd, over- 
looktng North Yonkcrs, 4 bctfrms, 2 
bths, powder, dining rA llvlng rm, 
largo kitchen. Modern equfpment 
and fixtures, oil burner, safe shaded 
play yard for children. Neer swim-

Į>G64į M06 6*6

SHANNON VttW HOTEL

• Largo, Private Sudmminj Pooi.
• Baths, S2tower*, Good Food.
• Baaeball and Footbal Ęield.
B Rooms with or without meals.
• Three FuD Meals per Day.
• No Rlstag Beils

Dandng to Mike Flanagan’s Orch. 
Radio, Telerision, Pishing. Write for 
Booklet Near Catholic Church.
JOHN SLEVINX3ty TeL: MO 9-8459 

Freobold N. Y. 7430.

THE STRATFIELD 
"Hotol with Charm, Tradition" 

DAILY SPECIALS 
Broaltfast...............50^ to 1.15

Luąchoon
(comptete)  ___ 90^ to 3.00

Dinner (complete) 1.90 to 4.50 
INCLUDING SUNDAYS

THE STRATFIELD 
1241 Main St., Bridgeport Conn. 

Phone: FOrest 54321

HOTEL CARUSLE 
210 Fourth Ave^ Asbury Park 
Block to Ocean and Beardwalk 

Single $18 — Double $25 up. 
European Ptan * Free Parking 

Coffe Shop and Restaurant 
PR 4-9580

MODERN ACCOMMODATIONS

THE CARLISLE GUEST 
HOUSE

Noraen Shea 
Tw«nty-six North Water Street 
Nantucket Island, Mass. Near 
Catholic Church. Write for 
Booklet "L"

Tel.: 720

at-

SWEENEY
119 B«ach 91 st St. 

Rockaway, L. I., N. Y.
2—3 kamb. butas, galimi 
skiri kambariai, su ar be viri
mo, į pajūrio tilto pusę, pės
čiom j kat. bažnyčią, pigiai.
BE 5-9350

Winkle Land
Varied program 

sports and activ- 
ities. Golf, swim-

Cocktail lounge. dancing nitely. 
Near Catholic Churches. Write to- 
day for free booklet “L” Spėriai

Mgr„ Hindham 5, N. Y.
TeL: Mlndham 364 or 865

, VACATION AT 
WATCH ROCK
A Family Paradise

HOME COOKED MEALS

CALL,: CHESTERTOWN 3302 
or wrtte fat boeldet “L” 

Near CMMfc Church 
KRTC KARLSON, 

ADIRONDACK 7, N. Y.
N. Y.Tel.: IVanhoe 3-7910

HOPKINS INN
200 ft. above beautiful Lake Wa- 
ramaug.- Outstanding location, 
homelike atmosphere. Only 2 hrs. 
Irom New York, Private beach. 
boating, golf nearby, unique bar, 
excelient Ncw England cooking, 
outdoor dining. Attractive weekly 
rates. Near' cath. church. Write for 
booklet *L’. Open lurfiig Sept New 
Preston. Conn. UNderhHl 8-2198.

Jei nori ką paskelbti

skambink telefonu:

VACATIOftS

Ftve mBea of oeean beeeh. Modern,

Chureh.

TeL Wateh HH1 7107

Wood-Rock-in-the-Pines

New FHtered Pool 
ItaUan-Ameriean Cuisine

Send for booklet “L”

Cairo, N. Y. T«L: Cairo 9-2314

KC4

The Connecticut House

TeL VVAveriy 6-3781
ROOMS COTTAGES
Whep vacationfaig at Hampton 

režax and feel at heme in a friendly 

ning water in each room. Located 
in the center of all activities; sev- 
enty yards from the water, two 
blocks from the Casino. Television,

Rate $15 per person, per week. Ow- 
ner management. Ruth and Rob 
MeKemaa. WaBdng distanee to Ca- 
tholie. Chnreh. VVrite for book
let “E”

BARTHALTS MILLBROOK 
HOUSE

Round Top, N. Y. Cairo 9-9833 
High in the Catskills.Surround- 
ed by scenic mountain views. 
Concrete pool. Different sports. 
Catholic Church nearby. Run
ning water in all the rooms; 
convenient inside showers. Ex- 
cellent German - Hungarian 
cooking. Write for booidet '‘L"

SPOHLER'S FARM HOUSE 
Rt. 23, Cairo 3, N. Y. 
Tolu Cairo 9-2361 

German style cooking and bak- 
ing. Recreation heli, pietures- 
que view, hbmelike atmosphere. 
Lawn sports, Catholic Church 
village nearby. $32 up. VVrite 
for Sept. Rates and for book-

ANN & FRED SPOHLER 
Ūse Thruway Exit No. 23

MANOR HOTEL, 
WHdwood’s Largest HoteL 168 Mod
ern Rms. with Private Baths and 

$37.50 up per person 
IncL 2 meals daily. 

ENTERTAINMENT AND 
DANCING NIGHTLY

For reservations call 
■ WILDWOOD 2-2449 

Near catholic church. Write 
booidet “LT 

2400 Surf Avenue 
NORTH WILDWOOD, N. J.

for

SMHTTS ADARE MANOR 
Box 32 Purling NY. 
TeL: Cairo 9-2467 

Hot-Natural suiiuming pool. 
Lawn sportą. Good American 

home styte meals.

Hot-Cold water, Meteles, 
bones. Near Village and 

cathoHc church. Resonable

Write for booklet -LT

ROS E'S 
ROOMS — APTS. R RESTAURANT 

166-168 E. Magnolia Avė. 
Wildwood, N. J.

Near Catholic Church. Italian - 
American Fdod. Open During Sept. 

MRS. ROSE DeBELLIS, Prop..

Mr. A Mm. John Gani

WDdwood Creut, N. J.

BUS OPPORTUNITY

ąAR B RESTAURANT 
On Route 9 macU fuBy equip- 
ped, 3 rm. living ąuerters, in
come plūs home, k>w taxes, 
acres favorable for cabins, 2 
car garage, price $26.000. 
Phone: Garrison 4-3447

DRY CLEANING plant and 3 
Stores. Mušt see to appreceate! 
Harlem area. Mušt sėli.

AU 6-9073

BAR & GRILL 
Long Island 

$600 wk - Ėst. 7 yr. Low Low 
Rent - 10 yr. Lease - Good 
Neighborhood - Two Steady 
Bartenders - Sacrificing For 
$85.00 - Chance of a Lifetime 

VI 7-3880

PRIVATE SANITATION ROUTE 
FOR SALE-

NASSAU & SUFFOLK COUNTIES 
— Ėst 10 yrs. $3000 month income. 
4 days a week. 8 hrs a day. Sacri- 
Ccing to right party. Call 
Linden Horst 5-3350

IRVTNGTON—NEW JERSEY 
Luncheonette. Fountain. Modern 
Homemade Ice Cream. Eęuipment. 
Two room ant. Air Conditioned. 
Moderate rent. 10 yr Lease. 6 daj’s. 
Chanc.h of a life tfrne. VVonderful 
Potential to • increase present in
come of $40000 yearly. Selling for 
$13000 to right party.
Esex 2-9834 ,

SMALL RESTAURANT. 2 tables. 
13 stools, Ėst. 9 yrs. Low Lon rent. 
Lease obtaining. $690 vveek’y in
come. 6 days. Sacrificing to right 
party for $6000.
29-23 Astoria Blvd. Astoria L. L

DRESS SHOP
STATEN ISLAND. Established 5 
yrs. Reasonably priced chanche of 
a lifetime for right party.
GI 2-8369

SUMMER HOTEL. Asbury Park. 
New Jersey l’/į blocks from beach, 
66 bedroom now doing business. Buy 
now and get -ready for next sum- 
mer. Price 50.000. $12.900 cash. 
Contact Geo Lynis. Prospect 4-9554.

HOLTSVTLLE. 6 rooms, custom 
built, fine condition. modern and 
all inprovements, hot water, oil, i 
car garage, fireplace, fine location, | 
bus Service, plot 75x250, a bargain 
at $12.500. Near catholic chnreh and 
catholic school. Mortage arranged. 
Charles P. llrich, Route 25, Center- 

. each. Ronkonkoma 9-9157. *

FOR SALE, Fordham St. Boat Club 
City Island; unrestricted vvater- 
front property. 193 x365’. 400 ft ri- 
parian rights. dpck. 3 floats with 
stall arms. steėl locker buil’ing 25’ 
xl04’. 2 apts & Office, steel shop 
building. 40x100. insuiated. auto- 
matic heat, 300 ampere • Service, 
other storage buildings; business in 
operation; price $30.000. Call Ed. 
Hauptner. City Island 8-1480.

LARCHMONT. Vic. Town of Mam’k 
— More for your ntoney — Buy a 
home with minimum upkeep in and 
out, instaled for summer and winter 
confort and economy, have the be- 
nefits of fine schools and fine com- 
munity with taxes ander $669; art- 
istic masonary home. tile roof. 7 
rooms, 3J4 baths, garage, sleeping 
porch, modern kitchen, powder 
room, in catholic cbmmunity. Ask- 

ing $32.566. Call owner*s agent 
THOS. B. SUTTON CORP..

Larchmont 2-1070. 
179 Boston Post Road.

DISPLAY

Cincilos auginimui
Jas matėte TV’, girdėjote per ra

dijo. skaitėte laikraščiuose.
MES TITRIME JAS

Registruotos. Pedigreed Graded 
Stock. Knygelės informacijai ne
mokamai gaunamo^. Rašyti arba 
skambinti.

Prince** l'hinchilt* Co. Ine. 
159—23 Northern Blvd. 
Flushing. Long Island.

IN 1-7550.

DRY ICE
FOR MCNTCS AND AU. OCCAS- 
1ONS. OPEN 6:30 A. M. TO 12 
MIDNIGHT. WE ALSO SELL KT. 
CREAM AT WHOLESALE FRKTS.

AMERICAN BAR ICE-CREAM 
125-12 84th rd. Kew Gardcm. L.L. 
N. Y. VI 9-8300

rkaZestais

Fire Island,
Ocean Beach, nuomoti ar pirk
ti 3 miegamieji, tinka 6, gyve
namasis su židiniu, atviras , b* 
uždaras prieangis, dhielis val
gomasis. Arti kat. bažnyčia. 
Tuoj užimti. Betarpiai. 
TE 8-5309

REILLY'S MODEL HOME
BROOKWOOD-Musconetcong River 
nuosavybė, pusė mylios šiaurėn r«g> 
Netcong ant 206 Route. Ranch Jjįio 
plasterio sienos, kieto medžio grin
dys, šiltas vanduo, spinduliuojanti 
iš apačios šiluma. Didelis gyv. kam
barys su židiniu, moderni virtuvė, 
3 miegamieji, sujungtas garažas. 
Kaina $14.500. Finansiniai susitari
mai. Arti kat. mokykla ir bažnyčia.

Hariey E. Thompson
Autor, nejudomo turto pard. 

TeL: Netcong 2-6556

BELLEROSE. Semi-ranch enstom 
namas 7 kamb. 4 dideli miegamie- 
>, 2 vonios, kilimai, langu siete
liai, veneciškos užuolaidos, prijung
tas garažas, balkonas, cyclono tvo
ra. Daug kitu patogumu.. Arti kat. 
bažn. ir mokyklos. Kreiptis betar
piškai tel:

FI 7-2761

SCARSDALE GREENACRES. 
Charm 7 rm. 2 bth. Eng house. 
Perf. condL slate rf. mod. kit. 
den. Ige. liv. rm. piayrm pvt. 
terr. Extras. near catholic 
school and catholic church. 
$28.500. 
SC 3-7507.

brick Colonial. 4 bedrooms. 56x106 
plot, dead-end Street, built-in gar
age, gas heat Near parochial 
schools and catholic churct. $22.060. 
Call owner, NE 6-8018.

STATEN ISLAND
ONE-TWO family komes
$9.000. Summer bungalov
$3^09. Varant land from
All property, near catholic institut- 
ions. MANOR AGENUY. 
GIBLARTAR 8-0876 .

from 
siooe.

MODERN Rungah>w. 6 rooms, 114 
baths; garage; fine reddentia! area 
convenient to Catholic Ch. Owner 
lėaving are* mušt sėli promptiy. 
Aslong $14.566. GDderrieeve Acency, »•
Central VaUey, N. Y.
Phone: Highland FaUs—N.Y. 3221

MT. KISCO — Asking $25.060. So 
4nany children and don’t know wtet 
to do? we suggest this 25-year-old 
colonial with 6 bedrooms. 2li 
baths. situated on 1 aere and in 
the St Francis Assisi School and 
Parišk. Peter Anderson. 221 East 
>Iain St, Mount Kisco 6-8300 or 
8337.

HIGH IN POCONOS. 4 room 
Summer Cottage. All Modern 
Conveniences. On State Road. 
Furnished. Unfurnished. Sėli. 
Any Reasonable offer accept- 
ed. Telephone Newfuundland 
8343 or write Beutner, Green- 
town, Pa.

RYE - N . Y. 7 room coloniaL 

2|4 baths. Near catholic schooL 
and catholic church. Plot 
125x100. Near beach. Mušt bo 
seen to be appreciated. Priced 
right.
MA 9-7026.

Tonikas viduriam
Čia yra naminė 

gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos ii- 
gerklės užkimimo, ? 
uždegimo, vidurių

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, remens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Šios arbatai 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
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D-RAS V. KANAUKA 6-15

Danbury,

BEUGIOUS VOC AHONS

VYT. MAŽELIS
valgis. Savaitei

Baiyidte:

197 Webster Avenue 
Cambridge, Msss. 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

CAMBRIDGE, MASS.

Muz. Mamertas Karbauskas 
su savo žmona Ona. minėjo ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Uoš
viai H. K. Plekavičiai, giminės

nio pavėsy visos tautos gražiai 
sugyvena, nežiūrint tautinių, 
rasinių ir religinių skirtumų.

N. R.

(nuderate rate*. Call 
Coiul, Pioneer 8-6982.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

Laidotuvių Direktorius 
PETTIT BROS & CLAYTON 

20 Lincoln Avenue 
Rockville Center RO 6-0466

65 MILĖS from N. Y. Cn at few 
vacanefes for boys And girta 6-11 
yean, in CaadlevrooV Lake dtatrict; 
all outdoor activitieo, ideal stepping

284 FASTERN PARKWAY, BROOKLYN 25, N. Y.

SUBWAY STOTYS: IRT—Brooklyn Museum arba Franklin Avė.. 
BMT—Botanic Garden (Eastem Parkway).

Valandos pagal susitarimą. Telef. UL 7-8652
Skambinti 6:30—8 vaL vakaro, šeštad. 9—11 vai. ryto.

The Oueensborough Public 
Library

iš “Laimos” knygyno užsisakė 
rinktinių lietuviškų knygų už 
150 dol.

BARASEVTČIUS ir SCNUS' 
FUNERALHOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktor us 
Tel. ANdrew 8-2590

Visus maloniai kviečia atsilankyti direktorius — Jokūbas J. Štokas. Savo atsilankymu paremsite vienintelę New Yorko - New Jersey lietuvių 
radijo valandą.

MODERNIŠKA KOPLYČIA ;
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS Brooklyne 
butas iš 5 kamb., bet tiktai 
suaugusiem žmonėm. Teirautis 
tel.: TAylor 7-0445

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 Mocyeles
Sekmadieniais 12 JO iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

B nnim

ŽLUGS

Sudiev m Avenue traukiniui!

IŠNUOMOJAMI
100 Cook St, Brooklyn, N. Y. 
Kreiptis: Mrs. Kazukevich, 247 
Starr St, B’klyn, N. Y.

MilžimŠkai augąs New Yor- kad negrįžti atgaL Traukinio 
ko miestas 1878 m. pradėjo 
statyti m Avenue traukinį. Su 
didelėm iškilmėm buvo iškin
kyti “konkę” traukę žirgai irPasisakęs piknikas MJ M U

Praeitą sekmadienį Apreiš- paleisti į atsargą, su teise nie
kinio parapijos metinis pikni- * 
kas praėjo labai tvarkingai ir 
linksmai Nors per radiją £|įs- 
dino, kad bus lietus ir griaus
tinis ,bet publikos prisirinko 
gana daug. Buvo ne tik iš 
Brooklyno, bet ir iš New Jer
sey, New Haven ir kitur. Paja
mų gauta 1273.30 dol. Parapi
jos draugijos savo auka nupir
ko radijo aparatą ir paleido jį 
laimėjimams, kurie davė pelno 
118 doL Didelis ačiū už tai 
draugijoms. Aparatą laimėjo A. 
Bruzgis. Nuoširdi padėka tenka 
pareikšti kolektoriams ir visų 
draugijų valdyboms už uolų EV’ 4462I 
bendradarbiavima.

Norintieji vykti į Jamboree 
Rugpiūčio 18—28 dd. Kanado
je prie Niagaros įvyksta pasau
linė skautų stovykla — jam
boree. Ta proga Liet Skautų 
Brolija organizuoja savaitgalio 
stovyklą šalia jamboree. Iš 
New Yorko, kurie norėtų sto
vykloje ^dalyvauti arba aplan
kyti jamboree privačiai, taip 
pat ir tie, kurie turi transporto 
priemones ir kurie jų neturi, 
dėl platesnių informacijų susi
riša su Romu Keziu, 100 Cook 
St., Brooklyn 6, N. Y., Tel.

Kun. Dr. J. Vaišnora, MIC. 
marijonų vienuolijos generali
nis prokuratorius ir BALFo į- 
galiotinis Italijoje, liepos 26 d. 
atvyko į New Yorką ir laikinai 
sustojo pranciškonų vienuoly
ne.

Kun. Dr. K. Gečys 
liepos 22 d. išvyko dviejų mė
nesių kelionei į Europą. Aplan
kys Angliją, Vokietiją, Šveica
riją, Prancūziją, Italiją, Aust
riją ir grįš į New Yorką nau
jąja vokiečių lėktuvų linija 
“Lufthansa”.

"Laimos“ knygynas

nuo rugpiūčio 6 d. pradeda at
pigintos knygos laikotarpį, ku
ris tęsis net pusantro mėnesio. 
Bus atpiginta apie 200 knygų 
pavadinimų. Ta pačia proga 
rugpiūčio 6 atidaroma ir bib
liografinė parodėlė, kurioje bus 
išstatyti B. Jacikevičiaus, Lai
mos savininko surinkti svar
besni ir Įdomesni Vokietijoje . 
išleisti lietuviški leidiniai.

Šv. Onos novena
Angelų Kar. parapijos bažny
čioje užbaigta iškilmingomis 
mišiomis liepos 26 d. Tikinčių
jų buvo pilna bažnyčia, gau
siai ėjo prie Komunijos. Po 
pamaldų Amž. Rožančiaus D-ja 
suruošė bendrus pusryčius, ku
rie praėjo jaukioje nuotaikoje. 
Draugijos valdyba ypač dėkin
ga parapijos kunigams už pra
vestą noveną ir dalyvavusiems 
pusryčiuose, draugijos narėms 
už gėles altoriams papuošti ir 
taip pat M. Jokšienei už. gėles 
ant pusryčių stalų. Visiems da
lyviams nuoširdžiai dėkoja 
Amž. Rožančiaus Dr-jos vardu

O. Sijevičienė

Miesto komitetas
kuriam burmistras Wagneris 
pavedė rūpintis butais, rado, 
kad New Yorke tebėra 280,000 
butų, “kurie neverti žmogui 
gyventi”. Komitetas siūlo sta
tyti butų kolonijas tiem, ku
rie virs benamiais - nugriovus 
netinkamus namus. Butų kolo
nijas, kurias pastatys fiestas, 
turėtų paskui perimti koopera
tyvai.

Susituokia
Liepos 30 d. 4 v.# p.p. Angelų 
Kar. parapijos bažnyčioje susi
tuokia Paul Ditta su Ona Kaz
lauskaite.

stulpų šešėly dygo namas po 
namo, kūrėsi nauji gyventojai, 
kurių priskaitoma 45 skirtingų 
tautybių. Nuo to laiko milijo
nai traukiniu važinėjo, milijo
nams jis klebeno palangėj ir 
“taisė” nervus. Gyvenime vis
kas eina prie galo. Atėjo galas ‘ 
ir senam išglerusiam trauki
niui

Miestui modernėjant ir tvar
kant susisiekimo tinklą, nu
spręsta UI Avė. traukinį panai
kinti. Tai įvyks oficialiai ir iš
kilmingai rugpiūčio 1 d. lygiai 
12 vai., vidurdienį. Paradas už
sitęs net 3 valandas. Jis prasi
dės Chatham Sųuare ir baigsis 
ties 125 gatve. Miestas, atsily
gindamas seneliui traukiniui už 
jo nuopelnus, rengia dideles iš
kilmes. Mayoras Wagner su 
savo kitais pareigūnais važiuos - 
senoviškais vežimais, o paradą 
sudarys atskirų tautų pasirody
mai su savo orkestrais, dainom, 
šokiais ir tautiniais drabužiais.

i

Chatham aikštėje mayorą 
sutiks kiniečiai, ties Grand gat
ve — žydai, ties 6 gatve — 
ukrainiečiai ir rusai, St. Marks 
Place prisijungs lenkai, ties 14 
gatve pasirodys pagarsėję Lu- 
chowo vamzdininkai, ties 27 
gatve armėnai, 34 gatvės kam
pe įsijungs Pabaltijo tautų at
stovai.

Pats svarbiausias momentas 
iš visos 150 blokų eisenos bus 
ties 42 gatve, kur mayoras 
Wagner pasveikins atėjusius 
atsisveikinti su traukiniu Jung
tinių Tautų atstovus. Toliau 
eisena tęsis, ir atskiros tautos 
pasirodys sekančiose gatvėse: 
prancūzai 50, čekoslovakai 72, 
graikai 77, vengrai 79, airiai 
84, vokiečiai, austrai ir šveica
rai 86, rumunai 90, portorikie-

Gražiai pasirodė
Bostono arkivyskupijos CYO' 

suorganizavo lauko teniso tur
nyrą, kuriame galėjo dalyvauti ■ 
visi Amerikos CYO sportinin
kai. Turnyras pasibaigė liepos 
23 d. Lietuviai laimėjo geras 
vietas. Vyresniųjų grupėje pir
mą vietą laimėjo Juozas Leo
navičius, jaunesniųjų grupėje 
poriniam žaidime antrą vietą 
laimėjo Sigitas Leimonas su 
Romu Venckum.

N. Baaetefl Hali <rf Fame narys, ant sviedinio deda savo pa-

čiai 106, italai 116, užbaigia 
negrai 125 gatvėj.

Po ilgesnės kelionės, ypač 
vasaros karščiams spirginant, 
kiekvienam pasidaro sausa ir 
po liežuviu. Ruppert alaus va
rykla, esanti ant in Avė. ir 92 
gatvės, pavaišins miesto mayo
rą ir jo palydovus. Visiems ki- 

'tiems dalins tik specialius me- ____________________________
dalius, kuriuose bus iškaltos į- pažįstami palinkėjo dar daug 

laimingų sukakčių sulaukti.
Atsimintini mūsiškiams du 

busimieji piknikai— pranciš
konų Kennebunkporte rugpiū
čio 14 ir J. N. seselių vienuoly
no sodyboj Brocktone rugsėjo 
5 d. '

P. Baiga savo atostogas pra
leidžia Floridoj.

A. Kneižio vedamoj radijo 
programoj žmonėms patiko Jo
no Romano ir Adomo Tumo 
kalbos. A. Tumas liepos 24 d. 
kalbėjo tema: “Kaip mes bėgom 
iš Lietuvos.” Aiškiai nušvietė 
komunistų žiaurumus ir lietu
vių kančias.

Mirė. Vincentas Baltrušaitis 
ir Ona Zekevičienė. Abu palai
doti iš lietuvių ^parapijos baž
nyčios. Karšt. Patr.

traukinio “gimimo ir mirimo” 
datos.

Tą pačią dieną, rugpiūčio 1 
d., sueina' 664 metai nuo Švei
carijos nepriklausomybės pa
skelbimo ir 105 metai nuo pir
mos pasirašytos draugiškumo 
ir prekybos sutarties tarp A- 
merikos ir Šveicarijos. Šių su
kakčių paminėjimas įvyks para
do metu, kur mayoras priims 
švecarų delegaciją ties 86 gat
ve.

Taip be jokios rimtos prie
žasties, atsisveikinant su anais 
laikais buvusiu miesto pasidi
džiavimu — traukiniu, newyor- 
kiečiai susiruoš gana didingą 
šventę, kuri yra sveikos demo
kratijos išraiška ir įrodymas, 
kad laisvės šalyje viskas bran
ginama, kad net seno trauki-

Gražus bendradarbiavimas
Jeari Baltrušaitis iš Bridge- 

port, Conn., Gertrude Welikes 
iš Rochester, N. Y., ir Anne 
Poderis iš Ridgewood, N. Y., 
lanko vasarinius kursus Har- 
vard universitete, kur pagilina 
savo pedagoginius mokslus. Vi
sos trys studentės priklauso 
Lietuvos vyčių organizacijai ir 
liepos 24 d. dalyvavo kartu su 
Bostono vyčiais išvykoje į 
Cape Cod.

. Vizituos tretininkų broliją
Liepos 31 d. 2:30 v. pp. šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pra
sidės 3 dienų rekolekcijos tre
tininkams. Tuoj po pamaldų į- 
vyks jų susirinkimas salėję po 
bažnyčia. Kartu bus atliekama 
ir brolijos vizitacija. Rekolek
cijas ves Tėvas Gediminas Jo
čys, OFM.

Išvyko atostogų
Šv. Petro parapijos vargo

nininkas ir parapijos choro ve
dėjas kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas su žmona liepos 22 
išvyko savaitės atostogoms pas 
Tėvus pranciškonus į Kenne- 
bunkport, Maine. Vargoninko 
pareigose jį pavaduoja 
Paplauskas.

AUGUST P. GUSTAS, INC.
Laidotuvių direktorius 

345 Many, Brooklyn, N. Y. 
Koplyčios prieinamos visose 
vietose. Parodomasis kamb. 

278 Marcy Avė.
August P. Gustas — 

prezidentas
EVgreen 7-4774

CAMP ST. JOHN 
BERNIUKAMS 

ir 
MERGAITĖMS 

prižiūrint 
MT. ST. JOHN MOKYKLAI 

GUADSTONE. N. J.
Berniukai nuo 6-10. mergaites nuo 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 
rugpiūtio 13. Savaitei $25. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusiu vadų. 

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

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

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv 422 Menahaa Str^ Ridgevrood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYadnt 7-4677

GERA VIETA
POILSIUI, SUVAŽIAVIMAMS,, SUSIRINKIMAS 

SAYVILLE SHORE CLUB
Handsome Avenue SayviDe, L. L, N. Y.

Viešbutis 100 kambarių, priklausąs lietuvaitei, prie 
pat jūros kranto. Puikios maudymosi bei sporto sąlygos. 
Pilna įvairių pramogų, Šokiai kiekvieną vakarą. Yra šo- * 
kių, teniso ir golfo mokytojai. Geras, valgis, gaminamas 
New Yorko viešbučių specialistų.

Sayville yra 55 mylios nuo New Yorko. Automobi
liais pasiekiamas Southern State Parkway arba Sunrise 
Highway. Traukiniu — Long Island Rail Road iki Say
ville stoties.

Telefonas: SAyvBle 4-^M9

DISPLAY

Suffern, New York

NORITE TAIKOS SAVO PROTUI? 
Ja turėti jums prieinama

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL 

Third Annual 
BUILDING FUND BAZAAR 

July 29, 30 & 31 
on the

, HOSPITAL GROUNDS 
Route 59
8 Booths of Merchandise — 
Children's Ride — Refresh- 

ments — Many Awards

DOMINICAN 8I8TERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloistered. Contemptative Comimmity 
forming * Guard of Honor for Mary, by 
recitation of the Roaary every hour day 
and night. Sketera also chant the'Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other worko of art. Apply to-: R«v.

, MOTHER PRIORESS, Mtti and W«rt S ta, 
Union City, N. J.

HHL PltlafieM. N. H.

• Tai rami pasaulinhi rekolekcijų 
vieta, kur galite veikti ka norite.

į Tel. STagg 2-5043

j p Matthevv P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOME i
j; M. P. BALLAS—Direktorius 
j: ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
! 660 Grand Street
r Brooklyn, N. Y. *•
1 NOTARY PUBLIC

2-RASIS METINIS, DIDŽIULIS “LIETUVOS ATSIMINIMŲ5’ RADIJO

RUOŠIAMAS DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIAMS

įvyksta AUGUST (RUGPIŪČIO) 7 D., 1955 M., sekmadienį,
NATIONAL HALL & P ARK: 56 ST. IR 38 AVĖ. KAMPAS, WOODSIDE, L. L, N. Y.

'Programoje: • “Rūtos” radijo ansamblio dainininkai ir šokėjai.
• New Yorko lietuvaitės—gražuolės konkursas.
.9 Bendras liet, dainų sudainavimas, ir kt.

Pikniko pradžia 1 vai. p. p. Šokiai, nuo 4 vai. p. p. iki 9 y. v. 
ĮĖJIMAS $1.00, PLŪS 5< NEW YORKO MIESTO TAKSOMS 
ŠOKIAMS GROJA RIČARDO KONTRIMO ORKESTRAS.

MERGAITES...

Josepli Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y-

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

ŠAUNSKAS
Laidotuvių Direktorius 
84-92 JAMAICA AVĖ. 

(prie Foreot Parkway Statton)
Woųdh*vtm, N. Y.

Šateikiam garbinga* laidotuveo.

miesto dalyte; veikia ventiliacija.
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